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اسم
" أسطور"
ً
املشتق من لغة العرب ومصطلحاتهم إيحاءات العالقة بني الداللة اللغوية العربية
يستوحي اسم املجلة
ّ

والقرآنية للجذر "س ط ر" وكلامت  Istoriaو  Istorو  Istoreinذات أصول يونانية منها انبثق مصطلح علم التاريخ يف

الغرب بصيغة  Historyو  .Histoireولنئ أثارت هذه االستيحاءات عديد األسئلة،
فإن داللة هذا االسم تبقى قامئةً
ّ

عىل أساس لغوي وداليل وتأصييل ،و عىل أساس التمييز املفهومي  -املصطلحي بني "أسطور" و"األسطورة"

و"األسطرة" يف الحقل التداويل العريب ،أو دراسات النقد الثقايف والعلوم االجتامعية.

العامة ،ويف الحقل الداليل الرسدي باملعنى
عمرت يف لغتنا العربية
ومن املثري ّ
ّ
أن مفردة "أسطورة" ّ
املناقض للكتابة التاريخية العلمية التي أصبح هدفها تفكيك األساطري ،يف حني أنّها حافظت عىل معنى كتابة
التاريخ يف اللغات األجنبية.

املعريف الذي ظل يعانيه علم التاريخ عند العرب؛
ال يحلّ االسم  -أو العنوان الرمزي  -املختار للمجلة اإلشكال
ّ

بشق طريق جديدة يف التأليف التاريخي .ومنذ ذلك الحني ،يكرب اإلنتاج
فمسرية التصحيح بدأت يف عرص النهضة
ّ

التاريخي العريب الحديث واملعارص وينهض وينمو ،فيضاهي بعضه اإلنتاج الغريب املتميز .والعودة إىل األصل

إنا هي لتأصيل فكرة الكتابة يف الزمن التاريخي ،ومنه
العريب القديم للكلامت "سطر" و"األسطرة" و"األسطور"ّ ،

الكتابة يف الزمن التاريخي لدى العرب واملسلمني ،لذا نعتمد اسم "أسطور" للمجلة باملعنى اللغوي الذي يطلقه
ُ
يسطرون" ،وباملعنى االصطالحي الحديث لتأسيس "تاريخ جديد عريب" يتواصل مع اإلنجازات
القرآن الكريم "والقلم وما

ويؤسس إبداعات جديدةً .ونستنتج من خالل معاجم اللغة
ويطورها
يجددها
العربية األوىل فال يقطع معها ،بل
ّ
ّ
ّ
وأن األسطور هو
أن املفردة واشتقاقاتها املختلفة تدور جميعها حول الكتابة والتأليفّ ،
العربية وكتب الرتاث العريب ّ
ِ
ِ
س ْيط ُر واملُ َص ْيط ُر:
إن ابن منظور يربط ما بني
ّ
سطر وسيطر بسبب ما تفعله الكتابة من فعل السيطرة" ،واملُ َ
الكتاب .بل ّ
ويكتب َع َمل َُهَ ،
طر َ
َّط عىل اليشء ِل ُي ْ ِ
سل ُ
س َّط ٌر ،والذي يفعله
ويت ََع َّه َد َأحوالَه
الس ْ
وأصله من َّ
أل ّن الكتاب ُم َ
املُ َ
َ
شف عليه َ
ِ
س ْيط ٌر( ".لسان العرب ،مادة سطر).
وم َ
ُم َ
س ِّط ٌر ُ
ولكن ،هل من عالقة بني األسطورة واألسطور؟ وهل من عالقة بني أسطور ،كام وردت يف لغة العرب القدمية،

ومفردات  Istoriaو  Istorو  Istoreinذات األصول اليونانية التي منها انبثق مصطلح علم التاريخ يف الغرب بصيغة
 Historyو Histoire؟

أن مفردة  Istorهي الجذر اإلغريقي لكلمة  histoireو  ،Historyوتعني
ُيجمع
املؤرخون الغربيون عىل ّ
ّ
"الشاهد" أو البصري واملبرص .وهذا املفهوم للبرص مصد ًرا أساس ًّيا للمشاهدة أي للمعرفة ،يقود بدوره إىل التعبري

عنها بتحقيقات ومباحث ،أي بكتابات عىل طريقة ما فعله هريودوت يف تاريخه  ،Istoriesأي تحقيقاته .فهل اقتبس

اإلغريق املفردة من إحدى قنوات التفاعل الثقايف واللغوي يف دائرة العالقات الحضارية املتوسطية الجامعة بني
اليونان والشعوب السامية املرشقية؟

إنا هي
مهام كان الجواب أو يكون،
فإن العودة إىل األصل العريب القديم لجذر السطر واألسطرة واألسطورّ ،
ّ

عام ،والزمن التاريخي لدى العرب واملسلمني ،بعد أن التبس معنى
لتأصيل فكرة الكتابة يف الزمن التاريخي بوجه
ّ
ً
ً
ً
علم "للتوقيت"
التحوالت ،أو
علم "للخرب" املقطوع عن مسار
فعد
طويل،
علم التاريخ واستشكل عند العرب زمنًا
ّ
ّ
ً
فحسب ،أو ً
"علم"
رب وخطابة وسياسة .ولعلّ ذلك سببه اعتامد كلمة التاريخ
علم
مساعدا لعلوم الرشيعة ،أو ديوان ع ٍ
ً

ألخبار املايض واستذكارها وتوقيتها يف سنوات .وهي كلمة دخلت يف عهد الخليفة عمر لإلشارة إىل التوقيت
بدءا من القرن الثاين للهجرة لإلشارة إىل "كتب األخبار" بوصفها "كتب تاريخ".
(أرخ) ،ومل تلبث أن استخدمت ً
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 السياق واإلشكاليات:تاريخ الزمن الراهن
History of the Present Moment: Background and Problematics
 والعودة إىل الرسد؛ فهذه األمناط الثالثة أثبتت رشعيتها، والعودة إىل البيوغرافيا،نعيش اليوم زمن العودة إىل الحدث
والت الجديدة يجري الرتكيز عىل مواضيع اليومي
ّ  إذ يف، ووجدت مكانتها يف الكتابات التاريخية حاليًــا،مــن جديد
ّ ظل التح
 وذلك من خالل توضيح دور األفراد مع األخذ يف الحسبان السياقات، وعىل التجارب كام واجهها معايشــو الحدث،املعيش

.والسالسل ذات الصلة

مــا يطرحه من
 عىل الرغم،ن الرغبــة يف الفهــم واملعرفــة هي التــي دفعت املؤرخــن إىل اقتحام التاريــخ القريب
ّ إ
ّ
 ويأيت هذا االهتامم أيضً ا يف سياق ردات األفعال التي استجابت.إشكاالت وحساسيات مفرطة للدولة والجامعات واألفراد
،للنقاشــات تجاه أزمة الشــك والريبة التي عرفها معنى التاريخ يف مرحلة الســبعينيات والثامنينيات من القرن العرشين

.فحاولت إعادة الحيوية والنشاط إىل حقل البحث التاريخي

 ما هي سياقات بروز تاريخ الزمن الراهن؟ وما هي مظاهر:يف هذا اإلطار تأيت هذه الدراســة لتجيب عن عد ٍد من األســئلة

االنتعاشة الكربى لهذا النوع من التاريخ؟ وما هي الرهانات التي يطرحها عىل املؤرخني؟

Institutes with an interest in contemporary history have mushroomed across the world, and particularly in Europe.
The powerful rise of the media has contributed to giving a new gloss to the present, the witness, the historical actor,
and to daily life. The writing of present history, however, raises difficulties for historians, difficulties that arise
with the obtaining of documentation in circumstances where the time between an event and its documentation is
short, the sensitivity of the issues that may be under judicial examination, and of course the issue of objectivity
when interpreting events. This focus on contemporary events has risen among historians since the 1980s. The
global political upheavals following the breakup of the Soviet Union, and the rise of international terrorism, have
triggered a strong demand for studies analysing these trends. We are living today in a period of return to the event,
biography, and narrative. These three forms have proved their legitimacy once again and found their place in the
writing of contemporary history, and with it a focus on subjects of daily life, and on experiences as lived by those
who have personally witnessed them. This study is an attempt to provide insight to the following questions: What
are the contexts that highlight contemporary history? What are the phenomena of the major revival of this form
of history? And what are the conditions they impose on historians?

. املغرب،* باحث يف التاريخ واألنرتوبولوجيا التاريخية
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مقدمة
منذ ثمانينيات القرن العرشين ،أصبح االهتمام بالراهن بالنسبة إىل كثري من املؤرخني بمنزلة الرضورة؛ فاله ّزة السياسية

طلب شديد عىل الدراسات التي تتناول
الكربى التي عصفت بالعالم بعد انهيار االتحاد السوفيايت،
وتفاقم اإلرهاب الدويل تالهما ٌ
ُ
)(1
أيضا.
توسع ليشمل الحارض ً
هذه املوضوعات بالتحليل  ،ولم يبق مجال التاريخ يقترص عىل املايض ،كما يف السابق ،وإ ّنما ّ

)(2
ً
إضافة إىل علماء اجتماع
كبريا من املؤرخني واملختصني بالعلوم السياسية،
استقطب تاريخ الزمن الراهن يف مساره ،عد ًدا ً

رواده برضورة إنشاء جامعات ومراكز أبحاث خاصة؛ فنجحت املساعي تلك
استمر يف
تيارا
وأنرثبولوجيني .وقد َ
التطور ،وطالب ّ
ّ
غدا ً
ّ
يف الواليات املتحدة وعدد من البلدان األوروبية .وامتد تأثري ذلك إىل ٍ
عدد من البلدان العربية ،ومنها املغرب وتونس ،حيث بدأت

األبحاث تتناول بالدراسة حوادث املايض القريبً ،
رغبة يف الفهم ومواجهة املستقبل بطريقة أفضل.

مما يطرحه عىل الدولة
ّ
زمنيا ،عىل الرغم ّ
إن االهتمام بالفهم واملعرفة هو الذي دفع املؤرخني إىل اقتحام التاريخ القريبً ،

أيضا يف سياق ر ّدات األفعال التي استجابت للنقاشات
والجماعات واألفراد من إشكاالت وحساسيات مفرطة .ويأيت هذا االهتمام ً

ّ
الشك والريبة التي عرفها معنى التاريخ يف مرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن العرشين ،فحاولت إعادة الحيوية
تجاه أزمة
والنشاط إىل حقل البحث التاريخي.

نعيش اليوم زمن العودة إىل الحدث والبيوغرافيا والرسد ،األنماط الثالثة التي أثبتت رشعيتها من جديد ،ووجدت مكانتها

حاليا ،حيث الرتكيز  -يف ّ
ظل التحوالت الجديدة  -عىل موضوعات اليومي املعيش ،وعىل التجارب كما
يف الكتابات التاريخية
ً
واجهها معايشو الحدث؛ وذلك من خالل إعادة تركيب تجربة الفاعلني االجتماعيني وتوضيح دور األفراد وحقيقة الفعل ،مع أخذ

السياقات والسالسل ذات الصلة يف الحسبان .فما هي سياقات بروز تاريخ الزمن الراهن؟ وما هي مظاهر االنتعاشة الكربى لهذا
النوع من التاريخ؟ وما هي الرهانات التي يطرحها عىل املؤرخني؟

دور وسائل اإلعالم يف انبعاث الحدث الراهن
ّ
التجمع البرشي؛ فاالتصال
لتدل عىل ظاهرة قديمة عرفتها املجتمعات منذ بداية
مؤخرا،
برزت وسائل االتصال إىل الوجود
ً
ّ

أهم وسيلة اتصال
ليس حديث العهد ،ولكن أدواته تطورت بصورة لم يسبق لها مثيل ،منذ اخرتاع املطبعة التي كانت أدا ًة
ّ
لتطور ّ

معا،
لتؤمن االتصال عرب الصورة ،ثم بالصورة والصوت ً
حديثة ،وهي الصحافة .ومن ث ََّم تبعتها الوسائل األخرى ،فجاءت السينما ّ

وتبعتها وسيلة الراديو التي تنقل األخبار إىل ّ
يعم منذ أواسط القرن العرشين ،فقد أحدث ما يشبه
كل بيتّ .
أما التلفزيون الذي أخذ ّ
1

الهادي التيمومي ،املدارس التاريخية الحديثة (صفاقس :دار محمد عيل ،)2013 ،ص .231

 2تعددت التسميات وتنوعت لإلشارة إىل الجزء األخري من التاريخ املعارص؛ فقد شاع يف البداية استخدام التاريخ الفوري والتاريخ اآلين والتاريخ القريب العهد ،والتاريخ
ً
ً
تداول.
استعمال يف الدراسات واألبحاث ،وهما التاريخ الفوري وتاريخ الزمن الراهن الذي أصبح أكرث
أن تسميتني استأثرتا بالحظوة يف االستعمال وكانتا أكرث
القريب ،غري ّ
أهمها :فهما يحيالن عىل كرونولوجيتني مختلفتني؛ فتاريخ الزمن الراهن يهتم
وللتمييز بني املصطلحني ،يستعرض فتحي ليسري مكامن االختالف والتشابه بينهما ،ويورد ّ
باألعوام الخمسني أو الستني األخريةّ ،أما التاريخ الفوري فيشمل مدة زمنية ّ
ً
إضافة إىل فروق أخرى تتعلق بنظرتهما إىل مسألة فتح األرشيفات ودور
تقل عن جيل واحد،
االمحاء مع التبدالت الجارفة التي تعصف بالعالم اليوم .انظر :فتحي ليسري" ،مماحكات حول التسمية والتعريف"،
املحفوظات .غري ّ
أن هذه الفروق الدقيقة بينهما بدأت يف ّ
يف :تاريخ الزمن الراهن :عندما يطرق املؤرخ باب الحارض (صفاقس :دار محمد عيل للنرش ،)2012 ،ص .46 - 36
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أخريا وسيلة اإلنرتنت عىل عرش وسائل
تربعت
ً
الثورة؛ إذ ينقل إىل املنازل األخبار واملشاهد واالحتفاالت ،بالصوت والصورة .ثم ّ

وأمنت لإلنسان ّ
كل ما يحتاج إليه من معلومات ووثائق وتسلية .وقد ساعدت التقنيات الحديثة ،من الهاتف النقال
االتصاالتَّ ،
تطور االتصاالت برسعة
إىل األقراص املضغوطة بمختلف أنواعها واملواقع اإللكرتونية وصفحات الويب ومحركات البحث ،عىل ّ

ٍ
تتمدد يف اتجاه حقول
حقول متعددة ،مثل اإلعالم واإلعالن والرتبية والتسلية .وال تزال
فائقة .وتدخّ لت وسائل االتصال هذه يف
ّ
إنسانية أخرى).(3

وسائل االتصال هيً ،
أول وقبل ّ
كل يشء وسيلة وأداة تقنية ووسيط .ولك ّنها يف الوقت نفسه مرشوعات وأشكال تعبري .وهي

ٍ
وغالبا ما تتماهى مع واحد
بنسب متفاوتة ،مهمات أو أنشطة مختلفة ،وهي :اإلعالم والدعاية والرتفيه والرتبية واإلبداع.
تتقاسم،
ً
فإن وسائل االتصال تفاجئنا عىل الدوام بتأثريها يف الحياة العاملية،
من هذه األنشطة ،وت ّتخذ قيمتها يف حقل استخدامها .وهكذاّ ،

ونخص منها بالذكر وسائل اإلعالم املرئية ذات الدور املحوري يف تشكيل الرأي العام .ويتضاعف
أيضا.
يف السياسة ويف الثقافة ً
ّ
خصوصا إذا ما أخذنا يف الحسبان طول املدة الزمنية
هذا التأثري لدى الفئات غري املتعلمة ،والتي تصبح خاضعة مطلقًا لسطوتها،
ً

التي يمضيها ٌّ
يوميا)؛ فهذه املتابعة اليومية من
ست ساعات وتسع ساعات
كل من أفراد هذه الفئات مع وسائل اإلعالم (ما بني ّ
ً
تحولت إىل ٍ
نوع من اإلدمان؛ إذ أصبح الناس اليوم غري قادرين
جانب املجتمعات املعارصة للحصول عىل أكرب قد ٍر من املعلوماتّ ،
عد أكرث وسائل االتصال األخرى قدر ًة عىل الفعل والتأثري؛ فليست
عىل االستغناء عنها ،وباألخص عن جهاز التلفزيون الذي ُي ّ
تطور األقمار االصطناعية ،نافذة الجميع
هناك وسيلة طبعت القرن العرشين مثل التلفزيون الذي أصبح يف عرصه الثاين ،بفضل ّ

لإلطالل عىل حوادث العالم.

ساهمت التغريات التي عرفها اإلعالم املعارص يف التجسيد الجديد للحدث؛ فمن خالل إلقاء الضوء عىل العالقات بني

آنيا بفضل دور وسائل اإلعالم
وسائل اإلعالم والحوادث ،نجد أ ّنها قوية إىل درجة غري قابلة لالنفصال؛ ذلك ّ
أن التاريخ أصبح ً

جزءا ال يتج ّزأ من الواقع ،فحوادث كثرية ارتبطت يف أذهان الناس بالصورة ،مثل صورة نزول اإلنسان عىل
املتعددة التي أصبحت ً
ٍ
أعوام قليلة من ظهوره تغيري قواعد اللعبة يف مجال
القمر .وهناك حوادث ارتبطت يف السابق بجهاز الراديو الذي استطاع خالل

ّ
ّ
أول وسيلة اتصال
محل
فأحل املبارش
الدعاية،
ّ
املؤجل ،وعىل هذا األساس فرض نفسه بقوة خالل الحرب العاملية األوىل ،بوصفه ّ
ألول
صوتية يف متناول الجميع؛ ففي عام  ،1920كان يف إمكان  50.000أمرييك أن يتابعوا الحملة الرئاسية من خالل الراديو ّ
)(4
كافيا لرجل دولة فيها عىل مستوى القول عرب األثري إ ّنه استوىل
مرة  .وبالنسبة إىل بلد كالكونغو ،وإىل حدود الخمسينيات ،كان ً

عىل الحكم ،ليك يصبح النظام يف قبضته ً
فعل).(5

فعالة .وتج ّلت أهميته يف كونه يرسل الرسائل يف لحظة
دخل الراديو خالل الحرب العاملية األوىل التاريخ بوصفه وسيلة اتصال ّ
ب ّثها ،من دون ٍ
ّ
فع ًال خالل
فارق زمني .وتصل هذه الرسائل  -عرب املوجات  -يف اللحظة نفسها إىل الجميع أينما كانوا.
وظل الراديو ّ

بث الجرنال ديغول رسالته إىل الشعب الفرنيس سنة  1940بخصوص خياره االستمرار يف املقاومة .ولم
الحرب العاملية الثانية؛ فعربه ّ

أول حرب تدور أمام آالت
يرتاجع دور الراديو ّإل مع ظهور التلفزيون يف أواخر الخمسينيات من القرن العرشين .و ُت ّ
عد حرب فيتنام ّ
 3فرنسيس بال ،امليديا ،فؤاد شاهني(مرتجم) ،سلسلة نصوص (بريوت :دار الكتاب الجديد املتحدة ،)2008 ،ص .5
4

املرجع نفسه ،ص .32

5 Pierre Nora, "Le retour de l'événement," dans: Faire de l'histoire, sous la direction de Jacques le Goff et Pierre Nora, Bibliothèque des
histoires (Paris: Gallimard, 1974), T 1: Nouveaux problèmes, p. 214.
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التصوير التلفزيونية يف التاريخ .وكان تأثريها يف الرأي األمرييك والعاملي عميقًا؛ إذ أظهرت الصور التلفزيونية املرعبة مدى فظاعة األعمال

الوحشية األمريكية املرتكبة ،من حرق رهبان ،وقتل أطفال ونساء بقنابل النابالم الحارقة املمزوجة بمادة الفوسفور األبيض ،وإعدام
صور أكرث وحشية عن مذبحة ماي
مقاتلني من فيتنام الشمالية يف ساحات عامة ،وهدم البيوت والقرى وتخريبها بصورة كاملة .وظهرت ٌ

إن التلفزيون أ ّدى
الي)،(6
وترسبت ً
أيضا صور جثث القتىل من الجنود األمريكيني يف ميدان املعارك .ولذلك ،ليس من املبالغة القول ّ
ّ

أول هزيمة عسكرية بالغة األثر يف التاريخ األمرييك؛ فقد ُق ِّدر للهجوم الذي ش ّنه الثوار الفيتناميون ،املعروف
أساسيا يف
دورا
التسبب يف ّ
ً
ً
ّ
تحول حاسمة يف الحرب الفيتنامية؛ إذ اكتسح
باسم هجوم تيت ،بني  29كانون الثاين  /يناير و 25شباط  /فرباير  ،1968أن يكون نقطة ّ
موقعا للقوات األمريكية وقوات فيتنام الجنوبية ،وأوقعوا بها خسائر كبرية يف األرواح .وأظهرت التغطية
املهاجمون أكرث من تسعني
ً
إن الصور التلفزيونية للهجوم أبرزت شي ًئا مختلفًا
اإلعالمية مقدار التضليل اإلعالمي الذي مارسته الحكومة األمريكية يف فيتنام؛ إذ ّ

إن صور الثوار الفيتناميني وهم يقتحمون السفارة األمريكية
تروج لفكرة االنتصار والنجاح يف الحربّ .
عن الرواية الرسمية التي كانت ّ

يف سايغون ،وتزايد القتىل يف صفوف الجيش األمرييك ،أفقدا الرئيس جونسون  Lyndon B. Johnsonتأييد الشارع ،وانتهى األمر إىل

انسحاب القوات األمريكية من املستنقع الفيتنامي سنة  ،1975بسبب احتجاجات الشارع ،ومعارضة الرأي العام).(7

أن وسائل اإلعالم اغتصبت التاريخ وجعلت
يتعقّب اإلعالم الحوادث ويس ّلط األضواء عليها .ويف رأي املؤرخ بيري نورا ّ Pierre Nora

يوميا ،عناوين تصنع منها حوادث .وقبل أن تنقلها إىل الجمهورُ ،يخضعها رجال اإلعالم للتنسيق
الحادث وحشً ا ،أل ّنها تفرض علينا ً

ألن الجمهور املتلقّي ال يميز هنا بني الحدث الكبري
وإعادة التأهيل والتوضيب والتصميم .وهو ما يفرض علينا ً
مزيدا من الشك والريبة؛ ّ

مشوشً ا.
امليت الذي يأيت
ً
عنرصا ّ
الذي يفرض نفسه والحدث ّ

لوسائل اإلعالم قدرةٌ رهيبة عىل قلب الحقائق .وهي م ّتهمة يف بعض القضايا باملغالطة وتشويه الحقيقة التي هي مفقودة أو

ٍ
بطرق مختلفة ،بحسب خلفية وسائل اإلعالم ،وبحسب ما يريده املجتمع)(8؛
يمر
مخفية ،بصورة مقصودة .نحن نشاهد الحدث ّ
ّ
فاألمر يف جوهره أشبه ما يكون بالطريقة التي تناول بها ميشال دو سريتو  Michel de Certeauمصطلح "صناعة التاريخ"؛ إذ رأى

أن الحدث ينبع من فعل ،من صناعة ،فهل نحن أمام عملية فربكة للحدث يف وسائل اإلعالم الحديثة؟
ّ

ِ
سيما املرئية منها ،عىل امتداد
ّ
إن من الركائز األساسية يف صناعة الحدث املحطات اإلخبارية املختصة بصناعة الخرب ،وال ّ

ً
إضافة إىل وسائط التكنولوجيا الجديدة األخرى التي انطلقت بعنفوان عرب اإلنرتنت ،من مواقع التواصل االجتماعي،
العالم،
أمر واقع.
ً
وخصوصا الفيس بوك ،وتويرت ،واليوتيوب؛ فقدرة وسائل اإلعالم عىل التأثري يف توجيه الحوادث خالل املرحلة الراهنة ٌ

حد
وال يقترص اإلعالم اليوم عىل إخبارنا عن الواقع ،بل أصبح يصهرنا فيه ،ويحرشنا يف الراهن ويغرقنا فيه ،ويخربنا إىل ّ

التخمة؛ فعوض جعلنا ندرك الحوادث يف ُبعدها التاريخي وداللتها العميقة ،رصنا نضيع يف جزئياتها ،بل أضحت الحوادث ضائعة
 6مجزرة ماي الي :مجزرة ارتكبها الجنود األمريكيون يف فيتنام؛ فقد قام املالزم األمرييك وليم كاييل ،صحبة كتيبته ،بتطويق قرية ماي الي صبيحة يوم  16آذار /مارس
 ،1968وأمر بإحراق املنازل وقتل السكان الع ّزل .وقد أثارت صور ضحايا املجزرة التي انكشفت بعد سنة واحدة من حدوثها ،موجة استنكار دولية ،وعاقبت محكمة عسكرية
املؤبد سنة  ،1969غري أ ّنه خرج من املعتقل بعد خمس سنوات بعف ٍو من الرئيس األمرييك ريتشارد نيكسون .Richard Nixon
وليم كاييل بالسجن ّ
ونخص بالذكر
 7خرس األمريكيون الحرب الدعائية يف فيتنام ،ولم يستطيعوا استيعاب الهزيمة ،وهو ما يربزه طوفان األفالم التي أنتجتها هوليود بشأن هذا املوضوع،
ّ
أفالم رامبو .انظر :فيليب تايلور ،قصف العقول :الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العرص النووي ،سامي خشبة (مرتجم) ،سلسلة عالم املعرفة ( 256الكويت :املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،نيسان/أبريل  ،)2000ص .371 - 366
ً
ألن الحدث الذي وقع فعل ال أحد يعرف
فورا بعد وقوعه الفعيل ويتشتت ،وما ُيصنع عنه من أخبار يف وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها ي ّتسم بالتناقضّ ،
 8يتالىش الحدث ً
عن كنهه شي ًئا ،أل ّنه ليس موجو ًداّ ،
وكل املحاوالت التي تتناوله بالدراسة إ ّنما هي عمليات اسرتجاع وبناء جديدة.
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)(9
فوريا ومبارشًا ،حتى قبل اكتمال َت ُّ
شكل
يمر أمامنا
مرورا ً
ً
ومف َّتتة يف سلسلة من العجاالت (األحداث العاجلة) ؛ فالحدث املعارص ّ

مزيدا من املعيش ،إىل درجة يأخذ فيها الحارض مكان املايض؛ فالحوادث تواجهنا بقوة أينما
صورته .وهو يفرض علينا بسطوته
ً

نماذج من األخبار والوقائع ،وهي ُت ْنقَل
يوميا
اتجهنا .وعرب وسائل اإلعالم املختلفة وعن طريقها ،يواجهنا الحدث .نتابع ونشاهد
َ
ً

عىل الهواء مبارشة .إ ّنه زمن متابعة الحدث يف فرتة هيمنة عرص الصورة إىل أبعد الحدود .وبفضل آالت التصوير املتطورة ،ويف

ّ
املتنوعة واملواقع االجتماعية والحوارية ،شاهدنا حوادث
ظل التنافس الرهيب بني القنوات التلفزيونية ،وعرب فضاءات اإلنرتنت
ّ
ِ
مفاجئة ومباغتة.

ّ
أبدا؛ منها صور احرتاق أحد أكرب األبراج
صورا متعددة
عرضت علينا الفضائيات
ستظل محفورة يف الذاكرة ،ولن ُتنىس ً
ً

الشاهقة يف العالم يف مدينة نيويورك بعد أن اصطدمت به طائرة ّركاب مدنية ،ومشهد مبارش لطائرة ثانية وهي تصطدم بالربج

أيضا بفضل دور عدسات الكامريا يف حوادث
الثاين ملبنى مركز التجارة العاملي ،أمام ذهول الجميع ،هذا الذهول الذي ظهر ً

الثورات العربية.

تحول يف مفهوم
لقد شهد العالم مع الطفرة اإلعالمية
تحوالت مهمة ّ
ّ
تمخض عنها ّ
والتقدم الهائل يف وسائل االتصال ّ

تحول يف املفهوم التقليدي ملهنة املؤرخ ملصلحة املفهوم املعارص
تطور يف طبيعة عمل املؤرخ نفسه ،وأ ّدت إىل ّ
الحدث ،ونتج منها ّ
ٍ
وتنوع مصادر
للتاريخ .فاملؤرخ ُمطالب اليوم ،أكرث من ّ
أي وقت مىض ،بكتابة تاريخ الزمن الحارض ،بحكم تسارع وترية الحوادث ّ
الخرب ،وبسبب اهتمام املجتمعات املعارصة بالراهن؛ فمؤرخ اليوم هو من يستثمر تجربته ومشاركته يف الحوادث والوقائع التي

يؤرخ لها وهي تقع .وهو بهذه السمة ،يشرتك مع بعض كبار املؤرخني السابقني .ألم يكن هريودوت  Herodotusوثيوسيديس

 Thucydidesوابن خلدون يف زمنهم مؤرخني لزمنهم الحارض ،من خالل اهتمامهم بحوادث عرصهم ووقائعه؟ ألم يحصل
تاريخ الزمن الراهن عىل أوراق اعتماده منذ أن مارسه بعض كبار املؤرخني ،كما هي حال املحارب الفرنيس واملتخصص

بالعالقات الدولية بيار رونوفان  Pierre Renouvinالذي كتب عن الحرب العاملية األوىل وهي ال تزال مستمرة؟ ألم يكتب مارك

إن
بلوك  Marc Blochالهزيمة الغريبة غداة انهيار الجيش الفرنيس أمام النازية يف املرحلة األوىل من الحرب العاملية الثانية؟)ّ (10

ٍ
س أغلب وقته لإلعالم ،هو أحد التغريات
صعود نجم تاريخ الزمن الحارض يف زمن الثورة الرقمية واملعلوماتية ،ويف
مجتمع ُي َك ِّر ُ

ّ
يتحول الحارض إىل شغل األفراد الشاغل،
ككل؛ فحني
املهمة التي ُتلقي بظاللها اليوم ،عىل مشهد الكتابة التاريخية يف العالم
ّ
عىل العلوم اإلنسانية ،ومن بينها التاريخ ،أن ُتدرجه ضمن أولوياتها.

تناول جديد للتاريخ السيايس
ُأعيد االعتبار إىل التاريخ السيايس الذي ُأبعد إىل الهامش مع مدرسة الحوليات؛ فقد ُع ّد آنذاك أفقًا مي ًتا يف البحث التاريخي.

ً
رصاحة ،وإعالء
عب عنه
وقد انتقلنا اليوم إىل النقيض مع عودة الحدث وانبعاثه من جديد ،فجرى ر ّد االعتبار إىل الفعل املع َلن أو املُ َّ
9

"تكريسا لالنفصال" ،يف :ضد الراهن ،سلسلة ملتقى (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،)2005 ،ص .7
عبد السالم بنعبد العايل:
ً

 10التيمومي ،املدارس التاريخية الحديثة ،ص .232
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التساؤالت املتصلة باملشاغل التاريخية واملرتكزة عىل االهتمام بالتاريخ السيايس عرب تجديد تناوله) ،(11عىل صعيد املنهج ،وعىل

صعيد املصطلح والرمز.

عاد املؤرخون إىل دراسة التاريخ السيايس ،لكن من موقع جديد مخالف للموقف الذي تعامل به املؤرخون الوضعيون

انكب عليها املؤرخون السياسيون الجدد كثرية ،نذكر منها النازية واملذابح التي
مع هذا الصنف من التاريخ .واملوضوعات التي
ّ

خ ّلفتها ّإبان الحرب العاملية الثانية ،واملوضوعات املرتبطة بانهيار املعسكر االشرتايك وتف ّتت الفدرالية اليوغسالفية ،والحروب
حاليا عدد كبري من
األهلية األفريقية) .(12ومن عالمات عودة التاريخ السيايس إىل الواجهة
َّ
مجد ًدا ،االهتمام الكبري الذي يبديه ً
تطور األبحاث يف التاريخ املعارص يف مختلف الجامعات؛ من
املؤرخني األكاديميني تجاه الحوادث السياسية؛ إذ نالحظ اليوم ّ

ذلك ً
تطور
مثل ،أ ّنه جرى يف فرنسا توجيه عدد كبري من املرشَّ حني إلنجاز أطروحاتهم يف موسم  1983 / 1982نحو موضوعات ّ

االقتصاد يف ٍّ
كل من أملانيا وفرنسا وروسيا والواليات املتحدة يف الفرتة  .1950 - 1914ويف موسم ُ ،1985 / 1984طلب من الباحثني
الرتكيز عىل موضوعات الحياة السياسية يف أملانيا وفرنسا وبريطانيا ،يف الفرتة الواقعة بني  1945و.(13) 1969

خرج البحث التاريخي إ ًذا يف العقود األخرية عن القواعد التي وضعها املؤرخون األملان والفرنسيون من أصحاب املدرسة

الوضعية؛ فرشوط املوضوعية واألرشيف املكتوب واملسافة النقديةُ ،ع ّدت معايري أساسية يف البحث التاريخي .ولهذه املآخذ ،لم

َي ْجر االهتمام بتاريخ الحارض وباملايض القريب ،خالل القرن التاسع عرش ،النتفاء معايري التأريخ "العلمي" ،من قرص الزمن

املدونة ،واالفتقار إىل النظر امل ّتزن والرزين .ونجمت عن ذلك إدانة هذا الرضب من التأريخ،
املنقيض ،واالفتقار إىل املحفوظات
ّ
وعزوف كبار املؤرخني عنه ،وما خَ َّلفه النهج التاريخي املوروث هو حمل التأريخ عىل النظر البعيد زم ًنا .والظاهر الذي ال ّ
شك فيه
هو افتقار األمس القريب إىل مثل هذا البعد .لكن هذه الفكرة املتعلقة بانقضاء الوقت وتقادمه عىل الوقائع ،فكرة ال تتماسك.

ويكفي ذكر املناقشات التي صاحبت ذكرى مرور قرنني عىل ثورة  ،1789وهي الذكرى التي تزامنت مع سنة انهيار األنظمة

الشيوعية يف أوروبا ()1989؛ فقد احتدمت يومها املناقشات بني املشاركني بخصوص عالقة الثورة الفرنسية باإلرهاب وباألنظمة
َ
ُ
الواقعة
"العمر" ،يف قلب الحارض املبارش .وعارصت
الشمولية .وأقحمت تلك املناقشات الثورة الفرنسية التي بلغت قرنني من ُ
الحارض النابض معارص ًة ق ّلما حظيت بها واقعة راهنة).(14
بتجدده من الداخل .ومن مظاهر هذا االنتعاش
بدأ التاريخ السيايس الحديث يشهد انتعاشً ا منذ نهاية السبعينيات؛ وذلك
ّ

امتد ليشمل حوادث
اكتساح التاريخ السيايس مجاالت جديدة؛ فهو لم يبق
مقترصا عىل الظواهر الدبلوماسية والعسكرية ،وإ ّنما ّ
ً
ً
مجال من مجاالت وسائل اإلعالم فقط ،بل احتواه التاريخ
الساعة ،يف إطار ما ُيعرف بتاريخ الزمن الحارض؛ إذ لم ْيبق الحارض
واع ُ ِ
ً
ت َ
مجال من مجاالت اهتمام املؤرخ اليوم ،عىل الرغم من حداثة ظهوره.
ف به
اآلين ً
أيضا ،وأصبح ً
فرعا من فروع التاريخْ ،

تعددت مؤسسات تاريخ الزمن الحارض؛ إذ ُأنشئت معاهد كثرية يف عدد كبري من الدول التي اهتمت باألبحاث والدراسات

املتعلقة بالفرتة الراهنة .وقد ساهم هذا االزدهار يف إقحام الحارض يف مجال التاريخ ،من خالل دراسة آخر الحوادث الكربى.
11 Guy Bourdé et Martin Hervé, Les écoles historiques (Paris: Editions du Seuil, 1983), p. 370.

 12التيمومي ،ص .231
13

لطفي عيىس" ،ما حاجتنا اليوم إىل األنرتوبولوجية التاريخية؟" ،موقع األوان اإللكرتوين ،2008/10/18 ،شوهد يف ،2014/2/2 :عىل الرابط:

14

هرني روسو" ،التاريخ املعارص يقرتب من املايض القريب وأصدائه يف الحارض الحار" ،منال نحاس(مرتجم) ،الحياة (لندن).2013/2/12 ،

http://www.alawan.org/article2944.html
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ونذكر عىل سبيل املثال ،معهد التاريخ املعارص  Institut für Zeitgeschichteاألملاين الذي ُأسس يف مدينة ميونيخ سنة ،1952
واختص يف البداية بدراسة تاريخ الثورات قبل أن ينتقل إىل االهتمام بكتابة تاريخ النازية وتاريخ الحرب العاملية الثانية .ونذكر

أيضا املعهد الوطني لتاريخ حركة التحرير  Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Libérazioneالذي ظهر
ً
يف مدينة ميالنو اإليطالية سنة  ،1949لكن لم ُيعرتف به بصورة قانونية إال يف سنة  .1967ويف بعض الدول األخرى ،مثل إسبانيا

واألرجنتنيُ ،أنشئت مؤسسات بهدف دراسة تاريخ الزمن القريب وذاكرته .وجرى الرتكيز يف الغالب عىل "آخر كارثة يف الزمن".

فإن اليشء املثري لالنتباه هو بال ّ
شك ،عودة االهتمام بهذا
ّ
وبغض النظر عن االختالفات املفاهيمية بني هذه املؤسسات واملعاهدّ ،
رت ًفا به يف الجامعات).(15
النوع من التاريخ الذي عادت إليه املرشوعية ،وأصبح مع َ

)(16
قررت الجهات الرسمية
تكرس استخدام مصطلح "الزمن الحارض"،
ً
وخصوصا يف فرنسا التي ّ
يف أواخر السبعينياتّ ،

مؤسساتيا للبحث يف التاريخ اآلين؛ وذلك بتأسيسها يف سنة  1978معهد تاريخ الزمن الحارض HTP
أخريا  -مكا ًنا
فيها أن تمنح –
ً
ً
الذي نشأ يف أحضان املركز الوطني للبحث العلمي CNRS

)(17

بمساهمة من املؤرخ بيار نورا ،ودشّ نه يف سنة  1980فرانسوا

بيداريدا  Francois Bedaridaالذي ّ
ترأس مجلس إدارته إىل غاية سنة  ،1990وتاله روبرت فرانك  Robert Frankثم هرني
ً
وصول إىل كريستيان إنغارو  Christian Ingraoالذي
روسو  Henri Rousseauثم فابريس داملييدا ،Fabrice d'Almeida
أيضا
يقوم بإدارة املعهد منذ سنة  .2004وقد تناول موضوع الحرب العاملية الثانية .وتابع الدراسات حول مرحلة الحرب.
وتوجه ً
َّ
وانصب اهتمام أشهر دور النرش عىل
إىل تحليل الحوادث األكرث معارصة ،مثل مرحلة تصفية االستعمار ،ومرحلة املقاومة).(18
ّ

إصدار األبحاث التي ينجزها املعهد ،وذلك بسبب إقبال القراء الشديد عىل هذه الفرتة من التاريخ .وقد ُأ ِ
وك َل إىل هذا املعهد
ّ

تأريخ حوادث األمس القريب املتصل بالحارض .وهنا يجب التمييز بني التاريخ الحارض والتاريخ املعارص؛ فإذا كان ابتداء التاريخ

فإن برنامج دراسة الزمن الحارض
الحديث واملعارص ،يف برامج التدريس الفرنسية ،يتحدد من تاريخ الثورة الفرنسية سنة ّ ،1789

تخيم عىل حارضنا.
يتناول وقائع األمس القريب وحوادثه التي ما زالت آثارها ّ

)(19

إن معهد تاريخ الزمن الحارض هو وارث لجنة تاريخ الحرب العاملية الثانية التي أنشئت يف سنة  .1951وانبثقت بدورها عن
ّ

لجنة البحث يف تاريخ االحتالل النازي وتحرير فرنسا .وكانت الحكومة املؤقتة برئاسة الجرنال ديغول  Charles de Gaulleقد

عهدت إليها يف سنة  1944بالقيام بالتأريخ لفرتة حكومة فييش واملقاومة يف فرنسا املحتلة).(20

15 Patrick Garcia, "Histoire du temps présent", dans: Historiographies I: Concepts et débats, sous la direction de C. Delacroix [et al.], Folio
histoire 179 (Paris: Gallimard, 2010), T 1, pp. 292 - 293.

 16فريد بن سليمان ،مدخل إىل دراسة التاريخ ،سلسلة علوم إنسانية (منوبة  -تونس :املركز الجامعي ،)2000 ،ص .151 - 150

مخترباُ .ي َع ّد أكرب مركز أبحاث يف أوروبا.
حاليا عرشة معاهد وأكرث من عرشين
 17تأسس املركز الوطني للبحث العلمي سنة  .1939وهو تابع لوزارة البحث الفرنسية.
ً
ّ
ويضم ً

18 Jean-François Soulet, L'histoire immédiate: Historiographie, sources et méthodes, Collection U. Histoire (Paris: Armand Colin, 2009),
pp. 33 - 34.

 19روسو.

جزءا من هيئات أوروبية أخرى ظهرت إىل الوجود يف أعقاب الحرب العاملية الثانية .واليشء الذي يجمع بني جميع هذه املؤسسات واملعاهد هو املكانة
ُ 20ي ّ
عد هذا املعهد ً
الرئيسة التي يحت ّلها مفهوم الذاكرة ،سواء تع ّلق األمر بمخ ّلفات عنف الحروب ،مثل الحربني العامليتني أو حرب الجزائر ،أو باستعماالت سياسية واجتماعية للمايض؛
يتحملها املؤرخ ،ونوع التحديات التي يمكن أن
يحدد حجم املسؤولية التي
فممارسته مرتبطة بالحارض املعيش ،وباجتياح الذاكرة ،لوجود الشهود من األحياء ،اليشء الذي ّ
ّ
يطرحها عليه تاريخ الزمن الحارض.
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تابعا للمركز الوطني
ويف سنة ُ ،1978دمجت لجنة تاريخ الحرب العاملية الثانية يف معهد تاريخ الزمن الحارض الذي أضحى ً

يحد من الوصول إىل السجالت املتعلقة
سن قانون سنة ّ 1979
للبحث العلمي الذي ورث مكتبته ومحفوظاته .وعىل الرغم من ّ

ووثائق ومحفوظات عن حقبة الحرب العاملية الثانية
فإن جهود املعهد ،بما توافر يف مكتبته من مستندات
َ
بحوادث الزمن الراهنّ ،
وما بعدها ،ساهمت يف إغناء تاريخ الزمن الراهن.

تضم باحثني يف املركز الوطني وباحثني متعاونني ينتمون إىل عدد من الجامعات الفرنسية.
يشتغل املعهد ِبفرق بحثية متعددة
ّ

أهمها :تاريخ الحرب يف القرن العرشين،
ويستقبل طلبة دكتوراه وباحثني من دول أجنبية.
ّ
وينصب اهتمامه عىل موضوعات مختلفة؛ ّ

ً
إضافة إىل االهتمام بالتاريخ الثقايف للمجتمعات الحديثة .ويهدف املعهد إىل
واألنظمة االستبدادية ،والشمولية ،والكولونيالية،

ميزت
إحياء التاريخ الجماعي من خالل االهتمام بذاكرة الشعوب بعد سنة 1945؛ وذلك بتناول الحوادث الكربى املختلفة التي ّ
القرن املايض ،سواء داخل أوروبا أو خارجها .وكانت لهذا املعهد الذي أصبح ذا رشعية كاملة يف مجال البحث األكاديمي ،مساهمة
عدد كبري من األبحاث عن تاريخ الحربني العامليتني ،وحقبة االستعمار وما بعدها،
فعالة يف التأريخ للفرتة املعارصة؛ فبإرشافهُ ،و ِضع ٌ
وتاريخ النظم السياسية االستبدادية (الفاشية ،والنازية ،والشيوعية).

ً
تهتم مؤسسات فرنسية أكاديمية أخرى بالحقبة املعارصة؛ فاملؤرخ الجامعي جان
إضافة إىل معهد تاريخ الزمن الراهن،
ّ
فرانسوا رسينييل  J. F. Sirinelliاملتخصص بتاريخ فرنسا السيايس والثقايف يف القرن العرشين ،قام يف سنة  1989بتأسيس

)(21
حاليا مركز تاريخ العلوم السياسية .وهو عضو بارز يف معهد باريس
"مجموعة تاريخ الزمن الحارض"  GHTPيف تولوز  ،ويرأس ً

للدراسات السياسية ،ورئيس اللجنة الفرنسية للعلوم التاريخية .ويشتغل بمعيته أساتذة متخصصون بالتاريخ املعارص .وهو ُي َم ِّثل،

ديدا يف اإلسطوغرافيا الجديدة؛ فقد ساهم بصورة أو بأخرى يف إحياء أبحاث التاريخ السيايس؛ إذ ساعدت
وج ًها َج ً
بكتاباتهَ ،ت ُّ

أعماله يف الفرتة الحالية عىل تطوير مجاالت البحث التاريخي وتوسيعها.

أسسه جان ميرتان  Jean-Mitterrandيف فرنسا سنة ،1966
نضيف ً
أيضا الدور الذي قام به مركز تاريخ الحركة النقابية الذي ّ

بتشجيع من أرنست البروس  .Ernest Labrousseوقد أضحى هذا املركز ميدا ًنا للبحث يف تاريخ الحركات االجتماعية والنقابية .ثم

تحول إىل مركز التاريخ االجتماعي للقرن العرشين  .Centre d'histoire sociale du XXe siècleودخل تجربة الرشاكة مع املركز
ّ
الوطني للبحث العلمي السابق الذكر .وهو يشتغل عىل عدد من املوضوعات املرتبطة بالتحوالت االجتماعية للفرتة املعارصة والراهنة.

املغرب يف خضم التاريخ الراهن
اهتماما بالتاريخ الراهن)(22؛ فقد َوق ََّع املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،مع
عرف املغرب بدوره ،وإن بصورة متأخرة،
ً

جامعة محمد الخامس يف الرباط يوم  25كانون الثاين  /يناير  ،2010اتفاقية تعاون بشأن إحداث مسلك ماسرت "التاريخ الراهن".
21 Pierre Vermeren, Histoire récente, histoire immédiate: L'historiographie française et le cas du Maghreb, Série colloques et séminaires
158 (Rabat: Université Mohammed V-Agdal, Faculté des lettres et des sciences humaines, 2008); Mohammed Kenbib (ed.), Temps présent et
fonctions de l'historien, Série colloques et séminaires 158 (Rabat: Université Mohammed V-Agdal, Faculté des lettres et des sciences humaines,
2009), p. 120.

وخصوصا يف فرتة ما بعد االستقالل؛ فقد برز يف كثري
 22إن املتغريات ذات اإليقاع الرسيع ،ساهمت بصورة أو بأخرى يف التأثري يف وضعية البحث التاريخي يف العالم العريب،
ً
إيجابيا مع تغريات الكتابة التاريخية يف أوروبا ،وإن طغت عىل أغلبهم  -بحكم وضعية العالم العريب  -قضايا ترتبط
من الدول العربية جيل جديد من املؤرخني الذين تفاعلوا
ً
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وقد التزم املجلس توفري الدعم الالزم لهذا التكوين الذي يندرج يف سياق تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة املتعلقة

بحفظ الذاكرة والتاريخ واألرشيف) .(23وبالفعلُ ،فتح يف وجه الطلبة ،ألول مرة ،ماسرت تاريخ الزمن الراهن يف كلية اآلداب والعلوم
ً
ووطنيا ،مع
دوليا
اإلنسانية يف الرباط،
ً
بداية من املوسم الجامعي  .2011 - 2010ويف هذا املسلك تناول الباحثون القضايا الراهنة ً
الرتكيز عىل خصوصيات املرحلة االستعمارية يف املغرب ،وذاكرة مغرب ما بعد االستقالل ،وقضايا بناء الدولة الوطنية) .(24وجرى

وخصوصا البنايات ومراكز االعتقال واالحتجاز والتعذيب السابقة التي أصبحت أماكن لحفظ الذاكرة،
االهتمام بذاكرة األماكن،
ً
وبإعادة االعتبار إىل الشاهد والفاعل التاريخي والحياة اليومية والتاريخ الشفوي ،من خالل جلسات االستماع إىل الروايات التي

قدمها الضحايا عىل وجه الخصوص.
ّ

طرحت هيئة اإلنصاف واملصالحة التي ُأسست يف  6ترشين الثاين  /نوفمرب  2003موضوع املصالحة مع التاريخ .ودعت

إىل إزالة العراقيل التي تحول دون البحث يف هذا التاريخّ .
وأكدت أهمية ترسيخ التواصل بني األجيال بما يحفظ الذاكرة .ويف

ونصت عىل رضورة تنظيمه يف إطار قانوين واضح ،وتهيئة
هذا الصدد ،دعت الهيئة إىل مراجعة شاملة لحالة األرشيف العموميَّ ،
الرشوط الرضورية إلصالح وضعيته).(25

ومن خالل اشتغالها عىل الفرتة الزمنية املمتدة من سنة  1956إىل نهاية سنة  ،1999ساهمت هيئة اإلنصاف بدورها يف إنتاج

األرشيف بوصفه مادة مهمة بالنسبة إىل كتابة تاريخ املغرب يف ما يتعلق باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؛ وذلك بعد عقود

أي ذاكرة أخرى؛ فقد شاركت الهيئة يف إعادة صوغ ذاكرة وطنية تعددية غري انتقائية
من سيادة الذاكرة الرسمية التي أقصت ّ
مبنية عىل اإلقصاء ،وذلك من خالل جلسات االستماع التي َّ
أهم مصدر من
نظمتها؛ إذ اع ُتمدت الشهادات الشفوية ّ
أو غري ّ

وخصوصا يف ّ
ظل غياب الكثري من السجالت والوثائق التي من شأنها
املصادر املعتمدة إىل جانب الوثائق والسجالت الرسمية)،(26
ً
استجالء حقيقة االنتهاكات وتوضيح كثري من نقاط الظل يف التاريخ الوطني ملا بعد االستقالل).(27

بمراجعة ما خ َّلفه اإلرث االستعماري يف مجال البحث التاريخي؛ فقد ُأعطيت األولوية ملونوغرافيات التاريخ املحيل ،وإلعادة كتابة التاريخ الوطني انطال ًقا من رؤية جديدة
تختلف عن نظرة املؤرخني الكولونياليني .واليوم ي ّتجه االهتمام إىل تاريخ الزمن الحارض ،عىل الرغم من العوائق التي تواجهه.

ً
أيضا
َ 23ه َّم ْت توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة،
إضافة إىل تأسيس مسلك تاريخ الزمن الراهن ،بحفْظ أرشيفات الهيئة نفسها ،وتيسري ولوج الباحثني إليها .وتعهدت ً
باملساعدة عىل تنظيم األرشيف الوطني وتحديثه.
 24يطرح االهتمام بهذه املرحلة مشكالت متعددة بالنسبة إىل الطلبة؛ فمن أهم العوائق ،هناك ً
وثانيا وجود أغلب الوثائق املغربية
أول غياب مؤسسة األرشيف الوطني؛ ً
الرسية عن بعض الوثائق املتعلقة بقضايا إشكالية تؤثّر يف الراهن؛ فموضوع الغازات السامة
لهذه الحقبة يف الدول األوروبية ،وبالخصوص يف فرنسا وإسبانيا؛ وثال ًثا مشكل رفع ّ
املستعملة يف حرب الريف ً
مثل يدخل ضمن هذا اإلطار ،واألمر نفسه بالنسبة إىل الوثائق املتعلقة بالحوادث التي وقعت يف الفرتة الواقعة بني  1936و 1968يف منطقة سيدي
أن وزارة الدفاع اإلسبانية رفضت مبادرة رفع الرسية عن  10.000وثيقة تتضمن معلومات عن الحركة
إيفني؛ فقد ذكرت جريدة الباييس اإلسبانية ليوم  12أيار/مايو ّ ،2014
تتضمنه تلك الوثائق
توترا يف الساحة الدولية .ومن بني ما
التحررية يف منطقة سيدي إيفني جنوب املغرب يف خمسينيات القرن املايض ،بحجة ّ
سيحدث ً
ّ
الرسية عنها ُ
أن رفع ّ
معلومات عن معسكرات االعتقال والخاليا العسكرية التي أنشأها نظام الجرنال فرانكو .Franco Francisco
25

انظر :موجز مضامني التقرير الختامي لهيئة اإلنصاف واملصالحة (اململكة املغربية :منشورات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،)2006 ،ص .35

عد الشهادات الشفوية التي ُسجلت مقدمة للعناية بالتاريخ الشفاهي يف املغرب .وقد قام املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،بدعم من صندوق األمم املتحدة اإلنمايئ
ُ 26ت ّ
للمرأة ،بجمع بعض الشهادات النسائية وإصدارها يف كتاب عنوانه :نساء كرسن جدار الصمت ،عن معاناة كاد يطويها النسيان ،وجرى إصدار كتاب ذاكرة االعتقال
السيايس ،وهو حوارات مع معتقلني سياسيني سابقني ،يتحدثون عن ظروف اعتقالهم وما قاسوه يف أثناء فرتات االعتقال واملحاكمة التي امتدت خالل حقب َتي الستينيات
والسبعينيات .وهذه الحوارات تلقي األضواء عىل جوانب كثرية من تجارب االعتقال السيايس يف املغرب .وهو ما ُيضفي عىل الكتاب صبغة التوثيق لجزء من التاريخ السيايس
الراهن للمغرب.
 27راجع بخصوص االنتقال الديمقراطي وكتابة التاريخ :هيئة اإلنصاف واملصالحة ،التقرير الختامي :الكتاب الرابع ،مقومات توطيد اإلصالح واملصالحة ،إنجاز
اللجنة الوطنية للحقيقة واإلنصاف واملصالحة (اململكة املغربية :منشورات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،)2006 ،ص .60 - 59
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تندرج تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة املغربية يف إطار ما هو متعارف عليه اليوم بلجان الحقيقة واملصالحة عرب العالم .وهي لجان

املسماة
جرى تشكيلها يف عدد من البلدان ،بغرض تحقيق العدالة االنتقالية ،وتسوية اآلثار املرتتبة عن االنتهاكات املرتكبة خالل الفرتة
ّ

والتحري واالقرتاح يف ما يتعلق باالنتهاكات
"سنوات الجمر والرصاص" .وقد مارست الهيئة املغربية مهمات ترتبط بالتقييم والبحث
ّ

الجسيمة لحقوق اإلنسان يف الفرتة املذكورة أعاله ،واملتم ّثلة يف االختفاء القرسي ،واالعتقال التعسفي ،والتعذيب واالعتداء الجنيس،
واالغرتاب االضطراري ،والحرمان من الحق يف الحياة نتيجة االستعمال املفرط للقوة العمومية.

أحكاما محددة تتعلق بالتعويض املادي للضحايا واإلدماج االجتماعي والتغطية
إىل جانب معالجة الهيئة امللفات الفردية ،وإصدارها
ً

اقتحت مجموعة من التوصيات املتعلقة بربامج جرب الرضر الجماعي) ،(28والتي ّ
تول املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان
الصحيةُ ،

تتبعها .وقد أعادت هذه التوصيات األسئلة بخصوص التاريخ الراهن إىل الواجهة؛ إذ اقرتحت الهيئة مجموعة من التدابري ،أهمها:
مهمة ّ
الدعوة إىل حفظ األرشيفات الوطنية وتنسيق تنظيمها ،يف إطار معهد األرشيف املوىص بتأسيسه ليكون مؤسسة وطنية ترشف عىل

األرشيف يف إطار قانوين ،واالهتمام بالتوثيق والبحث والنرش بشأن الحوادث التاريخية املتصلة بمايض االنتهاكات الجسيمة ،وبتطورات

قضايا حقوق اإلنسان واإلصالح الديمقراطي ،وبلورة مقاربة جديدة لحفظ الذاكرة ،تستهدف تحويل بنايات االعتقال واالحتجاز

الرسي تازمامارت ومعتقل كرامة ،إىل أماكن لحفظ الذاكرة ،بوصفها شواهد ،وذلك يف إطار مشاريع جرب
والتعذيب السابقة ،كاملعتقل ّ
الرضر الجماعي).(29

وخصوصا الرتكيز عىل فرتة ما بعد االستقالل.
القيام بمراجعة برامج محتوى التاريخ ،وتشجيع البحث العلمي املتعلق بالتاريخ الراهن،
ً

إشكاليات يطرحها تاريخ الزمن الراهن
ّ
تمس
الشك التي
تحد كبري تفرضه املهمة الجديدة امللقاة عىل عاتق املؤرخ ،لتجاوز أزمة
إن االهتمام بتاريخ الزمن الحارض ٍّ
ّ
ّ
اليوم مهنة التاريخ .ينضاف إىل ذلك املكانة الكبرية التي يحظى بها املايض القريب والذاكرة والشهادة ،لدى العموم .وقد ساهم

القوي لوسائل اإلعالم يف إعادة الربيق إىل الراهن والشاهد والفاعل التاريخي والحياة اليومية .لكن كتابة هذا التاريخ
الصعود
ّ
تطرح معضلة يف وجه املؤرخني ،وبخاصة يف الجانب املتعلق منها بصعوبة الحصول عىل الوثائق بسبب قرص املسافة الزمنية التي

تفصلنا عن الحوادث من جهة ،وعدم اكتمال سلسلة حلقات الحدث من جهة ثانية ،ولحساسية بعض القضايا التي قد تكون

ّ
وأخريا ُتطرح قضية املوضوعية بحكم عالقة الحوادث بالواقع املعيش.
محل نظر قضايئ من جهة ثالثة،
ً

أي يشء حادثًا ،بل حتى
أن الحدث ال يختفي
من املؤكد ّ
يعممه ،ويف اإلمكان أن يصبح ّ
نهائيا من مرسح الوقائع؛ فالتاريخ ّ
ً

جديدا كما
دائما
الالحوادث وإن لم يجر تسميتها بعد ،فهي متوقَّعة .ومن هنا ،ال يشء هو حدث حقيقة؛ فالحدث
ً
ّ
املستجد ليس ً
طبق عىل أرض
28
ّ
تعرضت تجربة املصالحة النتقادات العديد من الهيئات والشخصيات؛ فاإلهمال واإلقصاء لحقا العديد من امللفات والقضايا ،والعديد من التوصيات لم ُت ّ
ً
مخيب لآلمال؛ فالعودة مجد ًدا إىل ممارسة أساليب االختطاف والتعذيب
2002
مايو
أيار/
16
حدث
بعد
اإلنسان
حقوق
مجال
يف
املغرب
رصيد
تراجع
أن
إىل
إضافة
الواقع،
ّ
ّ
تطرح أكرث من سؤال بخصوص فكرة التعهد بعدم تكرار ما جرى ،والقطع مع أساليب املايض.
ِ
ُ
تعرضت للرضر والتهميش ،بهدف
 29من الناحية الرمزية  -عىل سبيل املثال َ -
جرت عملية إعادة دفن الهالكني يف مقربيت أكدز وتزمامارت ،وأع َّد ْت دراسات عن أماكن ّ
ونخص بالذكر كتاب :باسو أوجبور ولحسن أيت الفقيه ،إملشيل الذاكرة الجماعية (طنجة :مطبعة ألطوبريس[ ،د .ت ،)].منشورات جمعية أخيام يف إطار
النهوض بها،
ّ
برنامج جرب الرضر الجماعي الذي يرشف عىل تنفيذه املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،يف الشق املرتبط تمويله باالتحاد األورويب ،والكتاب يف  178صفحة.
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نظن ،وإ ّنما ُبروزه يدخل ضمن صريورة تاريخية ومنطق اجتماعي .ويجري أحيا ًنا تقديم الحدث "املفاجأة" ،بينما ّ
كل يشء مخت َلق
ّ

يف زمن عرصنة وسائل اإلعالم.

ّ
تظل إعادة االعتبار إىل الحدث ،حتى وإن بدت مقنعة ،غامضة من بعض وجهات النظر؛ فإذا ُأخذت بصورة سطحية ضمن

قراءة موجزة ،يمكن أن نرى فيها موقفًا من املواقف املختلفة حول املوضوع القديم بتسارع التاريخ)(30؛ فالزمن التاريخي يميض

أمامنا اليوم يف زمن عرصنة اإلعالم بوترية رسيعة ،إىل درجة أصبحت معها كتابة التاريخ تواجه صعوبة يف متابعة زخم الحوادث،
ٍ
عب عنها ِّ
منظر التاريخ لورنز فون شتاين  Lorenz von Steinيف سنة .1843
وذلك بصورة تضاهي إىل حد بعيد الصعوبة التي ّ
ويبدو األمر أشبه ما يكون بممارسة التاريخ من فوق عربة متنقلة؛ فاملؤرخ ال يستطيع تسجيل ّ
كل ما يمر به من حوادث ،وذلك
بسبب التطور الهائل يف رسعة انتقال املعلومات وتبادلها) .(31وهو ليس وحده يف الساحة ،بل تصاعد دور املثقفني اإلعالميني،

ٍ
يكرس لإلعالم وق ًتا يفوق ما يمنحه للتفكري والقراءة .كما
ولهذا النوع من املثقفني تأثري حقيقي يف الحياة السياسية يف
مجتمع ِّ

يطور بصورة إيجابية مناخ اشتغال
ّ
مهما يف تحريك "الخطوط الحمراء" بالنسبة إىل قضايا متعددة ،ومن شأن ذلك أن ّ
دورا ً
أن له ً

ٍ
بعامل ساعد عىل االنتقال من الذاكرة إىل املعرفة التحليلية للمايض القريب ،يف بعض
املؤرخ .ويف هذا السياق ،يمكن التذكري

التجارب ،من خالل التالقح بني املؤرخ وعالم السياسة ،وبني املؤرخ والصحفي ،ومعناه الصحفي الذي يزاوج بني عمله اليومي
الرسيع ونفَس البحث والتأليف؛ ففي الواليات املتحدة األمريكية ،جاء أالن ِنيفني  Alan Nevinمؤسس "التاريخ الشفوي" ،من
عد الصحفي جان الكوتري  Jean Lacoutureمراسل جريدة لوموند يف املغرب سابقًا ،مؤسس سلسلة
عالم الصحافة .ويف فرنسا ُي ّ

أول من دعا إىل البحث يف امللفات
"التاريخ الفوري" يف إحدى كربيات دور النرش .وجاء روين ريمون من علم السياسة .وهو ّ
الحساسة للقرن العرشين).(32
عىل الرغم من أهمية اإلعالمُ ،ي َّت َهم الصحفيون ،عىل عكس املؤرخني ،بأ ّنهم ال يبحثون عن جذور الظواهر والحوادث

رسيعا .وهنا يكمن الفرق بني مهنة الصحفي ومهنة املؤرخ؛ فالصحفي يتحدث فقط عن
التاريخية ،وإ ّنما يكتفون برسدها رس ًدا
ً
عد منظوره قصري النظر ،يف حني ينبش املؤرخ يف
الحارض ومشكالته اآلنية من دون الغوص يف التفصيالت والجذور ،ومن هنا ُي ّ
أيضا .لذلك،
أعماق الوقائع ،فال يكتفي بما ُيعرض عىل وسائل اإلعالم واإلنرتنت ،بل يحاول الوصول إىل الوثائق واملستندات ً

فإن تحليالت املؤرخني الكبار ُتقنع بشموليتها القارئ و ُتشبعه ،عىل عكس التقارير الصحافية الرسيعة ،عىل أهميتها) .(33تختلف
ّ

طبعا ،لدى ٍ
كل من الصحفي والباحث التاريخي؛ فال املنهجية واحدة وال الخلفية واحدة .وإذا كانت وسائل
أدوات التحليل ً
فإن الطريقة َّ
املفككة التي تعا َلج بها الوقائع ال تمنح هذه الحوادث
اإلعالم املختلفة تعطي حي ًزا
واسعا اليوم للحوادث السياسيةّ ،
ً
أي معقولية تاريخية .وهنا تكمن الخطورة؛ ففي ّ
أي نظرة شمولية إىل الظواهر
ظل افتقاد املشاهد البسيط ّ
أي منهجية أو ّ
ّ

 30ميشيل فوفيل" ،التاريخ واألمد الطويل" ،يف :جاك لوغوف (مرشف) ،التاريخ الجديد ،محمد الطاهر املنصوري (مرتجم/مقدم) ،عبد الحميد هنية (مراجع)( ،بريوت:
املنظمة العربية للرتجمة ،)2007 ،ص .178
 31بشأن تسارع التاريخ ،كتب جان نويل جانيني يف سنة " :2001هل يجري التاريخ برسعة؟"؛ انظر :فرانسوا هارتوغ ،تدابري التاريخانية :الحارضية وتجارب الزمان،
بدر الدين عروديك (مرتجم)( ،بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2010 ،ص .213 - 175
32

مقتطف من حوار نرشته جريدة االتحاد االشرتايك مع املؤرخ عبد األحد السبتي.2009/12/11 ،

 33اتهام الصحفي بأ ّنه ينجز ً
عمل
أن تاريخ الفرنسيني الكبري
ألن من املمكن ولوج رصح التاريخ عن طريق الصحافة ،بدليل ّ
دائما؛ ّ
ً
رسيعا ناتج من حكم غري صحيح ً
يف ظل االحتالل ،لهرني امورو  ،Henri Amourouxعمل رائع من إنجاز صحفي انقلب مؤرخً ا .انظر :جان توالر وغي تويليه ،صناعة املؤرخ ،عادل العوا(مرتجم)( ،دمشق:
دار الحصاد للنرش والتوزيع ،)1999 ،ص .15
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تسجل الوقائع والحوادث
التاريخية والسياسية ،تقوم وسائل اإلعالم ،بوعي أو من دون وعي ،بتجزئة الصريورات التاريخية فال ّ

ضمن منظور شمويل.

م َث ُل الصحفي كم َثل مؤرخ اللحظة ،يتعامل مع الحدث حني وقوعه ،فيؤرخ للحارض ،ولكنه ال يؤرخ للتاريخ الحارض؛ ذلك

ً
أن الخرب الصحايف ّ
مفصول عن سوابقه ولواحقه ،ويبقى يف
يظل غري مكتمل ،وغري مفهوم بالصورة املطلوبة ،فهو يف الغالب يأيت
ّ
ماسة إىل الزيادة واإلتمام) .(34وهذا من بني األسباب التي تجعل غالبية املؤرخني تتج ّنب تناول التاريخ الحارض؛ فهذا النوع
حاجة ّ
البعد التاريخي الضامن  -يف نظرهم  -املوضوعية التاريخية
صعبا بسبب عوامل ثالثةّ :
أولها غياب ُ
من الكتابة التاريخية يبقى أفقًا ً

املنشودة عند ّ
تنوعها ،وبخاصة املصادر الشفوية لشهود العيان ،وما يحوم حولها من
كل مؤرخ؛ وثانيها قضية املصادر من حيث ّ

بعد نهايته ومآله وانعكاساته عىل
تشكيك يف صدقيتها؛ ويكمن ثالثها يف صعوبة التحليل والتأويل للحدث اآلين الذي ال نعرف ُ
ً
تخوفات بعض املؤرخني من التداخل بني التاريخ والصحافة والعدالة أحيا ًنا)(35؛ فالحوادث
إضافة إىل
مجرى الحوادث .هذا
ّ
وتسبب ً
كبريا ،وتطرح الكثري من التساؤالت بالنسبة إىل ممارسة املؤرخني ،لوجود الشهود
الساخنة القريبة تثري الحساسيات،
لغطا ً
ّ

مسببي الكوارث ،فيحدث بذلك تداخل بني دور املؤرخ وشهادة الشهود و َد ْهم الذاكرة.
من الناجني ومن ّ

إن الضحايا الناجني يسعون إىل تحقيق العدالة القضائية وكشف الحقيقة وحفظ الذاكرة وإعادة االعتبار .وتناضل فعاليات
ّ

املجتمع املدين وتعمل من أجل عدم تكرار ما جرى .والدولة التي تكون عاد ًة طر ًفا يف بعض القضايا ،مطا َلبة باالعرتاف والتعويض
وجرب الرضر .يطرح هذا التداخل مشكلة عويصة بالنسبة إىل النتائج التي ترتتب عن الغوص يف تاريخ الزمن الراهن؛ فموقف

ألن غايته ليست التنديد أو كشف األرسار ،وإ ّنما
جذريا عن مواقف األطراف السابقة الذكر
املؤرخ مختلف
املعنية باملوضوعّ ،
ً
ّ
تتعدد الحوادث
أي طرف من األطراف أو تربئته.
الفهم،
ّ
وتقبل ّ
"أن ما حدث قد حدث" ،من دون الدخول يف متاهة اتهام ّ
ّ
زمنيا ،وتطرح إشكاالت وحساسيات مفرطة للدولة والجماعات واألفراد؛ فتاريخ
واملوضوعات التي تنتمي إىل التاريخ القريب ً
ٌ
مثال لهذا الشكل من االلتباس)(36؛ فقد تعمدت
حكومة فييش املتعاونة مع االحتالل النازي األملاين ،يف فرتة ،1944 – 1940

الدولة الفرنسية تج ّنب تدريس هذه املرحلة إىل حدود أواخر الثمانينيات .ولم يتناول التأريخ األكاديمي نظام فييش بالبحث إال

تصدت لسنوات نظام املاريشال بيتان ّ Philippe Pétain
نظمها
ميض خمس وعرشين سنة عىل نهايته .والندوة األوىل التي
بعد
ّ
ّ
رينيه ريمون  René Rémondسنة  1970يف معهد العلوم السياسية ،وتناولت "حكومة فييش والثورة الوطنية بني  1940و."1944
وقد أغفلت املداخالت مسؤولية نظام فييش عن ترحيل اليهود الفرنسيني واحتجازهم يف املعتقالت النازية ،لحساسية املوضوع.

سياسيا
سبب احتقا ًنا
ويف الثمانينيات ،وقع ّ
تطور ّ
ً
مهم هو خروج املحفوظات املتعلقة بهذه الفرتة املحرجة إىل العلن ،األمر الذي ّ

عاما" ،وهو ما نجم عنه اضطراب يف األوضاع
اهتماما
وفكريا ،وأثار
ً
شعبيا ً
كبريا .ويف سنة  ،1993 / 1992أصبح نظام فييش "شأ ًنا ً
ً
ً
34

عبد الله العروي ،مفهوم التاريخ ،ط ( 4بريوت :املركز الثقايف العريب ،)2005 ،ص .72

 35بن سليمان ،ص .151
ً
عده الفرنسيون بطل بعد الحرب العاملية األوىل ،ملساهمته الفعالة يف انتصار الفرنسيني عىل األملان .وقد ترقّى،
 36فيليب بيتان  ،Philippe Pétainقائد عسكري فرنىس بارزّ ،
ً
ماريشال ،لكن بعد استسالم فرنسا يف املرحلة األوىل من الحرب العاملية الثانية ،وقَّع هدنة باسم بالده مع هتلر Adolf Hitler،
نتيجة لذلك ،يف املناصب العسكرية حتى صار
ُّ
ّ
اعرتف بمقتضاها باحتالل أملانيا ثالثة أرباع الرتاب الفرنيس .وقد شكل حكومة موالية لهم يف مدينة فييش .وبعد تمكن الحلفاء من تحرير فرنسا ،نُقل إىل أملانيا .غري أ ّنه عاد
وقدم نفسه إىل املحاكمة ،حيث دين بتهمة الخيانة العظمى ،وسط تشكيك كبري يف عدالة املحكمة التي أصدرت حكم اإلعدام عليه ،لعدم وجود
برغبته إىل فرنسا سنة ّ ،1945
بجدية تعاون بيتان مع األملان ،فتدخّ ل الرئيس ديغول  Charles de Gaulleوخفَّف العقوبة إىل السجن املؤبد .ومات بيتان يف السجن سنة  ،1951بينما ُأعدم مساعده
اقتناع ّ
رميا بالرصاص يف ترشين األول/أكتوبر .1945
پيري الڤال ً Laval Pierre
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الداخلية؛ إذ خرجت التظاهراتُ ،
وكتبت بيانات يف املوضوع ،ولم يتحقق احتواء الحوادث إال بعد تدخّ ل السلطة .وقد أسفرت تلك
األجواء املتوترة عن قضية جو بوسكيه  ، Joë Bousquetاملتهم بالتعاون مع االحتالل األملاين ،وكان قد اع ُتقل يف سنة  ،1991ثم

أيضا عن محاكمة متعاون آخر هو بول توفييه  Paul Touvierيف سنة  ،1994ومحاكمة موريس
اغتيل يف سنة  .1993وأسفرت ً
بابون  Maurice Paponيف سنة .1997

الدهم مصلحة املحفوظات
أصبح التأريخ لهذه املرحلة أكرث
جراء دهم الذاكرة الحارض وتخييمها عليه .وقد شمل َّ
عرسا ّ
ً

كافيا للنسيان
ألن مرور خمسني سنة عىل الحادث لم يكن
وحظر عىل الجمهور مراجعتها)ّ ،(37
وموظفيها؛ ُ
فحجبت املحفوظات ُ
ً

إن "ذاكرة فييش ّ
تشكل يف فرنسا املايض الذي ال يميض") ،(38والجيل الذي عاىن ويالت املايض القريب ُتعطيه
العقَد؛ إذ ّ
وتجاوز ُ
قدمناه؛ فقد دين البعض يف فرتة التسعينيات
القوانني الحق يف فتح محاكمة دائمة لجيل الحرب ،وهو ما نلمسه يف املثال الذي ّ

ٍ
املحررة من الرقابة.
بتهم تتعلق بفرتة حكومة فييش ،استنا ًدا إىل املعطيات واألرسار الجديدة التي كشفتها املستندات
َّ

إن مهمة املؤرخ إزاء الحوادث الصادمة ،كمرحلة حكم فييش يف فرنسا وموضوعات املحرقة ومعسكرات االعتقال التي
ّ

تقع عىل الحدود القصوى ،تفرض عليه تنويع الشهود ،والتمييز بني الشهادات بحسب أصلها (نازيون سابقون ،ومقرتفو ذنب،
وناجون من معسكرات االعتقال)...؛ فشهادات الناجني من الضحايا هي غري شهادات املتورطني.

يسعى الباحثون يف التاريخ الراهن إىل فصل التاريخ عن الذاكرة يف كتاباتهم ونقاشاتهم؛ فطريقة اشتغال الذاكرة تشبه

املجمد ،بحسب تعبري الروائية اإليطالية سوزانا تامارو  ،Susanna Tamaroفماذا يحدث حني
بصورة أو بأخرى طريقة اشتغال
ّ

تدريجيا ،ويمأل املطبخ برائحته،
املجمد من طعام مكث بداخله مدة طويلة؟ إ ّنه يبدأ استعادة شكله ولونه
نقوم بانتزاع ما بداخل
ّ
ً
وهكذا تقبع الذكريات الحزينة مد ًة طويلة يف أحد كهوف الذاكرة الكثرية .تقبع هناك سنوات ،بل عرشات السنوات .ثم يحدث يف

ٍ
يوم ما أن تعود إىل السطح ،ويعود من جديد األلم الذي كان قد اصطحبها يف يوم من األيام .يعود حاملًا وحا ًّدا كما كان منذ سنوات

تقدم األبحاث والدراسات .ويجري
كثرية) .(39وهذا ينطبق بالضبط عىل التاريخ الحارض ،حيث الخلط الذي يعيق بصورة أو بأخرى ّ

أن الوقائع الكبرية لها ذيول ليست يف الحسبان.
أيضا بفكرة عدم
التذر ع ً
ّ
ميض الوقت الكايف عىل وقوع الحوادث ،عىل أساس ّ
ّ
سيما املؤرخني؛ فرواية املايض نفسه محفوفة بالظنون.
وهذه الحجة ال تقنع ً
أحدا اليوم ،وال ّ

خالصة
وخصوصا يف أوروبا .وقد اهتمت
لقد تعددت مؤسسات تاريخ الزمن الحارض؛ إذ ُأنشئت معاهد كثرية يف عديد الدول،
ً
تخيم آثارها عىل
باألبحاث والدراسات املتعلقة بالفرتة الراهنة ،وبحوادث األمس القريب التي تتصل بالحارض ،والتي مازالت ّ

القوي لوسائل اإلعالم يف إعادة الربيق للراهن وللشاهد ،وللفاعل التاريخي ،وللحياة اليومية .لكن كتابة
عاملنا.وساهم الصعود
ّ
37

روسو.

38 Garcia, p. 290.

 39سوزانا تامارو ،اذهب حيث يقودك قلبك ،أماين فوزي حبيش (مرتجم) ،أيمن عبد الحميد الشيوي(مراجع) ،سلسلة إبداعات عاملية[( 399 ،د .م[ :].د .ن،].
 .)2014رواية تطرح فيها الكاتبة اإليطالية ،عن طريق رسائل تكتبها عىل لسان مس ّنة إىل حفيدتها التي سافرت للدراسة يف أمريكا ،حوادث يف حياتها وحياة املجتمع الذي
الفاشية ،انظر :املرجع املذكور ،ص .116
تطوره ،ومن بينها بعض حوادث الفرتة
عاشت فرتة من فرتات ّ
ّ
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هذا التاريخ  َتطرح عوائق بالنسبة إىل املؤرخني ،بخاصة يف الجانب املتعلق بصعوبة الحصول عىل الوثائق؛ إذ يتعذر ذلك بسبب
قرص املسافة الزمنية التي تفصلنا عن هذه األحداث من جهة ،وعدم اكتمال سلسلة حلقات الحدث من جهة ثانية ،وحساسية
ّ
محل نظ ٍر قضايئ ،و ُتطرح قضية املوضوعية بسبب عالقة األحداث بالواقع املعيش.
بعض القضايا التي قد تكون

ّ
ً
دائما بشأن صدقية
قائمة ،ما دام ص ّناعه وشهوده يف قيد الحياة .وسيبقى الخالف
ستظل مشكلة تناول التاريخ الراهن
ً

الحوادث التي تتناولها أقالم املؤرخني وشهود العيان والصحافيني .لكن ال غنى اليوم للمؤرخ عن الخوض ،إىل جانب األطراف

األخرى ،يف معالجة قضايا الزمن الراهن التي ّ
تظل ذات أهمية يف عرص العوملة؛ فالتقوقع يف املايض السحيق ال يفيد مهنة املؤرخ يف

وتطورت فيه العلوم الدقيقة ،وتجددت فيه مناهج العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
تشعبت فيه الحوادث والوقائع،
ّ
عالم اليوم الذي ّ
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قامئة املصادر واملراجع
املراجع العربية
•أوجبور ،باسو ولحسن أيت الفقيه .إملشيل الذاكرة الجماعية ،طنجة :مطبعة ألطوبريس ،منشورات جمعية أخيام يف إطار برنامج جرب
الرضر الجماعي[ ،د .ت.].
•بال ،فرنسيس .امليديا ،فؤاد شاهني(.مرتجم) ،بريوت :دار الكتاب الجديد املتحدة.2008 ،
•بن سليمان ،فريد .مدخل إىل دراسة التاريخ ،منوبة-تونس :مركز النرش الجامعي.2000 ،

•تامارو ،سوزانا .إذهب حيث يقودك قلبك ،أماين فوزي حبيش(.مرتجم) ،أيمن عبد الحميد الشيوي(.مراجع) ،سلسلة إبداعات عاملية
[ ،399د .م[ :].د .ن.2014 ،].
•تايلور ،فيليب .قصف العقول :الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العرص النووي ،سامي خشبة(.مرتجم) ،سلسلة عالم املعرفة
 ،256الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.2000 ،
•التقرير الختامي لهيئة اإلنصاف واملصالحة ،اململكة املغربية :منشورات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.2006 ،
•توالر ،جان وغي تويليه .صناعة املؤرخ .عادل العوا(.مرتجم) ،دمشق :دار الحصاد للنرش والتوزيع.1999 ،
•التيمومي ،الهادي .املدارس التاريخية الحديثة ،صفاقس :دار محمد عيل.2013 ،

•العايل ،عبد السالم بنعبد .ضد الراهن ،سلسلة ملتقى ،الدار البيضاء :دار توبقال للنرش.2005 ،
•العروي ،عبد الله .مفهوم التاريخ ،ط  ،4بريوت :املركز الثقايف العريب.2005 ،

ومقدم) ،عبد الحميد هنية(.مراجع) ،بريوت:
•لوغوف ،جاك (مرشف) .التاريخ الجديد ،محمد الطاهر املنصوري(.مرتجم
ّ
املنظمة العربية للرتجمة.2007 ،
•ليسري ،فتحي .تاريخ الزمن الراهن :عندما يطرق املؤرخ باب الحارض ،صفاقس :دار محمد عيل للنرش.2012 ،

•هارتوغ ،فرانسوا .تدابري التاريخانية :الحارضية وتجارب الزمان ،بدر الدين عروديك(.مرتجم) ،بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.2010 ،

•هيئة اإلنصاف واملصالحة .التقرير الختامي :الكتاب الرابع ،مقومات توطيد اإلصالح واملصالحة ،إنجاز اللجنة الوطنية للحقيقة
واإلنصاف واملصالحة ،اململكة املغربية :منشورات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.2006 ،

املراجع األجنبية

Bourdé, Guy & Martin Hervé. Les écoles historiques. Paris: Editions du Seuil, 1983.

•

Faire de l'histoire. Jacques le Goff et Pierre Nora(dir). Bibliothèque des histoires, Paris: Gallimard, 1974.

•

Historiographies I: Concepts et débats. C. Delacroix [et al.], Folio histoire 179, Paris: Gallimard, 2010.

•

Kenbib, Mohammed (ed.), Temps présent et fonctions de l'historien, Série colloques et séminaires 158, Rabat:
Université Mohammed V-Agdal, Faculté des lettres et des sciences humaines, 2009.

•

Soulet, Jean-François. L'histoire immédiate: Historiographie, sources et méthodes, Collection U. Histoire, Paris:
Armand Colin, 2009.

•

Vermeren, Pierre. Histoire récente, histoire immédiate: L'historiographie française et le cas du Maghreb,
Série colloques et séminaires 158, Rabat: Université Mohammed V-Agdal, Faculté des lettres et des sciences
humaines, 2008.

•
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صور موت الفلسطيني
يعالــج هذا الكتاب قضيــة ذات خصوصية ،وهــي قضية موت
ن طريقة موت
الفلســطيني وصوره املتعددة .يرى الكاتب أ ّ
ٍ
حــد بعيد بشــكل النظــام االجتامعي
اإلنســان مرهونــة إىل
الــذي يعيــش فيــه؛ فطريقــة املوت ،مثــل املــرض والقتل
أي
واملــوت الطبيعــي وغــر ذلــك ،نســق ســلويك مثــل ّ
مامرســة اجتامعيــة أخرى ،يُشــتق مــن النظــام االجتامعي
العام ويتحقق يف سياق حياة الفرد الذي سيموت .ويقود
هــذا الفهــم إىل طــرح ســؤالني رئيســن بخصــوص إمكانية
دراســة املجتمــع وفهمــه مــن خالل دراســة أمنــاط املوت
الســائدة فيــه ،وإمكانيــة دراســة املــوت من خالل دراســة
وع املجتمعات عــر أزمنة وأمكنة
أمناطــه املتباينــة نتيجة تن ّ
مختلفــة .ويتناول هــذا الكتاب هذين الســؤالني يف ســياق
محدد جدًا :الضحية والشــهادة واالستشهاد مبا هي طرائق
موت ،واملجتمع الفلســطيني الذي يحتِّم هذه الطرائق.
ن طرائق
وتســتند املقاربة الرئيســة يف هــذا الكتــاب إىل أ ّ
املــوت تتيــح إمــكان دراســة املجتمــع الفلســطيني الــذي
تع ّرض منذ أواســط القرن التاسع عرش ملامرسات متتالية من
التفكيــك أقدَم عليهــا النظام االســتعامري الغريب بصوره
املختلفــة ،متثّــل الصهيونية آخرها .وقد متكّنــت الصهيونية
يكف عن إقصائها
كل واحدة منها عىل هامش مجتمع آخــر ال
مــن تفتيــت الكيانية الفلســطينية إىل جامعات متفرقة تعيــش ّ
ّ
ّ
انفك الفلســطينيون ينتجــون ذواتهم بأشــكال متعــددة من الوجــود االجتامعي
وتهميشــها .وعــى الرغم مــن ذلك ،مــا
ولعل املقاومة مبا تتضمنه من عنف وموت كانت إحدى آليات إنتاج الفلســطيني كينونته الفردية والجامعية.
ّ
واالقتصــادي.

نور الدين ثنيو | *Noureddine Teniou

الذاكــرة والشــهادة يف كتابة تاريــخ الثــورة الجزائرية
()1962 - 1954

الثورة التحريرية يف التاريخ الراهن

Memory and Testimony in Writing the History
of the Algerian Revolution 1954 - 1962
The Liberation Struggle in H
 istory of the Present Moment
ن الثورة حدثٌ تاريخي بداللتها
نعالج موضوع الثورة الجزائرية يف شهادة من صنعوها أو عارصوها وذاكرتهم ،بالنظر إىل أ ّ
العظمــى .فقدتــازم فعل املســتع ِ
مر الجزائــري يف لحظة زمنيــة مكثفةباملعاين
مر الفرنيس مع ردّة فعل املســتع َ

م .وأســفرتالثورة التحريرية عن اســتمرار التاريخ عىل ال ُّرنو
السياســية الجديدة يف عامل العالقات الدولية والتاريخ العا ّ
إىل مزيد من الحرية والعدالة واملساواة عىل غرار مواثيقثورات العامل وبياناتها ،وهو ما يرتتب عليه وضْ ع ح ّد لالستعامر
وبداية منعطف جديد لتاريخ تصفيةاالستعامر .

تعب عــن لحظة زمنية تتطابق فيهــا الواقعة التاريخية مع لحظــة البوح بها ويف
ن الشــهادة مصد ًرا للتاريخ الشــفاهي
إ ّ
ّ
ِ
التَّــو .فصلَة الشــهادة التاريخية هــي مع التاريخ ذاته ومع الشــاهد أيضا ،ومن مث ّــة تأيت خصوصية التاريــخ الراهن الذي
صــارت تصنعه املعلومة الفورية والحديث التلقايئ واالســتجواب والخرب الذي تقدمه الوســائط املختلفة واملتنوعة يف
أوعيــة ويف طريقة التقديــم .تحتاج رواية الحدث إىل قــوة إدراك وإىل وعي بالذات وباملوضوع ،ومــا افتقده املناضل

الجزائري زمن اإلستعامر هو الوعي الثقايف والسيايس الذي يوسع به خياله ومداركه وملكاته ليحتفظ بعد ذلك بالصورة
الصحة وإىل ما جرى فعال .فقدان التواصل ومجاورة اآلخر
واملشــهد  ،يســتطيع أن يرسد شهادته يف شــكلها األقرب إىل ّ

حرم املناضل الجزائري أيضا من إمكان رسد مجريات الكفاح املسلح عىل أساس خلفية الوجود الجزائري الفرنيس ولو ضدًّا
لآلخــر ..لكــن الضد الذي يؤكد األنا ذاتًــا فاعل ً
خصم ميكن تحديه وتجــاوزه .والذين كانت لهم القدرة عىل
ة ويؤكد اآلخر طرفًا
ً

م زمــن الثورة ،وهم أيضً ا
التواصل مع الفرنســيني هم الذين تصدروا املشــهد الســيايس والدبلومايس والوجودي العا ّ

الذين استطاعوا رواية تاريخ الثورة التحريرية كفصلٍ ثانٍ من صنع الثورة ذاتها.

Testimony, as a source for oral history, expresses a moment when historical reality identifies with its immediate
disclosure: historical testimony thus provides a link with history itself as well as with the witness. In the context
of the Algerian revolution, the author notes how narrating the revolution requires powers of perception and an
awareness of self and subjectThe loss of contact with the other also deprived Algerian fighters of the possibility
of narrating the course of the armed struggle on the basis of the background of the French-Algerian presence.
However, the opposition that affirms the self as an active subject and affirms the other as an opponent can be
challenged and overcome. Those who had the ability to communicate with the French were those at the forefront
of the general, existential, diplomatic and political fronts at the time of the revolution and they were also those
able to narrate the history of the Algerian revolution as a second chapter created by the revolution itself.

* متخصص بتاريخ الجزائر ،جامعة األمري عبد القادر ،الجزائر.
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الراهن) ،(1يف مغزاه الدال عىل إمكان مجايلة الحدث من بدايته ،ويف سياقه ،إىل آخر
تقع الثورة الجزائرية يف صلب التاريخ َّ

مدلوالته ومآالته .فالثورة التحريرية التي وقعت يف الجزائر ( )1962 - 1954هي ثورة وطنية ّ
ألن ميادينها ومواقعها
بكل املعاين؛ ّ

طالت ّ
كل ربوع الجزائر ،بما يف ذلك بعض املدن الفرنسية التي شهدت قبل ذلك ميالد الحركة الوطنية الجزائرية يف نشأتها
األوىل وتطوراتها الالحقة) .(2فالتاريخ الراهن هو تاريخ معارص يف لحظته الحارضة التي يتفاعل معها الشاهد واملؤرخ يف سياق
زمني واحد َي ِفي بإمكان الوقوف عىل مدى ِص ْدقية الشهادة ورواية الحدث من الذاكرة.
إن الشهادة كمصدر للتاريخ الشفهي ُتعرب عن لحظة زمنية تطابق فيها الواقعة التاريخية لحظة البوح بها يف الوقت نفسهِ .
فص َلة
ّ

أيضا .وهكذا تتحقّق خصوصية التاريخ الراهن الذي صارت تصنعه املعلومة
الشهادة التاريخية هي مع التاريخ نفسه ومع الشاهد ً

الفورية ،والحديث التلقايئ ،واالستجواب ،والخرب الذي تقدمه الوسائط املختلفة واملتنوعة يف مجاالت معينة ،ويف طريقة التقديم نفسها.
والريبة من
هذا
ّ
التعدد والتنوع هو الذي صار ُ
الركون املطلق إىل املعلومة مهما كان مصدرها ،وإىل َ
التوجس ِّ
يح ّث عىل عدم ُّ

الترصيحات والشهادات واألحاديث .والتاريخ من هذه الناحية ال ُيكتب بلغة واحدة ،وال برأي واحد ،وال بشهادة واحدة .فقد زاد

ّ
تطور
يعد حديث "اآلحاد" يكفي إلضفاء الصدقية عىل الرواية والشهادة والحديث من الذاكرة.
الوعي بالحقيقة إىل ّ
حد لم ُ
ولعل ّ
العلوم اإلنسانية واالجتماعية التي أضحت روافد لدراسة التاريخ وبحثه أمىس يوجد أدوات وطرائق وآليات فحص ونقد ونقض

للمادة التاريخية ويجري عليها ّ
تبي معقوليتها وإمكان وجودها من عدمه.
كل املعالجة والتحليل من أجل ُّ

وثقافيا
سياسيا
وعيا
لقد جرت حرب الجزائر ،بحسب الوصف الفرنيس ،بني طرف جزائري متخلف
ًّ
حضاريا كسبت نخبته ً
ًّ
ًّ

تطور
من خالل احتكاكها بالحوار والرصاع مع الوجود الفرنيس يف الجزائر ويف فرنسا من جهةُ ،
وسلطة استعمارية ّ
عبت عن ّ

فاسد لتاريخ فرنسا يف الجزائر ويف العالم من جهة أخرى) .(3وقد استمر هذا الرصاع بني الطرفني إىل ما بعد االستعمار ،وإىل
ما ُيعرف بـ "حرب الذاكرات")(4؛ إذ سعى ّ
كل طرف ملحاولة استعادة الحدث التاريخي وإدراجه يف الذاكرة الجماعية لألمة .ويف
أن األهايل املسلمني الجزائريني كان لديهم
لحظة ما بعد الكولونيالية ،نشطت ذاكرة املستضعفني سابقًا واستطاعت أن تثبت ّ

وأن بإمكانهم أخذ الكلمة وتقديم مطالبهم وشفْعها بحيثيات معقولة.
ما يقولونّ ،

الراهن  Histoire du temps présentهي منهج ورؤية يف التعامل مع تاريخ العالم املعارص ،دعا إليها املؤرخ الفرنيس فرانسوا بيداريدا
 1مدرسة الزمن ّ
أن الباحث ،أو املؤرخ ،يمكن أن يقتحم الحدث ويعالجه يف لحظته ويف
الحارض،
أو
الراهن،
الزمن
تاريخ
وقوام
املعارص.
التاريخ
أستاذ
(1926
)2001
François Bédarida
ّ
معارصا له ،عىل خالف ما كان ُيعتقد يف املنهج التاريخي من رضورة انضواء الحدث إىل التاريخ املايض؛ حتى تتسنى القدرة العلمية واملعرفية لدراسته،
بوصفه
تلقائيته الفورية
ً
ً
ً
معيشة ،ومن ثمة
تجربة
تعد هذا الزمن
أن
هي
الراهن
الزمن
تاريخ
نظرية
وفق
التاريخي
البحث
"ممارسة
بيداريدا:
يقول
السياق.
ذلك
يف
وفهمه
بالتاريخ،
ويمكن إلحاقه
ّ
ً
املعارصة .وهذه النظرية تعني ،يف حقيقة األمر،
لحظتها
يف
التجربة
أي
]؛
فعل
ونجايله
ونعيشه
نحياه
الذي
التاريخ
[يعني
املعارص
العالم
لتاريخ
السليم
التعريف
العودة إىل
َ
ً
ً
وتحث دعوة بيداريدا املؤرخَ عىل بحث اللحظة املعارصة واقتحامها،
حد ما ،ومقاربات متنوعة وتفكيكات متالحقة".
إىل
مرنة
ومراحل
تحقيبات
عىل
ينطوي
ا
متحرك
مجال
ُّ
ٍّ
ً
ً
وصدقية أنه عارص الحدث بكل تجلياته عرب النص
علمية
وعىل َّأل ُيرتك لآلخر الذي سيأيت الحقًا أن يحتكر الفهم السليم للحدث .فللمؤرخ يف التاريخ الحارض دوره ،ويكفيه
ً
ومتفاعل معه ،انظر:
والصورة والصوت ،األمر الذي يجعله لصيقًا بالتاريخ

François Bédarida, "l'histoire du temps présent, revue science humaines," Sciences Humaines, no. 18 (septembre - octobre 1997), p. 31.

 2بشأن صلة باريس بتاريخ ميالد الحركة الوطنية الجزائرية وتطورها ،يمكن العودة إىل كل الكتب التي تناولت نشأة النزعة الوطنية الجزائرية حتى فرتة االستقالل
عام ّ .1962
ولعل أهم مرجع ّركز يف بالد املهجر والنزعة الوطنية ،هو:

Jacques Simon, l'immigration algérienne en France, des origines à l'indépendance (Paris: Méditerranée, 2000).

ٍ
 3انظرً ،
ومحام ،مع املناضل واملحامي جاك فرجيس  Jacques Vergèsالذي يروي
مثل ،الحوار الذي أجراه فيليب كريم فلييس  Philippe Karim Felissi،وهو مؤلف
ً
ً
مناهضة لالستعمار:
قضية إنسانية
حياته أثناء حرب التحرير الجزائرية وانخراطه العضوي يف قضية الجزائر ،بوصفها

Jacques Vergès, l'anticolonialiste: entretiens avec Philippe Karim Felissi (Algérie: Chihab Editions, 2005).
Benjamin Stora, La guerre des mémoires: la France face à son passé colonial (Paris: l'aube, 2012).
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الذاكرة والشهادة يف كتابة تاريخ الثورة الجزائرية ()1962 - 1954
الثورة التحريرية يف التاريخ الراهن

دراســات

ً
الثورة الجزائرية ( )1962 - 1954هي حدث نموذجي اندرج يف ِّ
تعاون
فضل عن الراهن،
خط تاريخ العالم الحديث واملعارص،
َ

عىل صنعه الفرنسيون والجزائريون ،كما تروي ذلك شهادات وروايات من عارصوها وكتبوا عنها يف ذلك الوقت) ،(5أو املذكرات

التي جاءت يف ُعقب االستقالل ،بخاصة بعد الحوادث املأساوية التي شهدتها الجزائر يف حقبة تسعينيات القرن العرشين .وقد

تو َّز ع هذه املذكرات الذين سجلوها باللغة الفرنسية من الجانب الفرنيس؛ من عسكريني وسياسيني وك ّتاب صحافيني ،عىل
أيضا).(7
اختالف توجهاتهم الفكرية والسياسية ،والذين سجلوها من الجزائريني باللغة العربية) ،(6والذين رووها باللغة الفرنسية ً

أمر موجود ً
أن الذي استطاع أن يستوعب الحدث يف الذاكرة والتاريخ هو الذي
فعل – من جهة ّ
وإذا كان للثورة ما بعدها  -وهو ٌ

ّ
والحكم ،ومن ُصوف األزمات
محصنة للذات الوطنية من أهوال السياسة
تمكن من تمتني مقومات األمة والدولة كقاعدة
ُ
ِّ
االجتماعية واالقتصادية.

رسد التاريخ من الذاكرة
يكتب التاريخ يف جانب منه من الذاكرة .وكلما نشطت الذاكرة وأبدت القدرة عىل التذكر ،كانت الكتابة التاريخية أفضل،

ً
ً
وجدية عىل التاريخ نفسه .وعندما نتحدث عن التاريخ ،فإننا نتحدث بالرضورة عن الذاكرة؛ أي عن رواية
صدقية
وأضفى ذلك
الحوادث ورسدها وعرض املواقف التي مازالت مع ّل ً
قة بذاكرة الشاهد.

وإن تنظيم مراكز األرشيف واملحفوظات وجمع الوثائق
وصونهّ .
ما يساعد عىل تعزيز الذاكرة من النسيان هو حفظ األرشيف َ

يث
فورا مع إمكان التعويل عىل الذاكرة ورواية وقائع املايض .وقد صار األرشيف يف عرص الثورة الجزائرية وما بعدها ثال ّ
يتماىش ً
أن األرشيف املنظم يساعد الذاكرة ً
األوعية؛ فهو صورة ،وصوت ،ونص .وال ّ
فعل عىل التذكر ،ويحفز عىل كشف ما علق
شك يف ّ

بالذاكرة من حوادث الثورة ،وعىل ُّ
تذكر حوادث أخرى ،وهو ما يخلع عىل القصة صدقيتها ورشطها املوضوعي.

وبشأن الصلة بني الذاكرة وكتابة التاريخ يف الحالة الجزائرية ،يمكن أن نورد ما جاء يف توضيح استهالل أحمد طالب

حد اآلن ثالثة أجزاء؛ إذ يقول ":عندما عزمت عىل
اإلبراهيمي الذي عكف منذ سنوات عىل كتابة مذكراته التي صدرت منها إىل ّ

كتابة مذكرايت ،رجعت إىل أرشيفي الشخيص ،وبدأت أفحص ّ
كل الوثائق والقصاصات واملالحظات التي دأبت يف تدوينها منذ
ٍ
كل الحرص عىل إصدار الجزء األول يف ٍ
أربعة عقود عىل األقل ،وقد كنت حريصا ّ
تعميما
واحد باللغتني العربية والفرنسية
آن
ً
أن الوثائق واملراجع املتوفرة حول الفرتة الزمنية املمتدة من تاريخ ميالدي حتى سنة  1965مكتوبة يف ج ّلها
للفائدة .ولكني وجدت ّ
أن الشهادة
باللغة الفرنسية ،وأنها تتعرض إىل مواقف رجال جمعني بهم َ
القدر يف مرحلة معينة وال يزالون عىل قيد الحياة ،بمعنى ّ

لو نُرشت بعدهم لفقدت ّ
كل قيمة تاريخية وضعفت صدقيتها وتساءل الناس ملاذا اآلن وليس قبل اليوم؟ ولهذا كتبت هذا الجزء
كسبا للوقت").(8
(الجزء األول) بالفرنسية ودفعت به إىل املطبعة ً

5 Yves Courrière, la guerre d'Algérie (Paris: Laffont, 1990); Frantz Fanon, l'an V de la révolution algérienne (Paris: Maspero, 1959).

6

أنظر ً
مثل :أحمد توفيق املدين ،حياة كفاح (الجزائر :الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع.)1982 ،

8

أحمد طالب اإلبراهيمي ،مذكرات جزائري (الجزائر :دار القصبة للنرش ،)2006 ،ص .7

 7سنذكر بعضهم الحقًا.
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يف الفقرة األخرية من شهادة الوزير السابق ما ّ
يدل عىل أشياء عديدة يف مسألة كتابة املذكرة ،عندما يضع صاحبها يف
الحسبان الصدقية ومجيء الرواية عىل ما وقع ً
فعل .فثمة جزء كبري من األرشيف والوثائق ُك ِتب باللغة الفرنسية ،وثمة من يعنيهم

ً
فضل عن الوقت الذي يجب أن ُتكتب فيه املذكرة قبل أن ُيعدمها التاريخ.
تاريخ الفرتة التي يتحدث عنها املؤ ِّلف،

ألن
تجد إشكالية كتابة تاريخ الوجود الفرنيس يف الجزائر تعبريها يف الصعوبة التي تعرتي الجزائريني يف كتابة تاريخهم؛ ّ
ً
أيضا ،يف حني لم يواكب الجزائريون
لحظة ما بعد االستعمار أوجدت
مجال أكرث لكتابة الفرنسيني تاريخهم وتاريخ الجزائر ً

السيل املنهمر من الكتابات الفرنسية يف حقبة االستعمار والثورة الجزائرية .فبحسب املناضل السيايس عبد الحميد مهري ،بقيت
وإن أبرز هذه العوامل يكمن يف رضورة الرسية
مراحل كاملة من تاريخ الثورة الجزائرية مغمورةً ،وذلك راجع إىل ّ
عدة عواملّ .

ضد النظام االستعماري.
الصارمة التي فرضتها أوضاع الكفاح عىل الحركة الوطنية الثورية ّ

ً
وإن
ثمة ّ
غمر تلك املراحل من تاريخ الثورة الجزائريةّ .
إضافة إىل ما قاله املناضل مهريّ ،
عدة عوامل أخرى بعد االستقالل وراء ْ

ً
ً
حد اآلن ()2010
ضيقة للتاريخ ال تزال
تداخل هذه العوامل يف ما بينها قد حدد لدى جيل حركة التحرير الوطني نظر ًة
متواصلة إىل ّ

لدى أبطال كثريين يف تلك املرحلة .ولم يتغري استقالل الجزائر يف األوضاع الصعبة واملعقَّدة التي تعرفها هذه النظرة للتاريخ .بل

إن األكرث خطور ًة من ذلك ،بالنسبة إىل مقتضيات الحرب التحريرية ،هو ازدياد التالعب السيايس من خالل املبالغة والتهميش
ّ

أن النقص من املعلومات وندرة الشهادات والتوثيق يف هذا املجال ،من
املعمم ،أو من خالل الطمس الكيل .ومن األكيد كذلك ّ
َّ
العوامل التي ساعدت عىل انتشار هذه املمارسات).(9

الثورة الجزائرية أو الحديث الصعب عنها
أن رواية الحدث ال تجرى بالوفاء التاريخي الذي يحفظ ذاكرة األمة
من صعوبات الحديث عن ثورة التحرير الجزائرية ّ

أن ربط حزب جبهة التحرير الوطني يف مرحلة ما بعد
ويرصد إنجازاتها التاريخية زمن الحرب وزمن السلم .ونقصد بذلك ّ
جدا الذاكرة الوطنية عن تواصل الثورة مع األجيال الجزائرية
االستقالل بجبهة التحرير الوطني زمن الثورة عاق عىل نح ٍو مرهق ًّ

السلطة عىل تطابق الحزب مع الدولة ،وللعناد يف ربط تاريخ الثورة بواقع حياة الجزائريني يف الوقت
املتالحقة .فقد كان لحرص ُ

ّ
مقومات
رض بالتاريخ
الراهن ،وقعهما املُ ّ
أن تاريخ األمة غري قابل لالحتكار وامللكية َ
املستقل للثورة التحريرية ،عىل الرغم من ّ
شأن ِّ
ّ
املستقل للثورة التحريرية يعني بالدرجة األوىل الطرفني الفرنيس والجزائري زمن االستعمار،
الوطن ،واألمة ،والدولة .فالتاريخ
كما يعنى باألساس زمن ما بعد االستقالل الدولتني يف مدلولهما املجرد الذي يشمل ّ
كل األحزاب ،واألفراد ،والتيارات الفاعلة
يف حياة األمة املعارصة ،سواء كان ذلك يف فرنسا أو يف الجزائر.

مهد به عبد الحميد مهري كتاب املناضل عيىس كشيدة مهندسو الثورة :شهادة ،وهي شهادة من أهلها تضع البنان عىل الجرح النازف ،وتشري إىل
 9ورد ذلك يف التقديم الذي ّ
أزمة استعصت عىل الوعي الجزائري يف ما يتع ّلق بحقيقة الثورة الجزائرية .ويف هذا التقديم يعيد عبد الحميد مهري النظر يف األطروحة التي سادت إىل الوقت الحارض .فالخالف
ِ
ً
مجموعة من الناشطني من الحزب نفسه إىل
والخط ُر الذي َف ّت يف عضد حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،وأفىض إىل حالة انشقاق بني املصاليني واملركزيني ،دفع
الحا ُّد
أن بداية التفكري واإلعداد للثورة كان عام  ،1952عندما عمد الناشطون
إىل
مهري
الحميد
عبد
يذهب
ذلك
خالف
وعىل
واالستقالل.
التحرير
إىل
ًا
ق
طري
الثورة
وإعالن
التمرد
ّ
السابقون يف املنظمة الخاصة إىل إعادة هيكلة الحركة الوطنية وتنظيمها حول فكرة الثورة للتنظيم السابق الذي ح ّلته اإلدارة االستعمارية .ومنذ تلك اللحظة ،بدأ السعي ً
فعل
للبحث عن وسائل الكفاح املسلح والثوري ،انظر :عيىس كشيدة ،مهندسو الثورة :شهادة ،موىس أرششور وزينب قبي (مرتجمان)( ،الجزائر :منشورات الشهاب ،)2010 ،ص .8
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الذاكرة والشهادة يف كتابة تاريخ الثورة الجزائرية ()1962 - 1954
الثورة التحريرية يف التاريخ الراهن

دراســات

أيضا فرتة احتكاره واستغالله لرصيد الثورة التحريرية التاريخي
طالت فرتة حكم حزب جبهة التحرير الوطني ،وطالت معه ً

وتعثه يف إنجاز تنمية وطنية شاملة تخلو من االحتكار واالستحواذ ،بما يف ذلك االستحواذ
وتوظيفه ّإياه يف التسرت عىل إخفاقاته ّ

فتطابق الحزب مع الدولة هو الذي حال دون إمكان استقالل التاريخ بنفسه ُليعرب عن ّ
كل من
عىل تاريخ الثورة نفسها.
ُ
أيضا مواقف أخرى ووجود مختلف ،مهما كانت مراكزهم االجتماعية
صنعوه ،ومن شاهدوا ما جرى وما حدث ،ومن كانت لهم ً
أن رزنامة االحتفاالت واألعياد
السلطة يف الجزائر هو ّ
وانتماءاتهم العائلية وثقافتهم السياسية .واقع الحال الذي تعاملت معه ُ
وإعالميا عىل تاريخ الثورة التحريرية .ومن هذه
وأيديولوجيا
سياسيا
تصب يف الدعاية للدولة التي تتوكأ
التاريخية الوطنية ك ّلها
ّ
ً
ً
ً

السلطة ،وجبهة التحرير) (10هو العائق األكرب لظهور الديمقراطية يف
الناحية ،يمكن أن نجزم ّ
بأن هذا الربط بني الدولة ،أو ُ

الجزائر.

ً
شعبية ،بطلها الحقيقي هو الشعب .فلقد ثارت كتلة
العام ،ثور ًة
كانت الثورة التحريرية ،كما يقال وكما ُك ّرست يف التداول
ّ

برشية عىل الوضع االستعماري ،وسعت ّ
الثوري ،كما حاول أن يعرفّه فرانز فانون Frantz
لكن
ّ
بكل جهدها لنيل االستقاللّ .
 ،Fanonوهو املارتينييك الذي جاء ليعايش الثورة الجزائرية عن كثب ،هو "ذلك الفرد الذي أدرك أنه ال يملك ما يخىش
أي يشء يف حالة فشلها؛ ألنه ً
أصل يف عداد املعدومني،
عليه عندما ينخرط يف الثورة ،وأنه قد يستفيد من نجاحها ،وال
يضيع ّ
ّ

أو'معذيب األرض'").(11

لكن لحظة ما بعد الكولونيالية تتطلب
الزمت هذه الحقيقة الفئات الشعبية املعدمة لحظة الثورة وسريورتها إىل االستقاللّ .

وقوة الذاكرة وحيويتها؛ الستعادة املشاهد واملواقف؛ أي ّ
كل ما يكشف عن ذات عارفة ملا يناط بها من إعادة صنع
قدرة الوعيَّ ،
وإن لحظة ما بعد الكولونيالية ال تتعلق بتحرير الوطن
تاريخ الثورة التي تجرى بمقتضيات غري السالح والخطاب الثوريّ .

بقدر ما تتعلق ،هذه املرة ،بالوعي الشديد الذي يجري به الحديث ،ورسد رواية الثورة وتاريخها ونطاقها املكاين.

خيمت عليها وكذلك
الكالم عىل الحوادث التي جرت يف الجزائر ويف فرنسا يف الفرتة  ،1962 – 1954وعىل األجواء التي ّ

السياق التاريخي الذي رافقها ،هو كالم صعب؛ ألنه ال يتطلب القيام بعملية تفكيك ّ
كل البناء األيديولوجي والسيايس الذي
أيضا تجريد تاريخ ثورة التحرير من األساطري والخرافات واألفكار
شيده الطرفان الفرنيس والجزائري فحسب ،بل إنه يتطلب ً
ّ
)(12
أمورا تحتاج إىل إعادة توضيح معقول:
املسبقة ،وما ساد من أخطاء شائعة حامت حول الثورة  .ويف ما ييل نذكر ً

السلطة
العام يف الجزائر عىل بداية التعددية ،ظهر يف هذا السياق أيضا ُّ
 10بعد حوادث ترشين األول /أكتوبر  1988التي أفضت إىل انفتاح الوضع ّ
توجه يرمي إىل ْ
فصم عرى ُ
عن جبهة التحرير الوطني التي صنعت الثورة ،وأ ّدى ذلك ً
تراجعا
شهدت
وقد
،1991
عام
نهاية
يف
تعددية
ترشيعية
انتخابات
أول
تنظيم
حد
إىل
التوجه
فعل إىل تنامي هذا
ّ
ً
َ
قويا حتى تعيد النظر يف
مؤرشًا
السلطة
الساحق
اإلسالميني
فوز
ومنح
السياسية.
الساحة
عىل
الجديد
التيار
وهو
واضحا لحزب جبهة التحرير الوطني أمام التيار اإلسالمي،
ً
ًّ
مسألة جبهة التحرير الوطني من أجل إبقائها ً
والسلطة يجب
لطة،
الس
أو
الدولة
حزب
فهي
لها.
حقيقية
منافسة
أي
وتجنيبها
واالنتخايب
السيايس
العمل
ساحة
يف
وحيدا
فاعل
ً
ّ
ُ
ُ
َ
سلطة الحزب كأفضل آلية الستمرار دولة الحزب أو حزب الدولة .وبشأن هذه األزمة التي
السلطة
أن تبقى .فالوضع السيايس ّ
ويهيأ ،ليواصل حزب ُ
العام ،بمعنى آخرُ ،ير َّتب َّ
ولجت فيها الجزائر بسبب إخفاقها يف تجربتها الديمقراطية مع مطلع تسعينيات القرن املايض ،انظر:
Benjamin Stora, l'Algérie en 1995: la guerre, l'histoire la politique (Paris: Michalon, 1995).
11 Frantz Fanon, Les damnés de la terre (Paris: Gallimard, 1991).

 12من الكتب املهمة التي تناولت حدث الثورة وجبهة التحرير الوطني كتاب املناضل واملؤرخ الجزائري محمد حريب:

Aux origines du FLN: le populisme révolutionnaire en Algérie (Paris: Christian Bourgeois, 1975).

فلقد كان هذا املؤ ِّلف من أوائل من تنبهوا ملا يمكن أن ترتبط به رواية الثورة وتقديم الشهادات عنها من أساطري وأفكار مسبقة وأوهام .وجاء كتابه الثاين بشأن الثورة التحريرية
بعنوان رساب وحقيقة :أصول االستيالء عىل السلطة ( ،)1962 - 1945الف ًتا النظر إىل حقائق لم ُتذكر ،ولم تكن من معهود الجزائر طوال استقاللها يف ِّ
ظل الحزب
حد التسعينيات .ومحمد حريب مثقف جزائري ومناضل سيايس زمن الثورة ومعارض للحكم زمن االستقالل ،وهو يساري ،يكتب يف تاريخ الحركة الوطنية والثورة
الواحد إىل ِّ
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العدد 2

متوز  /يوليو 2015

أيجري الحديث عن ثورة أم عن حرب؟ أيجري عن حوادث داخلية ،كما يراها الطرف الفرنيس ،أم عن مقاومة مسلحة

فجر الثورة يف يوم األول من
وسياسية ّ
ضد االستعمار الفرنيس ،كما كانت تراها جبهة التحرير الوطني؛ أي التنظيم الذي ّ
نوفمرب  /ترشين الثاين عام 1954؟
لقد عمدت جبهة التحرير الوطني الفصيلة املنحدرة من حزب الشعب الجزائري /الحركة من أجل انتصار الحريات

حد امللل وفقدان
ضد االستعمار الفرنيس ،بعد كفاح سيايس طويل ومرير إىل ّ
الديمقراطية ،إىل اإلعالن عن الثورة التحريرية ّ

وحضاريا
تاريخيا
أمل اإلصالح من الطرف الفرنيس ،وبعد أن دخلت الحركة الوطنية الجزائرية بجميع أطيافها وتعابريها مأز ًقا
ً
ً
احتقن عىل نح ٍو ِ
خطر عام  ،1953وصار يبحث عن متنفس له يف ثورة تتجاوز حالة االحتقان الوطني املحيل وتتخطي الوضع

االستعماري الفرنيس والدويل.

أما الجانب اآلخر من الحديث الصعب يف الحالة الجزائرية والفرنسية خالل حقبة الثورة ،فهو عدم وصف فرنسا ملا كان
ّ

حربا أهلية بني سكان يخضعون للدولة الفرنسية يف إقليم ما وراء البحر
يجري يف ذلك الوقت بأنه حرب حتى ال يظهر الوضع ً

تتحمل نتائج الحرب يف اآلن) (13واملآل).(14
ثمة يجب أن
ّ
بسطت عليه سيادتها منذ  ،1830ومن ّ

تاريخ الثورة الجزائرية تاريخ معقَّد
عام ،تاريخان معقّدان وشائكان
ّ
إن تاريخ الثورة الجزائرية بوجه خاص ،وتاريخ االستعمار الفرنيس يف الجزائر بوجه ّ

ً
ويعزى ذلك إىل وضعه االستثنايئ
يحتاجان إىل توجس ،وإىل حيطة وحذر ،وهو أمر يتطلب
دراية ملتاهته ومسالكه الوعرة؛ ُ
أوضاعا لدى الطرفني الفرنيس والجزائري يصعب تخطيها بسهولة ،أو التغايض عنها
غري العادي ،لكنه يف جميع األحوال ر ّتب
ً
بأي ٍ
فرنسيا .فكالهما مضطر إىل
جزائريا كان أو
فإن صعوبته تزداد لدى الباحث
نوع من التغايض .وإذا كان االستثناء معق ًّداّ ،
ّ
ً
ً
االلتفات إىل وضع الجزائريني وهو يكتب عن املؤسسات الفرنسية ،أو إىل الفرنسيني وهو يكتب عن حياة الجزائريني .ومحاولة

ً
صعوبة؛ لوجود وضعيات متفاوتة
عموما ،تدفع إىل بحث أكرث
خصوصا ،وحقبة الثورة التحريرية
كتابة املرحلة االستعمارية
ً
ً
ً
تعدد العوامل الدينية من مسلمني ومسيحيني ويهود
متناقضة
إن لم نقل
ً
تناقضا صارخً ا .وليس ذلك بسبب ّ
ومتباينة ومختلفةْ ،
كثريا
كثريا عن املجال الفرنيس ،وال يقرتب ً
التحريرية باللغة الفرنسية .ويتموقع من جهة البحث والتفكري يف قضايا الجزائر ما بني الضفتني الفرنسية والجزائرية ،فهو ال يبتعد ً
من املجال الذي اختاره حزب جبهة التحرير الوطني للجزائريني :مواصلة الحرب عىل االستعمار الفرنيس ولو عىل سبيل االفرتاض والوهم ،أنظر:
Mohamed Harbi, Le FLN Mirage et Réalité: Des Origines à la Prise du pouvoir (1945 - 1962), (Paris: Jeune Afrique, 1980).

ثمة تصميم حقيقي عىل خوض ثورة تحريرية بالكفاح املسلح والنضال السيايس حتى تحقيق النرص باستقالل الوطن الجزائري .وعىل
 13بالنسبة إىل الطرف الجزائريّ ،
ً
ً
داخلية تحتاج إىل إخماد بالقضاء
إرهابية يرتكبها إرهابيون ،وحوادث
أن ما يجري يف الجزائر ال يعدو أن يكون عمليات
السلطة االستعمارية ترى ّ
خالف ذلك ،كانت ُ
ِ
َّ
َّ
تكتف بالقوة العسكرية واألمنية واإلجراءات
السلطة الفرنسية .فالحكومة الفرنسية لم
بحوزة
وقانونية
ردعية
إجراءات
عرب
الطرق"،
اع
و"قط
قة"
ال
و"الف
عىل "اإلرهابيني"
ُ
سخرت ّ
ً
ً
داخلية ،بخاصة بعد ما صارت األمم تنظر يف القضية الجزائرية
مسألة
عد ما يجري يف الجزائر
التعزيرية يف مواجهة الجزائريني ،بل ّ
كل ما أمكنها من مربرات حتى ُي َّ
بوصفها َ
حالة استعمار.
حربا .وليس ذلك ألسباب كانت
 14ظ ّلت الدولة الفرنسية ،حتى بعد استقالل الجزائر عام  ،1962ال تعرتف ّ
بأن ما جرى يف الجزائر خالل حقبة الثورة التحريرية كان ً
قائمة يف ذلك الوقت فحسب ،بل أيضا لسبب آخر هو عدم االعرتاف لكل من ج ّندهم الفرنسيون يف تلك الحرب بصفة محارب َّ
ً
لئل ترتتب عىل ذلك مستحقات ،عالو ًة
وحسمه إال بعد تصديق الربملان الفرنيس ما ُعرف بـ "قانون حرب الجزائر" عام 1999؛ أي بعد زوال
األمر
هذا
بت
يتم
لم
ذلك،
أجل
من
املحاربني.
قدماء
مستحقات
عىل
ّ
ْ
ضغط الذاكرة الجماعية عىل أجيال من الفرنسيني ،وبعد عناد من شاركوا يف حرب الجزائر من الفرنسيني يف مطالبهم .بل زادوا عىل ذلك مع من ُعرفوا بـ "األقدام السوداء"،
بأن ما قام به االستعمار
وهم الفرنسيون الذين ُولدوا يف الجزائر ونزحوا إىل فرنسا يف أعقاب استقالل الجزائر عام  ،1962عندما َّ
قر ّ
قدموا مرشوع قانون إىل الربملان الفرنيس ُي ُّ
الفرنيس زمن اإلمرباطورية الفرنسية يف ما وراء البحار كان من األعمال اإليجابية والنافعة التي تتطلب التقدير واالعرتاف بالجميل (مرشوع قانون  25شباط /فرباير .)2005

28

الذاكرة والشهادة يف كتابة تاريخ الثورة الجزائرية ()1962 - 1954
الثورة التحريرية يف التاريخ الراهن

دراســات

أيضا ،عالو ًة عىل هيمنة إفراز املمارسة االستعمارية
فحسب ،بل بسبب التفاوت يف املراكز االجتماعية والسياسية والقانونية ً
الفرنسية يف الجزائر طوال أكرث من قرن.

فالتباين يشري إىل املستعمرين ،وهم مواطنون فرنسيون ،حتى إن كانوا من أصول وطنية مختلفة (مالطية ،أو إيطالية،

أن الجزائريني املسلمني الذين
أو إسبانية ،أو برتغالية) يرسي عليهم قانون الدولة الفرنسية عىل أساس من الجنسية .يف حني ّ
بناء عىل مرسوم  19شباط /فرباير  1919وبعده ،وهم قليلون ،ال
حصلوا عىل الجنسية الفرنسية يف ُعقب الحرب العاملية األوىلً ،

إن مركزهم أقل من املواطنني ذوي األصول األوروبية ،وأقل من اليهود األهايل الذين حازوا الجنسية
يحظون بحق املواطنة ،بل ّ

لكن هذا املركز
الجماعية عام  ،1870بموجب مرسوم كرمييه  ،Crémieuxوصاروا فرنسيني لهم كامل حقوق املواطنة الفرنسيةّ .
ً
حالة من االمتعاض لدى املسيحيني (يف مستوى الشعور
عمق ُهو ًة بينهم وبني األهايل املسلمني ،ور َّتب
القانوين واالجتماعي ّ

الديني) ،ويف مستوى مزاحمتهم لالمتيازات والصالحيات التي جاؤوا من أجلها إىل الجزائر.

كل هذا التنوع اإلثني والديني واالجتماعي ،كانت له تداعيات يف املستوى السيايس بشأن اتخاذ املواقف والتوجهات،

واضحا وبي ًنا يف رسد الحوادث وروايتها الحقًا ،عندما يستعيد الفرد زمام أمره ،ويبدأ تسجيل شهادته
األمر الذي يح ّتم تباي ًنا
ً

يف الفرتة التي عاشها بال رقيب ،وال قيد لضمريه أو رأيه السيايس ،أو الفكري؛ ألن ّ
كل يشء صار ينتمي إىل التاريخ .واملطلوب
ً
موضوعيا .بمع ًنى آخر،
قريبة من الذات وعربها عىل نح ٍو ُيمكن قراءتها وفهمها
هو استعادته ،حتى إن كانت هذه االستعادة
ً

ّ
كل يشء قابل للرسد والحديث فيه وروايته بطريقة أفضل تساهم يف فهم املايض وإضفاء املعقولية عليه ،بالنظر إىل أنه كان
ناقصا يف زمانه؛ أي إ ّنه لم يفصح عن كامل ما يف جعبته ،حينئذ ،بالشفافية والعالنية والرصاحة بحسب ما يقتضيه الوضع،
ماضيا ً
ً
وبالنظر إىل الحالة االستعمارية االستثنائية .فقد كان يصعب عىل الفرد أن يتكلم بالعفوية والصدق والتلقائية ألسباب سبقت
ِ
والخطر.
اإلشارة إليها متعلقة بتعقيد الوجود السكاين يف الزمن االستعماري الحا ّد
ً
ثم
كان يهود الجزائر زمن االحتالل
مجموعة من األهايل الجزائريني مثلهم مثل األهايل املسلمني حتى عام ّ ،1870
صاروا يحملون الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم كرمييه .كانوا يعرفون أنفسهم بأنهم يهود الجزائر بالهوية ،والواقع،

ً
إرباكا تجاه الفرنسيني
أما حصولهم الجماعي عىل الجنسية الفرنسية ،فزاد مركزهم االجتماعي والنفيس
والتاريخ ،واملصري ً
أيضاّ .

أن صورتهم بعد استقالل الجزائر تظهرهم لدى الجيل الجديد من الجزائريني
والجزائريني املسلمني .وعىل خالف ذلك نجد ّ

وجزءا من االحتالل الفرنيس؛ بسبب فكرة االستقالل ونشوتها الجديدة يف حياة الشعب الجزائري
بوصفهم امتدا ًدا للكولون،
ً
وشعوب أفريقيا ،وهو األمر الذي ُح ِر َمه الفلسطينيون نتيجة االحتالل الصهيوين لألرض الفلسطينية .هكذا إذن تواطأت الذاكرة
ً
قائمة وموجودةً.
الجماعية مع زيف التاريخ إلبعاد طائفة يهودية كانت

عما استقر عليه الوعي
شهادة اليهودي الجزائري ،كما يقدمها عن الجزائر التي عاشها إىل ّ
حد الثورة التحريرية ،تختلف ّ

ّ
ولعل شهادة وليام سبورتيس  William Sportisseإحدى الشهادات الدالة
الجديد من الجزائريني يف مرحلة ما بعد االستقالل.
عىل ما كان عليه يهود مدينة قسنطينة التي ولد وعاش فيها إىل ما بعد االستقالل .ففي كتابه الذي يتناول فيه عرب الحوار

حياته وحياة عائلته ،وبخاصة حياة أخيه املناضل الكبري لوسيان سبورتيس  ،Lucien Sportisseيروي وليام سبورتيس حياته

ً
معاديا للرأسمالية البغيضة ،مثله مثل اآلالف من املسلمني الجزائريني الذين
ويساريا
مناهضا االستعمار
جزائريا
مناضل
بوصفه
ً
ً
ًّ
ًّ

حد لالستغالل االستعماري
جذبتهم الحركة الشيوعية واليسارية إىل النضال السيايس والنقايب واالجتماعي؛ من أجل وضع ّ
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رفيق ٍ
ً
درب للمناضلني اليساريني عىل اختالف أصولهم ومكانتهم القانونية
أصالة عن نفسه ،بوصفه
وحيفه وظلمه .ويتحدث
َ

ومراكزهم االجتماعية).(15

التعدد والتباين واالختالف عند رسد
بتعدد األشخاص الذين يرومون رواية املايض أو كتابته .وأبرز ما يظهر
ّ
تتعدد الذاكرة ّ
ّ

الشهادة متع ّلقة بحوادث املايض ووقائعه وتقديمها .فاملايض ال يريد أن يميض بسبب عرصيته؛ أي انتمائه إىل التاريخ املعارص.
ووعيا فائقًا حتى يتفوق عىل الشطط ،والخطأ،
وإن االنتقال من زمن إىل آخر يتطلب عند استعادة الزمن األول يقظة ضمري
ّ
ً

والتزييف ،ويسعى عىل قدر ما تفي به الذاكرة ّ
وكل حياة اإلنسان النفسية والفكرية لالتصاف بالصدق ،والرصانة ،والعفوية
ألن محاولة رواية املايض حتى مع الحرص عىل الصدق فيه
السلسة التي ال تتكلف يف إعادة صنع الحدث عىل خالف ما وقع؛ ّ
َّ
ً
ً
زمنية
حقبة
ألن بني الذات واملايض
أمرا محمو ًدا؛ ّ
إعادة بناء ،مهما كان نوع هذا البناءْ .
لكن هذه املرةَ ،تكون إعادة بناء الحدث ً

أن الذي يجري الحديث عنه يقع ً
إن هذه الحقبة هي التي ِّ
فعل يف املايض.
تؤكد ّ
ال يمكن ردمها ،بل ّ

إن رواية حدث يقع الحقًا مثل حدث الثورة الجزائرية يروم أن يفرس السابق ويتوقف عنده؛ ليتذكره ويصفه ويديل بشهادته
ّ

وإن مسألة اللغة ،بالنسبة إىل الجزائريني
بشأنه لعله يميط اللثام عن بعض حقائقه ،تحتاج إىل امتالك لغة الرواية ورسد الحدثّ .

ً
معركة متأخر ًة عن ثورة التحرير يجب إتمام االنتصار فيها؛ ليعود التاريخ إىل
والفرنسيني عىل قدر كبري من األهمية ،وهي تبدو

ً
رصاحة ،ربما أظهروا عج ًزا صارخً ا عن محاولة امتالك التاريخ عىل صعيد الذاكرة
لكن الجزائريني،
أهله ،واستحقاقه عن جدارةّ .

أيضا).(16
وعىل صعيد كتابته العلمية ً

واملنددة به يف وقت الحق باستقالل الجزائر ،وساهمت بقدر وافر يف إعادة بناء الخطاب
لقد جاءت اللغة الشامتة باالستعمار
ِّ

التاريخي للثورة الجزائرية والتاريخ االستعماري برمته .فعند الوقوف عىل الخطاب النضايل يف وجهه السيايس واأليديولوجي

السلطة االستعمارية نجده ،بالنسبة إىل الوضعية الثورية التي عارصوها وتفاعلوا معها
الذي واجه به املناضلون الجزائريون ُ
لكسب قضية رشعية ،من األمور املعقولة؛ إذ كان الخطاب النضايل يتصف بلغة سياسية وموضوعية تقتضيها حالة شعب يرغب

ويلح يف أمره.
يف االستقالل ُّ

ً
طويل ليك ينكبوا عىل
أن اآلالف من املجاهدين الذين ساهموا يف الثورة التحريرية الكربى بمقدار أو آخر ،انتظروا
الحقيقة ّ

أن
مهم ًة يف مسار تاريخ الجزائر الالحق بالثورة واالستقالل .كما ّ
ضيع لحظات ّ
رسد مجريات الثورة وكتابة مذكراتهم ،وهذا ما ّ
القليل من املجاهدين ومن عايشوا الحدث تحدثوا عن الثورة وتداعياتها عرب وسائط من الصحافيني والكتاب الذين صاغوا مسرية

وتصوره .فقد كانت توجد مسافة من املعنى بني املتحدث واملتلقي
كثريا عن خيال صاحب الشهادة
الكفاح الثوري بلغة لم تكن تفصح ً
ُّ
فإن القدر الزهيد من املذكرات التي وصلت إىل املطابع كانت تعاين – خاصة املذكرات التي
الذي يكتب ويصوغ .عالو ًة عىل ذلكّ ،

15 William Sportisse, Le camp des oliviers, parcours d'un communiste algérien, entretiens avec Pierre-Jean Le Foll-luciani (Algérie: El
Ijtihad, 2013).

وثمة بيبليوغرافيا كاملة ملؤلفات يهود الجزائر ،ترسم لهم أيضا صور ًة أخرى غري التي استقر عليه وعي الجزائريني بعد االستقالل ،انظر عىل وجه الخصوص أعمال الباحث
ّ
واملؤرخ الفرنيس اليهودي بنيامني سطورا  Benjamin Storaالذي ُولد يف الجزائر ،وهو أحد املراجع املعتمدة يف دراسة تاريخ الجزائر املستعمرة .ومن بني تلك األعمال كتابه:
Les trois exils: juifs d'Algérie (Paris: Pluriel, 2006).

 16انظر مقالة املؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد الله "الخوف من تدوين التاريخ عند الجزائريني" يف :أبحاث وآراء يف تاريخ الجزائر ،ج ( 1الجزائر :دار البصائر،)2007 ،
ص .50 - 43
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َ
الدقة والخطاب الرصني والصادق ،وهي مسألة موضوعية .فقد عانت الجزائر ،يف مستوى اللغة والتعبري،
صدرت باللغة العربية –

ً ِ
ً
مست هويتها الوطنية .وعجزت املنظومة الرتبوية والتعليمية عن إيجاد لغة عربية سلسة واضحة تحقق التواصل
مشكلة
لغوية خطرة َّ
أيضا .وبسبب ذلك ُحرم الشعب
والسلطة السياسية ً
بني الجزائريني يف مستوى التعبري السيايس والفكري ،وبينهم وبني املجتمع ُ

ً
وإن
الجزائري أداة تواصل
حيوية تفصح بوضوح عن مكامن الذات وخطابها الشخيص ،عىل نح ٍو مؤ ٍّد إىل إقناع اآلخر والتفاعل معهّ .

طريقة رواية الثورة التحريرية ال ُيستشف منها التواصل الوجداين والنفيس ،وال وضع الذات التي هي موضوع االمتحان عند تقديم
الشهادة ،عىل خالف املذكرات التي صدرت عن فرنسيني وجزائريني رووا مسرية الثورة باللغة الفرنسية.

األنا املتكلم وصعوبة تقديم الشهادة
واجهت رواية تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية عوائق وصعوبات ال تعزى إىل حالة التعقيد التي الزمت تاريخ االستعمار

الفرنيس يف الجزائر ،وال إىل الضغط السيايس واأليديولوجي الذي ساد عقو ًدا من االستقالل الوطني فحسب ،سواء كان ذلك يف

أيضا إىل الذات التي حاولت أن تتحدث عن تجربة املناضل الجزائري
إن األمر الصعب يعزى ً
الجزائر أو يف فرنسا إىل ّ
حد ما .بل ّ
لحوادث الثورة .فقد افتقرت هذه الذات إىل لغة الحديث والتعبري الذي يستوعب الحدث واملوقف ويتفاعل بصدق معه ،من

عب بها عن مجريات
دون افتئات ،أو اختزال ،أو تشويه ،أو تزييف .ويف أغلب األحيان ،لم تطاوع املناضل الجزائري اللغة التي َّ

الثورة ،سواء كان ذلك يف جانبها العسكري ،أو السيايس ،أو حتى يف الحياة اليومية ،عىل نح ٍو يكشف ً
فعل حقيقة ما وقع .فعىل

فإن ّ
ً
خالية من البعد
جل املذكرات وردت
أن الرسد ورواية الحياة املاضية يجرى عرب الذاكرة املفعمة بالذاتية والخيالّ ،
الرغم من ّ
الذايت الذي ُيضفي خاصية التفرد وما هو شخيص وخصويص لصاحب الشهادة.

إن الحديث عن املايض ال يتعلق بشخص واحد بقدر ما يتعلق بكل الذين عارصوا الثورة التحريرية ،بوصفه أفضل سبيل
ّ

إىل معرفة ما جرى وكيفية جريانهَّ .
فالذات وهي ترسد الوقائع تكون يف حالة من اإلدراك والوعي ال يضيع يف زحمة الحارض
وضغوطه وال أهواء النفس وطموحاتها املنفلتة ،وتبدي قدر ًة عىل النأي عن األغراض واألطماع عري املستحقة؛ أي إعادة الترصف

يف التاريخ الذي هو ملك األمة وليس ً
فإن عملية استعادة املايض واستحضاره هي ملصلحة األمة.
بناء عىل ذلكّ ،
ملكا األشخاصً .
وإن الوقوف عىل حقيقة
وهذه االستعادة
تصب يف الذاكرة الجماعية وبها يتع ّزز سند الدولة ،واملجتمع ،والعالم بأجمعه ً
أيضاّ .
ّ
كل من عارص تجربة الثورة التحريرية وعاشها ّ
ما وقع يضطلع به ّ
بكل تراكمها وعنفها .ومن خالل تقاطع الشهادات والتقائها

واختالفها ،تظهر الحقائق التي يستعني بها الباحث يف كتابة التاريخ وتحليله.

ٍ
ً
كتب ملناضلني جزائريني شاركوا يف الثورة التحريرية .وفيها،
مدونة يف
ظهرت يف اآلونة األخرية مجموعة من الشهادات

ال يظهر األنا املتكلم عىل نح ٍو ج ٍّ
يل يقّرب املوضوع من الذات ،أو ّ
يمكن الذات من االقرتاب من املوضوع املراد روايته .فاملجاهد

عمر شيدخ العيدوينً ،
مثل ،يروي يف شهادته املتع ّلقة بالثورة التحريرية ،وقائع الثورة يف املنطقة الثانية كما عاشها ،ويخص ناحية

الخاص مبارش ًة بقدر ما يبوح بتاريخ الثورة إىل
"أوالد عيدون" ودورها يف هذه الثورة .ويف هذه الشهادة ال يتحدث املجاهد بأناه
ّ

تحديدا.
من يكتب له ،إىل كاتب صحايف
ً

31

العدد 2

متوز  /يوليو 2015

قدر مستواه يف التنظيم .ويقول عن
فاملجاهد  -كما يذكر هو نفسه  -مناضل بسيط ،متابع لشأن الثورة ومساهم فيها عىل ْ

السياق الذي جعله يلتحق بمناضيل الحركة الوطنية من حزب انتصار الحريات الديمقراطية" :كنا نسكن يف مشتة 'عرفة' عىل

ٍ
كثب نشاط املناضلني ،واقرتبت أكرث من أعضاء حركة االنتصار ،فآمنت
تقريبا من املدينة ،وكنت أراقب عن
بعد كيلومرتين
ً
وتصورات ألنها كانت ُتعرب بصدق عن أحاسيس كانت تخالجني ،فالزمتهم وازدادت
بهم واقتنعت بما يحملون من أفكار
ّ

واحدا منهم ،وبدأت أكتشف أشياء كثري ًة عن تنظيمهم وطبيعة عملهم فازداد
ثقتي بهم ،فنلت ثقتهم بدوري ،وأصبحت
ً
شدين إليهم أفكارهم الساميةِ ،
وه َممهم العالية ،ونفوسهم الكبرية ،فقد كانوا ً
للخلق
مثال ُ
حبي لهم وقناعتي بهم ،وأكرث ما ّ
ِّ
الرفيع والرسيرة الصافية ،يعينون الضعيف وينرصون املظلوم ويغيثون امللهوف من أبناء بلدهم البسطاء .ولشد ما كانوا يكرهون
االستعمار وأدواته").(17

ذلك ما كانت عليه حالة املجاهد شيدخ قبل الثورة ،فهو من أنصار الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية التي منها

جدا ،وشهادته تصدق
وإن حياة املجاهد هي حياة عادية ًّ
انبثقت نواة املجموعة التي قررت التحضري وإعالن الثورة وتنفيذهاّ .
لكن محاولة استعادة وقائع الثورة ومجرياتها وسريورتها هو
عىل اآلالف من الذين ناضلوا يف صفوف الحزب وشاركوا يف الثورةّ .

االمتحان الصعب عندما يراد للجزائر أن تفرتض استمرار الحرب عىل املستعمر ،حتى وإن استقلت عام .(18) 1962

ألن الحرب قامت ً
أصل
يقتيض الوعي بتاريخ الثورة التحريرية حدي ًثا عنها بوصفها
وضعا الزم الجزائريني والفرنسيني ً
أيضا؛ ّ
ً

ثمة ،تندرج الثورة يف ما ُيعرف بـ "التاريخ املشرتك" الذي يشرتط الرؤى املتقاطعة يف مستوى املقاربة واملنهج.
بينهم
ً
جميعا .ومن ّ
بعد ،بخاصة من الجهة الجزائرية ،وهي مستبعدة من
لكن هذه الطريقة يف التعامل مع التاريخ الفرنيس يف الجزائر لم ُتستسغ ُ
ّ

البحث العلمي والتاريخي.

ً
تجربة أخرى للمناضل محمد حريب الذي كتب مذكراته) ،(19وحاول منذ البداية أن يعصم
عىل خالف التجربة السابقة ،نجد

ويقبل
ويعقل ُ
نفسه من الزلل وطيش الهوى من خالل رواية الحوادث من الذات؛ ليك يمد التاريخ بأكرث ما يمكن أن ُيفهم ُ

السياق تتم ّثل املقاربة برسد التاريخ الذي عارصه صاحبه ويطلق عليه "أنا  -تاريخ" ،وهي مقاربة تنطلق من الذات
ً
أيضا .ويف هذا ِّ
ً
ً
عرف صاحبها.
قصة
ماضيا لصاحبه؛ أي إنه هو الذي رواه ،لتصبح
ليك تروي وقائع املايض بوصفه
تاريخية ُت ِّ
ً

ً
وبداية من التمهيد لجأ املناضل واملؤرخ محمد حريب إىل تقديم العوامل التي تستدعيها مغامرة رسد تجربة كفاح .فقد كان

عىل وعي كبري بمسألة التزييف والتحريف يف تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية ،كما أنه يدرك صعوبة رواية

الحرف
الحدث من طرف واحد ،أو من جهة رسمية ،والبطانة األيديولوجية التي يمكن أن ترتبط بالتاريخ بمعناه النبيل ،ويدرك
ْ

ثم راحوا بعد حني
الكبري ً
أيضا .الحقيقة ،أنه ال تاريخ إال من خالل األشخاص الذين عاشوا الحدث وتفاعلوا مع نوازله وسياقاتهّ ،
17

عمر شيدخ العيدوين ،مملكة الفالقة (عني مليلة :دار الهدى للطباعة والنرش والتوزيع ،)2011 ،ص .30

 18يف تقديمه لكتاب مملكة الفالقة ،يقول اإلعالمي بالل بوجعدار" :والظاهر أنه هو الذي صاغ شهادة املجاهد عمر شيدخ :مملكة الفالقة ،رسالة رجل التفجري ،إىل
األولون ،فليأخذوا
فعدو األمس مازال
جيل البناء والتعمري ،ليواصل املعركة بعزم وثبات،
بدل جلده وأسلوبه ،ولن يغفر ً
مرتبصا ،وإن ّ
ً
أبدا لألجيال الحارضة واآلتية ما فعل به َّ
ُّ
وأبدا لن تنتهي" ،ص .8
حذرهم ويحموا مكتسباتهم
وليعدوا ما استطاعوا من قوة فالحرب سجال ً
ُّ
ِّ
ثمة تعليق
ومن
الديمقراطية،
الدولة
مؤسسات
بناء
تجربة
بها
نيت
م
التي
اإلخفاقات
لكل
وتعليق
االستعمار،
افرتاض
من
رضب
هو
أمس
عدو
مع
وإن االعرتاف بوجود معركة
ّ
ُ
ّ
وهم االستعمار يطارد حياة الجزائريني ويجربهم عىل التعامل معه بوصفه
عاما من االستقالل ،مازال ْ
التخلف والفساد املايل والعمراين واإلداري باالستعمار .فحتى بعد خمسني ً
ِ
ً
ً
ينقض بعد.
جزءا من الحرب عىل مستعمر األمس الذي لم
حالة
واقعة ،وبوصف معركة التنمية الوطنية ً
Mohammed Harbi, Une vie debout: Mémoires politiques 1945 - 1962, vol. 1 (Algérie: Casbah, 2001).
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ً
ً
وواضحة لدى األجيال التي
مفهومة
بالقدر الذي تكون
من الدهر يحاولون استعادة اللحظة املاضية ،واستبطانها ،والبوح بها،
ْ

بأي نوع من التواصل كان.
جاءت الحقًا؛ ليك تتواصل مع التاريخ ّ

يروي محمد حريب يف مذكراته قصة حياته أثناء الثورة ،وقد عهد إىل زميله أندري ُّ
أكون  André Akounأن يطارده باألسئلة

كثريا إىل املالطفة والرنجسية ،ويلزم نفسه العودة
ويالحقه بالنقد الذي يتحرى الصدق والحقيقة؛ حتى ُتلجم الذات عن الجنوح
ً

ّ
تحرى املوضوعية والكتابة السلسة
ومما أعان ً
أيضا محمد حريب عىل ِّ
كل مرة إىل جادة الطريق واالعتصام بها إىل نهاية القصةّ .
قدر اإلمكان ،وأعاده إىل ما كان يدور يف هذه الثورة ،لغته الفرنسية .فقد كان متق ًنا للحديث السيايس والواقعي والتزام
امللتزمة ْ
املوضوعية يف التعبري بهذه اللغة ،بعد ما جرى تجريد كثري من الكلمات خالل حقبة الحداثة ،حتى أنها صارت تحمل دالالت

ً
ً
عدة حموالت إنشائية وبالغية كثرية.
اصطالحية
حديثة ومعارصةً ،وخُ ِّلصت من ّ

الهي؛ ألنه مناضل سابق ،ومثقف ،ورجل
بأن ما َس ُيقْدم عليه من رواية مايض ثورة التحرير ليس باألمر
يعرتف حريب ّ
ّ

ً
للسلطة منذ انقالب جوان  .1965وهو لم ُيقدم عىل رواية قصة حياته من جهة
سيايس،
فضل عن أنه باحث يف التاريخ ،ومعارض ُ
أيضا .إنه فرد ال يبتعد عن الجماعة؛
فردية بقدر ما حاول أن يساوق البيئة االجتماعية والسياسية التي عاشها
وتحكمت فيه ً
ّ

ِّ
املؤطر لرواية التاريخ ،يتساءل املؤلف" :ملاذا هذه
ألن الجماعة تحتاج إليه لحظة رسد الوقائع ورشح املواقف .ويف هذا املدخل
ّ
مهمة جعلت الجزائر ،ومنها بلديت يف الجزائر،
املذكرات؟" .من خالل تجربتي ،أريد أن أفهم الطريقة التي جرت فيها حوادث ّ
تنتقل من عالم تقليدي ،ومن عيش حالة من التعقيد والوقوع تحت تأثري الحداثة؛ بحكم وجود االستعمار ،إىل الجزائر الدولة

ً
كاملة .يتعلق األمر ،يف هذه املذكرات ،بتسليط الضوء عىل مصائر ،وليس ذلك انطال ًقا من حياة خاصة  -حتى
بعد
التي لم تتع ّزز ُ

وإن جرت بصيغة الضمري املتكلم – بل بحياة الجماعة").(20

ثمة حالة أخرى لرواية حرب التحرير من جهة بعض الجزائريني الذين شاركوا فيها كفرنسيني ج َّندتهم الحكومة الفرنسية
ّ

العام من القالقل التي يمكن أن تنتاب الحياة العامة يف البلد .فقد ُوجد
إلخماد الوضع وتسويته عىل غرار ما ُيحفظ النظام
ّ
جزائريون انخرطوا يف مؤسسة الجيش الفرنيس ووصلت إليهم الثورة وهم يف كنفه ،وكانوا قد شاركوا يف بداية األمر يف تنفيذ

إجراءات حفظ األمن قبل قيام ثورة ترشين الثاين /نوفمرب  .1956وبعد مؤتمر الصومام ،سارع الجزائريون املج َّندون تحت العلم
لكن األمر لم يكن يتعلق بجميع من كانوا يف الجيش الفرنيس،
الفرنيس إىل الهروب من الثكنات إىل جبال الكفاح والنضالّ .

ً
عادي ًة للدولة الفرنسية،
رضيبة
بل ُوجدت فصيلة أخرى من الجزائريني الفرنسيني الذين كانوا يؤدون واجب الخدمة العسكرية
َّ

حد لـ "التمرد" و"الفوىض" و"عدم االستقرار" والرضب عىل يد "الخارجني عن
وج ّندتهم الحكومة الفرنسية يف عملية وضع ّ
السلطة الفرنسية العسكرية ،واألمنية ،واإلعالمية.
القانون" و"اإلرهابيني" ،وهي الكلمات التي كانت تتداولها أجهزة ُ

أن ذاكرة الجزائريني لم تنشط ،ولم تحاول استعادة حياة من كانوا يف الجيش الفرنيس ،ولم ترسد تفاصيل
الحقيقة ّ

وخصوصا أولئك الذين واصلوا العمل
ما كان يحدث لهم وما كانوا يفكرون فيه ويتطلعون إليه ،يف سياق الحرب التحريرية،
ً

ولعل يوسف خيرض ُلو َلح ،أحد الذين ُّ
ّ
شذوا عن حالة الصمت والتكتم الذي رضبه
يف الجيش الفرنيس إىل آخر االستقالل.
20 Ibid., p. 5, 6.
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وقدم شهادته يف ّ
كل
املجاهدون واملناضلون واملج َّندون يف املؤسسة العسكرية الفرنسية عىل أنفسهم .فقد كتب مذكراته)َّ ،(21

العام يف الجزائر يف صفوف الجيش الفرنيس .فكيف واجه هذا املؤ ِّلف محاولة رسد
حاالتها حتى وهو ُينفذ سياسة إخماد الوضع
ّ

الحدث التاريخي؟

إن يف فرنسا أو يف الجزائر بعد االستقالل .ويف
خيرض لولح ،متعلم ،يحسن اللسان الفرنيس ،وهو مناضل يساري ،وصحايف ْ

أن هذا الضمري يبتعد عن التاريخ وال يساعده
شهادته ،التي جاءت بضمري املتكلم ،بعد ما حاول أن يبدأها بضمري الغائب وتيقّن ّ

إن الشهادة
أي نوع كان من االمتالك ،يقول املؤلف ّ
عىل محايثة الفرتة املراد التأريخ لها ،ومجايلتها ،وإعادة امتالكها ،عىل ّ
ألن هذا الضمري ُيفصح بتلقائية عن ذات املتكلم نفسه ويستحث وعيه بالكامل إذا ما رام الصدق.
يجب أن ُتقدم بضمري املتكلم ّ

ويف شهادته بشأن تاريخ الحرب التحريرية سواء َطوال الخدمة التي شارك فيها أو يف الفرتة التي جاءت بعدها ،نقف عىل ذات
تتحرك بوعي ،وتتفاعل مع لحظة التاريخ يف جميع جوانبها ،مع الصدق يف الحديث مع اآلخر أو مع الذات؛ أي التفكري الداخيل،

أو لحظات املناجاة والحديث الصامت.

أبدى املؤلف قدر ًة مميز ًة عىل رسد الحوادث من خالل الذات ،وأعاد تشكيل حياته كما عاشها يف صيغة رواية تاريخية،

من دون رومانسية قد تجعل عمله مص َّنفًا ضمن األعمال الخيالية ،وهو القائل يف مستهل مذكراته" :الرسد ،الوارد هنا ،حقيقي،

أيضاّ .
كل يشء واقعي وصحيح :الوقائع ،واألسماء ،والتواريخ ،واألماكن والنوادر.
أغي ،ولم أتك َّتم ً
أحرف ،ولم ّ
لم ّ
أرصع ،ولم ّ
جانبا ّ
تعي ع ّ
كل ما ال طائل فيه وزائد وال أهمية له").(22
وقد ّ
يل أن آخذ يف الحسبان ما هو ّ
مهم ،وأطرح ً

ذلك ما يعرتف به املؤ ِّلف املناضل يف رسد الحوادث (أي موضوع التاريخ) ،لكن ملّا تع َّلق األمر بحالة رسد حياته املاضية

ُّ
التذكر ال يتحقّق مر ًة واحد ًة وال بكيفية واحدة
ألن فعل
ووضعيته ،فإنه اضطر إىل نوع من التغيري يف طريقة الشهادة وعرضها؛ ّ

أيضا).(23
يف كل لحظات العمر ،بل إنه يتغري ويتحول بحسب الوضعية ،وبحسب الوجود ً

رواية التاريخ وكتابته هي من التاريخ الراهن الذي يكاد يعدم الفواصل بني املوضوع والذات ملصلحة التطابق بينهما.

أول طبعة لهذه الشهادة عام  2009يف باريس وتلتها طبعة ثانية يف
والشاهد يف هذا السياق هو ما يقوله املؤلف نفسه" :ظهرت ّ

)(24
ثم يضيف املؤلف" :هذا
شهر سبتمرب [أيلول] بعنوان مذكرات صغرية ،أن تكون من هنا وهناك"  ،إشار ًة إىل فرنسا والجزائرّ .

الكتاب ليس النسخة نفسها التي نُرشت يف فرنسا .فقد تعرض مضمون هذه النسخة الجزائرية إىل نظر جديد وإثراء وتحديث
حتى يتجاوب ،قدر اإلمكان ،مع رؤية الحوادث والوقائع وطريقتها ومقاربتها من املنظور الجزائري ").(25

21 Yousef Khider Louelh, Un homme du peuple: de la Kabylie à Paris, Moscou et Bakou: parcours d'un militant progressiste (Algérie:
El Othmania, 2012).
Ibid., p. 5.

22

 23الوضعية يف هذا السياق هي باملعنى الفلسفي الذي ساد يف فرتة الستينيات والسبعينيات من القرن العرشين .وهي نزعة تربط اإلنسان بالوضعية التي يوجد فيها .فهو
ً
يتحمل فيها مصريه وعبء حياته بقدر الحالة التي
منزلة
بناء عىل وضعية الحياة وسياقها اللذين يوجد فيهما .ولهذه النزعة صلة بالوجودية التي تن ّزل اإلنسان
يتحول ويتغري ً
ّ
ّ
والتبدل اللذين يطرآن عىل اإلنسان ،ومن أمثلة ذلك مذكرة يوسف خيرض ُلو َلح et aussi de ici'être d ,Mémoires minuscules
ل
التحو
يحدث
ة
ثم
ّ
ّ
يوجد فيها ،ومن ّ
بناء عىل وضعيته ووجوده.
 .là-basفطاملا ّ
غي السارد طريقة رسد روايتهً ،

34

Louelh.

24

Ibid., p. 6.
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ً
ثقافة ونمط تفكري
العام والتعامل معه بوصفه
إن الوعي بحقيقة ما حدث يف الفرتة  ،1962 - 1954يستدعي إدراجه يف املجال
ّ
ّ

ً
ضائعة ،أو تفنيد أباطيل كانت سائدةً .وتحت
قابل للجدل ،والنقاش ،والحوار ،وإعادة النظر ،أو يستدعي توكيد حقائق كانت

حاليا يف عالم اإلعالم؛ أي الصورة ،والنص ،والصوت؛
وطأة هذا اإللحاح نحتاج إىل الواقعة "يف أبعادها الثالثة" كما يقال
ًّ
ً
عالني ًة مبارشةً ،وينتظر الرد والنقد
رواية
يروي ما جرى
أن عليه أن
بقصد توافر الصدقية لشهادة معارص الحدث عندما يعرف ّ
َ
َّ

القدر املمكن من الصدق ،ويلتزم ما وقع ً
فعل؛ مخافة الوقوع يف التزييف والتشويه اللذين يعطالن الكتابة
والدحض ،ويتجشم ْ
التاريخية للثورة التحريرية.

ً
وسيلة لتوزيع الوعي التاريخي يف املجتمع
ومرو ًعا للرشيط الوثائقي بوصفه
مفزعا
غيابا
تحديدا،
يف هذا املضمار
ً
ً
ّ
نسجل ً
ّ

الجزائري) ،(26بخاصة عندما ندرك القيمة االجتماعية واإلعالمية والثقافية التي صارت عليها األفالم الوثائقية ،وهي تتطلب

ً
ً
ً
فضل عن التعليق والحوار والنقاش الذي يعقبها بعد ذلك ،وهي
ودراية بطرائق اإلعداد واإلخراج،
تاريخية
تقنيات واستشار ًة
يف أغلب األحيان ،تستقطب أعدا ًدا كبري ًة من املشاهدين واملستمعني .وهكذا ،تظهر قيمة الرشيط التاريخي وأهميته يف اللحظة
تضم "الجميع" ملشاهدة الحصة التاريخية واالستماع إليها ،وهو ما يساعد عىل تالقي الوعي املشرتك والوعي الجمعي
التي
ّ
وتالحمهما بشأن ما جرى يف الجزائر ،واستعادته يف مستوى الذاكرة والكتابة التاريخية.

و مجهول
انتصار عىل عد ّ
أغلب املذكرات والشهادات املتع ّلقة بالثورة الجزائرية ال ُتحدد الخصم الذي ُر ِفع يف وجهه السالح ،وال تظهر أنها تعرفه

ً
سبيل إىل تحرير الوطن .فالعدو غائب يف
ليك تربر السبب الذي جعلت أصحابها ينخرطون يف الثورة ويلوذون باملقاومة املسلحة
أي تحديد يستدعيها؛ إذ توجد حالة من التغايض
كأن الثورة قامت ّ
الذاكرة وال ذكر لهّ ،
ضد مجهول بال مالمح ،وكأنه ال يوجد ُّ
ً
ٌ
وصف لحياة الناس
مؤسسة وأجهزةً ،أو أفرا ًدا وقوميات .فليس ثمة
عن رؤية الخصم /العدو كما كان عليه يف الواقع سواء بوصفه

ملاماَّ ،إل يف حاالت متع ّلقة بمن َر ُووا مذكراتهم أو كتبوها باللغة
ولصلة املناضل الثوري بهم ،كما ّ
أن حياة ما قبل الثورة ال ُتذكر إال ً

ّ
وتظل الحقيقة الغائبة يف هذه الشهادات متم ّث ً
لة بالسؤال :ما سبب االلتحاق بالثورة أو الدافع إليها؟
الفرنسية.

ما جاء عىل لسان الجزائريني وأقالمهم ،من الذين حاولوا أن يؤرخوا للثورة ،ال ِذكر فيه ألسماء أجانب جاؤوا والرغبة
أيضا عىل املعارضني
أن هذه املذكرات ال تقف ً
األممية تمتلكهم يف إلحاق الهزيمة باالستعمار وتحرير اإلنسانية منه ،كما ّ

السلطة االستعمارية ووقفوا إىل جانب تنظيمات وشبكات ثورية وتحررية.
الفرنسيني الذين وقفوا ّ
ضد ُ

 26تعاين الجزائر ك ّلها ً
متواليا ال يتوقف للتاريخ
عرضا
دائما عرب آالف من الكتب واألفالم ً
دولة وتاريخً ا غياب الرشيط الوثائقي لتاريخها ،يف حني يواكب الجانب الفرنيس ً
ً
ُ
ثمة ،تكون هذه املشاهدة أكرث مساير ًة للمعنى
االستعماري وحرب الجزائر .والحقيقة امل َّرة يف هذا األمر ّ
أن القنوات الفرنسية ُتشاهد يف الجزائر بوصفها امتدا ًدا للقنوات الوطنية .ومن ّ
تعقيدا.
الفرنيس وتاريخ االستعمار وحرب الجزائر ،ويدرج ذلك ك ّله يف البيبليوغرافيا والفيلموغرافيا التاريخية لفرنسا ،األمر الذي يزيد عالقة الوعي الجزائري بالتاريخ الحديث واملعارص
ً
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حرصا عىل كشف الخصومات والنزاعات التي َّ
قطعت أوصال املناضلني داخل الصف الواحد) (27أو
ويف مقابل ذلك ،نجد
ً

)(28
ً
ثمة حاجز فكري وسيايس ونفيس يفصل بني ّ
فضل عن
جل املناضلني الجزائريني،
ّ
ضد التنظيم اآلخر  .ويف الحقيقةّ ،
تبي أ ّنه ّ

ّ
ً
ولعل أبرز أسباب غياب التواصل ،أو
قائمة زمن الثورة وما قبلها.
ُعقدتهم تجاه املؤسسات الفرنسية والحياة الفرنسية التي كانت
انعدامه ،عدم امتالك اللغة الفرنسية ،والتفاوت االجتماعي الذي كان يفصل بني سكان الريف وأهل املدن ،واختالف املراكز

بناء عىل الفروق يف الحقوق السياسية ،والحريات العامة ،واملستوى التعليمي
القانونية بني السكان الجزائريني واألوروبينيً ،
والثقايف والوظيفي.

خامتة
فإن ما افتقده املناضل الجزائري زمن
قوة إدراك ،وإىل وعي بالذات وباملوضوعّ ،
إذا كانت رواية الواقعة التاريخية تحتاج إىل َّ

االستعمار هو الوعي الثقايف والسيايس الذي يوسع به خياله ومداركه وملكاته ،ليحتفظ بعد ذلك بالصورة واملشهد فيستطيع أن

َ
الصحة وإىل ما جرى ً
املناضل الجزائري
أيضا،
فعل .وقد حرم فقدان التواصل ومجاورة اآلخرً ،
يرسد شهادته عىل نح ٍو أقرب إىل ّ
لكن الضد الذي
َ
إمكان رسد مجريات الكفاح املسلح عىل أساس خلفية الوجود الجزائري الفرنيس حتى يف حالة كونه ًّ
ضدا لآلخرّ .
فاعلةِّ ،
ِّ
ً
خصما يمكن تحديه وتجاوزه .والذين كانت لهم القدرة عىل التواصل مع
ويؤكد اآلخر بوصفه طر ًفا
يؤكد األنا بوصفه ذا ًتا
ً
العام زمن الثورة ،وهم الذين استطاعوا رواية تاريخ الثورة
الفرنسيني هم الذين تصدروا املشهد السيايس والدبلومايس والوجودي
ّ

ً
أيضا).(29
التحريرية بوصفها
ثانيا من صنع الثورة نفسها ً
فصل ً

جدا .وقد نرشت جريدة املجاهد ،لسان حال جبهة التحرير الوطني يف ذلك الوقت،
عبان رمضان الذي اغتاله بعض أصدقائه املقربني إليه ّ
 27نذكر عىل سبيل املثال الشهيد َّ
عبان رمضان يسقط يف ساحة الرشف" ،انظر :العدد  25 - 24أيار /مايو  ،1958ج  ،2ص .462 - 460
صور ًة له بعنوان "الشهيد َّ

 28يف هذا الصدد ،نذكر الرصاع املسلح بني أنصار مصايل الحاج يف تنظيمهم الحزب "الحركة الوطنية الجزائرية" والتنظيم الثوري الجزائري املتأيت من التيار املصايل نفسه
يف فرتة ما قبل الثورة؛ أي جبهة التحرير الوطني.
ً
إضافة إىل الكفاح املسلح الذي أفىض يف نهاية املطاف ،إىل مجموعة الجزائريني الذين كانت لهم القدرة عىل
ُ 29ي ْعزى فضل الكفاح السيايس والدبلومايس واأليديولوجي،
ً
متوقفة عىل قدرة املناضل الجزائري عىل إبداء الرأي
ثم التفاوض مع اإلدارة الفرنسية باللغة التي تفهمها .فقد كانت مسألة التفاهم والتواصل
التواصل والحديث والحوارّ ،
ّ
أن أول رئاسة حكومة موقَّتة للجمهورية الجزائريةُ ،عهدت إىل فرحات
الشأن،
هذا
يف
يساق
أن
يمكن
الذي
املثال
ولعل
به.
اآلخر
قنع
ي
الذي
بالقدر
واالقرتاح واملطلبْ ،
ّ
ُ
ً
ً
ً
ً
مناضل
وممتلكا ل ُلغة فولتري ،وبوصفه
متمرسة يف التعامل مع اإلدارة االستعمارية،
شخصية
عباس ،املناضل السابق يف حزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ،بوصفه
سياسيا ومثقفًا سبق أن وضع مرشوع دستور للجمهورية الجزائرية عام .1948
ًّ
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وجيه كوثراين

الفقيه والسلطان:

جدلية الدين والسياسة يف تجربتني تاريخيتني العثامنية
والصفوية  -القاجارية

يتكون الكتاب من  254صفح ً
ة من القطع الكبري ،وهو يشــتمل
عــى أربعــة فصــول رئيســة تســبقها مقدمــات الطبعــات
فضل عن مقدمة طبعتــه الحالية ،وعىل مجموعة
ً
الســابقة،
م .وقــد اختــار املؤلــف هاتــن
مــن املالحــق وفهــرس عــا ٍّ
الدولتــن تحديــدًا لعــدة أســباب مــن بينهــا أنّهام كانتــا آخر
الدول اإلســامية الكربى التي أعلنت انتسابها إىل الرشيعة
ن ما نجم عن هذا اإلعالن مــن نتائج كان له تأثري
اإلســامية ،وأ ّ
يف الصــورة التاريخيــة املوروثــة يف حارض املســلمني عن
عا حادًّا
مــايض دولتهم ،كــا أ ّ
ن هاتني الدولتني شــهدت َا رصا ً
بينهــا مــن أجــل الســيطرة والتوســع يف مناطــق العامل
اإلســامي ،وقــد اعتمــدت كلتاهــا يف تربير رصاعهــا تجاه
ة مخلتفــ ً
األخــرى وســائل أيدولوجيــ ً
ة يف صدارتهــا التعبئة
الدينيــة ،إضافــ ً
كل من هاتــن الدولتني كانت
ن نهاية ّ
ة إىل أ ّ
يف آخر القرن التاســع عرش ومطلع القرن العرشين وتزامنت
مــع بدايــة تبلــور املرشوعــات القوميــة وقيــام مرشوعات
الدول اإلقليمية املحدثة يف العاملني العريب واإلسالمي.
ومن خــال هــذه املســتويات كلِّها ،تــرز أهميــة املوضوع
التاريخي الذي يطرحه الكتاب ،وأهمية االســتعادة التاريخية
للعالقة بني السياســة والدين ،وبني الدولــة والدعوة ،وبني
الســلطان والفقيــه .فمســاحة هــذه العالقة ت ُغطِّــي أوجه
التقــارب أو التعارض بني الطرفني ،وأوجه االســتخدام الوظيفي للدين مبا هو حالة فقهية يُقدِّمها فقيه الســلطان ،أو حالة
معاداة الدين للســلطات مبا هو ثورة سياســية يف وجه السلطان ،أو حالة انكفاء عن السلطان أو اعتزال ونبذ له.

*Azeddine Guessous | جسوس
عز الدين
ّ

إسرتاتيجية املو ّحدين العسكرية
يف غرب البحر املتوسط
The Almohads Military Strategy in the Western Mediterranean
ً بتوسعهم رشقًا؛ ففتحوا عىل أنفسهم جبه
ة مع القبائل
عا من الغرب اإلسالمي
ً
م املوحدون إىل دولتهم
ً مجال شاس
ّ ض
ّ
.العربيــة التــي كانت يف إفريقية ومع بني غانية أصحاب الجزر الرشقية (البليــار) الذين ركّزوا هجامتهم عىل رشق الدولة

جه إليه تحت
ّ
ّ  ومتثّل ذلك بالحمالت العســكرية الضخمة التي كانــت تو،وول املوحــدون وجهة اهتاممهم شــطر الــرق
 مل يحشــدوا لها ما كان، يف حني كانت لهم جبهة شــالية يف األندلس أخطر بكثري.قيــادة الحــكام املوحدين أنفســهم

جه
ّ  ومل يكن ما خصصوه عســكريًا لألندلس بحجم ما بذلوه عىل الجبهة الرشقية التي مل يكن التو.ينبغي من جهد وإعداد

.حا وال رضوريًا
ً إليها منذ البداية مل

ومل يتمكــن املوحــدون من املحافظــة عىل ما كان تحــت يد ســابقيهم املرابطني من األندلس بســبب الثــورات الداخلية
جه خطأ اإلسرتاتيجية العسكرية املوحدية يف غرب املتوسط عقب
ّ  وكشــف هذا التو.وتحرشــات حركة االسرتداد املسيحية

 وكانت له عواقب كارثية عىل األندلس وعىل املغرب؛ إذ اســتطاعت حركة االســرداد االســتيالء عىل الجزر.هزميــة العقاب

 وســقطت زمن املوحدين أيضً ا حوارض كربى من قبيل قرطبة وبلنســية.الرشقية بعد وقت وجيز من دخول املوحدين إليها
 وهذا.مة يف يد املســيحيني الذين هاجموهم يف عقر دارهم يف املغرب أيضً ا
ّ ومرســية وجيان وإشــبيلية وحصون مه
 فالخطر كان،يفرس غياب نظرة جيو سياســية متّزنة ومبنية عىل واقع التحوالت التي كان عليها الحوض الغريب للمتوســط

. وليس من الجهة الرشقية،ما من الشامل
ً قاد

Almohads (al-muwaḥḥidun) annexed a vast area of the Islamic West to their state by extending their conquest to
the East. They then entered into conflict with the Arab tribes in Ifriqiya (or al-Maghrib al-Adna, i.e. Lower West)
and Banu Ghaniya, rulers of the Eastern Islands (Balearic Islands). The Almohads attached great importance to
this eastern front, leading them to wage huge military attacks there under the leadership of the Almohads rulers
themselves. They had however a far more dangerous front to deal with in the North, but failed to accord it its due
attention. Despite all the military efforts exerted by the Almohads in Al Andalus, their efforts did not match the
losses incurred because of the Eastern Front the conquest of which was neither urgent nor necessary. Additionally,
they were unable to preserve what their predecessors, the Almoravids, had achieved in Al Andalus due to internal
revolts and the attrition resulting from the Reconquest Movement (Reconquista). Such an orientation and vision
clearly showed the deficiencies of the Almohads' military strategy in the West Mediterranean whose catastrophic
consequences for their domains Al Andalus and North Africa clearly materialized after the defeat in the battle
of Las Navas de Tolosa (al Uqa¯b). As a result, the Reconquista seized the Eastern Islands shortly after the
Almohads conquest. Major cities such as Cordoba, Valencia, Murcia, Jaen, Sevilla and important fortresses thus
fell in the hands of the Christians who also attacked Almohads in their own territories in Al-Maghreb.

. املغرب،* أستاذ باحث يف جامعة شعيب الدكايل كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

39

العدد 2

متوز  /يوليو 2015

أسفر االنتصار يف معركة الزالقة سنة 479ه 1086 /م يف األندلس وما تال ذلك من إسقاط نظام الطوائف ،عن بقاء الوجود

حاسما يف املحافظة عىل هذا املجال
سببا
ً
اإلسالمي يف ما كان بيد املسلمني يف البالد ملا يناهز ثالثة قرون ونيف .وكانت املعركة ً

املهم يف غرب حوض البحر األبيض املتوسط .وأضحى لألسطول املرابطي السيادة عىل املنطقة ،وباألخص بعد
اإلسالمي
ّ
انتصار آخر يف معركة األرك سنة 591ه1195 /م
الوحدة السياسية التي أ ّلفت بني املغرب واألندلس .وتال انتصار معركة الزالقة
ٌ
زمن املوحدين .وهي املعركة التي لم تكن لنتائجها ِ
القيمة املهمة والتداعيات البعيدة املدى التي كانت للزالقة بسبب الوضعية
الجديدة التي أضحت عليها األندلس ،وبسبب اإلسرتاتيجية العسكرية التي نهجها املوحدون .ولم يتمتع املوحدون بنشوة

ً
ً
غيت موازين القوة
تكبدوا
االنتصار
هزيمة نكراء يف معركة العقاب سنة 609ه1212 /م ،وهي الهزيمة الكارثة التي ّ
طويل حتى ّ
أن هزيمة العقاب
يف غرب املتوسط ويف العالقات بني املغرب واألندلس .و ُتجمع أدوات البحث من مصادر ودراسات حديثة عىل ّ
كانت بداية النهاية الطويلة واملأساوية للدولة املوحدية التي تمزقت أشالؤها بني االنفصال والتشتت والحروب األهلية؛ بسبب

ً
شاسعا يف الغرب اإلسالمي وأضافت إليه ما
مجال
وحدت
تنازع السلطة بني أفراد البيت الحاكم .وإن كانت الدولة املوحدية قد ّ
ً
تبقّى من األندلس بعد ٍ
تسبب لها
جهد جهيدّ ،
ضم ما ّ
فإن هذا التوسع بهذه الطريقة نحو الرشق الذي ّ
يسمى اآلن باملغرب العريبّ ،
َ
ً
إضافة إىل الخلل العضوي لتداول السلطة .وهو الخلل الذي نشأ مع تأسيس الدولة منذ ثورة أخوي
مشاكل سياسية وعسكرية
يف
املهدي .ثم برز بجالء بعد وفاة املستنرص عام 620ه1223 /م وأزهقت فيه أرواح كثرية ،ورصفت فيه أموال طائلة ،واس ُتنزفت فيه
قوة عسكرية هائلة.

أول :هل كانت للموحدين أولويات عسكرية؟
ً
ً
هيمنة عىل الحوض
ضمهم ما تبقّى من األندلس،
قد ُي ّ
عد وصول املوحدين إىل إفريقية وطرد النورمانديني من املهدية ثم ّ

عما
الغريب للبحر األبيض املتوسط .وهذا الوضع إن كان قد منحهم السيادة العسكرية عىل املنطقة ،فإ ّنه ألقى عىل عاتقهم الذود ّ

وسعوا نفوذهم نحو
أصبح يف أيديهم من البالد .فلم يرث املوحدون مجال السيادة املرابطية يف الغرب اإلسالمي فحسب ،بل ّ
توسعهم نحو إفريقية .فقضوا عىل الدولة الزيرية التي كانت تحترض بسبب
حماد املنهارة .ثم واصلوا ّ
املرشق بالقضاء عىل دولة بني ّ
تخليصا لها من
تسببت فيه القبائل العربية .وكان وصول املوحدين بزعامة عبد املؤمن بن عيل إىل املنطقة
ً
مشاكلها الداخلية وما ّ

هجمات املسيحيني يف صقلية ،عندما ّ
تمكنوا من طردهم من املهدية.

ٍ
بطلب من أهلها يف وقت مبكر من تأسيس الدولة ،قبل االهتمام بالجبهة الرشقية ،وحتى
أما األندلس فدخلها املوحدون
ّ

)(1
َ
أن نظرة
مر دخول املوحدين األندلس
بمراحل تخللتها تقلبات) .(2والراجح ّ
قبل إتمام توحيد املغرب يف قبضة عبد املؤمن  .لقد ّ

قوتهم العسكرية استندت إىل ما اضطلع به املرابطون يف البالد من قبل .فقد ظل املل ّثمون
أهل األندلس إىل املوحدين وإىل ّ
أن اللجوء إىل املغرب لحسم الفتنة أمر يف مصلحة البالد
يدافعون عن األندلس حتى عشية سقوطهم .وارتأى أهل األندلس ّ
التي كانت تترشذم بسبب الحرب األهلية ،وتضعف أمام رضبات حركة االسرتداد.

 1ابن عذاري املراكيش ،البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب :قسم املوحدين ،محمد إبراهيم الكتاين وآخرون(محقق)( ،بريوت /الدار البيضاء :دار الغرب اإلسالمي/
دار الثقافة ،)1985 / 1406 ،ص 34 - 33؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ،نهاية األرب يف فنون األدب ،مصطفى ضيف(محقق)( ،الدار البيضاء :دار النرش
املغربية ،)1984 ،ص .413 - 412
2

ابن عذاري ،ص .45 - 32
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وقدمت وفود من األندلس بيعتها
ولم يتوجه املوحدون إىل األندلس بل هي التي جاءت إليهم قبل أن يجري توحيد املغربّ .

لعبد املؤمن يف مدينة سال) .(3ولم يشفع سبق أهل األندلس يف البيعة وال األخطار التي كانت تحدق ببالدهم لدى املوحدين،
ليك يشملوا البالد بعناية كانت يف مسيس الحاجة إليها .فلم تلق مشاكل األندلس عند عبد املؤمن ما تستحقه من االهتمام،

التوجه نحو
أن هذا االختيار ،أي
توجه رش ًقا إىل بجاية عام 547ه 1152 /م ثم إفريقية قبل أن يضبط أمور األندلس .مع ّ
ّ
أل ّنه َّ

عدو وال
ألن الجهة الرشقية ملجال النفوذ
ملحة وال
اختيارا يستحق التقديمّ ،
املرشق ،لم يكن حاجة ّ
ّ
املوحدي لم تكن مجال ّ
ً
ٍ
اضطرابات عميقة بسبب َتوثّب الثوار بعد زوال حكم املرابطني.
مصدر غزو أو خطر داهم) .(4يف حني كانت األندلس وقتئذ تعرف
ثمة كان عىل عبد املؤمن أن يهتم بأمور األندلس عوض
فتكالبت الدويالت املسيحية عىل طليطلة وعىل غرب األندلس .ومن ّ
الرتكيز عىل التحركات العسكرية يف املغرب وبجاية وإفريقية ،بخاصة بعد أن جاءته بيعة زعماء القبائل العربية يف إفريقية).(5

أن اهتمام عبد املؤمن باألندلس لم يكن يرقى إىل ما ينبغي .فقد اكتفى عندئذ بالعمل عىل تركيز أقدام املوحدين يف
والظاهر ّ
نذيرا بالوضع
قرطبة وإشبيلية واملرية وغرناطة ونواحيها) .(6وكانت هزيمة زغبولة يف ربيع األول عام 552ه بالقرب من إشبيلية
ً
الخطري الذي كانت عليه املنطقة .وكاد ابن عبد املؤمن أبو يعقوب يوسف أن يلقى حتفه فيها .وما نجده من ردة فعل املوحدين

أن هذا
قرر استجالب القبائل العربية من إفريقية لحماية األندلس) .(7والظاهر ّ
تجاه هذه الهزيمة ،لم يكن ّإل ّ
ألن عبد املؤمن ّ
ألن عبد املؤمن
مما قد ينطوي عليه من اهتمام بالجبهة الشمالية ،لم يكن يف موضعه؛ ّ
ّ
التوجه السيايس والعسكري عىل الرغم ّ

وبحريا ملهاجمة مهدية ،ما يظهر عدم
بريا
جيشا
جهز ً
نفسه يف شوال عام 553ه 1159/م ،أي سنة بعد هزيمة زغبولةّ ،
ً
ضخما ً
ً
التوازن يف الرؤية للجبهة الرشقية والجبهة الشمالية .ومما ّ
أيضا ما أعقب ذلك من حمالت عسكرية عىل املنطقتني).(8
يزك هذا ً
ولنا أن نتساءل عن عدم تجهيز ذلك الجيش لتأمني غرب األندلس ملواجهة تحرشات ابن الرنك  Alfonso Enriquezملك

ثمة إخضاع املنطقة للموحدين.
الربتغال وللقضاء عىل ابن مردنيش ،ومن ّ

ً
الثوار املتحالفني مع
ولم يكن أمر الجبهة الشمالية
مرتبطا بالجانب املسيحي فحسب بل كان عىل املوحدين ً
أيضا مواجهة ّ

مما تبقّى من
املمالك النرصانية .زياد ًة عىل أ ّنهم منذ دخولهم األندلس لم يتمكنوا من بسط سيطرتهم عىل ممتلكات املرابطني ّ

أن هذا الوضع لم يكن من بني اهتمامات املوحدين األساسية يف عالقاتهم باألندلس؛ ففي سنة 554ه1160 /م
البالد .والظاهر ّ

ً
منشغل بإخضاع
تعرضت املناطق املوحدية يف جيان وقرطبة وإشبيلية إىل غارات محمد بن مردنيش) .(9ولقد كان عبد املؤمن عندئذ
ّ
أن ابن صاحب الصالة
املهدية لطرد النورمانديني منها .وبعد عودته جاز سنة 555ه األندلس ولكن دون كبري طائلة .عىل الرغم من ّ

 3املرجع نفسه ،ص 45 - 44؛ ابن سماك العاميل ،الحلل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية ،سهيل زكار(محقق)( ،الدار البيضاء :دار الرشاد الحديثة،)1979 ،
ص .148 - 147
4

ابن عذاري ،ص 47 - 45؛ ابن سماك ،ص .154 - 153 ،150 - 149

6

املرجع نفسه ،ص .61 - 53

5

ابن عذاري ،ص .49

 7عبد الواحد املراكيش ،املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،محمد سعيد العريان ومحمد العريب العلمي(مصحح) ،ط( 7الدار البيضاء :دار الكتب العلمية ،)1978 ،ص
331 - 328؛ ابن عذاري ،ص 61؛ ابن أيب زرع الفايس ،روض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس (الرباط :دار املنصور ،)1972 ،ص200 - 199؛ النويري،
ص 427؛ مصطفى أحمد أبو ضيف ،أثر القبائل العربية يف الحياة املغربية خالل عرصي املوحدين وبني مرين (الدار البيضاء :دار النرش املغربية ،)1982 ،ص .71
ضم  75ألف فارس و 500ألف من الرجالة ،ص
 8ابن عذاري ،ص 62 - 61؛ النويري ،ص 424 - 421؛ يفيد ابن سماك ّ
بأن الجيش الذي ّ
توجه به عبد املؤمن إىل تونس واملهدية ّ
.153

 9ابن صاحب الصالة ،املن باإلمامة عىل املستضعفني ،عبد الهادي التازي(محقق)( ،بريوت :دار األندلس ،)1964 ،ص 402 - 398 ،215 - 213 ،120 - 117؛ ابن
عذاري ،ص 122 - 121 ،64 - 63؛ ابن الخطيب ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،محمد عبد الله عنان(محقق)( ،القاهرة :الرشكة املرصية للطباعة والنرش ،)1984 ،ص .127 - 121
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عسكريا
يجعل سبب ذلك" :ليجتمع بطلبة املوحدين الذين فيها وينظر كيف يكون غزو الروم املحاربني لها") .(10ولم يكن ممك ًنا
ً

وسياسيا مواجهة حركة االسرتداد إال بعد أن يجري الفراغ من مشاكل األندلس الداخلية بالقضاء عىل حركات التمرد؛ فاالضطراب
ً
إن عبد املؤمن لم يبارش العمليات العسكرية يف األندلس بنفسه عىل غرار ما قام به يف بجاية
سلبيا يف حماية الثغور .ثم ّ
الداخيل يؤثّر ً
جيشا التقى باملسيحيني وه َزمهم .وعندما
وإفريقية ،بل استقر يف جبل طارق حيث استقبل وفود املناطق الخاضعة للموحدين وأرسل ً
ٍ
لسبب ال نعلمه .ويف رصاعهم مع
عاد الجيش إىل مركز القيادة يف جبل طارق إلخباره بالوضع ،كان عبد املؤمن قد عاد إىل املغرب

َّ
ابن همشك حليف ابن مردنيشّ ،
يتول عبد املؤمن قيادة الحملة
تمكن املوحدون من دخول قرمونة واستعادة غرناطة منه) .(11ولم
جرت محارصة ابن همشك يف جيان بينما بقي عبد املؤمن
بنفسه بل عهد بها إىل ابنه يوسف الذي ينسب إليه دخول غرناطة .ثم َ

)(13
)(12
مهم ملوقع قرطبة
يف املغرب يرتقّب األخبار  .ثم أصدر ً
قرارا بأن تصبح قرطبة عاصمة لألندلس  .وهو قرار إسرتاتيجي عسكري ّ
ٍ
تام
بتوج ٍه عسكري جديد .ويقع ابن عذاري يف
جغرافيا وملكانتها التاريخية يف األندلس ويف العالم اإلسالمي؛ قرار يوحي ّ
تناقض ّ
ً
يقدمه عن جواز عبد املؤمن هذا وإنجازاته العسكرية والتنظيمية مدة هذا املقام؛ ولذلك فإ ّنه" :لم ينفصل عن األندلس حتى
بني ما ّ

مضطربا
أن الوضع ظل
مهدها ورفق برعيتها فاستقامت بذلك األمور للموحدين") .(14ونحن نعلم  -ويخرب بذلك ابن عذاري نفسه ّ -
ً
بسبب التحرشات املسيحية وما قام به ابن همشك وابن مردنيش من اضطرابات ظلت تب ّز يف عضد الدولة زمن عبد املؤمن وبعده).(15

ضخما ويتوجه به إىل األندلس يف 15
جيشا
يجهز ً
ولقد فطن عبد املؤمن إىل املشاكل التي تعرفها الجبهة الشمالية؛ ففرضت عليه أن ّ
ً
ٍ
ٍ
ربيع األول من عام 558ه1163 /مّ .
ضمت أزيد من  100ألف فارس ومثلها من
وخطط عبد املؤمن
لهجوم بري وبحري بحملة كبرية ّ
أن األمر ال يحسم ّإل بإسرتاتيجية
غيت سياستها تجاه األندلس وأيقنت ّ
الرجالة) .(16وتوحي هذه االستعدادات ّ
أن القيادة املوحدية ّ
أن عبد املؤمن ّ
عسكريا عندما اجتمع له الجند بالقرب من الرباط وسال لوضع خطة
مجلسا
ترأس
ومما يؤكد ذلك ّ
ً
عسكرية متفوقةّ .
ً
رأي عسكري سديد سيدعمه أحد مستشاريه
لحسن استعمال الجيش الضخم يف معالجة وضع األندلس .وكان للحاكم املوحدي ٌ
ٍ
وجهة واحدة ،والرأي أن يقسم الجيش ويرسل
العسكريني سيد راي بن وزير القييس ،فكان الرأي أن ال يقود  200ألف مقاتل إىل

ٍ
يتوجه ٌ
ثم
إىل أكرث من وجهة ،ما
ّ
تحرك املقاتلني ،وأن يقسم الجند إىل أربعة جيوش ّ
سيسهل ّ
كل منها إىل جهة من جهات األندلسّ .
حدد ابن وزير القييس الوجهات األربع كما ييل:
ّ
األول نحو ابن الرنك ملك الربتغال يف قلمرية.
ّ ӵӵ
يتوجه الجيش ّ

يتوجه الثاين إىل السبطاط  Cuidad Rodrego de Leonمملكة ليون ملواجهة الببوج وهو .El Baboso Fenando II de Leon
ّ ӵӵ
يتوجه الثالث إىل قشتالة يف طليطلة ملواجهة أذفونش ألفونسو الثامن .Alfonso VIII de Castilla
ّ ӵӵ
يتوجه الرابع إىل برشلونة يف أرغون).(17
ّ ӵӵ
10

ابن صاحب الصالة ،ص 147؛ املراكيش ،ص 311 - 310؛ ابن عذاري ،ص 69؛ ابن أيب زرع ،ص .199

12

ابن صاحب الصالة ،ص .199

11
13
14
15
16
17

ابن صاحب الصالة ،ص 190 - 181؛ ابن عذاري ،ص .77 - 73
املرجع نفسه ،ص 203؛ ابن عذاري ،ص .77

يقدمه ابن سماك ،ص .157 - 155
ابن عذاري ،ص 70؛ وما ّ
ابن عذاري ،ص .77 - 73

ابن صاحب الصالة ،ص .219 - 218
املرجع نفسه ،ص .222 - 218
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ً
تهاجم فيها اإلمارات املسيحية
خطة محكمة وشاملة
أقر عبد املؤمن ومجلسه العسكري الخطة وجرى استحسانها .وكانت
َ
ّ
ٍ
ً
وشمال يف وقت واحد .ومن شأن هذه اإلسرتاتيجية العسكرية أن تعمل عىل تغيري
وغربا
ترتبص باألندلس رش ًقا
ً
التي كانت ّ
ً
وأي
أن املوحدين قادرون عىل مهاجمتهم
موازين القوة عىل الجبهة األندلسية وتربهن
عمليا لتلك اإلمارات عىل ّ
دفعة واحدةّ .
ً
نظرة إىل األندلس كان عليها أن تنطلق من هذا األساس الذي كان ينبغي أن يجعله املوحدون قاعد ًة يف السياسة العسكرية

أن ما يؤخذ عىل الخطة من وجهة النظر العسكرية ،أ ّنها كانت ترمي إىل حماية الحدود لتأمني
تجاه الجبهة الشمالية الخطرةّ .إل ّ
داخليا.
يسببه ابن مردنيش
ً
مجال األندلس أكرث من اهتمامها بما كان ّ

املنسقة ّ
تعذرت ملرض عبد املؤمن املباغت الذي ّ
وبعيد ذلك رصف خلفه يوسف الجند رص ًفا
غري ّ
توف عىل أثرهُ .
أن الحملة َّ
)(18
ٍ
ألفراد من املجتمع السيايس أو من
أي موقف
تتم بعد ذلك  .وال نعرث عىل ّ
يصعب تعليلهّ .
وأجلت الحملة التي لم ُيكتب لها أن ّ
ويحث عىل إنفاذها .فاألمر كان يتطلب إصدار
القادة العسكريني الذين شاركوا يف املجلس االستشاري ،يدافع عن أهمية الحملة
ّ

ألن ّ
كل يشء كان جاه ًزا.
األوامر من الحاكم فقطّ ،

فعقدت البيعة ليوسف بن عبد املؤمن وعارضها بعض إخوته
وانهمك املجتمع السيايس يف بيعة خليفة عبد املؤمن؛ ُ
ٍ
ٍ
ضد ابن
بخطة مماثلة يف الجبهة الشمالية الخطرة .وسنسمع
وانتهى أمر الخطة ،ولن نسمع
بحملة عسكرية سنة560ه1165 /م ّ

)(19

أخوا يوسف أبو حفص وأبو السعيد) .(20ولم تنته قضية ابن مردنيش ّإل عام 566ه1171 /م بعد أن انفصل عنه
مردنيش قادها َ

يعول عليها ،ملّا رأوا أن ال فائدة
صهره ابن همشك ومال إىل املوحدين ،كما تخ ّلت عنه اإلمدادات العسكرية املسيحية التي كان ّ
ّ
وتمكن املوحدون من دخول لورقة وبسطة ومرسية) .(21فكان عىل املوحدين حتى هذه السنة القتال يف األندلس
من البقاء معه.

ّ
ولعل يف األمر ما يوضح أهمية الخطة العسكرية التي وضعها عبد املؤمن للهجوم
عىل واجهتني؛ واحدة داخلية واألخرى خارجية.

ً
دفعة واحدة ،لتطويق ما كان يقوم به ابن مردنيش بسبب لجوئه إىل االستعانة بالجند املسيحي.
عىل املمالك املسيحية

ابتداء من سنة 563ه1168 /م للقيام بحملة عسكرية
تزامن العزم عىل القضاء عىل ابن مردنيش مع توايل االستعدادات
ً

ٍ
بجيش عديد،
واليا عىل قرطبة ،فوصل
كبرية يف األندلسّ .
ومهد الحاكم املوحدي لذلك بتنصيب أخيه أيب إسحاق إبراهيم ً
بأن الهدف
وبرسالة رسمية تتضمن مرامي هذه االستعداداتّ .
وحدد الحاكم يف رسالته الرسمية التي ُع ّممت عىل أهل األندلس ّ
وأهمها).(22
وأن النظر يف مشاكل األندلس من أوكد السياسات
من الحملة هو" :الجهاد وحماية البالد والنظر يف املصالح" ّ
ّ

تعرضت مدينة وادي آش شمال غرناطة إىل هجوم جراندة الجيليقي  Giralda Sem pavorالذي كان يتلقّى
ويف أثناء ذلكّ ،
)(23
ٍ
أن املوحدين ّ
ً
ثم عقد املوحدون
مساعدات
تمكنوا من ّ
عسكرية من ملك الربتغالّ .إل ّ
صد الهجوم وتمزيق الجيش املهاجم ّ .
18

ابن صاحب الصالة ص 233 - 232؛ املراكيش ،ص 343؛ ابن أيب زرع ،ص .202

20

ابن صاحب الصالة ،ص 274 - 269؛ ابن عذاري ،ص .91 - 88

 19عن املعارضة التي واجهها أبو يعقوب يوسف عند بيعته ،انظر :ابن صاحب الصالة ،ص 240 - 237؛ املراكيش ،املعجب ،ص 345 - 344؛ ابن عذاري79 - 78 ،
وص .86 - 84ولم ي ّتخذ يوسف لقب أمري املؤمنني ّإل عام 563ه عندما استقرت له األمور داخل أرسته ويف البالط املوحدي؛ ابن صاحب الصالة ،ص 346 - 338؛ ابن
عذاري ،ص .98
 21ابن صاحب الصالة ،ص  384 - 388وص  394وص 407 - 405؛ املراكيش ،املعجب ،ص 363 - 360؛ ابن عذاري ،ص  110وص  114 - 112وص 122 - 121؛ محمد
عبد الله عنان ،عرص املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس (القاهرة :مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،)1964 ،ص .53
22

23

ابن صاحب الصالة ،ص .355
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عسكريا مقابل مساعدته يف حربه ضد
نصت عىل أن يساعد الببوج املوحدين
ً
معاهدة هدنة وتعاون عسكري مع فرناندة الببوجّ ،

ّ
فتمكن املوحدون بذلك يف حمالتهم العسكرية ،من الوصول إىل أشرتيش شمال قشتالة وشمال ليون،
عمه يف طليطلة،
بني ّ
)(24
تعرض بعد ذلك غرب
وانترصوا فيها .وقام الببوج بإخراج قوات ابن الرنك ملك الربتغال وجراندة الجيليقي من بطليوس  .لكن ّ
ٍ
غارات قادها ملك الربتغال وحليفه جراندة) .(25فا ّتخذ
األندلس يف باجة ويابرة واملناطق املجاورة لهما عىل املناطق الثغرية إىل

قرارا بتوجيه حملة عسكرية إىل األندلس ّ
تول قيادتها بنفسه ،بعد أن استنفر لها القبائل العربية من
عندئذ يوسف بن عبد املؤمن ً
الواليات الرشقية ،ووصل إليه جيش بقيادة عامل تونس أيب محمد عبد الواحد وعامل بجاية أيب زكريا يحيى بن عبد املؤمن).(26

جيش ضخم تط ّلب عبوره إىل األندلس نحو شهر رمضان من عام 566ه1171 /م).(27
فاجتمع للموحدين
ٌ

ً
حملة
وجه يف  20من شوال
توجه يوسف إىل إشبيلية .ثم رحل إىل قرطبة التي قىض فيها عيد األضحى .وكان قبل ذلك قد ّ
ّ

ً
ثانية حيث استقبل أخاه أبا حفص
عسكرية ضد طليطلة عربت نهر تاجه ثم عادت منترص ًة إىل قرطبة) .(28وانتقل إىل إشبيلية
العائد منترصا عىل ابن مردنيش .واتفقا يف أوائل محرم عام 567ه 1172/م عىل إرسال املؤن الرضورية إىل بطليوس مع ٍ
جند من
ً
)(29
ٍ
املوحدين والعرب  .ويف بداية ذي القعدة من سنة 567ه1172/م ،غادر يوسف بن عبد املؤمن إشبيلية عىل رأس حملة عسكرية

أول عمل عسكري يقوده الخليفة املوحدي .ويف طريقه ،استوىل عىل بعض الحصون .ثم حورصت وبذة.
حارصت مدينة وبذة ،يف ّ

وتمكنت من هزم ّ
ّ
كل مقاومة .واستنا ًدا إىل التقديرات العسكرية ومجرى
ووصلت الحملة العسكرية إىل هدفها من الحصار.
معارك الحصار ،كان من املفرتض أن يدخل املوحدون املدينة بالقوة بخاصة بعد أن التحق بالحملة جيش مرسية بقيادة الشيخ

بمعية أيب الحجاج يوسف بن مردنيش مع أهل إشبيلية .وبلغ عديد الجيش  100ألف مقاتل بني فارس وراجل)ّ .(30إل
أيب حفص ّ

صلحا وال عنوةً .ويفيد أبو العالء بن عزون أحد القادة العسكريني األندلسيني وشاهد عيان بأ ّنه يف إحدى
أ ّنه لم يدخل وبذة ال
ً
دعما يف مقدور الفرق العسكرية
الجوالت العسكرية كانت الفرقة التي يقودها عىل وشك دخول الحصن .وكان األمر يتطلب ً

أن القائد ابن عزون لم
األخرى تقديمه .وكان اضطراب القيادة يف ميدان املعركة
دب يف املقاتلني ،إىل ّ
حد ّ
َ
سبب الفتور الذي ّ

يجد من يسانده لتحقيق ٍ
أمر غريب وخطري
نرص حاسم.
ّ
فتوجه بنفسه إىل الحاكم املوحدي والقائد األعىل للجيش .وعندئذ حدث ٌ
ً
منهمكا يف حديثه مع طلبة املوحدين ،وكأ ّنه لم
واستمر
يصعب استيعابه؛ فلم يكرتث الحاكم املوحدي وال أعار األمر أهميته
ّ

يستمع ملقالة ابن عزون) .(31ثم حدث بعد ذلك موقف آخر ال ّ
ً
أن حاكم البلدة كان قد أيقن بسقوط
يقل
غرابة عن سابقه ،ذلك ّ
24

ابن صاحب الصالة ،ص  372 - 371وص383 - 380؛ ابن عذاري ،ص .104 - 103

26

املرجع نفسه ،ص 419؛ ابن عذاري ،ص 116؛ وعن هذه االستعدادات ،انظر :ابن صاحب الصالة ،ص . 438 - 409

25
27
28
29
30
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وبذة وعدم جدوى املقاومة ،وباألخص عندما منع املوحدون املاء عن الحصن .فجاء إىل املعسكر لتسليم املدينة مقابل األمان.

مرتني .لكن قوبل استسالمه بالرفض) .(32وتال ذلك يف اليوم املوايل هبوب رياح شديدة ملدة يومني أقلعت الخيام.
ّ
وألح يف ذلك ّ
ثم تلتها أمطار غزيرة ّ
الجو يف مشاكل للجيش املوحدي؛ إذ أصابته خلخلة
وتسبب هذا
مكنت أهل وبذة من الحصول عىل املاء.
ّ
ّ

ٍ
جناح من العسكر .ثم رغبت القيادة املوحدية يف قبول استسالم الحصن .وعندئذ
واضطراب استغ ّلهما أهل وبذة يف الهجوم عىل
عسكريا
مجلسا
رفض حاكم البلدة ،بعدما وصلته أخبار بوصول إمدادات عسكرية من طليطلة .ثم عقد يوسف بن عبد املؤمن
ً
ً

قرارا مفاج ًئا وذا ٍ
وقع يسء عىل نفسية الجند ،فسادت الفوىض أثناء االنسحاب.
ً
قرر فيه رفع الحصار واالنسحاب .وكان ً
استشاريا ّ

أن املوحدين ّ
تمكنوا من
تتبع املنسحبني ومهاجمتهم ،فألحقوا بهم بعض األرضار ،إال ّ
واستغل الجانب املسيحي الوضع يف ّ
)(33
الكرة عىل وبذة .
ّ
صدهم دون التفكري يف إعادة ّ
نذيرا بضعف القيادة العسكرية وعدم ُبعد نظرها يف وضع إسرتاتيجية عسكرية
كان الفشل يف دخول املدينة بهذه الطريقةً ،

يقرر االنسحاب .ولقد كان االنسحاب الذي
خاصة باألندلس .ولم يكن من حسن التدبري السيايس والعسكري يف االجتماع أن ّ
ّ
تستغل مواطن النرص التي أتيحت لها .وظهر
تتويجا لسوء التدبري السيايس والعسكري للقيادة التي لم
نزل كالصاعقة عىل الجند
ً

اضطراب القيادة بجالء يف لجوئها إىل قبول استسالم وبذة بعد أن جرى رفضه من قبل .وهذه عالمة ضعف استغ ّلها حاكم املدينة

ألح فيه .واستنا ًدا إىل التقديرات العسكرية ومجرى املعارك عند الحصار ،كان من املنتظر أن يدخل املوحدون
فرفض ما كان قد ّ
ٍ
لجيش كبري
يوما فقط من  17ذي القعدة إىل  29منه .وهي مدة قصرية
وبذة دون عناء؛ فالحصار نفسه لم يدم إال أحد عرش ً

عسكريا.
سياسيا وال
يربره ال
ومتفوق .لذلك ّ
ً
فإن ما حدث ال نجد له ما ّ
ّ
ً

فادحا آخر كانت له عواقب وخيمة عىل
توجه الجيش املنسحب إىل مدينة قونكة .وعندها ارتكب يوسف بن عبد املؤمن خطأ
ً
ّ

املدينة ،وعىل رشق األندلس؛ فعندما عاين الحاكم املوحدي الحال يف قونكة وجد أهلها يف حال سيئة .وملّا أمر بإحصائهم ،وجدهم

ٍ
رجال مقاتلني ونساء وأطفال .فأمر لهم بأموال نقدية وعينية .وكان ذلك يف غاية الكرم ساهم فيه رجال
يتعدون الـ  700نسمة من
ال ّ
من البالط املوحدي فتصدقوا بسخاء عىل أهل املدينة) .(34ولم تكن قونكة يف حاجة إىل هذا الكرم والصدقة فقط .بل كانت يف حاجة
إىل حامية عسكرية تقيم يف املدينة ،وإىل مؤن وعتاد حريب .ولم يكن األمر يحتاج إىل عميق تفكري وتخطيط .فقد حدث ما ّ
يؤكد

تجمع عسكري أللفونسو الثامن  Alfonso VIIIوالقمط نونة Nuno
ذلك ،ويوسف بن عبد املؤمن يف قونكة .إذ وصل الخرب بوجود ّ

ٍ
بعيدا عن قونكة ،حيث جرى عبور نهر شقر ونزل
 de Laraعىل
مقربة من املدينة يف مجالها الزراعي .فارتأى يوسف َنقل املواجهة ً

فضل
أن الجيش املسيحي ّ
بالجبل املنيع امل ّتصل باملدينة ال ّتخاذ موقع حصني للجيش .وحدثت بني الجانبني بعض املناوشات .إال ّ
َ
الدواب والناس).(36
مشاكل عديدة؛ من نقص املؤن وموت
االنسحاب) .(35ثم ا ّتجه الجيش إىل بلنسية .ولقي يف طريقه
ّ

ولقد تر ّتب عن الالمباالة بقونكة أن سقطت املدينة سنة 573ه1178 /م يف يد ملك قشتالة ألفونسو الثامن بمساعدة ملك أرغون.

وال ّ
أن هذا املصري كان بسبب السياسة العسكرية املوحدية وضعف القيادة وقرص نظرها وتقديرها األمور .فقد أسلم الخليفة
شك يف ّ
32

املرجع نفسه ،ص 498؛ املراكيش ،ص .364 - 363

34

ابن صاحب الصالة ،ص .506 - 505
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أما يف الجانب
أن املساعدات والصدقات ال تبني سياسة وال تعالج
أي حماية ،بخاصة ّ
املوحدي املدينة برتكها دون ّ
وضعا ً
حرجاّ .
ً

اآلخر ،فقد كانت سياسة اإلمارات املسيحية تسري وفقًا للخطة املرسومة للوصول إىل أهدافها؛ فبعد حواىل سنتني من انسحاب
الخليفة املوحدي إىل املغرب ،حارص ألفونسو الثامن املدينة لتسعة أشهر ،وأعانه ملك أرغون باعرتاضه جيش النجدة املوحدي .وكان

للتوسع نحو بلنسية ومرسية يف الجنوب الرشقي) ،(37ذلك
مفتاحا
االستيالء عىل قونكة التي ال تبعد عن طليطلة إال  110كيلومرتات
ً
ّ

أن املدينة كانت لها أهمية رئيسة يف حماية املناطق الثغرية التي تقع يف مجالها .وتر ّتب عن سقوط قونكة أن عقد ألفونسو الثامن
ّ
ً
ثم أبرم اتفاقية كاسوال Cazolaيف شوال 574ه املوافق لـ  20آذار  /مارس 1179م
هدنة مع ملك نربة سانشو السادس ّ Sancho VI.
جنوبا إىل غاية حصن لقنت .واقتطعت
مع ألفونسو الثاين ملك أرغون لتقسيم األندلس .فاختصت مملكة أراغون بمنطقة بلنسية
ً

مملكة قشتالة لنفسها جميع األرايض جنوب هذا الثغر) .(38ما ّ
يؤكد الرؤية العسكرية الواضحة لدى اإلمارات املسيحية .ثم وصل
الجيش إىل مرسية يف بداية عام 568ه1172 /م حيث طلبت فرق من الجند ترسيحهم إىل أوطانهم بسبب طول الحملة ،وما أصاب

)(39
ووجه منها حملة عسكرية ضد حاكم آبلة أيب
عرج عىل غرناطةّ .
الجيش يف طريقه  .واستقر خليفة املوحدين يف إشبيلية ،بعد أن ّ

ويسمى شان منوش  Sancho Jimenoالذي هاجم إستجة ونواحي قرطبة .وك ّللت الحملة التي عهد بها إىل أخيه أيب زكريا
بردع،
ّ
يحيى بالنجاح؛ إذ ّ
تمكنت من تمزيق الجند املهاجم وقتل شان منوش) .(40وأعقب ذلك إرسال إمدادات ومؤن مر ًة أخرى مع جند
إىل بطليوس .ويف طريقه ،مال الجيش املرافق للمؤن بغارة عىل طلبرية .ثم صدرت األوامر بغزو طليطلة وجهاتها .ولم تستطع القوات

)(41
تعرضت لهجوم ابن الرنك
املسيحية مواجهتهم وال ّ
صدهم .فكانت حمالت ناجحة  .ثم ما لبثت مدينة باجة غرب األندلس أن ّ

يقدمه ابن عذاري سوء
فخربت املدينة ،وعاىن أهلها الكثري .وكان سبب ذلك استنا ًدا إىل ما ّ
ملك الربتغال وحليفه جراندة الجيليقيّ .
اختيار عامل املدينة ،بعد عزل أحد أبرز القادة األندلسيني سيد راي بن وزير عن باجة وعن غرب األندلس ،وتعويضه بأحد الطلبة

املوحدين الذي كان ً
وبال عىل املدينة) .(42ولم يكن للسلطة ر ّدة فعل يف مهاجمة املعتدين؛ فبعد هدم سورها وإحراقها ،عملت السلطة
وعب بعضهم
تفرقوا يف إشبيلية َ
عىل معاقبة املسؤولني ،وأمر الخليفة املوحدي بإعادة بناء ما هدم وعودة سكان املدينة إليها ،بعد أن ّ

أن إعادة
جندا
مراكش .وكذلك كانت حال سكان الحصون املجاورة لباجة .ثم أرسل ً
موحديا لالستقرار فيها) .(43والظاهر ّ
ً
البحر إىل ّ
ير َق إىل ما كان تتط ّلبه األخطار املحدقة بغرب األندلس ،بما يف ذلك إشبيلية
إعمار باجة ونواحيها ،وإرسال فرق عسكرية ،لم ْ

توجه نحو إشبيلية .ودخل
نفسها؛ فقد عاود ابن الرنك الهجوم عىل باجة عام 573ه1178 /م .وأتلف مزروعاتها
وضيق عليها .ثم ّ
ّ
قرية طريانة .وأتلف محاصيلها الزراعية .وبسبب ذلك ،أخىل أهل باجة مدينتهم وساروا إىل مرتلة .وهذا ما عاينه ابن الرنك ،عند

 37هشام أبو رميلة ،عالقة املوحدين باملمالك النرصانية والدول اإلسالمية يف األندلس (عمان :دار الفرقان ،)1984 ،ص 253 - 252 ،251 - 249؛ معمر الهادي
القرقوطي ،جهاد املوحدين يف بالد األندلس (الجزائر :دار هومه ،)2005 ،ص 159 - 154؛

;Joseph F. O'Callagan, Reconquest and Crusade in Medieval Spain (United States: University of Pennsylvania Press, 2004), p. 56

داود عمر سالمة عبيدات ،املوحدون يف األندلس (إربد :دار الكتاب الثقايف ،)2006 ،ص .105 - 100

38

عنان ،ص 586 ،443؛

39

ابن صاحب الصالة ،ص 515 - 514؛ ابن عذاري ،ص .124

41

ابن صاحب الصالة ،ص .526 - 525

40

O'Callagan, p. 56.

ابن صاحب الصالة ،ص 525 - 518؛ ابن عذاري ،ص .126 - 124

 42ابن عذاري ،ص 132 - 127؛ وانظر مكانة سيدراي بن وزير يف غرب األندلس :محمد بن عبد الله بن األبار ،الحلة السرياء ،حسني مؤنس(محقق) ،ج ( 2القاهرة:
الرشكة العربية للطباعة والنرش ،)1963 ،ص .271 ،256
43
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عودته من طريانة)ّ .(44
ولعل أبرز عملية ثغرية قام بها أبو يعقوب يوسف ،كانت إعادة بناء حصن القلعة لتقوية الدفاع عن إشبيلية سنة

ً
ألن االضطالع
مجال
أن ما قام به ما كان ليحمي إال
صغريا من األرايض الداخلية يف جهة غرب األندلس؛ ّ
569ه 1173 /م) .(45إال ّ
ً
ً
حملة عسكرية أوكل
وجه الخليفة املوحدي
بالسياسة الثغرية كان يتطلب
ً
جهدا أكرب من ذلك بكثري .ويف سنة 570ه 1174 /مّ ،

فتوجه إىل العاصمة السبطاط .وافتتح بعض الحصون .وكان سبب
ضد أرايض الببوج صاحب مملكة ليون.
قيادتها ألخيه أيب حفص ّ
ّ
الحملة نقض الببوج املعاهدة التي عقدها مع املوحدين).(46

وكانت الحمالت املتتالية ضد طلبرية وطليطلة وآبلة ،وإعادة تعمري باجة ،وبسبب ما كان يجري بني املمالك املسيحية

من رصاع عىل السلطة ومن حرب أهلية ،أن سعى القومس نونه يف طليطلة وابن الرنك ملك الربتغال إىل طلب عقد هدنة مع

يؤرخ لها ابن صاحب الصالة بذي الحجة من عام 568ه1172 /م) .(47ولم تكن السلطة املوحدية يف حاجة إىل عقد
املوحدين ّ

حروبا فيما بينها ،وكانت تلجأ إىل طلب املساعدة
وألن املمالك املسيحية كانت تعرف
لتفوقها العسكري
ّ
ً
اتفاقية الهدنة تلك ّ
العسكرية من املوحدين .ولم يستفد املوحدون من هذا األمر عىل وجه الخصوص ،ولم يستغ ّلوه يف سياستهم الثغرية ويف حربهم

ويستبعد ّأل يكون املوحدون عىل ٍ
علم بأسباب الرصاع وأهدافه مع
مع الدويالت املسيحية ،ويف استعادة األرايض األندلسيةُ .

ثمة ينبثق التساؤل عن
اإلمارات املسيحية التي كانت تعقد االتفاقيات فيما بينها لتقسيم األندلس وطرد املسلمني منها .ومن ّ
اإلسرتاتيجية العسكرية للموحدين يف األندلس ،وعن رؤيتهم للحرب عىل الجبهة الشمالية.

فقد قىض أبو يعقوب يوسف يف األندلس أربعة أعوام وعرشة أشهر ونصف .وعاد إىل مراكش يف رمضان 571ه1176 /م).(48

وعسكريا ،أل ّنها
سياسيا
آثار عكسية
ً
وكانت حصيلة هذه اإلقامة عقد اتفاقية هدنة مع عد ٍو له أهداف واضحة؛ فكانت للحملة ٌ
ً

أن املوحدين لم تكن لهم رؤية واضحة لوضع
ستحث
ّ
قدما يف مخططه .واستنا ًدا إىل ما سبق ،قد نخلص إىل ّ
العدو عىل السري ً
ّ
يتقدم
إسرتاتيجية عسكرية
محددة لها أهداف .عىل عكس الجانب املسيحي الذي كان عىل الرغم من تم ّزقه وحروبه األهلية ّ
ّ

ٍ
بعزم ثابت لتحقيق غاياته .وهذا ما حصل يف ما استقبله املوحدون والغرب اإلسالمي من ّأيام .فهل كان املوحدون يدركون حجم

الخطر املحدق من الشمال؟

ً
ثمة لم يدم أمر الهدنة التي ريض بها املوحدون إال ً
مستغل
قليل حتى نقض حاكم طليطلة االتفاقية وهاجم قونكة،
ومن ّ

عودة الخليفة املوحدي إىل املغرب( .((4ور ّدت السلطة عىل ذلك بأن أغار جند قرطبة وإشبيلية عىل طليطلة وطلبرية؛ إلزعاج الجيش

يهتموا بأمر هذه املدينة
فإن املوحدين لم
املحارص قونكة لع ّله يرفع الحصار .وعىل الرغم من نجاح هذه الخطة العسكريةّ ،
ّ
44
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املرجع نفسه ،ص .130

ابن صاحب الصالة ،ص 527 - 526؛ بينما يجعلها ابن عذاري سنة 570ه ،ويحددها للصلح الذي ُعقد مع ابن الرنك ،ص .131

 48ابن عذاري ،ص 136 - 135؛ ابن أيب زرع ،ص 212؛ عبد الرحمان بن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،خليل شحادة وسهيل زكار(محقق) ،ج ( 6بريوت :دار الفكر،)1981 ،
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(((5
ثم ما لبث حاكم السبطاط الببوج أن أغار عىل جهات إشبيلية ونواحي أركش ورشيش.
اإلسرتاتيجية بالتفكري يف تقويتها ّ .
فصدهم جيش إشبيلية ،وم ّزق طائفة منهم رشّ مم ّزق(.((5
ّ

اضطرابا بسبب املشاكل العسكرية مع املسيحيني يف غرب األندلس حيث عاث ملك الربتغال ابن
ثم عاشت األندلس بعد ذلك
ً
ّ

)(52
وتعرضت مدينة األشبونة وشلطيش سنة 574ه1179 /م لهجوم بحري قتلت عىل
الرنك فسا ًدا يف منطقة الرشف القريبة من إشبيلية ّ

إثره طائفة من األهايل وأرست طائفة) .(53ثم تمادى حاكم طليطلة .وأخذ يقود غارات ضد املجال اإلسالمي .ويجمل ابن عذاري ما

تعرضت له األندلس سنة 575ه1180 /م ،بقوله" :اشتدت فتنة النصارى يف الرب والبحر") .(54كان عىل القيادة السياسية والعسكرية عندئذ

وبحرا ،ثم تهتم بعد ذلك
برا
أن تضع خطة ملعالجة الوضع وإعداد حملة عسكرية طويلة األمد يف األندلس حيث ّ
ً
تتوجه إىل األشبونة ً

وإن ما يدعو
بطليطلة لحسم املوقف مع من عقدت معه الهدنة .وتوقيع الهدنة يف ّ
أمر يف غري مح ّله ،وهو خطأ سيايس وعسكريّ .
حد ذاته ٌ
وجه املوحدون حملة عسكرية ضخمة ُأنفقت يف تجهيزها أموال
إىل االستغراب ّ
أن ًأيا من ذلك لم يحدث .ويف  15شوال 575ه1180 /مّ ،
َ
وللحد من مشاكلها باستجالبها نحو املغرب) .(55ودخل
قالقل،
جمة نقدية وعينية إىل إفريقية بسبب ما كانت تحدثه القبائل العربية من
ّ
ّ
ونصب الحاكم املوحدي أخاه أبا عيل الحسن عىل تونس وأخاه أبا موىس عىل بجاية .ثم عاد إىل
املوحدون قفصة.
ّ
واستتب األمن باملنطقةّ .

أن ما كان يحدث يف الجهة الرشقية كان ّ
مما يحدث يف الشمال
أقل
مراكش) .(56ولكن ،استنا ًدا إىل األولويات العسكرية ،يظهر ّ
ً
خطرا ّ

تسبب فيها حاكم
يف األندلس املتعددة الجيوب والثغرات واألعداء .ويؤكد هذه الرؤية ما تال نقض الهدنة لحاكم طليطلة واملشاكل التي ّ
أشبونة؛ فقد حدث سنة 576ه1181 /م أن" :كلب العدو  ..يف البحر وكان النصارى من أهل طليطلة وشنرتين ....قد ألحوا عىل بالد

األندلس بالنكاية وشن الغارات") .(57ولم يكن لنجاح حملة محمد بن وانودين الهنتايت عىل يابرة وعىل حصن قليج واالنتصار البحري
كافيني لثني عزم املسيحيني عن الهجوم عىل املناطق الثغرية يف
الذي أحرزه عبد الله بن جامع وأبو العباس الصقيل عىل أسطول أشبونة َ
األندلس أل ّنهم ما لبثوا أن هاجموا شنرتين وما لبث حاكم طليطلة يضيق الخناق عىل إستجة وقرطبة ،حتى عزم عىل مهاجمة قرطبة؛

فأغار عىل إستجة وإشبيلية ،وعاث فسا ًدا يف القرى املحيطة بهما .ثم استوىل عىل شنتفيلة أحد الحصون املهمة).(58

إن التفكري يف مهاجمة قرطبة الحارضة األندلسية الكربى بما وقر يف األذهان ويف املتخيل عن هذه املدينة بقيمتها التاريخية يف
ّ

جيدا الوضع العسكري
أمورا عديدة عن السياسة العسكرية يف األندلس؛ فمن جانب
العدو يظهر أ ّنه كان يعي ً
ّ
العالم اإلسالمي ،يوضح ً
ً
إضافة إىل
شجع الجانب املسيحي
املوحدي يف هذه املنطقة وعدم جدوى السياسة العسكرية املوحدية التي تتميز بالضعف .وهذا ما ّ
ّ

يجر
اتفاقيات الهدنة ،عىل التفكري يف مثل هذه الخطوة الجريئة .وكان قبول املوحدين بما ُس ّمي باتفاقيات الهدنة قرارات خاطئة أل ّنه لم ْ

َ
تحظ بمثل ما حظيت به الجهة الرشقية
أن األندلس لم
استغاللها لالستعداد ملواجهة الوضع العسكري املرت ّدي عىل الثغور .والظاهر ّ
50
51
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وس ّمي بذلك أل ّنه يرشف عىل إشبيلية من الجنوب ،انظر :محمد بن
يضم ثمانية آالف قرية عامرة وديارها حسنة"ُ ،
 52الرشف :جبل كبري قريب من إشبيلية ،يقال إ ّنه كان ّ
عبد املنعم الحمريي ،الروض املعطار يف خرب األقطار ،إحسان عباس(محقق) ،ط( 2بريوت :مكتبة لبنان ،)1984 ،ص .340 - 339
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يدل عىل ذلك قيادة الخليفة املوحدي ِ
نفسه ّ
جل جهدهم العسكري شطر رشق املغرب األقىصّ .
من اهتمام؛ فقد رصف املوحدون ّ
كل

ّ
تعرضت لها إشبيلية
الحمالت العسكرية.
ويدل عىل ذلك ً
أيضا ما حصل يف األندلس من غياب ردة فعل املوحدين عىل الغارات التي ّ
ٍ
وضع له صلة
وقرطبة عام 578ه1183 /م ،وانرصاف الحاكم املوحدي أثناء ذلك يف حملة عسكرية إىل بالد املصامدة قادها بنفسه لتقويم

أي بعد نظر سيايس ،ومن ّ
إن هذا السلوك يخلو من دون ّ
كل نظرة ذات بعد إسرتاتيجي
بمنجم تصارعت عليه قبائل املنطقة)ّ .(59
شك من ّ
يقتضيه السياق التاريخي يف تلك األثناء.

وتظهر مر ًة أخرى املكانة الثانوية لألندلس يف السياسة العسكرية املوحدية يف ما حدث بعد حملة طلبرية سنة 578ه1183 /م؛ ففي

وعسكريا ،إذ
سياسيا
يج ِر استغالله
هذه السنة قاد ابن وانودين حملة انترص فيها عىل طلبرية وعاد إىل إشبيلية .إال ّ
أن هذا النرص نفسه لم ْ
ً
ً

يحرك السلطة يف مراكش ،اضطر أشياخ إشبيلية
ما لبثت إشبيلية أن تعرضت إىل عمليات تخريبية .وبسبب هذا الوضع املرتدي الذي لم ّ

)(60
تحرك الخليفة
إىل الذهاب إىل الحاكم ليك يبسطوا له الحالة التي تعيشها البالد واملشاكل الخطرية التي تلوح يف األفق  .فعندئذّ ،

قدر عدده بـ  130ألف مقاتل بني فارس وراجل من العرب والقبائل املغربية والجند
بنفسه سنة 579ه1184 /م عىل رأس جيش كبري ّ
األندليس .وسيعرف هذا الجيش مشاكل تكتيكية يف تحركاته) .(61وعندها تعامل الحاكم املوحدي مع األندلس بالطريقة التي عالج بها
معضلة منجم املصامدة.

أن الحملة الضخمة املنطلقة من مراكش ،لم تكن وجهتها األندلس ،بل كانت حركة استعراضية ،الغرض
وما يثري االستغراب ّ

توصل الخليفة بتقرير عن الوضع العام يف
وقوتها إىل القبائل العربية يف إفريقية إلخافتها .ويف املهدية ّ
منها وصول الخرب عن حجمها ّ

أن القيادة العسكرية لم يكن قد استقر
قدمه له أبو محمد بن إسحاق بن جامع الذي قدم من املنطقة) .(62ومن قبيل الغرابة ً
إفريقية ّ
أيضا ّ
وكأن ما كانت تعانيه األندلس من تحرشات مسيحية وعدم أمن عىل الحدود ومقْدم أشياخ إشبيلية ،لم يكن
لها رأي عىل وجهة الجيشّ .
وإما
كافيا ال ّتخاذ قرار حاسم .فكان أن دعا الخليفة األشياخ والقواد العسكريني لالجتماع؛ ليك "يستشريهم يف هذه الحركة ّإما إلفريقية ّ
ً

وأقر
لألندلس") .(63ولم يحرض الحاكم االجتماع .وأناب عنه ابنه يعقوب .فأجمع مجلس الحرب هذا عىل رضورة
ّ
التوجه إىل األندلسّ .
أخريا الجبهة.
يوسف القرارُ .
وح ّددت ً
ال يوجد يف الوضع العسكري لألندلس ما يدعو إىل هذه االستشارة .ولم يكن الحاكم يف حاجة إليها .وللمرء أن يتساءل عن

سيان يف العناية واالهتمام ،عىل الرغم من وجود القبائل العربية وما كان
األسباب التي حدت بالخليفة إىل أن يجعل إفريقية واألندلس ّ

أن نوايا اإلمارات
إن مجال
التحرك إىل هذه الجبهة أبعد بكثري عن الجبهة الشمالية القريبة .كما ّ
يحدثه بنو غانية يف الجبهة الرشقية .ثم ّ
ّ
يفرق بني هؤالء
املسيحية وأهدافها كانت أخطر عىل املوحدين وعىل مجال دولتهم ّ
مما كان يقوم به بنو غانية والقبائل العربية .وما ّ
واملوحدين ّ
يفرق بني املوحدين وحركة االسرتداد .وهذه السياسة العسكرية هي التي كانت لها آثار كارثية يف األندلس ويف
أقل بكثري ّ
مما ّ
وبأن الجميع كان عىل
مصري املسلمني فيها .ويفيد إجماع مجلس الحرب عىل
التوجه إىل األندلس الرأي العسكري الصائب والراجحّ ،
ّ
علم بالحالة املزرية التي أضحت عليها هذه املنطقة.
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ّأما بخصوص حصار شنرتين عام 580ه1184 /م وأهداف هذه الحملة التي كانت مهمة ترمي إىل قطع أسباب التحرشات املسيحية

ّ
يتمكن الجيش املوحدي من
يف غرب األندلس ،فقد كانت نتائجها عىل الشاكلة التي عرفها حصار وبذة ،بسبب ضعف القيادة .ولم
دخول شنرتين عىل الرغم من أ ّنه كان بإمكانه القيام بأكرث من ذلك) .(64وهذا ما نجده زمن املنصور الذي واجه اإلمارات املسيحية يف

جميع الجهات بعمليات عسكرية أحسن تدبريها وإدارتها.

ابتداء من سنة 584ه1188/م ،عند عودة يعقوب املنصور الذي خلف أباه
تغيت
والظاهر ّ
أن السياسة املوحدية تجاه األندلس ّ
ً

قرارا عرب رسائل إىل جميع جهات الدولة" :تتضمن تتميم الحركة الرشقية واالعتناء بالبالد الغربية والبالد
عمم ً
من تونس حيث ّ
ويتضمن هذا القرار الذي فيه عناية بالجهة الرشقية السياسة العسكرية الجديدة ،السياسة العسكرية التي كان عىل
األندلسية").(65
ّ

وكأن املنصور بعمله هذا قد فطن
الدولة ا ّتباعها يف مجالها الشاسع وتخصيص العناية ذاتها للجهة الغربية يف املغرب األقىص واألندلسّ .

أن
إىل ما كان يتط ّلبه الوضع العسكري للدولة يف مرشقها ويف مغربها ،من دون تركيز االهتمام عىل منطقة دون غريها .والراجح ً
أيضا ّ
األمر كان بسبب االضطرابات التي باتت تعرفها هذان الجبهتان .ويوحي هذا القرار الحاسم الذي أقدم عليه املنصور بجسامة املهمة

التوجه
فإن ما كان يقع عىل عاتقها ،لم يكن باألمر السهل ملا يتطلبه هذا
ثمة ّ
ّ
التي كان عىل الدولة االضطالع بها يف غرب املتوسط .ومن ّ
ٍ
َ
وتكاليف مرتبطة بالجهد العسكري.
نفقات
من
لقد ّ
األمرين قبل
تمكن املنصور يف حملته عىل الجهة الرشقية من إعادة الهدوء إىل املنطقة يف بالد الجريد وتونس .وكان قد عاىن
ّ
ٍ
انتصارات يف حروبه مع العرب واألغزاز وبني غانية) .(66لكن
ذلك يف اسرتجاع بجاية من بني غانية .ثم عاد إىل املغرب ،بعد أن حقّق

مضطربا ،فقد استفادت اإلمارات املسيحية من انشغال املوحدين بالجبهة الرشقية ،وش ّنت الهجمات لتحقيق
الوضع يف األندلس كان
ً

أهداف االسرتداد .وهذا ما كان عىل املوحدين االنتباه إليه يف سياستهم العسكرية؛ فقد حدث سنة 585ه1189/م ـ أن هاجم ابن الرنك
وبحرا ،مستعي ًنا بالبحرية الصليبية امل ّتجهة إىل بيت املقدس .وأسفرت هذه الحملة عن سقوط شلب) .(67ثم استوىل
برا
ً
غرب األندلس ً

ألفونسو يف السنة ذاتها عىل حصن املنار ،وهاجم قرطبة وإشبيلية .واستوىل يف هجومه عىل أم الغزالة وربينة .ووصل إىل قلعة جابر وحصن
شلري) .(68وال ِ
تتعرض البالد إىل مثلها ملكانة األندلس يف
تفاجئ هذه الهجمات الناظر إىل وضع األندلس؛ أل ّنه كان من املرتقب أن ّ
فتوجه إىل األندلس عىل رأس
السياسة العسكرية املوحدية ،ولعزم حركة االسرتداد عىل بلوغ أهدافها .ولم يتأخر ر ّد املنصور املوحدي؛
ّ

ألن العالقة بني الوالة والرعية كانت متوترة ،وتتطلب
حملة عسكرية برية وبحرية) .(69ولم يكن الوضع الداخيل األندليس عىل ما يرام؛ ّ

معالجة السلطة املركزية) .(70كانت هذه الحملة ترمي إىل ردع ابن الرنك يف غرب األندلس بالوصول إىل قلمرية .وكانت لها آثار إيجابية
يف غرب األندلس ،بعد العمليات العسكرية عىل قرص أيب دانس إىل شلب .فاستعاد املنصور شلب) .(71وبرز ذلك يف أن أرسع ابن الرنك إىل
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أن بعض العمال املوحدين يف األندلس لم يكونوا ً
أهل للمنصب يف منطقة ثغرية تعيش
 70املرجع نفسه ،ص  .207 ،204ال يسمح املقام ببسط هذا املوضوع ،والظاهر ّ
يسمى "حفاظ املوحدين" بإشبيلية ويف باجة إىل أن أ ّدى األمر إىل
كان
ما
طائفة
مع
باجة
حربا دائمة .ولم تكن السلطة املركزية تنتقي العمال املناسبني من قبيل ما حدث يف
ً
ّ
وخربها سنة 568ه1172 /م ،انظر:
املدينة
الربتغال
ملك
دخل
بأن
ذلك
وانتهى
وغريها.
السياسة
يسمى عمر بن سحنون وكان ال دراية له بأمور
تنصيب أحد طالب املوحدين ّ
ّ
ابن عذاري ،ص .128–127
71
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حدين العسكرية
إسرتاتيجية املو ّ
يف غرب البحر املتوسط

دراســات

طلب عقد هدنة ،وكذلك فعلت اإلمارات املسيحية األخرى التي أرسلت سفراء إىل مراكش لعقد هدنة تخدم مصالح املسيحيني .فأغضب
يفس الحزم السيايس والقوة العسكرية اللذين تم ّتع بهما هذا الحاكم املوحدي).(72
املنصور هذا التمادي ،ور ّد السفارة دون جوابّ ،
مما ّ

وقد تزامنت مشاكل األندلس هذه مع حدوث قالقل يف الجبهة الرشقية تم ّثلت بثورة األشل وما أحدثته من اضطرابات) .(73وكان

ّ
أمنيا
فاستغل ألفونسو الوضع ونقض العهد الذي عقده مع املوحدين .فعرفت األندلس
التوجه إىل إفريقية.
املنصور قد عزم عىل
ّ
ً
اضطرابا ً
التوجه نحو الجبهة الشمالية .وكان
وإما
ّ
خيارين؛ ّإما تأكيد العزم عىل الوجهة األوىلّ ،
عم جهاتها الرشقية والغربية .ووقع املنصور بني َ
ّ

كبريا .وقد
صائبا .فظهرت العناية الخاصة التي تتطلبها األندلس .وكانت معركة األرك التي أحرز فيها املوحدون
اختيار املنصور
انتصارا ً
ً
ً

موجهة يف األصل إىل إفريقية .وكان املنصور قد استقر آنئذ يف رباط الفتح مستعي ًنا يف ذلك بوالته عىل األندلس.
كانت هذه الحملة ّ
ّ
وغربا يف األندلس .وبوصول هذه األنباء إىل املنصور ،جرى تغيري
ووجه غاراته رش ًقا
فاستغل ملك قشتالة هذا الوضع ونقض الهدنة ّ
ً

أن الجند استبرش ونشط عندما علم بتغيري الوجهة نحو األندلس ،لقربها،
الوجهة لخطورة املوقف يف الجبهة الشمالية .واألكرث من ذلك ّ
ِ
ولما كان يأتيهم منها من ٍ
ّ
ويدل تغيري الوجهة بهذه الرسعة وما أسفرت عنه الحملة من انتصار ،عىل اإلمكانات التي
مؤن وخريات).(74
كانت بيد املوحدين لتغيري ميزان القوة يف األندلس ويف غرب املتوسط .وهو ما قام به املوحدون زمن املنصور الذي استوعب ما كان عىل
عسكريا.
عاتق الدولة
ً

ٍ
وعسكريا يالئم ما
سياسيا
وضع جديد
ألن االنتصار فيها كان سيسفر عن
كانت الجبهة الشمالية تتط ّلب مثل هذه املعركة؛ ّ
ً
ً

مما قد يعمل عىل تغيري موازين القوة يف
تتط ّلبه البالد ،وسيكون بداية عهد جديد وإسرتاتيجية عسكرية لها رؤية مغايرة لسابقتها ّ
غرب املتوسط .لقد وعت السلطة املوحدية بهذا األمر .وأجمع املجلس العسكري الذي عقده املنصور عىل نقل العمليات العسكرية

العدو ،بمهاجمته يف عقر داره ،ووضع خطة السرتجاع الحصون واملدن التي سلبها .فكان االتفاق عىل غزو طليطلة عاصمة
إىل أرض
ّ

ّ
فتمكن املوحدون يف هذه الغزوة من االستيالء عىل بعض الحصون ،وحارصوا طليطلة .وأغاروا عىل جميع
ألفونسو سنة 592ه1196 /م.

جهاتها) .(75وكانت هذه السياسة أعود عىل املوحدين وعىل الوجود اإلسالمي باألندلس ،بدليل إرسال سفارة إىل املنصور لعقد هدنة .وكان
رأيا غري
ر ّد املنصور عىل السفارة ي ّتسق مع سياسته الجديدة يف األندلس؛ فقد رفض الصلح ،ما يعني ّ
أن عقد املعاهدات والهدنة كان ً

ّ
أن حاكم برشلونة
وأن
الحل يف ميادين القتال) .(76ولم يتأخّ ر الجواب العسكري؛ فغزا املنصور طليطلة ثانية .ووصل الخرب آنئذ ّ
صائب ّ
ومما ّ
توجه إىل الحصن وحارصه.
ّ
يؤكد الحزم العسكري للمنصور أ ّنه ّ
أمد ألفونسو بمساعدة عسكرية ،وأ ّنهما اجتمعا يف حصن مجريطّ .
ثم عرج املنصور رش ًقا عىل وادي الحجارة عىل رأس
والظاهر ّ
أن املدد الربشلوين انسحب وبقي ألفونسو وحده؛ ّ
مما أثناه عن املواجهةّ .
ٍ
أثناءها القوة العسكرية املوحدية يف املجال األندليس .ثم عاد إىل قرطبة) .(77أسفرت هذه العمليات العسكرية يف األندلس
غزوة أثبت َ
يفسه جنوحهم إىل عقد اتفاقيات الهدنة .وكان لألمر
برا عن منح املوحدين
ّ
ً
التفوق العسكري يف هذه املنطقة غرب املتوسط .وهو ما ّ

تأثريه يف املجال البحري ملساهمة األسطول املوحدي يف هذه العمليات .وكان سعي اإلمارات املسيحية إىل عقد الهدنة يرمي إىل تحقيق

التفوق املوحدي بقاء املنصور يف األندلس إىل غاية
أهداف سياسية بتنشيط العمليات العسكرية يف الجبهة الشمالية .وما زاد من تأكيد
ّ
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سنة 594ه1197 /م .وهي إقامة أزعجت القوة املسيحية وأربكتها وأخافتها ،بخاصة أ ّنها تخللتها استعدادات عسكرية جعلت الجند يف

حالة استنفار دائم) .(78فكان طلب عقد الهدنة .وقبل املنصور ذلك.

سياسيا تر ّتبت عنه عواقب عسكرية وخيمة .وتؤكد جميع
أن عقد الهدنة ال يف زمن املنصور وال قبله وال بعده ،كان خطأ
والظاهر ّ
ً

األحداث يف األندلس عدم جدوى اتفاقيات الهدنة أو الصلح الواهية .وهي اتفاقيات وقف عندها املوحدون ،ونبذها املسيحيون .لذلك

انضاف إىل خطأ القيادة السياسية والعسكرية خطأ معاهدات الصلح؛ فلطاملا طالبت اإلمارات املسيحية بعقد اتفاقيات الهدنة .ولطاملا
جيدا األهمية
أن السلطة املوحدية لم تدرك ً
نقضتها .لذلك ما جدوى عقد مثل هذه االتفاقيات التي خُ رقت أكرث من مرة؟ والراجح ّ

الكربى التي كانت للجبهة الشمالية ،ولخطورة املوقف فيها ،إال زمن املنصور فقط ،وما كان قد ّ
خطط له عبد املؤمن من قبلّ .أما ما عدا
ّ
الحكام املوحدين عندما تخ َّلوا عنها
تعم املنطقة اضطرابات عميقة .وسيجري استغالل األندلس يف الرصاع عىل السلطة بني
ذلك فكانت ّ
نهائيا؛ ما ساعد املسيحيني عىل إنهاء الوجود اإلسالمي فيها.
ً

ثم
إسرتاتيجيا
توج ًها
وتوحي التحركات العسكرية للنارص الذي خلف أباه املنصورّ ،
بأن ثمة ّ
ً
عسكريا عىل الجبهة الشمالية ،ومن ّ
ً
وأنهوا
التفوق العسكري الذي دشّ نه املنصور؛ ففي عهده دخل املوحدون الجزر الرشقية
استمرار
ابتداء من 599ه 600 -ه 1203 /مَ ،
ً
ّ
حكم بني غانية ،وتخلصوا من عد ٍو أذاقهم املرارة منذ قيام دولتهم .ثم قاد النارص حملة عسكرية ضخمة ضد األندلس انتهت بهزيمة
تكبدها املوحدون بسبب املشاكل الداخلية وضعف القيادة) .(79وبعدها مبارش ًة هاجم ألفونسو
العقاب لسنة 609ه1212 /م .الهزيمة التي ّ

ً
ألن الرؤية كانت واضحة) .(80وعندئذ
مستغل انتصاره
الثامن بياسة وأبدة
ً
ومؤكدا عزمه عىل سياسته العسكرية التوسعية يف األندلس؛ ّ

ستتسارع وترية انهيار القوة العسكرية ليس يف األندلس فحسب بل يف جميع الدولة .لم تكن هزيمة العقاب إال حلقة يف سجال الحرب
الكرة مر ًة أخرى ،أل ّنهم كانوا يملكون القدرات البرشية واملؤن والعتاد
بني املوحدين واإلمارات املسيحية .وكان بإمكان املوحدين معاودة ّ
أي ر ّد عميل تجاه هذه الهزيمة التي باتت حاسمة وللوجود املوحدي بخاصة واإلسالمي عامة يف
للقيام بذلك .إال أ ّنه لم يكن لهم ّ

العدة للقيام بحرب شاملة يف األندلس ،عىل غرار ما قام
األندلس؛ فعوض أن ينغلق النارص عىل نفسه بسبب ما حدث) (81كان عليه إعداد ّ

به أبوه ،أو كما كان قد ّ
جده عبد املؤمن.
خطط له ّ

وقد تال هزيمة العقاب كارثة أخرى يف قيادة الدولة ،عندما عمد أشياخ املوحدين إىل تنصيب ابن النارص الذي ُلقّب باملستنرص

الطفل ذي العرش سنني خليفة للموحدين .يصف ابن عذاري ً
نقل عن ابن رشيق حال هذا الحاكم يف مدة حكمه ،بقوله" :وكان أبوه قد
أوىص عليه بعض أشياخ املوحدين بحرضته فتغلبوا عليه يف أيام دولته .فلم تكن له حركة تشهر وال غزوة تذكر لكن أيامه كانت هادنة

حاكما صاحب خربة وحنكة سياسية وتجربة وقيادة .فقد
ليس فيها مفاتنة") .(82كانت الوضعية الحرجة التي أضحت عليها الدولة تتطلب
ً
ظهر أشياخ املوحدين بتنصيبهم املستنرص وكأ ّنهم يتقاسمون تركة أو إرثًا استأثروا به وتنازعوه ،بينما تركوا الدولة كالسائمة التائهة دون

أسسه الحكام السابقون؛
توجيه أو قيادة .ويوضح موقف أشياخ املوحدين قصور رؤيتهم ملصلحة الدولة وقلة اهتمامهم بالحفاظ عىل ما ّ
فلم تكن لديهم رؤية سياسية وال بعد نظر سيايس وإسرتاتيجي .وقد أمىض الطفل الحاكم أوقاته يف ما كان يلهو به أقرانهّ ،أما أمور
78

املرجع نفسه ،ص 226؛ املقري ،ج ،6ص.163

79

املراكيش ،ص 457؛ ابن عذاري ،ص 263 - 262؛ ابن خلدون ،ج ،6ص 335 - 334؛ املقري ،ج ،6ص .164

81

املراكيش ،ص 459 - 458؛ ابن عذاري ،ص .265

80
82

املراكيش ،ص 458؛

O'Callaghan, p. 74 - 76.

ابن عذاري ،ص .265
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يفكر أحدهم أو لم ّ
تولها األشياخ الذين كانوا فئة لها مصالح مختلفة ومشارب متباينة .ولم ّ
الدولة فقد ّ
بأي غزوة.
يفكر بعضهم يف القيام ّ
ٍ
برصاع عىل السلطة،
ولم يكن املستنرص الطفل ليضطلع بهذه األمور العسكرية .ولذلك كانت مدة حكمه زمن انكماش وانطواء انتهت
وليس برصاع مع األعداء وبحرب أهلية بني أفراد البيت الحاكم .ومن سوء التدبري السيايس لدى الوزير ابن جامع ولدى فئة أشياخ
املوحدين هذه عقد هدنة وصلح مع مملكة قشتالة باسم املستنرص ،وإلزام والة األندلس بها) .(83وهذا ما ّزك أمر الوهن العسكري الذي

خيم عىل بطانة الحاكم بعد العقاب وقرص نظرهم .ثم إ ّنه ال فائدة من عقد مثل هذا الصلح أل ّنه لن يجري التزامه .والغالب عىل الظن
ّ
أن أفرا ًدا من األشياخ كانوا عىل علم يقني بعدم جدوى عقد االتفاقية مع عد ٍو ال يفي بوعوده واتفاقياته .كما ظهر زمن حكم املستنرص
ّ
أيضا سنة 613ه1216/م .يف نواحي فاس ،بنو مرين الذين التقوا بالجيش املوحدي وهزموه) .(84ثم استوىل ملك الربتغال ألفونسو الثاين
ً

ومني الجيش الذي خرج من قرطبة وإشبيلية وجيان إلنقاذ املدينة بالهزيمة.
عىل قرص أيب دانس سنة 614ه1217 /م غرب األندلسُ .

)(85
خاليا من
ثم تويف املستنرص سنة 620ه1223 /م دون ّ
أي ردة فعل  .ولذلك ف َن ْع ُت ابن عذاري حكم املستنرص بأ ّنه كان زم ًنا هاد ًئا ً

َ
يطمنئ
عواقب وخيمة .وقد يكون بداية نهاية .ولذلك ق ّلما
مشاكل ويخفي
أي هدوء ال يخلو من
ّ
"املفاتنة" أمر يصعب استيعابه ّ
ألن ّ
َ
عمليا ّ
أكده
لتخوفهم من مفاجآتهما .فكانت الهدنة التي أمر والة األندلس بتنفيذ بنودها إعال ًنا
أهل الحكمة والرأي للهدوء ولالستقرار
ّ
ً
ٍ
وترك األندلس تلقى مصريها بنفسها) .(86واألفظع من ذلك
ما جاء من بعد من
انسحاب من املواجهة العسكرية يف الجبهة الشمالية ْ
أ ّنها اس ُتعملت واستعمل ما تبقّى منها يف الرصاع عىل السلطة بني أفراد البيت الحاكم؛ فبعد املستنرص ّ
تول الحكم عبد الواحد املخلوع

ثم املقتول خنقًا ،وقد حكم حواىل ثمانية أشهر وقتل بعد ثالثة أيام من خلعه سنة 621ه1124 /م) .(87وثار عليه يف مرسية زمن حكمه
الوجيز ابن أخيه عبد الله بن يعقوب املنصور الذي تلقَّب بالعادل ،وذلك بعد شهرين من بيعته ،وسانده يف ذلك أخوه أبو العالء املأمون

وايل قرطبة وعبد الله البيايس وايل إشبيلية .ولم تكن بيعة العادل باإلجماع يف األندلس .فلم تبايعه بلنسية ودانية وشاطبة وجزيرة شقر،
)(88
ً
عامل عىل قرطبة أن ثار عىل
عينه العادل
لكونها يف سلطة أيب زيد أخي عبد الله البيايس وأخي أيب دبوس  .ثم ما لبث البيايس الذي ّ

العادل وخرج عن املوحدين سنة 623ه1226 /م؛ مستعي ًنا باملسيحيني .وهاجم إشبيلية .ود ّلهم عىل مواطن الضعف يف األندلس .وعرفت
ٍ
وتخريبا بسبب ما وقع بني البيايس واملأمون إىل أن انترص املأمون وثار أهل قرطبة عىل البيايس وقتلوه) .(89ويف هذا الوضع
غارات
البالد
ً
صعدت غاراتها عىل
املكفهر ،انسحب العادل إىل املغرب ليدافع عن حكمه وترك األندلس ّ
تنئ تحت رضبات القوة املسيحية التي ّ
ّ
إشبيلية ومرسية ،وتوالت الهزائم عىل ما تبقّى للموحدين من جند) .(90وما لبث أن تفاقم األمر بعد ذلك سنة 624ه1226 /م؛ بأن ثار

حاكما للموحدين) .(91ولجأ إىل طلب مساعدة املسيحيني مقابل تنازالت ضخمة عنت
املأمون عىل أخيه العادل يف إشبيلية ،وأعلن نفسه
ً
التخيل عن األندلس وأهلها .ثم دخل املغرب باملساعدة العسكرية املسيحية وبجيش األندلس التي ُأفرغت من الجند بهدف الدخول إىل
83

ابن عذاري ،ص 268؛ ابن خلدون ،ص .337

85

ابن خلدون ،ج ،6ص 337؛ عمر سالمة ،ص .126

84

ابن عذاري ،ص 266؛ ابن خلدون ،ج ،6ص .337

ّ
أكد ابن عذاري هذه النتيجة بقوله عن معركة العقاب" :ويف هذه السنة كانت واقعة العقاب التي كانت السبب يف هالك األندلس إىل اآلن" ،ص 263؛ ويقول ابن سماك:
86
"ويف صفر 609ه كانت عليه (أي النارص) وعىل املسلمني الهزيمة العظمى التي فنى فيها أهل املغرب واألندلس" ،ص .161
87

ابن عذاري ،ص .269

89

ابن عذاري ،ص 271؛ ابن خلدون ،ج ،6ص .339

88
90

91

ابن عذاري ،ص 270؛ ابن خلدون ،ج  ،6ص338؛ وانظر ما عانته األندلس بعد بيعة العادل :عمر سالمة ،ص .134 - 128
ابن خلدون ،ج ،6ص .339

ابن عذاري ،ص 275 ،273؛ ابن خلدون ،ج ،6ص .338
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مراكش ومحاربة أخيه عوض محاربة الخطر املسيحي) .(92فسقطت الجزر الرشقية .وانفصلت إفريقية .وعاشت البالد تم ّز ًقا آخر ،عندما

ثار املتوكل بن هود عىل املوحدين يف مرسية ورشق األندلس ،وأعلن اعرتافه بالعباسيني) .(93فعانت األندلس واملغرب والحوض الغريب
مما كانت تحلم به .وليس من
مما كان يخدم التطلعات املسيحية بأكرث ّ
للبحر املتوسط من تعفّن الوضع السيايس والعسكري املوحديّ ،
الغريب أن يسفر هذا الوضع عن سقوط قرطبة بعد أن جر ْت مهاجمتها من قبل ،يف حركة االسرتداد يف  23شوال 633ه1235 /م يف ٍ
وقت
َ
)(94
وجيز من هذا االنحدار ،ما ّ
يحرك املوحدون ساك ًنا؛ فقد كانوا منهمكني
يؤكد الخطر الكبري الذي كانت تم ّثله الجبهة الشمالية  .ولم ّ
بالعدو يف
يف رصاعاتهم عىل السلطة يف ما تبقّى لهم من املغرب األقىص ،مستخدمني يف ذلك التحالف مع القبائل العربية واالستعانة
ّ
ً
منهمكا يف حربه مع يحيى بن
الجبهة الشمالية .ولم ُتحدث هذه الكارثة ه ّز ًة لدى السلطة السياسية .فالحاكم املوحدي الرشيد كان

النارص ،واستعان يف ذلك باملسيحيني)(95؛ فسقوط طليطلة جاء بعد حواىل سبعني سنة من التم ّزق السيايس والوهن العسكري بعد الفتنة
الرببرية واألزمة التي عاشتها األندلس مع ملوك الطوائفّ .أما سقوط قرطبة برمزيتها ومكانتها يف العالم اإلسالمي ،فقد كان إبان حكم
التوسع رش ًقا خطأ
املوحدين الذين أخطأوا التقديرات الجيوسياسية والعسكرية بما فيها مصلحة الدولة ومصلحة الغرب اإلسالمي .فكان
ّ

أن أخطر جبهة لديهم بعد قضائهم عىل املرابطني هي األندلس وليس املرشق .ويف هذا
ألن املوحدين كانوا يعلمون علم اليقني ّ
فادحا؛ ّ
ً
الصدد يقول ابن عذاري عن الوضع الذي باتت عليه األندلس يف تلك األثناء" :فلقد حل باألندلس من الروم ما يلني له القايس وتنهد

له الجبال الروايس وال قوة إال بالله العيل العظيم") .(96ثم سقطت بلنسية ومرسية سنة 636ه1238 /م ،وجيان سنة 644ه1246 /م،

وشاطبة سنة645ه1247/م ،وإشبيلية سنة 646ه1248/م.

ثان ًيا :قضية الجزر الرشقية "جزر البليار"
عموما ،ولها أهمية خاصة يف رشق األندلس .والسيطرة عليها تدعم القوة
للجزر الرشقية مكانة إسرتاتيجية يف غرب املتوسط
ً

وعما تبقّى من العدوة األندلسية وبالخصوص الشواطئ الرشقية .لقد عاىن املوحدون
العسكرية البحرية للدفاع عن شمال إفريقية ّ

َ
حكام بني غانية بقية املرابطني الذين كانوا يحكمون هذه الجزر للعداء الذي كان بني الجانبني .وقد ّ
مشاكل كثرية من ّ
تمكن
وعسكريا).(97
ماليا
ً
بنو غانية من السيطرة ملدة عىل بجاية وعىل إفريقية بمساندة القبائل العربيةّ ،
مما كان يكلف املوحدين الكثري ً

ضم املوحدون الجزر الرشقية إىل مجال سيادتهم) .(98والظاهر
ولم ينته مشكل بني غانية إال عام 599ه 600 -ه 1203 /م عندما ّ

أيضا بعد إسرتاتيجي
أن السياسة التي نهجها املوحدون مع بني غانية لم تكن ترمي إىل القضاء عىل هؤالء فحسب بل كان لها ً
ّ
ً
سجال بني الفئتني.
التفوق العسكري يف غرب املتوسط .وهكذا كانت الحرب
عسكري مرتبط بالدفاع عن األندلس أو تثبيث
ّ

وكانت ّ
جل املعارك تدور يف مجال املوحدين الرشقي ،حيث كان يهاجم بنو غانية .امتزج فيه الرصاع املذهبي والعسكري.
 92ابن أيب زرع ،ص 251 - 250؛ ابن عذاري ،ص 274 - 273؛ لسان الدين بن الخطيب ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،محمد عبد الله عنان(محقق)( ،القاهرة ،د.ن،
 ،)1973ج ،1ص 412 - 411؛ ابن خلدون ،ج ،6ص .341 - 340
93

ابن عذاري ،ص 278 - 276؛ املقري ،ج ،1ص .428 - 427

95

ابن عذاري ،ص .332 - 331

94
96

ابن عذاري ،ص 331؛ املقري ،ج ،1ص 427؛

O'Callagan, p. 78 - 98.

عزاوي ،ص 253 - 248؛ ابن عذاري ،ص .331

 97يجمل ابن خلدون ما عاناه املوحدون مع بني غانية يف رشق الدولة ،انظر :ابن خلدون ،ج  ،6ص .263 - 252
98

عن السبي واألموال التي استوىل عليها املوحدون بعد دخولهم ميورقة ،انظر :املراكيش ،ص .449 - 448
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أن هذه العالقة العدائية للموحدين مع بني غانية تختلف يف تقلباتها عن عالقاتهم العدائية مع اإلمارات املسيحية يف
غري ّ
املتأصل تتخ ّللها أوقات
األندلس .فقد كانت العالقات العدائية بني املوحدين واإلمارات املسيحية عىل الرغم من طابعها العدايئ
ّ

هدنة واتفاقيات كان يخرقها يف ّ
أما مع بني غانية ،فانعدمت اتفاقيات الهدنة .وكان املوحدون
كل الحاالت الجانب املسيحيّ .

ضم الجزر الرشقية إىل ممتلكاتهم لكونهم ورثة املرابطني) .(99وقد تم ّثل السياسة السلمية التي ا ّتخذها
يرون ّ
أن من حقّهم ّ
نوعا من االستثناء زمن أيب يعقوب يوسف؛ وذلك ملّا أرسل سفارة إىل ميورقة ّ
ترأسها أبو الحسن عيل بن
املوحدون تجاه بني غانية ً

الربرتري .ولم تكن سفارة القائد العسكري بهدف عقد هدنة أو البحث عن ٍ
ضم الجزر
حل للرصاع ،بل كان موضوع السفارة هو ّ
إىل السيادة املوحدية  -وهذا ما يطلق عليه ابن عذاري "الجماعة"  -وإنذار بني غانية من عواقب موقفهم .فكان الر ّد أن جرى

رفض "جماعة" املوحدين وإلقاء القبض عىل أيب الحسن .ثم هاجم بنو غانية بعد ذلك بجاية ودخلوها يف صفر 581ه1185/م).(100

مما سيكون له أبعاد سياسية ،بخاصة
ولم نسمع بهذا النوع من السفارات َ
يرسل إىل املمالك املسيحية يف األندلس أو إىل إحداهاّ ،
أن سياسة املوحدين تجاه
إذا جاء األمر بعد االنتصارات العسكرية التي كان يحرزها املوحدون .وقد ظهر من خالل ما سبق ّ

ضموا الجزر إىل مجال
تم لهم يف سنة 599ه1202 /م حني ّ
بني غانية كانت ترمي إىل القضاء عليهم وكرس شوكتهم .وهذا ما ّ

نفوذهم) .(101وبات عىل املوحدين الحفاظ عىل أمن الجزر التي تساعدهم بموقعها يف حماية الشواطئ الرشقية لألندلس) .(102غري
أن ًأيا من ذلك لم يحدث؛ فال الجزر الرشقية ُحميت وال الشواطئ الرشقية أمنت .ويخربنا الحمريي عن تجهيزات األسطول
ّ
البحري الذي أرسله النارص ضد ميورقة ،وهو ما أسفر عن دخول املوحدين إليها والقضاء عىل حكم بني غانية فيها ،فكان

مكو ًنا من "ثالثمائة جفن منها سبعون غرابا وثالثون طريدة وخمسون مركبا كبارا ،وسائرهم قوارب منوعة .وأما العدد
األسطول ّ

والسالح واملجانيق والساللم واملساحي والفؤوس واملعاول والرقائق والحبال فيشء ال يأخذ عددا ،وكذلك الدروع والسيوف

والرماح والبيضات واألتراس والدرق والقيس وصناديق النشاب وجملة وافرة من الطعام") .(103كان توجيه هذا األسطول الضخم
قوض مضاجع املوحدين من بجاية
قرارا
صائبا من الناحية العسكرية أل ّنه كان َّ
موج ًها ضد عد ٍو ّ
بهذه املؤن واملعدات إىل ميورقة ً
ً
إىل إفريقية .وهو ما ّ
يذكرنا بالجيوش املوحدية التي كانت ت ّتجه نحو إفريقية .وما هذا األسطول الكبري ّإل لقطع أسباب القالقل
التي كان يحدثها بنو غانية بتحالفهم مع القبائل العربية .فاألمر مرتبط مر ًة أخرى يف هذا القرار العسكري بالجبهة الرشقية .وعىل

عسكريا يف غرب املتوسط.
لضم الجزر الرشقية للموحدين ،وما تر ّتب عن ذلك
املرء أن يتساءل عن الكسب السيايس والعسكري
ً
ّ
أن استيالء املوحدين عىل هذه الجزر قد
وقع لدى أهل حركة االسرتداد .والظاهر ّ
لم يكن لدخول املوحدين الجزر الرشقية ٌ

وتوجه بنفسه إىل روما للحصول
العدة ملرشوعه.
يعد ّ
ضمها ألراضيه؛ فأخذ ّ
ّ
ّ
شجع سنة 601ه1204 /م بيدو الثاين عىل التفكري يف ّ
عىل دعم البابوية وتزكيتها).(104

99

100
101

ابن عذاري ،ص .175

املرجع نفسه ،ص 175؛ عصام سالم سيسالم ،جزر األندلس املنسية :التاريخ اإلسالمي لجزر البليار (بريوت :دار العلم للماليني ،)1984 ،ص .367 - 353
انظر أحداث الحملة :سالم سيسالم ،ص .407 - 398

ً
حفاظا عىل مكانتهم يف املنطقة،
 102اتبع بنو غانية سياسة عسكرية للدفاع عن مجال سيادتهم ضد الهجمات املسيحية ،وقد نظموا حمالت عسكرية ملهاجمة املعتدين
انظر :املراكيش ،ص 397؛ سالم سيسالم ،ص .341 - 331
103

104

الحمريي ،ص .568 - 567
سالم سيسالم ،ص . 404
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ألن دولة املوحدين أخذت يف االنهيار،
ضم املوحدين ميورقة جاء
متأخرا ولم تكن ُترجى منه فائدة؛ ّ
ويرى أحد الباحثني ّ
ً
أن ّ

وقع أفضل عىل الجيش املوحدي
ّ
وأن دخول املوحدين الجزر عىل عهد الخلفاء السابقني للنارص كان من املمكن أن يكون له ٌ
ألن هذه الرؤية
بعدم بعرثة جهوده رش ًقا
أن األمر يف جوهره لم يكن كذلك؛ ّ
ثمة تركيز جهوده عىل األندلس) .(105إال ّ
ً
وغربا ،ومن ّ
لم تأخذ يف حسبانها اإلسرتاتيجية العسكرية للموحدين يف غرب املتوسط .فمصدر القالقل يف الجبهة الرشقية لم يم ّثله بنو

ثم هنالك العناية الخاصة التي حظيت بها هذه
غانية وحدهم ،بل كان ّ
ثمة العرب واألغزاز والرفض املذهبي للعقيدة التومرتيةّ .

الجبهة .وحسبنا ً
مؤسس الدولة عرج عىل املرشق قبل أن تستقيم له أمور األندلس التي كانت تعيش آنئذ
دليل ّ
أن عبد املؤمن ّ
ٍ
إن األندلس ،كما ذكرنا سابقًا ،كانت تأيت من الناحية العسكرية بعد الجبهة الرشقية.
اضطرابات عميقة .ثم ّ
لم يمض زمن طويل عىل دخول املوحدين الجزر الرشقية حتى أخذت هذه الجزر تتعرض إىل تحرشات حاكم برشلونة؛

ً
سياسة عسكرية واضحة املعالم يف رشق األندلس بما يف ذلك الجزر الرشقية).(106
فابتداء من سنة 607ه1210/م نهج هذا الحاكم
ً
جانبا من سياسة اإلمارات املسيحية تجاه الوجود اإلسالمي يف األندلس ،بل
ولم يكن دخول املوحدين إليها ليثني عزمه أو ّ
ليغي ً
ٌ
التوجه إىل مراكش لتقديم شكواهم بسبب الوضع العسكري واألمني
مشجع ،ما دفع أعيان رشق األندلس إىل
عامل
بدا كأ ّنه
َ
ّ
ّ
املرت ّدي)ّ .(107
يؤكد لنا هذا الواقع ضعف القدرة العسكرية املوحدية وقوة ردعها يف األندلس ،والنظرة التي كانت لإلمارات املسيحية

لها عىل الرغم من ّ
أن
توصل النارص يف مراكش بشكاوى أهل رشق األندلس ّ
تمكنها من السيطرة عل الجزر الرشقية .ويفيد ّ

ومما يسري يف ا ّتجاه الخالصة ذاتها ما قام به
ثمة وه ًنا
ً
عسكريا لدى الوالة ولدى الجند ،أل ّنهم لم يستطيعوا مواجهة املشكلّ .

ً
توجه به إىل األندلس يف أواخر سنة 607ه1210/م
عسكريا يف األندلس
النارص
أعد ً
توصل بها .فقد ّ
جيشا ّ
ً
استجابة للشكوى التي ّ
ٍ
تسببت يف فيضانات سنة 608ه1211 /م).(108
ظروف عصيبة عانت فيها البالد مسغبة أثّرت يف الجند ،وتال ذلك
يف
ٌ
أمطار غزيرة ّ
وارتأت القيادة العسكرية مهاجمة األرايض القشتالية .وأسفر ذلك عن فتح حصن شلبطرة) .(109ولم نسمع بتحركات ضد برشلونة؛
بحرا أو انطال ًقا من الجزر الرشقية عىل شاكلة األسطول
فالوضع العسكري كان يتطلب توجيه أسطول حريب ملهاجمة برشلونة ً

ويفس من جانب تركيز املوحدين عىل الجبهة الرشقية .ولم يكن
أعد للقضاء عىل حكم بني غانية .ما يدعو إىل االستغراب
الذي ّ
ّ
مهدت لها ومن
لهذه التحركات بعد نظر عسكري وال إسرتاتيجي؛ إذ حدثت قبيل هزيمة العقاب لسنة 609ه1212/م وقد تكون ّ
بني أسبابها .وبعد واقعة العقاب كانت نهاية األندلس بأن ّ
نهائيا؛ فتساقطت مدنها الكربى برسعة فائقة.
تخل عنها املوحدون
ً

فتقوت أساطيل أراغون وجنوة وبيزة والبندقية .وقد ّ
تمكن ملك قطلونيا وأرغون
وأثّرت هزيمة العقاب يف القوة البحرية املوحديةَّ ،

ٍ
أعمال وحشية يف  14صفر سنة 627ه1229 /م) .(110ونتيجة لهذا الضعف
األول من االستيالء عىل الجزر الرشقية ،بعد
خايمي ّ
العسكري البحري  -وبسببه  -هاجمت جنوة سبتة ،وحاولت احتاللها سنة 633ه1236 /م).(111

105

القرقوطي ،ص .224

107

ابن عذاري ،ص .258

106
108
109
110
111

ابن عذاري ،ص 258؛ املقري ،ج  ،6ص .262 - 259
املرجع نفسه ،ص .261 - 259

املراكيش ،ص 454 - 453؛ ابن عذاري ،ص .261

سالم سيسالم ،ص .433 - 412
ابن عذاري ،ص .350
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حدين العسكرية
إسرتاتيجية املو ّ
يف غرب البحر املتوسط

دراســات

ثالثًا :الجبهة الرشقية والجبهة الشاملية
العدو يف
فالعدو يف املرشق يختلف اختال ًفا ّبي ًنا عن
لم تكن الجبهة الرشقية بالخطورة التي كانت عليها الحال يف األندلس؛
ّ
ّ

إن فقدان قفصة أو بالد الجريد أو إفريقية وهو ما سيحدث فيما بعد ،لم تكن له اآلثار السلبية والعواقب الخطرية
الشمال .ثم ّ
ٍ
َ
وجبهة
عد األندلس منطقة حرب دائمة
وعسكريا لفقدان
سياسيا
حصن واحد من حصون األندلس .لقد كان عىل املوحدين ّ
ً
ً
التوسع رش ًقا وتبديد جهدهم العسكري يف هذه املنطقة كان عليهم الرتكيز عىل
أكرب خطر عىل الدولة يف جميع مجالها .وعوض
ّ

األندلس بالعمل عىل القضاء عىل التهديد الذي تم ّثله والخطر الذي ّ
تشكله ليس عىل الوجود اإلسالمي يف األندلس بل بحماية

جيدا االنشغال العسكري بالجبهة الرشقية بما كانت
إن اإلمارات املسيحية كانت تعي ً
الغرب اإلسالمي من هذا الخطر .ثم ّ

ّ
ً
الحكام املوحدين
إضافة إىل أ ّنهم الحظوا العناية الخاصة التي كانت تحظى بها لدى
تتط ّلبه من أموال وجهد وجند واهتمام.
أيضا بنو غانية) .(112ولم يكن يغيب هذا األمر
الذين ما فتئوا يقودون بأنفسهم الحمالت العسكرية يف هذه الجبهة التي ّركز عليها ً

يغيوا موقفهم وال أعادوا ترتيب سياستهم العسكرية بحسب األهمية والخطر
عن املوحدين يف سياستهم العسكرية ولك ّنهم لم ّ

الذي تم ّثله الجبهة) .(113من قبيل ما عمد إليه ألفونسو الثامن ملّا استغل ما حدث للنارص مع بني غانية ،فنقض الهدنة التي سبق
صلحا مع مليك نفارا (نربة) وأرجون بغية الثأر لهزيمته).(114
أن طالب بتوقيعها بعد هزيمته يف األرك ،وعقد
ً

لقد استأثرت العاصمة مراكش باهتمام أمراء املوحدين يف رصاعاتهم من أجل السلطة بعد أن تالىش نفوذهم يف املناطق

التي كانت تحت حوزتهم .وبات ّ
حكامهم املتناحرون بجيوش الهزيمة يستأسدون يف الدفاع عن حكمهم – يف ما تبقّى بني أيديهم
من املغرب األقىص  -بحرب أهلية أنهكت املجتمع وأضعفت قدراته) ،(115وهم يرون املدن األندلسية وحصونها وقالعها وسهولها
أي إسرتاتيجية عسكرية
أي إرادة للمقاومة أو ّ
يحرك هذا املصري املأساوي ّ
وهضابها تتساقط برسعة فائقة الواحدة تلو األخرى .ولم ّ

وتوجهاته وسياسته .ويجعل هذا املصري الناظر إليه يعيد النظر يف بداية دولة املوحدين وحركة ابن تومرت
ضد عد ٍو يعرفون نواياه
ّ
اضطرابا
ودعوته ،ومتابعة هذا املرشوع من جانب عبد املؤمن الذي رأى أن يذهب نحو الرشق إىل إفريقية؛ املجال الذي كان يعرف
ً

حدته ما كان يقوم به بنو غانية بمساندة القبائل العربية.
وضعفًا وتم ّز ًقا وحظي باهتمام سيايس وعسكري كبري زاد من ّ

عما قام به عبد املؤمن وابنه
لقد كانت أبرز سياسة عسكرية مفيدة لوضع األندلس ما ا ّتخذه يعقوب املنصور .وإذا ما ابتعدنا ّ

يوسف ال نجد لدى السلطة املوحدية سياسة عسكرية مالئمة للحالة الخاصة التي تتط ّلبها األندلس سواء يف ما يرتبط باملواجهة

ّ
يسمى بـ"الهدنة".
الحكام املوحدون من توقيع ما
العسكرية أو بالعالقات مع الدويالت املسيحية الناشئة يف ما كان ينهجه
ّ

أن الدعوة املوحدية بعمليات التقتيل الرهيب التي قامت عليها إلخضاع املغرب لم تكن لديها نظرة جيوسياسية م ّتزنة
والظاهر ّ
أن العقيدة التومرتية قامت بدور سلبي يف
مبنية عىل واقع
التحوالت التي كان عليها الحوض الغريب للبحر املتوسط .والراجح ّ
ّ
ّ

عما عاناه املوحدون يف طرابلس وإفريقية وبجاية ،انظر :لخرض بولطيف ،فقهاء املالكية والتجربة السياسية املوحدية يف الغرب اإلسالمي (هرندن ،املعهد العلمي
112
ّ
للفكر اإلسالمي ،)2009 ،ص .366 - 362
113
114

ابن عذاري ،ص .217
القرقوطي ،ص .226

 115يصف ابن عذاري الوضع يف املغرب بقوله" :وكانت أكرث بالد الغرب غالية األسعار بسبب كرثة الفنت وقلة األمطار يف تلك األقطار وبسبب عدم الحماة واألنصار لتلك
الجهات واألمصار .فقد كان أهل تلك البالد اشتعلت بالفنت نارهم وقلة حماتهم وأنصارهم حتى اشتدت حالهم وتكاثرت أوجالهم بسبب ما كان بني أمراء املوحدين من
الحروب والوقائع والفنت والزعازع ،واشتغالهم عنهم بأمور أحوالهم يف حرضتهم املراكشية" ،ص .351
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حق ،فاستح ّلوا أموال املسلمني ودماءهم .ولهذا يقال
عدوا أنفسهم الفرقة الناجية التي كانت عىل ّ
ألن املوحدين ّ
هذه الرؤية؛ ّ
)(116
عدوه
مما ّ
إ ّنه كانت لهم ّنية يف غزو مرص  ،يف الوقت الذي لم يستطيعوا فيه اسرتداد ّ
أي منطقة من األندلس أمام ّ
عدو أخطر ّ

عدوا يف الجبهة الرشقية .بل عقدوا معاهدات هدنة مع اإلمارات املسيحية ،ولم يستغ ّلوا هذا الجانب الدبلومايس يف عالقاتهم
ً
ً
الرعية والسلطة الحاكمة ال من حيث العقيدة التومرتية التي رفضها
انفصال بني
باملرشق .لذلك ،صنع املوحدون ألنفسهم
ّ
املجتمع ونأى عنها ،فاندثرت بزوال حكمهم ،وال من حيث إنهاك املجتمع بسياسة عسكرية للدفاع عن مجال دولة أكرب من

ّ
ضم إفريقية ،وهي منطقة
الحكام ،ولم تكن ترجى منه فائدة يف املرشق .ومن هنا ،علينا أن نتساءل ّ
عما جناه املوحدون من ّ
ستنفصل عن قلب الدولة سنة 627ه1229 /م ،يف ٍ
وقت لم يبق فيه من الدولة املوحدية ّإل االسم .وقد ّ
يؤكد هذا االنفصال
أما
الخطأ اإلسرتاتيجي الذي سقط فيه املوحدون يف هذه الجبهة التي استنفدت فيها مجهودات عسكرية كبرية من دون فائدةّ .
سياسيا بنجاح السياسة العسكرية يف مواجهة الخطر املسيحي الذي
دعما
األندلس ،فكان بإمكانها أن تمنح السلطة املوحدية ً
ً

يهدد منذئذ السواحل املغربية بصورة فظيعة ،إذ أضحى للقوى املسيحية كلمة الفصل يف الحوض الغريب للبحر املتوسط.
بات ّ
ولذلك ّ
تمكنت مملكة قشتالة من تخريب مدينة سال واحتاللها سنة 657ه1259 /م .وهو أمر له داللته السياسية والعسكرية.
ّ
فعليا يف الغرب اإلسالمي إال خمسني سنة فقط
ويؤكد خطأ اإلسرتاتيجية العسكرية املوحدية .لذلك لم ّ
تعمر دولة املوحدين ً
جزءا من تأسيس الدولة مىض يف
بعد وفاة مؤسسها .وبعدها ،أخذت يف االنهيار) .(117وعلينا األخذ يف الحسبان يف هذا املقام ّ
أن ً

عمليات التقتيل الرهيب .وانضاف إىل ذلك مشكل تداول السلطة وما تر ّتب عنه من حروب أهلية وسوء تدبري سيايس وعسكري.

خالصة
أن الغرب اإلسالمي آنئذ كان ينظر
كانت سياسة املوحدين العسكرية يف غرب املتوسط من بني أسباب ضياع األندلس ،بخاصة ّ

ٍ
أي مبادرة عسكرية من شأنها أن ّ
توطد دعائم الحكم اإلسالمي بما تبقّى للمسلمني يف األندلس .ولذلك
بنوع من التقدير البالغ إىل ّ
ضد عد ٍو مسيحي يهدف
تكون الحرب يف هذه الجبهة سياسة ُمدعمة للموحدين وعامل ائتالف ومساندة من الرعية؛ أل ّنها حرب ّ
التوجه نحو الرشق والرتكيز عليه .لقد ّ
تمكن املوحدون
إىل طرد املسلمني من املنطقة .وهذا ما كان أعود عىل السلطة الحاكمة من
ّ

أي حارضة من الحوارض
من إسقاط دولة بني حماد وإسقاط الدولة الزيرية،
وضم الجزر الرشقية .إال أ ّنهم لم يستطيعوا استعادة ّ
ّ

أي إمارة من اإلمارات املسيحية وال املحافظة عىل ما كان بني أيدي سابقيهم املرابطني من األندلس.
األندلسية وال إسقاط ّ

116
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املراكيش ،ص .407

الطيبي(معرب)( ،الدار البيضاء :رشكة النرش والتوزيع ،)1998 ،ص .87 ،68
روجي لوتورنو ،حركة املوحدين يف املغرب يف القرنني الثاين عرش والثالث عرش ،أمني
ّ
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*Muhammed Al-Arnaout | محمد األرناؤوط

 من األسطرة إىل األدلجة:م1389 معركة كوسوفو
The Battle of Kosovo 1389: From Myth Making to Ideology
 بني السلطان العثامين مراد1389/6/28  (بالسالفية) التي جرت يفKosovo ت ُعترب معركة قوصوة (بالعثامنية) أو كوسوفو
 وحلفائه يف املنطقة من األحداثLazar Hrebeljanovic األول وحلفائه يف املنطقة وبني أمري رصبيا الزار هربليانوفيتش

 وهذا هو، فقد كانت أول معركة يلقى ســلطان عثامين فيها حتفه.امل ُلغزة واملهمة يف نهاية العرص الوســيط بأوروبا

ن مجرياتها كانت غامضة وتُركت الحقًا للمخيلة الشعرية والرغبة يف توظيفها حسب
ّ  يف حني أ،العنرص الوحيد املؤكد فيها

أول كرمز للرصاع بني االسالم واملسيحية حتى
ً الســياق التاريخي والســيايس يف املنطقة خالل القرون الالحقة؛ إذ خدمت
 ثم أصبحت رم ًزا لأليديولوجية القومية الصاعدة يف القرن التاســع عــر واملتجدّدة يف نهاية القرن،القــرن الثامــن عرش

 واســتمرت حتى مطلع القرن الجديد كرمز مفتوح للمستقبل يعكس واقع القوى، يف مرحلة ما بعد الشــيوعية،العرشين
.والتحالفات يف املنطقة

The battle of Kosova (in Ottoman Turkish), or Kosovo (in Slavic), which took place on June 28, 1389 between
the Ottoman Sultan Murad I and his allies and the Serbian prince Lazar Hrebeljanovic, is a critical but also
puzzling historical event taking place at the end of the middle ages in Europe. It was the first battle in which an
Ottoman sultan met his death – this being the only certain fact about the battle. The details of the battle are were
not accurately recorded and therefore subsequently left to the poetic imagination of those who wanted to make
use of the battle according to the historical and political context in the region over the following centuries. To
begin with, the battle served as a symbol of the conflict between Islam and Christianity until the 18th century.
Then it became a symbol of rising nationalist ideology in the 19th century and nationalist revival at the end of the
20th century in the post-communist period. Right up to the beginning of the present century, the battle of Kosovo
remains on open symbol for the future, reflecting the reality of powers and alliances in the Balkans.

. األردن،* أستاذ التاريخ يف جامعة العلوم العاملية اإلسالمية
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دراســات

معركة كوسوفو 1389م :من األسطرة إىل األدلجة

مقدمة
استمد
بالقرب من مدينة بريشتينا  Prishtinaيف قلب البلقان يقع "سهل كوسوفو" ( Kosovo poljeسهل الطيور السوداء) الذي
ّ
منه الحقًا املكان املحيط به اسمه (كوسوفو) .وقد جرت يف هذا السهل معركتان مهمتان يف نهاية العرص الوسيط ،األوىل يف 1389/6/28
بني السلطان العثماين مراد األول وحلفائه يف املنطقة وبني أمري رصبيا الزار هربليانوفيتش  Lazar Hrebeljanovicوحلفائه يف املنطقة،

والثانية خالل  1448/10/20 - 17بني السلطان العثماين مراد الثاين وحلفائه يف املنطقة والقائد املجري يانوس هونيادي János Hunyadi

أن الثانية كانت معروفة الوقائع والنتائج ،إذ إنها م ّثلت آخر محاولة أوروبية يف نهاية العرص
عىل رأس التحالف األورويب املسيحي .ويف حني ّ
فإن املعركة األوىل بقيت غامضة يف وقائعها باستثناء مقتل قائدي الجيشني ،ولكنها أصبحت غنية
الوسيط إلخراج العثمانيني من أوروباّ ،
أيديولوجيا ألجندة سياسية مختلفة .وبهذا تبدو معركة كوسوفو
يف داللتها وتأثريها حتى اليوم بسبب املالحم التي حيكت حولها وتوظيفها
ً

نموذجا لتوظيف التاريخ املؤسطر يف املشاريع األيديولوجية والسياسية وما صاحبها من نزاعات بني األطراف املختلفة.
1389
ً

معركة كوسوفو يف السياق التاريخي
التوسع العثماين يف شبه جزيرة
ليست من املصادفة أن تتزامن وفاة اإلمرباطور الرصيب دوشان  Stefan Dušanيف عام 1355م مع بداية
ّ

البلقان .فقد استفادت اإلمارة العثمانية الصاعدة من ضعف اإلمرباطورية البيزنطية نتيجة النشغالها بمشاكلها الداخلية ومن الخالفات بني
حكام البلقان بعد انفراط إمرباطورية دوشان التي كانت تشمل معظم شبه جزيرة البلقان .وكانت رصبيا قد برزت كإمارة صغرية يف قلب البلقان

وتوسعت نحو الجنوب بضم كوسوفو الحالية خالل القرن الثالث عرش ،والتي غدت يف قلب الدولة الرصبية الجديدة
يف نهاية القرن الثاين عرش ّ

تحت حكم آل نيمانيا  .Nemanjaوبعد األمري ستيفان 1228 - 1196( Stefan Nemanjaم) ،الذي كان أول من تلقّب بملك يف عام 1217م ،جاء
تقريبا نصف البلقان ويعلن نفسه يف عام " 1346إمرباطور الرصب والبلغار
ليوسع ً
امللك دوشان (1355 - 1331م) ّ
كثريا الدولة الرصبية حتى شملت ً
واليونان واأللبان" يف سكوبيه  Skopljeالتي اتخذها عاصمة له باإلضافة اىل العاصمة الصيفية بريزرن  Prizrenيف كوسوفو التي ُدفن يف جوارها.

ولكن بعد وفاته يف 1355م لم يستطع خلفه أوروش أن يحافظ عىل وحدة اإلمرباطورية وقوتها ،إذ برز من األمراء الرصب يف مكدونيا كفوكاشني

 Vukasinالذي منحه اإلمرباطور البيزنطي لقب "ملك" ،واألمري برانكو  Brankoالذي برز ابنه الحقًا يف كوسوفو .ومع وفاته عام 1371م من دون
أن يخلفه ولد له ،انتهى حكم آل نيمانيا التي وصلت خالله رصبيا إىل الذروة يف القرون الوسطى .وهكذا تمك ّنت القوات العثمانية من التوغل
باتجاه الغرب والقضاء عىل جيش امللك فوكاشني يف معركة ماريتسا  Maricaيف العام ذاته لتسيطر بذلك عىل معظم مكدونيا).(1

تقدم العثمانيون برسعة باتجاه الغرب (مكدونيا وكوسوفو وألبانيا ورصبيا والبوسنة) .وهكذا وصلت القوات إىل
وبعد معركة ماريتسا ّ

تحول إىل تابع للدولة العثمانية .ويف تطور مهم آخر ،استفاد
وسط ألبانيا يف عام 1382م وأخضعت األمري كارل ثوبيا  K. Thopiaالذي ّ

العثمانيون من رصاع األمراء األلبان يف ما بينهم ليتوغّ لوا يف ألبانيا وينترصوا يف معركة سافرا  Savraعام 1385م التي انتهت بإخضاع
هؤالء األمراء للدولة العثمانية .ويف ما يتعلق بكوسوفو املجاورة فقد تقاسم النفوذ فيها بعد موت اإلمرباطور الرصيب األخري أوروش ثالثة
توسع نحو الجنوب ليسيطر عىل رشق كوسوفو الغني باملعادن ،واألمري جورج برانكوفيتش
أمراء :أمري رصبيا الزار هربليانوفيتش الذي ّ

(ابن االمري برانكو يف مكدونيا) يف الوسط ،وجورج بالشا يف الغرب املمتد حتى الجبل األسود .وبسبب خالف جورج بالشا مع ملك البوسنة

تفرتكو األول  Tvrtko I،طلب مساعدة القوات العثمانية املوجودة يف مكدونيا التي توجهت إىل جنوب البوسنة ،لكنها ُمنيت بهزيمة
1 Noel Malcolm, Kosovo: A Short History (London: Macmillan, 1998), pp. 48 - 49.

ً
وصول اىل معركة كوسوفو انظر :خليل إينالجك ،تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل االنحدار،
وللمزيد عن الظروف التي ساعدت العثمانيني عىل التوغل يف البلقان
ترجمة محمد م .األرناؤوط (بريوت :دار املدار اإلسالمي ،ط  ،)2014 ،2ص .32 - 23
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العدد 2

متوز  /يوليو 2015

وأعد حملة لذلك
هناك يف معركة بيلتشا  Bilecaالتي جرت يف  27آب /أغسطس  .1388وقد أقسم السلطان مراد األول عىل االنتقام
ّ

يف صيف  ،1389إذ كان ال بد له من العبور يف سهل كوسوفو للوصول إىل البوسنة .ومع انتشار أخبار هذه الحملة تداعى أمراء الرصب
التقدم العثماين عرب كوسوفو).(2
للتحالف مع ملك البوسنة لوقف هذا
ّ

ويف هذا السياق ،وصل السلطان مراد يف حزيران /يونيو  1389عىل رأس قواته إىل سهل كوسوفو بالقرب من بريشتينا ليواجه هناك

أن املعركة لم تستمر سوى يوم واحد،
القوات البلقانية تحت قيادة أمري رصبيا الزار يف املعركة التي جرت يف  28حزيران /يونيو  .1389ومع ّ

إن العلم العثماين استمد لونه األحمر من كرثة الدماء التي سالت فيها) بشهرة
فإنها دخلت التاريخ األورويب والعثماين (الذي قيل فيه ّ

كبرية ّ
غطت عىل ما جرى فيها بالفعل نتيجة للمالحم التي حيكت حولها).(3

إن الرصب واأللبان ً
مثل
أن املشاركة يف املعركة كانت مختلطة بسبب الرصاعات املحلية والتحالفات السياسية ،إذ ّ
ومن املؤكد ّ

أيضا عىل اصطحاب
كانوا يف الطرفني املتواجهني يف املعركة؛ ففي الطرف العثماين كان الجيش بقيادة السلطان مراد ،الذي حرص ً

ولديه يعقوب وبايزيد وأشهر قادته ،وقوات األمراء الرصب يف مكدونيا مثل قسطنطني ديانوفيتش  Konstantin Dejanovićوماركو

كراليفتش .Marko Kraljevićويف الطرف اآلخر كان الجيش بقيادة األمري الزار ،الذي كان يتألف من قواته التي جاء بها من عاصمته
كروشفاتس ومن قوات األمري فوك برانكوفيتش  Vuk Brankovićالذي جرت املعركة يف أراضيه ،ومن قوة جاءت من البوسنة بقيادة

فالتكو فوكوفيتش  Vlatko Vukovićمن قبل ملكها تفرتكو األول  Tvrtko Iباعتباره "ملك الرصب والبوسنة" ،ومن قوة جاءت من
كرواتيا بقيادة البان جون باإلضافة إىل قوة من ألبانيا بقيادة األمري ثيودور موزاكا).(4

أن األمر املؤكد لنهاية املعركة التي استمرت من صباح إىل مساء  28حزيران /يونيو  ،1389هو مقتل القائدين (السلطان مراد
ومع ّ

أبدا.
فإن نتائجها بقيت غامضة ومتناقضة ،وربما لن نعرفها ً
واألمري الزار)ّ ،

من املصادر اىل املالحم
مر باملنطقة الراهب الرويس أغناتيه يف
ّ
إن أقدم مصدر يتعلق بهذه املعركة يعود إىل األيام القليلة التي أعقبتها؛ فبعد اثني عرش ً
يوما ّ

أي ٍ
نرص عثماين .أما
طريقه إىل الحج ،ومع أنه لم ِّ
يحدد بالضبط مكان املعركة ،فإن ما سمعه عن املعركة التي حدثت آنذاك ال يشري إىل ّ

تفرتكو األول "ملك الرصب والبوسنة" ،الذي أرسل قوة من جيشه للمشاركة يف املعركة ،فقد استعرض هذه املعركة يف رسائله إىل الحكام
شخصيا له من دون أن يشري بكلمة إىل األمري الزار .ففي آب /أغسطس ( 1389أي بعد نحو شهر من املعركة)
نرصا
املجاورين بوصفها ً
ً

أن تفرتكو
كتب إىل حاكم تروغري  Trogirعن هزيمة األتراك ،وبعد شهرين كتب مثل ذلك اىل حاكم فلورنسا .وتجدر اإلشارة هنا إىل ّ
2 Oliver Jeans Schmitt, Kosova: Histori e shkurter e nje treve qendrore ballkanike, perktheu Enver Robolli (Prishtine: Koha, 2012), pp.
43 - 44.

أن فريد بك املحامي
 3يسوق د .محمد حرب يف كتابه هذه املعلومة عن ارتباط العلم العثماين األحمر بما سال من دماء يف معركة قوصوة /كوسوفو من دون ذك ٍر للمصدر ،مع ّ
أن تيمور طاش الذي توىل تنظيم فرقة الخيالة (سيباه) قبل معركة قوصوة /كوسوفو هو الذي حرص عىل اختيار اللون
قد أوضح يف كتابه الذي صدر قبل أكرث من مئة سنة ّ
شعارا للعثمانيني" :محمد فريد بك املحامي ،تاريخ الدولة العلية العثمانية ،تحقيق إحسان حقي (بريوت :دار النفائس ،ط،)1988 ،8
األحمر ألعالمهم "الذي ال يزاال
ً
ص132؛ ومحمد حرب ،العثمانيون يف التاريخ والحضارة (دمشق :دار القلم ،)1989 ،ص.19
4

حول املشاركة يف هذه املعركة لدينا اختالف يف املصادر املتأخرة ويف الدراسات الحديثة عند الرصب واأللبان .انظر عىل سبيل املثال:

Peter Tan, Kosovska bitka (Beograd 1968); Instituti i histories, Beteja e Kosoves 1389, (Tirane 2005).

وانظر مقاربة شاملة وأكرث موضوعية للمصادر املتنوعة لدى املؤرخ الربيطاين نويل مالكولم:
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يهدد دولته ،ولذلك لم يذهب للقتال بنفسه بل أرسل أحد قادته
األول لم يعترب قدوم السلطان مراد نفسه إىل سهل كوسوفو
خطرا ّ
ً

(فالتكو فوكوفيتش) عىل رأس قوة من جيشه).(5

أن املؤرخ الفرنيس فيليب دي مسيري
وقد انترشت نتيجة هذه املعركة يف أوروبا الغربية باعتبارها هزيمة لألتراك ،حتى نجد ّ

تماما يف أرايض ألبانيا" .ولدينا من ذلك الوقت
 Philipe Mesiereيكتب قبل ترشين األول /أكتوبر ّ 1389
أن السلطان "مراد قد ُهزم ً
رسالة مهمة من أحد الك ّتاب البيزنطيني (ديمرتوس سيندونيوس  )D. Cydoniusإىل اإلمرباطور البيزنطي يف املنفى مانويل باليولوغ الثاين

 Manuel II Palaiologosينتقد فيها بيزنطة لعدم استغالل نتيجة هذه املعركة (الهزيمة) إلخراج األتراك من أوروبا ،ويف نهاية الرسالة

"أن غيابك قد أفسد فرصتنا بالنرص عىل األعداء" .ولو تابعنا املصادر املعارصة لس ّلمنا مع املؤرخ الرصيب ميخائيلو دنيتش
يرد فيها بوضوح ّ

أن "كل املصادر املعروفة منذ السنة التي وقعت فيها املعركة وحتى اآلن ال تشري إىل أي نرص تريك").(6
 M. Dinicالذي انتهى يف عام  1940إىل ّ
أيضا
ويميل املؤرخ الرصيب راده ميخالتيتش  R. Mihajlcicيف كتابه "معركة كوسوفو يف التاريخ والرتاث الشعبي" ،الذي صدر ً

باإلنكليزية يف الذكرى الـ  600للمعركة ،إىل أن كال الطرفني ُمني بخسائر كبرية ولكن املحصلة النهائية للمعركة جاءت لصالح الجهة

توضحه املصادر املعارصة
األقوى (الدولة العثمانية) التي كانت قوة إقليمية اليمكن أن تقارن برصبيا آنذاك .ومع الغموض الذي لم ّ

بتحول هذا الحدث الحقا إىل اسطورة بما أضيف لها من عنارص اسطورية وأسماء وأحداث جديدة ولذلك "كل
يس ّلم ميخالتشيتش
ّ
محاولة إلعادة تركيب ماحدث يف  1399باالستناد إىل املعلومات واملالحم الالحقة تجانب الحقيقة").(7

وبالفعل فقد ألهمت هذه املعركة فيما بعد املخيلة الشعبية يف املنطقة حيث ظهرت الكثري من األغاين واملالحم الشعبية حولها

لدى الرصب واأللبان واألتراك والبلغار واليونان إلخ .ومن املعروف أن هذا الرتاث امللحمي ،بعد أن أصبح ُيغ ّنى مع اآلالت املوسيقية

التقليدية ،كان له دوره الكبري يف اإلبقاء عىل روح هذه املعركة حية يف النفوس ويف شحن النفوس لدى الشعوب املذكورة بمشاعر ورؤى
تطعم هذا الرتاث بعنارص دينية وسياسية جديدة ،نتيجة التطورات الجديدة يف
مختلفة حول أسباب ومجريات ونتائج املعركة .وقد ّ

املنطقة ،وأصبح يوظف الحقًا يف خدمة األجندة األيديولوجية للحركات السياسية الجديدة.

املالحم الرصبية واأللبانية حول املعركة
أن هذه املعركة ألهمت منذ وقت مبكر الشعر الشعبي بأغاين ومالحم بآالف األبيات ،ومع ذلك يمكن
لقد أثبتت الدراسات الحديثة ّ

إن أقدم تراث ملحمي وأضخمه حول هذه املعركة نجده عند الرصب واأللبان).(8
القول ّ

 5للمزيد حول ذلك انظر :محمد م .األرناؤوط ،كوسوفو /كوسوفا بؤرة النزاع األلباين يف القرن العرشين (القاهرة :مركز الحضارة للدراسات السياسية،)1998 ،
ص.31 - 29

6 Mihajlo Dinic, "Dva savremenika o boju na Kosovu", Glas SKA, CLXXXII (Beograd 1940), pp. 133 - 148; Rade Mihajlcic, The Battle of
Kosovo in History and in Popular Tradition (Beograd: BIGZ, 1989), pp. 47 - 48.
7 Mihajlcic, pp. 49 - 51.

8

تجدر اإلشارة هنا بشكل خاص إىل دراستي شوكت بالنا وفاتوس عريب حول املقاربة بني املالحم الرصبية واأللبانية:

Shefqet Pllana, "Epika popullore shqiptare mbi Luften e Kosoves 1389," Seminari i kultures shqiptare per te huaj 2 (Prishtine: 1976), pp.
111 - 128; Fatos Arapi, "Kenge popullore per Luften e Kosoves," Studime historike 2 (Tirane 1983), pp. 65 - 76.
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سجلت املعركة تعود إىل سنة  1390وهي "اسكندر نامه" للشاعر الرتيك أحمدي ،الذي أورد أول رواية
ومع ّ
أن أول ملحمة شعرية ّ

فإن أول إشارة مللحمة محلية /كوسوفية تعود إىل نحو عام  .(10)1530وقد سجلت ألول مرة واحدة من هذه املالحم
عن نتيجة املعركة)ّ ،(9

الرصبية يف نهاية القرن الخامس عرش ونرشت يف اإليطالية يف عام  1601يف كتاب مافرو أوروبيني " M. Orbiniمملكة السالف") .(11ويف
يسجل خالل وجوده يف كوسوفو وجود ملحمتني
الوقت نفسه
تقريبا (عام  )1622كان الرحالة الرتيك املعروف أوليا جلبي ّ Evlija Celebi
ً

عن معركة كوسوفو مع بعض التفاصيل عنهما) .(12ولكن شهرة هذه املالحم ازدادت يف القرن التاسع عرش ،مع االهتمام الكبري يف املنطقة

بجمع الرتاث الشعبي ونرشه .ويف هذا اإلطار ،فقد قام الباحث الرصيب املعروف فوك كاراجيتش  V. Karazicبجمع بعض األغاين واملالحم
الرصبية وطبعها ضمن كتابه "أغاين شعبية رصبية" الذي نرشه يف فيينا عام  .(13)1845وخالل الربع األخري من القرن التاسع عرش جمع

الباحث الرصيب دينا ديبلكوفتش  D. Debelkovicعدة أغاين ومالحم أخرى عن معركة كوسوفو ،التي نرشت يف ما بعد) .(14وقد تصاعد

اهتمام الباحثني الرصب واأللبان خالل النصف األول من القرن العرشين بجمع هذا الرتاث امللحمي عن معركة كوسوفو ونرشه حتى
أصبح يف متناول األيدي سواء يف اللغتني الرصبية واأللبانية أو يف اللغات األوروبية األخرى).(15

مهما عما جرى بعد املعركة
إن هذا الرتاث امللحمي عند الرصب واأللبان يمكن اعتباره
ويمكن القول اآلن بشكل عام ّ
مصدرا ً
ً

وليس عن املعركة ذاتها .فمع النتيجة الغامضة للمعركة ،عاد السلطان الجديد بايزيد برسعة إىل العاصمة أدرنة للحفاظ عىل االستقرار بعد
انتقال العرش إليه ،وبقي األمري فوك برانكوفيتش يف كوسوفو يتابع املقاومة للدولة العثمانية حتى عام 1392م عىل األقل ولم يستطع
العثمانيون أن يسيطروا بالفعل عىل كوسوفو إال يف عام 1455م ،بينما بقيت إمارة رصبيا قائمة يف الشمال حتى عام 1459م حني سقطت
يقدم
أن ملحمة "اسكندر نامه" تدور حول حياة االسكندر الكبري وحروبه ،فإن القسم األخري املتعلق بالتاريخ العثماين املبكر له أهميته .ففي الجزء الخاص باملعركة ّ
 9مع ّ
وحيدا مع بعض
الشاعر أحمدي الرواية أو الصورة التالية التي ستصبح األساس للرواية أو الصورة الرسمية الالحقة" :بينما كانت أغلبية الجيش تطارد العدو كان الحاكم يقف
ً
مختفيا بني العسكر ولكنه رأى بسهولة الخان البطل .وكما شاء القدر
مطروحا وغار ًقا يف الدماء من رأسه إىل قدميه .كان
رجال حاشيته يف مكان ما  ...كان هناك أحد الكفار
ً
ً
فقد نهض من مكانه وطعن الحاكم":

Savet Basagic, "Najstarija turska vijest o Kosovskom boju," GZMBiH 36 (Sarajevo 1924), p. 97; Selami Pulaha, Lufta shqiptare-turke ne
shekullin XV: burime osmane (Tirane: Instituti i histories, 1968), p. 30.

وللمزيد حول الشاعر أحمدي وامللحمة انظر:

Maydan Larousse, vol. 1 (Istanbul: Sabah, 1997), p. 175; vol. 10, p. 16.

 10لهذه امللحمة قيمة خاصة النها أول واحدة تذكر بوضوح اسم قاتل السلطان مراد األول (ميلوش أوبيليتش  ،)Miloš Obilićوهي تنتهي إىل ماييل" :حني خرس االتراك
قائدهم انسحبوا براياتهم .وهكذا فقد سلم الحاكم (الزار) وجيشه وبالده من االتراك":

Malcolm, p. 75.

11 Mavro Orbini, Il regno de gli Slavi (Pesaro: 1610).

كاتبا ومؤرخً ا من راغوصة /دوبروفنيك (تويف  )1614وترك مؤلفه هذا "مملكة السالف" أثره الالحق يف نمو فكرة وأيديولوجية الجامعة
وتجدر اإلشارة هنا إىل ّ
أن أوربيني كان ً
السالفية.

 12يف األوىل تكاد تتكرر الرواية أو الصورة الواردة يف ملحمة "اسكندر نامه" مع ذكر رصيح للقاتل ميلوش أوبيليتش ،أما الثانية فهي أقرب إىل األغنية امللحمية املوجودة
ّ
يوجهوا سهامهم إىل حصانه حتى
ليقبل يده ثم يقتله ويهرب من دون أن
تنبههم امرأة إىل أن ّ
يتمكن الجنود من إصابته إىل أن ّ
يف امللحق ،إذ يقرتب القاتل من السلطان ّ
يقع ويمسكوا به:

Evlija Celebi, Putopis, prevod i komentar Hazim Sabanovic, (Sarajevo: V.Maslesa, 1979), p. 269.
Vuk Karadzic, Srpske narodne pjesme II (Wien 1854).

13

Vladimir Bovan, Antologija srpske narodne epike sa Kosova i Metohije (Pristina: 1974).

14

 15يف األلبانية بدأ طبع هذه األغاين امللحمية يف وقت متأخر بسبب تأخر ظهور األبجدية املوحدة والطباعة عند األلبان .فقد طبع الباحث األلباين لف نويس  L. Nosiثالثًا
منها يف الباسان بألبانيا عام  ،1918وطبع الباحث الرصيب الكوسويف غليشا الزوفيتش  G. Elezovicواحدة منها يف األلبانية مع ترجمة رصبية يف بلغراد خالل عام  1921ثم تتابع
ذلك يف يوغسالفيا امللكية وألبانيا يف الربع الثاين للقرن العرشين ويف كوسوفو بشكل خاص بعد عام  .1950أما يف اللغات األوروبية فانظر بشكل خاص:

M.M. Hasluck, "An Albanian ballad on the assassination in 1389 of Sultan Murat I on Kosovo Plain," Occident and Orient (London 1936), pp.
210 - 233; Katherina A.Penington-Peter Levi, Marko The Prince: Serbo-Corat Heroic Songs (London: 1984); Anna di Lellio, The Balttle of
Kosovo 1389 An Albanian Epic (London- New York: I.B.Tauris, 2009).
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عاصمتها سمدرفو  Smedervoيف صيف 1459م .ومن هنا ،ليس من الصحيح ما نجده يف املالحم الرصبية حول معركة كوسوفو باعتبارها

الكارثة التي محقت الرصب والدولة الرصبية ،والتي أثارت لذلك مشاعر األلم والغضب واالنتقام خالل القرون الالحقة ضد كل ما هو

تريك /عثماين /مسلم ،وهو ما استفادت منه األيديولوجية القومية الرصبية الجديدة منذ القرن التاسع عرش يف توجيه املشاعر واألفكار

وفق أجندتها الخاصة لتحرير الرصب يف كل مكان من الحكم العثماين وبعث رصبيا من جديد بجذورها القروسطية كدولة قومية للرصب.
أن التمايز بني املالحم الرصبية واأللبانية بدأ بعد استقرار الحكم العثماين يف كوسوفو وانتشار اإلسالم هناك ،إذ أدى
ويبدو ّ

ذلك إىل اعتناق أغلبية األلبان لإلسالم بينما بقيت أغلبية الرصب عىل ديانتهم األرثوذكسية .وبهذا يمكن أن تكون األغاين التاريخية
مصدرا لهذا االنعطاف املهم الذي حدث ،والذي باعد ما بني
واملالحم األلبانية عن معركة كوسوفو ( 22أغنية تشتمل عىل  5000بيت)
ً
وتعب عن رؤية مغايرة عن املعركة نتيجة العتناق أغلبية
الشعبني ،وجعل األغاين التاريخية واملالحم األلبانية تكتسب عنارص جديدة ّ
األلبان لإلسالم).(16

كليا بني الطرفني إىل السلطان الذي جاء عىل رأس الجيش العثماين ،إذ أصبحت
فمن الطبيعي يف هذه الحالة أن تختلف النظرة ً

املالحم األلبانية ّ
تعب عن
تركز عىل تقواه وحرصه عىل نرش اإلسالم واستعداده للتضحية بحياته يف سبيل ذلك ،كما غدت هذه املالحم ّ
يميزها عن
القيم املرتبطة بالدين الجديد (الشهادة ،الحالل والحرام  ...إلخ) .ولكن من ناحية أخرى حافظت املالحم األلبانية عىل ما ّ

تلك الرصبية بحرصها عىل إبراز دور البطل املحيل /الكوسويف ميلوش أوبيليتش الذي اغتال السلطان مراد.

أن املالحم األلبانية تبدأ برؤية السلطان مراد لحلم غريب يتمثل يف وجود نرسين عىل كتفه األيمن ،وعندما استدعى
وهكذا نجد ّ

بشوه بفتح كوسوفو .وبعد ذلك تتابع هذه املالحم استعداد السلطان لذلك الفتح ،وتركز يف التفاصيل التي تدل عىل
املنجمني يف قرصه ّ
ّ

وأن دوافعه يف ذلك ليست إال لخدمة اإلسالم .ويف هذا السياق تكتسب املالحم األلبانية بعض العنارص األسطورية.
تقواه كحاكم مسلم ّ
فعندما وصل السلطان إىل شاطئ البحر خاف عىل جنوده من الركوب يف البحر الهائج ولذلك دعا الله إىل شق البحر حتى يتمكن جنوده

من عبور البحر عىل الرتاب ،مما ّ
أن السلطان يدعو الله ويرضب
مكنه أن يتابع طريقه بسالم ،بينما نجد يف ملحمة أخرى من  460بي ًتا ّ
البحر بعصاه (كما فعل النبي موىس) فينشق البحر عن درب آمن لجنوده).(17

أن هذا ال ينسجم مع الحقائق املعروفة ،إذ تجعله
وبعد هذا العبور تتابع املالحم األلبانية سري فتوحاته الناجحة عىل الطريق ،مع ّ

يبدأ بفتح سالونيك والتوجه بعدها إىل سكوبيه ومنها إىل كاتشانيك ،املمر الصعب بني مكدونيا وكوسوفو ،حيث يفشل السلطان هناك يف
إحراز أي نرص .وتميل هنا املالحم األلبانية إىل إبراز القيم األخالقية املرتبطة بالدين الجديد /اإلسالم (الحالل والحرام) ،حيث يشك

أن أحد الجنود ،أخذ يف طريقه
السلطان يف أسباب هذا الفشل ويجمع جنوده ليتأكد إن كان قد ارتكب أحدهم الحرام .وملا يكتشف ّ
فورا بأن يذهب وفد إىل صاحب البستان ليطلب منه وهب
تفاحة من أحد البساتني من دون أن يستأذن صاحب البستان يأمر السلطان ً
هذه التفاحة إىل السلطان ليك تخرج من الحرام إىل الحالل.

ّ
أن عالقات الرصب مع األلبان كانت عىل ما يرام إىل أن اعتنق األلبان اإلسالم وابتعدوا بذلك عن جريانهم الرصب:
16
تركز النظرة الرصبية عىل ّ

Dimitrije Bogdanovic, Knjiga o Kosovu (Beograd: SANU, 1986), pp. 91 - 92.

وفيما يتعلق بالنظرة األلبانية ،تتمايز يف السنوات األخرية النظرة الكاثوليكية عن تلك املسلمة حول أسباب هذا االنعطاف ونتائجه:

Gjin Gasperi, Skopsko-Prizrenska biskopija kroz stoljeca (Zagreb: KS, 1986), pp. 125 - 140; Don Shan Zefi, Islamizimi i shqiptareve gjate
shekujve XV-XI (Prizren: Drita, 2000).
17 Haxhi Krasniqi, Kenga e Luftes se Kosoves 1389, voll. III (Prizren: 1968), pp. 144 - 157.
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صدرا أعظم للسلطان ،وهو ما
وتميل هنا املالحم األلبانية إىل املبالغة؛ إذ يرفض صاحب البستان ،ثم يفرض رشوطه بتعيينه
ً

ّ
الحل أو التحليل يتابع جيش السلطان مسريته املظفرة إىل أن يصل إىل سهل
يضطر السلطان إىل املوافقة بسبب تلك التفاحة ،ومع هذا
كوسوفو حيث جرت املعركة املشهورة).(18

وتمسكهم بدينهم .فقد
أن املالحم األلبانية ُتعيل من أخالق الجنود يف معسكر السلطان
وحتى خالل االستعداد والرتقّب للمعركة نجد ّ
ّ

رأى البطل املحيل /الكوسويف أوبيليتش أن يرسل إىل معسكر السلطان ثالثني فتاة جميلة ،ويف ملحمة أخرى  12ألف فتاة؛ أي عىل عدد الجنود

محمالت بالذهب لزعزعة نفوس الجنود هناك .ولكن الفتيات عدن شاكيات من أنه لم يلتفت أحد من الجنود إىل جمالهن أو ذهبهن).(19
األتراكّ ،
ومع اندالع املعركة نجد الذروة امللحمية يف اغتيال السلطان مراد .فالبطل املحيل /الكوسويف يقرر أن يذهب إىل السلطان بنفسه

مد قدمه ليقبلها فسيطعنه بالخنجر .ويف مجلس السلطان
مد يده
فسيقبلها ويستسلم له ،وإذا ّ
ويترصف هناك بناء عىل موقف السلطان :إذا ّ
ّ

يمد يده
يدور النقاش حول املوقف الذي يجب أن يتخذه السلطان .فشيخ اإلسالم يف إحدى املالحم األلبانية ّ
يوضح له أنه ال يجوز أن ّ
أن الرعية ستبقى خاضعة له عىل الدوام .ومع هذا املوقف
لغري املسلمني ،ويؤكد له آخرون يف املجلس أنه إذا ّ
ليقبلها فهذا يعني ّ
مد له قدمه ّ

(تقديم السلطان لقدمه) يقوم أوبيليتش بإمساك هذه القدم بيد وطعن السلطان باليد األخرى).(20

وتقدسه .ففي واحدة من هذه املالحم نجد
تمجد السلطان ّ
ونجد هنا بني املالحم األلبانية بعض العنارص األسطورية األخرى التي ّ

رضيحا له يف أرض املعركة ،بينما
أن السلطان مراد يطري يف السماء وهو يحمل رأسه تحت إبطه فتسقط منه نقطة دم يقيم فوقها الجنود
ّ
ً

يتابع هو طريقه إىل مسقط رأسه بورصة حيث يدفن هناك).(21

يمجد أو
ويف املقابل نجد ً
أيضا التمجيد /التقديس ذاته لكوبيلتيش الذي قتل السلطان ،إذ ال ُيدان كمجرم كما ُيفرتض وإنما ّ

أيضا
أن هذا الجزء هو من األصل الذي بقي موجو ًدا .وهكذا يطري أوبيليتش ً
ّ
يقدس كبطل يف املالحم األلبانية ،مما يمكننا من تفسري ّ
أيضا بإضافة الحقة لتنزيه
وهو يحمل رأسه تحت إبطه إىل أن يسقط ويموت بفعل خيانة من امرأة مسيحية) ،(22وهو ما يمكن تفسريه ً
املسلمني عن الخيانة بعد أن أصبحت أغلبية األلبان من املسلمني.

التوظيف األيديولوجي للمالحم حول معركة كوسوفو
بعد انبعاث رصبيا من جديد خالل الفرتة  ،1830 - 1815كإمارة وراثية ذات حكم ذايت ،أخذت العاصمة الجديدة (بلغراد)

تتحول إىل مركز لأليديولوجية القومية الرصبية الجديدة التي هدفت إىل بعث رصبيا بحدودها يف القرون الوسطى كدولة قومية
ّ
تحولت هذه األيديولوجية إىل سياسة دولة بعد املرشوع الذي قدمه الوزير إيليا غراشانني  1847 I. Grasaninإىل األمري
للرصب .وقد ّ
فإن اإلنتلجنسيا الرصبية
ميلوش اوبرنوفيتش  .(23)M. Obrenovicوحسب املؤرخ الرصيب ميودراغ بوبوفيتش ّ ، Miodrag Popovic

الجديدة يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش هي التي حولت "أسطورة كوسوفو"  Kosovo mythإىل نواة لأليديولوجية القومية
18

انظر األغنية امللحمية الواردة يف امللحق.

20

املرجع نفسه.

19
21
22

املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.

Arapi, p. 196.
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)(24
تحول مع الزمن إىل
فس بقبول رصبيا لـ "اململكة السماوية" وهو ما ّ
الرصبية  .فحسب األسطورة كانت هزيمة الرصب يف املعركة ُت ّ

تحول اليوم الذي جرت
"وعد إلهي بانبعاث رصبيا من جديد كإمرباطورية أرضية كما كانت عشية املعركة" .ومع أدلجة هذه األسطورة ّ

فيه املعركة ( 15حزيران /يونيو حسب التقويم القديم و 28حزيران /يونيو حسب التقويم الجديد) من "يوم النبي آموس والقديس الزار"

أن
يوما
يف التقويم الكنيس والرسمي إىل "يوم فيد" Vidovdan
قوميا .واملهم هنا ّ
ً
مقدسا ً
ابتداء من عام  ،1892والذي أصبح بذلك ً
ً
ويوما ً

ومستمرا يف األغاين الشعبية حتى بعد
فيد  Vidكان إله الشمس والحرب عند الرصب القدماء قبل اعتناق املسيحية ولكنه بقي حارضًا
ً
تميزت بتجييش املشاعر
اعتناق الرصب للمسيحية بقرون) .(25ومن الواضح هنا ّ
أن انبعاث إله الحرب كان يناسب املرحلة الجديدة التي ّ

لـ "استعادة كوسوفو".

فبعد استقالل رصبيا وتوسعها يف عام  1878أصبحت حدودها الجديدة تطل عىل سهول كوسوفو الغنية ،ولذلك فقد ازداد االهتمام

والرتويج للمالحم الرصبية حول معركة كوسوفو التي أخذت تتحول اآلن إىل "األرض املقدسة" للرصب التي ال بد من تحريرها من
العثمانيني /املسلمني .وقد ازداد هذا بعد عام  ،1882حني تحولت رصبيا إىل مملكة ،وخاصة مع اقرتاب الذكرى الـ  500للمعركة يف

عام  ،1889التي تم االحتفال بها لحشد التأييد للنظام املليك الساعي إىل "تحرير كوسوفو" .وقد حانت اللحظة املناسبة يف خريف 1912

حني اندلعت الحرب البلقانية لتصفية الرتكة العثمانية يف البلقان .فقد شنت رصبيا الحرب بشعارات اسرتدادية ،دينية وقومية ،السرتداد

"األرض املقدسة" التي فقدت أمام العثمانيني يف عام  .1389ويف هذا اإلطار حدثت مجازر جماعية ضد األلبان املسلمني ،الذين كانوا

أن الجيش الرصيب جاء لتحرير "األرض املقدسة" و"األخوة األرثوذكس"؛ ولذلك اعترب هؤالء
يشكلون أغلبية السكان ،عىل اعتبار ّ
املسلمون غرباء عن كوسوفو أو ال مكان لهم هناك).(26

وتوسعها بضم كوسوفو تصاعدت الروح القومية املرتبطة بـ "أسطورة كوسوفو" إىل الذروة،
ومع انتصار رصبيا يف الحرب البلقانية
ّ

ولذلك لم يكن من املستغرب أن تختار املنظمة القومية الرصبية التي قررت اغتيال ويل عهد النمسا واملجر يف رساييفو "يوم القديس

فيد" ( 28حزيران /يونيو) لتنفيذ االغتيال .ولكن اندالع الحرب العاملية األوىل يف صيف  1914أدى برسعة إىل انهيار رصبيا يف خريف
أيضا روح معركة كوسوفو 1389؛ إذ قورن انهيار رصبيا يف ( 1389الذي لم يحدث كما رأينا) مع انهيار
وشتاء  ،1916 - 1915وهو ما أنعش ً

أيضا نتيجة للدعاية الرصبية التي
رصبيا يف  .1916 - 1915ولم تكن هذه املقارنة تجري يف رصبيا فحسب ،بل يف أقىص القارة األوروبية ً
اعتمدت عىل توظيف الرتاث امللحمي حول معركة كوسوفو .ففي صيف  1916انترشت يف لندن امللصقات التي كتبت عليها "فكروا يف

رصبيا وص ّلوا ألجل رصبيا" .وبمناسبة "يوم كوسوفو" يف  28حزيران /يونيو ُطلب من الجميع أن يشاركوا يف هذا اليوم بتقديم املساعدة
إىل رصبيا ،فاستجابت لتلك الدعوة  12ألف مدرسة شارك فيها التالميذ يف التعبري عن مشاعر التضامن مع رصبيا) ،(27يف الوقت الذي

كانت تتفق فيه بريطانيا مع الحلفاء عىل تقسيم ألبانيا من جديد ومنح رصبيا املزيد من األرايض األلبانية).(28

24 Miodrag Popovic, Vidovdan i casni krst (Beograd: Slovo ljubve, 1997), p. 144.
25 Branimir Anzulovic, Heavently Serbia: From Myth to Genocide (New York: New York University Press, 1999), pp. 81 - 85.

طومسن  Christopher Thomsonكمراقب إىل ميدان العمليات للجيش الرصيب .وبعد
 26بعد اندالع الحرب البلقانية أرسلت وزارة الحرب الربيطانية العقيد كريستوفر
ُ
لقائه بالعقيد الرصيب غ .ب كتب ماييل" :لقد أعطاين العقيد صورة عن مشاعر الحقد التي يك ّنها الرصب لأللبان  ...وهي التي عززتها ترصفات الجيش الرصيب يف القرى األلبانية.
فقد ُد ّمرت قرى بكاملها وشملت املجازر هناك الشيوخ والنساء واألطفال يف بيوتهم أو ُكتب عليهم املوت من الربد والجوع بعد أن نهبت قراهم ولم يرتك لهم يشء  ...لم يحدث
أي بلد بكوكبنا األريض أو يف تاريخ الحروب":
أفظع من هذا يف ّ

Xheladin Shala, Pushtimi i Kosoves nga Serbia dhe Mali i zi 1912 - 1913 (Prishtine: Instituti albanologjik, 2012), pp. 235 - 236.

27 Tim Judah, Kosovo: War and Revenge (New Haven & London: Yale nota Bene & Yale University press, 2002), pp. 16 - 17.
28 Peter Bartl, Shqiperia nga mesjeta deri me sot, perktheu Shkumbim Brestovci (Prizren: Drita, 1999), pp. 173 - 174.

67

العدد 2

متوز  /يوليو 2015

ولذلك فقد كافأ الحلفاء رصبيا يف نهاية الحرب بتوسيع حدودها إىل أقىص حد ممكن عىل حساب النمسا /املجر وبلغاريا ،التي

تحالفت معها الدولة العثمانية .ويف إطار الدولة الجديدة (مملكة الرصب والكروات والسلوفني) ،التي تميزت بهيمنة الرصب عىل مفاصل
الدولة ،حرص النظام الجديد عىل تمرير الدستور األول للدولة يف "يوم القديس فيد" ( 28حزيران /يونيو  ،)1921ولذلك بقي يعرف

أن االهتمام الكبري بجمع املالحم الرصبية حول معركة كوسوفو ونرشها يرتافق مع اإلرصار عىل
بـ "دستور فيد" .ويف هذا السياق نجد ّ
التخلص من وجود اآلخر /املسلم يف كوسوفو الذي له صورة سلبية يف تلك املالحم الرصبية .وبعد تهجري مئات األلوف من األلبان

املسلمني واالتفاق مع تركيا الكمالية يف عام  1938عىل تهجري عدد مماثل ،أراد النظام املليك أن يتوج إنجازه يف  28حزيران /يونيو 1939

باحتفال مهيب بالذكرى الـ  550ملعركة كوسوفو).(29

ومن مفارقات ذلك اليوم أن الحزب الشيوعي اليوغساليف ،الذي كان عىل رأس املعارضة ضد النظام ،قد و ّزع يف ذلك اليوم

أن كل هذا يجري عىل حساب شعب آخر يف كوسوفو :األلبان .ولكونه يف املعارضة ،فقد اعرتف الحزب
املناشري التي تلفت االنتباه إىل ّ
الشيوعي اليوغساليف بكيان متميز لكوسوفو وحق األلبان فيها بالبقاء والتمتع باملساواة مع بقية شعوب يوغسالفيا .وبعد وصول الحزب
الشيوعي إىل السلطة اعرتف لأللبان بحكم ذايت يف كوسوفو وتطور هذا الوضع يف عام  1974إىل حد االعرتاف بكوسوفو وحدة فيدرالية
حاسما منذ ذلك الحني).(30
دورا
ً
ذات دستور عىل قدم املساواة مع الوحدات الفيدرالية األخرى ،إذ أصبحت األغلبية األلبانية تؤدي ً

وقد أدى هذا الوضع الجديد إىل بروز معارضة رصبية متزايدة ضد الرئيس جوزيب تيتو  Josip Titoبحجة "خسارة كوسوفو" مرة

أن يصدر يف تلك السنة ( )1974طبعة جديدة من املالحم الرصبية
أخرى بعد الخسارة األوىل يف عام  .1389وربما ليس من املصادفة ّ

عن معركة كوسوفو) .(31وقد برز يف تلك السنوات عىل رأس تلك املعارضة الروايئ الرصيب دوبريتسا تشوسيتش  Dobrica Ćosićوعضو
األكاديمية الرصبية الذي أصبح ُيعرف بلقب "أبو القومية الرصبية" ،إذ ّ
أكد يف كلمة له يف األكاديمية الرصبية عام 1978هذا الرتابط

"إن وجودنا الروحي جاء نتيجة للدين واألسطورة القومية ،وبالدرجة األوىل نتيجة
بني القومية الرصبية الصاعدة و"أسطورة كوسوفو"ّ :

)(32
تحولت هذه املعارضة الرصبية بعد وفاة تيتو يف عام  1980إىل املطالبة بمراجعة
ألسطورة كوسوفو والشعر امللحمي العظيم"  .وقد ّ

يوغسالفيا التيتوية و"اسرتداد كوسوفو" مرة أخرى .وقد برز عىل رأس هذه النزعة الجديدة داخل الحزب الشيوعي يف رصبيا سلوبودان
ميلوشيفيتش Slobodan Miloševićيف عام  1986بعد أن اكتشف أهمية كوسوفو كرافعة أيديولوجية للسلطة).(33

التحول املهم ،الذي ترافق مع الدعوة إىل توحيد الرصب يف يوغسالفيا وتوحيد رصبيا (أي ضم كوسوفو ثانية إىل رصبيا)،
ومع هذا
ّ

كانت قد اقرتبت الذكرى الـ  600ملعركة كوسوفو  .1389وخالل تلك السنوات  1987 - 1986برزت بقوة "روح كوسوفو" من خالل
لتبش بقرب املعركة القادمة السرتداد كوسوفو مرة أخرى .ويالحظ هنا
املالحم الرصبية عن معركة كوسوفو ،التي حظيت برواج آنذاك ّ

أن العنرص املشرتك بني العثمانيني واأللبانيني كان اإلسالم ،ولذلك فقد ساعدت املالحم الرصبية عىل الرتكيز اآلن عىل الطابع الديني
ّ

أن رصبيا كانت تدافع عن أوروبا
ملعركة كوسوفو األوىل ( )1389ومعركة كوسوفو الجديدة ( .)1989وهكذا فقد أصبح ُيسمع ألول مرة ّ
29

انظر الرتجمة العربية لهذه االتفاقية مع الظروف التي أدت إليها :األرناؤوط ،ص.124 - 117

30 Radosin Rajovic, Ustavni razvoj od konstituisanja autonomije do reforme 1989, in Kosovo: Proslost i sadasnjost (Beograd: Medhunarodna
politika, 1989), pp. 151 - 164.
Vladimir Bovan, Antologija Srpske narodne epike sa Kosova I Metohije (Pristina: 1974).

31

Anzulovic, p. 113.

32

Slavoljub Djukic, Covek u svom vremenu: Razgovor s Dobricom Cosicem (Beograd: 1989), p. 209.
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أن رصبيا يف عام  1989تدافع كذلك عن أوروبا أمام الخطر الجديد الذي أصبح اآلن
املسيحية يف عام  1389أمام الخطر اإلسالمي ،كما ّ
"األصولية اإلسالمية").(34

جزءا من
ويف هذه األجواء قام ميلوشيفيتش بالخطوة املتوقعة يف آذار /مارس 1989؛ إذ ألغى الحكم الذايت الواسع لكوسوفو وجعلها ً

حق له أن يحتفل يف  28حزيران /يونيو  1989بنرص تاريخي أمام مليون رصيب احتشدوا يف ساحة املعركة للمشاركة يف
رصبيا ،ولذلك فقد ّ
"إن رصبيا قد ربحت من جديد
االحتفال بهذا النرص .ويف خطابه املشهور قال ميلوشيفيتش وهو يذكر اسم ميلوش الذي قتل السلطان مراد ّ

دولتها ووحدتها القومية والروحية ،ولذلك لم يعد من الصعب أن نجيب عىل السؤال القديم :كيف لنا أن نواجه ميلوش؟" .أما الجماهري فقد
هتفت له وهي تقارنه باألمري الزار الذي قاد املعركة يف عام " 1389الزار القيرص ،يا لحظك العاثر لعدم وجود سلوبو(دان) إىل جانبك").(35

ويف هذا الجو الهادر املشبع بالحماس كان هناك من يريد "إرشاك" أوروبا يف هذا النرص ضد اآلخر (املسلم) لتعويض ما حدث يف

إن كوسوفو يجب أن تبدو كـ "القدس
عام  .1389وهكذا قال ماتيا بتشكوفيتش رئيس رابطة الك ّتاب يف رصبيا يف خطابه بهذه املناسبة ّ

حيث تكون لكل أوروبا كنائس فيها").(36

تكرر هذا التوظيف بشكل مختلف بعد عرش سنوات ( )1999حني تدخل حلف األطليس بالقوة العسكرية إلخراج القوات
وقد ّ

الرصبية من كوسوفو بعد مجزرة راتشاك  Racakالتي ارتكبتها القوات الرصبية يف قرية ألبانية خالل كانون الثاين /يناير  .1999فقد ركزت
أن رصبيا ال يمكن أن تتخىل عن كوسوفو
الدعاية امليلوشيفية خالل القصف األطليس ( 24آذار /مارس  8 -حزيران /يونيو  )1999عىل ّ

ألنها "أورشليم الرصب" .ولكن مع اضطرار بلغراد إىل سحب قواتها وتشكيل إدارة دولية انتقالية بموجب قرار مجلس األمن 1244

ً
وصول إىل إعالن استقالل كوسوفو عن رصبيا يف  ،2008/2/17برزت من جديد روح معركة كوسوفو  1389التي
بتاريخ 1999/6/10

تعني خسارة كوسوفو أمام األتراك /املسلمني (الذين ّ
عب عن ذلك رأس الكنيسة الرصبية األرثوذكسية
حل محلهم األلبان اآلن) ،فقد ّ
البطريرك ايرينيه منذ تنصيبه يف عام  2010باعتبار كوسوفو "أورشليم الرصب").(37

جزءا من
وباالستناد إىل ذلك ،لم يعد "يوم فيد" ،عىل حد قول املؤرخ الرصيب دراغومري انجلكوفيتش  Dragomir Andjelkovicيف ً ،2013

املايض بل إنه ال يزال "يرمز إىل الكفاح ألجل كل ما يستحق الحياة ،وإذا لم يتحقق ذلك فاملوت أفضل ألجل أن نرتك ألوالدنا األسس لحياة

كريمة") .(38وبعبارة أخرى ،فقد ترك املؤرخ انجلكوفيتش "معركة كوسوفو" مفتوحة لألجيال القادمة بعد أن انتهت إىل ما انتهت إليه مع جيله.

أيضا حاول أن ّ
يوظف هذا النتاج امللحمي ألهداف أيديولوجية حسب أولويات املرحلة
أن الجانب األلباين ً
ومن ناحية أخرى ،نجد ّ

تمر فيها كوسوفو وألبانيا.
التي كانت ّ

34 Tihomir Djordjevic, "Kosovo 1389, in Kosovo 1389 - 1989," Serbian Lierary Quarterly 1 - 3 (Special edition on the occasion of 600 years
since the Battle of Kosovo), (Beograd 1989), pp. 33 - 34.
35 Judah, p. 82.
36 Robert Thomas, Serbia under Milosevic: Politics in the 1990s (London: Hurst, 1999), p. 49.
37 "Kosovo je srpski Juresalem," Blic (Beograd 5/10/2010).

إن هذه األرض كانت وستبقى رصبية" وهي "أورشليم الرصب":
ورصح هناك "لقد جئنا هنا لنقول ّ
وبمناسبة ذكرى املعركة يف  2012/6/28زار البطريرك ايرينيه كوسوفو ّ

)Danas (Beograd 28/6/2012

ٍ
لدواع سياسية سواء يف الداخل أو يف الخارج (العالقة مع
أن هذا االستدعاء لم يعد يقترص عىل الكنيسة الرصبية ،بل أصبح يشمل الحكومة الرصبية
ويالحظ هنا ّ
أن كوسوفو هي "أورشليم الرصب"
اإلرسائيلية
بوست
جريوزاليم
جريدة
مع
لقاء
يف
فولني
الكسندر
كوسوفو
لشؤون
الدولة
وزير
رصح
2014/3/21
ففي
إرسائيل)؛
ّ
وحتى "جبل صهيون الرصب":

"Vulin for Jerusalem Post: Kosovo is our Jerusalem," International Radio Serbia (21/3/2014).
38 Dragomir Andjelkovic, "Vidovdan i 'datum'," Danas (Beograd 3/7/2013).
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ٍ
موقف
ففي مرحلة ستينيات القرن العرشين كانت ألبانيا تتميز بشيوعية قومية انعكست عىل النتاج األكاديمي والكتب املدرسية بتبني
ٍ
ٍ
أن املؤرخ
حاشد للقومية األلبانية واألصل األلريي لأللبان
ومعاد للحكم العثماين الذي استمر نحو  500سنة يف ألبانيا .ويف هذا السياق نجد ّ
املتخصص يف الدراسات العثمانية بألبانيا سالمي بوالها  S. Pulahaينرش يف عام  1968كتابه الحروب األلبانية – الرتكية يف القرن الخامس

عرش :املصادر العثمانية ،الذي تضمن ترجمة ملقاطع من ملحمة "اسكندر نامه" للشاعر الرتيك أحمدي Aḥmet bin Ibrāhīm Aḥmedī

أن الهدف من هذا
ونصوص للمؤرخ نرشي وغريه من املؤرخني األتراك عن معركة كوسوفو.
ولكن املهم هنا ما قاله يف املقدمة ،إذ أوضح ّ
ّ

الكتاب توضيح "كفاح األلبان يف سبيل الدفاع عن حريتهم واستقاللهم عن اإلمرباطورية العثمانية") ،(39وهو ما شمل معركة كوسوفو.
وبعبارة أخرى ،فقد سعى املؤرخون األلبان يف كوسوفو خالل العهد اليوغساليف إىل إثبات مشاركة األلبان يف هذه املعركة إىل

أن الرواية الرصبية كان ّ
تركز عىل كونها معركة الرصب ضد األتراك .ويف هذا السياق أصبحت معركة كوسوفو
جانب الرصب ،يف حني ّ
رم ًزا للمعركة املتصاعدة بني املؤرخني الرصب واأللبان حول "الحق التاريخي" لكل طرف يف كوسوفو ،التي كانت تتداخل مع املعركة

السياسية حول مصري كوسوفو بني جمهورية رصبيا والفيدرالية اليوغسالفية .ففي السنوات الصعبة عىل األلبان التي تلت موت تيتو ،نرش

املؤرخ الكوسويف املختص بالدراسات العثمانية اسكندر رضا  S. Rizajعام  1982كتابه كوسوفا خالل القرون  17 - 15وأكد فيه وجود
األلبان يف كوسوفو خالل القرون الوسطى ،يف الوقت الذي كان املؤرخون الرصب ينفون ذلك ،كما أكد "مشاركتهم املؤكدة يف معركة

أن املعركة جرت يف أراضيهم").(40
كوسوفو طاملا ّ

أن الرصب كانوا يف تلك املعركة
ويف الوقت الذي كان فيه الرصب يحتفلون منترصين بالذكرى الـ  600ملعركة كوسوفو بالرتكيز عىل ّ

أن
أن بعض املؤرخني األلبان انخرطوا بذلك اعتقا ًدا منهم ّ
ال يدافعون عن رصبيا فحسب ،بل عن أوروبا من "الخطر اإلسالمي" ،نجد ّ
يعب عن ذلك بدراسة نُرشت يف كتاب
املوقف األورويب منهم يرتبط باملوقف من اإلسالم .ومن هنا ،نجد ّ
أن املؤرخ األلباين سالمي بوالها ّ
أن األلبان شاركوا يف معركة كوسوفو ملواجهة
موجه إىل الغرب ،ويذكر فيها ّ
صدر باإلنكليزية يف تريانا بعنوان الحقيقة حول كوسوفو ّ

مرشفة يف تاريخ شعوب البلقان بكفاحهم للدفاع عن حريتهم واستقاللهم وعن
"اإلسالم املتخلف" ،وأنهم لذلك يحتلون "مكانة ّ
أيضا").(41
الحضارة األوروبية ً

أن األلبان يركزون يف هذه الفرتة عىل إثبات ألبانية البطل الحقيقي يف املالحم الرصبية واأللبانية عن املعركة
ويف هذا السياق نجد ّ

تحول إىل "أيقونة الرصب" وأصبح شخصية ملهمة
(ميلوش كوبليتش) ،الذي قام باغتيال السلطان مراد األول .فقد كان هذا قد ّ
ً
وصول إىل الذكرى الـ  600ملعركة كوسوفو؛ فقد قال الرئيس
للجيش الرصيب خالل الحرب البلقانية ضد الدولة العثمانية 1913 - 1912
ميلوشيفيتش بنشوة االنتصار أمام مليون رصيب احتشدوا يف أرض املعركة "لم يعد من الصعب اآلن أن نجيب عن السؤال القديم :كيف

نقف أمام ميلوش؟" ،بينما سعى بعض املؤرخني الكوسوفيني من الجيل الثاين إىل سحب البساط من تحت أقدام الجانب الرصيب بإثبات

أن هذا البطل للمالحم الرصبية واأللبانية حول املعركة ليس سوى ألباين باسم ميلوش كوبيال أو ميلوش أوبيليتش).(42
ّ

Pulaha, p. 9.

39

40 Skender Rizaj, Kosova gjate shekujve XV, XVI dhe XVII Administrim, Ekonomia, shoqeria dhe levizja popullore (Prishtine: Rilindja, 1982),
pp. 18 - 19.
41 Selami Pulaha, "on the presence of Albanians in Kosova during the 14th-17th Centries" in The Truth on Kosova (Tirana: Instituti i histories,
1993), p. 27.

42

لدينا عدة كتب صدرت يف كوسوفا حول هذا املوضوع استعرضتها باإلنكليزية آنا دي بيللو يف كتابها:
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ولكن بعد حرب عام  1999وسحب رصبيا لقواتها من كوسوفو ساد نوع من الحماس بني األلبان للغرب الذي تدخل إلنقاذهم

ولالندماج الرسيع يف أوروبا .ويف هذا السياق برزت دعوات تطالب األلبان باالرتداد الجماعي إىل "دين األجداد" والثقافة ااملسيحية
أن التناول األلباين لبطل املالحم الرصبية واأللبانية ميلوش كوبيليتش أصبح ّ
يركز عىل
املشرتكة مع أوروبا) .(43ويف هذا السياق نجد ّ
األصل املسيحي لأللبان وعىل املايض املشرتك لأللبان مع شعوب البلقان املسيحية .وألجل ذلك يلوم أحمد تشرييزي مؤلف كتاب
ميلوش كوبيليتش :رصيب أو ألباين؟ املؤرخني األلبان عىل تناسيهم مثل هذه "الشخصية األلبانية" ،ويعيد ذلك لكون األلبان اعتنقوا

بشكل جماعي "دين السلطان املقتول").(44

خامتة
ُتعترب املعركة التي جرت بني الطرف العثماين وحلفائه وبني الطرف الرصيب وحلفائه يف "سهل كوسوفو" يف  1389/6/28من املعارك

املهمة يف تاريخ البلقان والدولة العثمانية والعالقات بني الرشق والغرب (باملعنى الديني األيديولوجي الالحق) عىل الرغم من غموض
ما حدث يف ذلك اليوم.

أن السلطان مراد األول الذي حرص بنفسه عىل قيادة الجيش يف هذه املعركة سقط ً
قتيل ،كما هو األمر مع األمري الزار
فاألمر املؤكد ّ

أن املصادر األورربية املعارصة تشري إىل
الرصيب ،وعاد أثر ذلك الجيش العثماين برسعة إىل العاصمة أدرنة بعد إعالن بايزيد خلفًا ألبيه .ومع ّ

فإن املصادر الالحقة (العثمانية والرصبية) أصبحت تشري إىل "هزيمة" لحقت بالرصب يف أرض املعركة.
"هزيمة" لحقت بالعثمانينيّ ،

عبت عن نفسها يف املالحم الكثرية لدى شعوب
ولكن املهم هنا ّ
ّ
تحول إىل "أسطورة كوسوفو" التي ّ
أن ما حدث يف عام ّ 1389

البلقان ،وخاصة لدى الرصب واأللبان ،التي أصبحت تغ ّنى يف املناسبات املختلفة عرب القرون الالحقة لتبقي "روح كوسوفو" حية

وشاهدة عىل ما يتطور من أحداث سياسية ونزعات أيديولوجية جديدة يف املنطقة.

فكوسوفو بعد قرون من الحكم العثماين لم تعد للرصب بل أصبح األلبان يشكلون أغلبية سكانية وهي عىل عداء مع الرصب

توحدهم؛ الكنيسة
فرق بينهم الدين .فالرصب بعد انهيار دولتهم يف عام 1459م لم تعد لهم سوى مؤسسة واحدة ّ
األرثوذكس بعد أن ّ

حية عند
الرصبية األرثوذكسية التي ّ
حولت أبطال معركة كوسوفو إىل قديسني وصبغت كوسوفو بصبغة دينية رصبية لتبقي "روح كوسوفو" ّ
أن األلبان مع اعتناقهم لإلسالم أصبحت املالحم عندهم ِّ
تقدم صورة مختلفة عما حدث يف معركة
الرصب السرتجاع دولتهم ،يف حني ّ
كوسوفو .ويف هذا السياق ،أصبحت املالحم املؤسطرة ملا حدث يف  1389تخدم أجندة أيديولوجية جديدة عند الرصب واأللبان ،سواء يف
ما يتعلق بالسعي لتأسيس دولة مستقلة أو للعالقة ببني الرشق والغرب.

 43ارتبطت هذه الحملة بأسماء كبرية يف األدب واألكاديميا وعىل رأسهم الروايئ املعروف إسماعيل كاداريه وغريه .للمزيد عن ذلك انظر :محمد م .األرناؤوط ،إسماعيل
أن رئيس جامعة بريشتينا زينل كلمندي  Z. Kelmendiدعاين إىل فنجان قهوة يف
كاداريه بني االدب والسياسة (عمان :دار أزمنة ،)2005 ،ص  .94 - 83وأذكر هنا باملناسبة ّ
فندق غراند بوسط بريشتينا يف آب /أغسطس  2000وقال يل يف ذروة الحماس للغرب واالندماج يف أوروبا آنذاك "خالل عرش سنوات سيعود معظم األلبان إىل دينهم القديم،
سيسهل علينا االندماج يف أوروبا" .ولكن يف أول إحصاء بعد استقالل كوسوفو عن رصبيا ( )2011كانت نسبة املسلمني هي األعىل يف أوروبا (.)%95
وهو ما ّ

44 Ahmet Qerizi, Milosh Kopiliqi, serb apo shqiptar (Prishtine: Radio Kosova e lire, 2003), pp. 38 - 39.
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املالحق
 - 1سقوط اإلمرباطورية الرصبية
سجلت بروايات عديدة منذ القرن التاسع عرش تختلف من واحدة إىل أخرى
تعترب هذه امللحمة من أقدم اإلبداعات الشعبية ،وقد ّ

بإضافات طفيفة ،ترجمت الحقًا إىل عدة لغات ولدينا يف اإلنكليزية ترجمتان لها:

Anne Penington-Peter Levi, Marko The Prince: Serbo-Croat Heroic Songs (London 1984), pp. 17 - 18; The
Battle of Kosovo-Serbian Epic Poems, translated from Serbian by John Mattias and Vladeta Vuckovic, preface by
Charles Simic (Athens: Swallow Press, 1987), pp. 33 - 35.

رسب من الطيور

من األرض املقدسة
من أورشليم

عصفورا
يضم طائر سنونو ،يحمل
ً
ّ
إنه القديس إيليا؛

عصفورا
ال ،إنه ال يضم طائر سنونو وال يضم
ً
بل رسالة من أم الله
إىل القيرص يف كوسوفو

يسقط الرسالة عىل حضنه
ويقول لإلمرباطور:

"الزار ،أيها اإلمرباطور املجيد،
أي مملكة اخرتت،
مملكة األرض،

أم مملكة السماء؟

إذا اخرتت مملكة األرض

فاحزم الخيول وجهز العتاد

وادفع بالرجال األقوياء ،املحملني بالسيوف،
للهجوم عىل األتراك،

جميعا.
وسيقضون عليهم
ً

ولكن إذا أردت مملكة السماء
انسج كنيسة حول كوسوفو،
وال تنب أسسها بالرخام

بل بالحرير والجوخ األحمر.
ّ
صل وأمر رجالك،
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هم سيموتون،

وأنت ستموت،
ستموت بينهم

حني يموتون".

حني سمع اإلمرباطور هذه الكلمات
ّ
فكر يف نفسه:

"يا إلهي ،ماذا أفعل؟
أي مملكة أريد؟
ّ

هل هي مملكة السماء؟

هل هي مملكة األرض؟

اخرتت مملكة األرض
وإذا
ُ
فمملكة األرض قصرية،

ومملكة السماء رسمدية".

واختار اإلمرباطور مملكة السماء
 - 2معركة كوسوفا

)(45

وترك مملكة األرض.

سجلها الباحث الرصيب ف .دانتشتوفيتش  V. Dancetovicيف عام
تعترب هذه من أشهر املالحم عن معركة كوسوفو عند األلبانّ .

 1952من فم أحد الرواة الشعبيني (رستم كابايش) بقرية بوالتس الكوسوفية وطبعت ألول مرة عام  1953يف املجلد الثاين من "أغاين
شعبية ألبانية من كوسوفا وميتوهيا" (بريشتينا  ،)1953ومن ثم ُطبعت عدة مرات خالل الفرتة  .2007 - 1968ويف غضون ذلك ُس ّجلت
مؤخرا حسب األصول العلمية عن
روايات أخرى من هذه األغنية امللحمية يف أماكن أخرى بكوسوفو خالل الفرتة  1955 - 1954وطبعت
ً
معهد الدراسات األلبانية يف بريشتينا:

Demush Shala, Kenge popullore historike (Prishtine: 1973), pp. 47 - 52; Instituti albanologjik i Prishtines,
Kenge popullore historike I (Prishtine: 2007), pp. 27 - 40, 41 - 48, 49 - 65, 66 - 72, 73 - 75.

يف أحد األيام

خلد السلطان مراد للنوم،
ورأى أبونا يف نومه

نرسين يسقطان عليه

ّ
ويحطان عىل كتفه األيمن.

حني أفاق السلطان يف الصباح
45

يف األصل  Kosovaحسب الصيغة األلبانية لالسم.
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أخذ يف الوضوء

وصىل صالة الفجر يف وقتها

أرسل وراء مفرسي األحالم

)(46

وحني وصلوا عند السلطان سألوه:
 خري يا أبونا؟ ملاذا أرسلت وراءنا؟ خري إن شاء الله يا أوالدي!لقد رأيت شي ًئا يف نومي

خريا.
وأرجو الله أن يجعله ً

لقد رأيت نرسين يحطان عىل كتفي
أخذ أحد املكربين يف التكبري:
ستفتح كوسوفا يا أبونا!
سارع السلطان مراد

بإرسال األخبار للسعاة ليأتوه

)(47

وبعد أن اجتمعوا عنده سألوه:
 خري الله يا أب كل تركيا؟ملاذا أرسلت وراءنا؟

وماذا يمكن أن نخدمك؟

 -خري إن شاء الله يا أوالدي!

أخذ السلطان يوزع عليهم الرسائل:

خذ يا بني هذه الرسالة لشيخ اإلسالم
وأرسل هذه للصدر األعظم

وأوصل هذه إىل جيان العريب

)(48

أرسلت الرسائل إىل وكالء السلطان
وقال السلطان لوكيله:

46

يكب عند تفسري الحلم.
يف األصل " تكبريجي"  takbirxhiاملؤلفة من تكبري  +جي الرتكية ،وأصبحت تعني عند األلبان مفرس األحالم ّ
ألن املفرس ّ

 47يف األصل " التتار"  ،tatarوغدت تعني يف األلبانية كما يف الرتكية والعربية الساعي الذي ينقل الربيد الرسيع عىل فرسه يف الدولة العثمانية ،وهي تستخدم بهذا املعنى
يف الرتاث الشعبي األلباين:
Tahir Dizdari, Fjalor i orientalizmave ne gjuhen shqipe (Tirane-Rabat: 2005), pp. 1001 - 1002.

48

يف األصل الرساسيني  Sarasiniوالرساسنة اسم كان يطلق عىل املشارقة بشكل عام ويشمل العرب.
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لقد قرأوا الرسائل،

وأرسلوا جنودهم لالنضمام إىل جيشنا
حتى مأل األرض
بقدرة الله.

توضأ السلطان

ونرش الصنجق الرشيف

)(49

وخرج أمام العسكر

وقام أبونا بتوجيههم

)(50

فسجد عىل األرض كل الجنود.
دعاهم األب إىل القيام
وقادهم كالحمامة

وحني وصل بهم إىل البحر
وجد البحر مغلقًا

توجه السلطان بالدعاء:

يا ريب أنت الذي ال إله غريك،
أفسح املاء من البحر

ليك يسري العسكر عىل األرض
استجاب الله لدعائه

وفسح املجال بني الشاطئني
فسار العسكر عىل الرتاب.

توجه السلطان إىل الجميع
جيدا يا أوالدي!
اسمعوا ً

إذا كان بينكم من هو نادم

فليعد قبل أن يغلق البحر ثانية!
 49يف األصل "صنجق رشيف"  ،Sanxhak sheriffويقصد به الراية التي احتفظ بها العثمانيون من الذخرية النبوية ،وكانت ال تستخدم أو تنرش إال يف املعارك التي لها
أهمية كربى..876 .Dizdari, p :
 50يف األصل يلقّنهم أو يقوم بالتلقني talkin؛ والتلقني أخذه األلبان من األتراك ويعني عندهم ما يقوم به الشيخ عند دفن امليت لتعليمه بماذا يجيب عن أسئلة امللكني
منكر ونكري عما فعله يف حياته.
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أجابه العسكر بصوت واحد:
لسنا نادمني عىل موتنا!

توجه السلطان نحو سالونيك
وحارصها من كل جهة

جرت هناك معركة قوية:

كان السلطان ال يتوقع شي ًئا من الدنيا
فبقي يقاتل سبعة أيام وسبع ليال
حتى فتح السلطان سالونيك
وأقام الحكم فيها).(51

توجه األب مع قواته إىل اسكوب
وحارصها من جميع الجهات
جرت هناك معركة قوية

ولم يكن هناك من يقف يف وجه السلطان.
بقي يقاتل سبعة أيام وسبعة ليال
حتى فتح اسكوب

وأقام الحكم فيها).(52

توجه السلطان إىل كاتشانيك

)(53

وحارصها األب من كل الجهات
وجرت هناك معركة قوية

لم ترس األمور عىل ما يرام مع السلطان
وأخذ العسكر يرتاجعون إىل الوراء.

تعرضت للحصار العثماين ألول مرة يف عام 1383م ،واستسلمت دون قتال للعثمانيني يف نيسان /أبريل 1387م ،حيث خضع حاكمها مانويل
 51من املعروف ّ
أن سالونيك ّ
باليولوغ (اإلمرباطور الالحق) للسلطان مراد .ولكن بعد هزيمة السلطان بايزيد يف عام 1402م أمام تيمورلنك عادت سالونيك إىل الحكم البيزنطي إىل أن فتحها السلطان
مراد الثاين يف 833ه1430 /م:
Mark Mazower, Salonica City of Ghosts 1430 - 1050 (New York: Alfred A.Knopf, 2005), pp. 27 - 31.

 52اسكوب أو سكوبيه  Skopjeكما تعرف يف السالفية (عاصمة جمهورية مكدونيا اآلن) كانت تحت حكم األمري الرصيب ماركو كراليفيتش ،الذي كان قد خضع للدولة
العثمانية .ولذلك فقد انضم بقواته إىل جيش السلطان املتوجه إىل كوسوفو.
أن كاتشانيك قد برزت إىل الوجود بعد نحو  200سنة من املعركة ،إذ أسس فيها الصدر األعظم سنان باشا يف إطار وقفه نواة عمرانية يف نهاية القرن
 )8( 53من املعروف ّ
تحولت هذه النواة إىل حارضة سكنية صغرية يف
السادس عرش تتألف من جامع وكتاب وعمارة /تكية وحمام وخانني باإلضافة إىل حصن صغري كمركز لحامية عسكرية .وقد ّ
مطلع القرن السابع عرش وإىل بلدة صغرية يف منتصف القرن السابع عرش عندما زارها الرحالة أوليا جلبي .ولكن املشكلة ربما كانت يف املضيق نفسه ،الذي كان يسمح لقلة
من قطاع الطريق أن يتحكموا فيه .ومن هؤالء الذين اشتهروا باسم " الكاتشاك "(من الرتكية  )kacmakاشتق اسم القرية /البلدة :محمد م .األرناؤوط ،دور الوقف يف
املجتمعات اإلسالمية (دمشق :دار الفكر ،)2000 ،ص58 - 56
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وصل ذلك إىل مسامع السلطان
فورا وقف القتال.
فطلب ً

نادى السلطان عىل حملة األبواق
وحني تجمعوا لديه خاطبهم:

 انفخوا األبواق ودعوا العسكر لالجتماع!تصاعدت أصوات حملة األبواق
لنداء كل العسكر،

وتمكنوا من جمعهم كلهم.

قىس السلطان عليهم باللوم:
لقد حلت علينا اللعنة،

لقد بقي يف عنقي شهداء كرث:
شيخ اإلسالم مع ابنه

والصدر األعظم مع حفيده

فمن منكم ارتكب الحرام؟

)(54

أجابه العسكر بصوت واحد:

ال يوجد بيننا من يرتكب الحرام!
خرج عسكري من الحشد:
أنا فقط ارتكبت الحرام

يف بساتني اسكوب أخذت تفاحة
ال تزال يف شنطتي لم آكلها بعد.
ضم السلطان العسكري إليه
ّ
الس ّحار إليه).(55
ودعا ُ

جاء السحار إىل األب:

اذهبوا برسعة إىل اسكوب

وخذو التفاحة إىل صاحب البستان
54

55

يف األصل "حرام"  haramالتي ال تزال تستخدم يف األلبانية355 - Dizdari, pp. 354 :
يف األصل .suhar
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ً
حالل يل!
وقولوا له ليجعل التفاحة

)(56

ذهب هؤالء إىل صاحب البستان

إن األب امللك يسلم عليك
وقالوا له ّ

ً
حالل له.
ويطلب منك أن تجعل التفاحة
نهض صاحب البستان عىل قدميه ً
قائل:
صدرا أعظم!
برشط أن يجعلني
ً
السحار إىل السلطان
عاد
ّ
وأخربوه بما جرى:

ً
حالل لك
ال يقبل أن يجعل التفاحة
صدرا أعظم.
إال إذا جعلته
ً

أرسل السلطان وراء النيشانجي

)(57

صدرا أعظم.
وكتب بتعيينه
ً

ضيق السلطان من حصاره عىل كاتشانيك
وقاتل ثالثة أيام وثالث ليال

غضب السلطان وأقسم بالله:
إما أن يقبل هؤالء بالدين

جميعا بالسيف!
أو أقتلهم
ً
جرت معركة كبرية

وأثار الله زالزل كثرية

جمعت بني الدم واملطر

وأخذت يف طريقها كل يشء

املحملة بالحطب
حتى الحمري
ّ
واألحجار الكبرية.

فتح السلطان كاتشانيك
56

يف األصل "حالل"  hallallالتي ال تزال تستخدم يف األلبانية مع مشتقاتها341 - Dizdari, pp. 340 :

 57النيشانجي من كبار العاملني يف الديوان السلطاين .كان عمله يف البداية يقترص عىل ختم القرارات الرسمية بالطغراء (النيشان) حتى تكون نافدة ،ثم أصبح يشمل
مراجعة النص ومقارنته مع الترشيعات السابقة ،وكتابة الرسائل السلطانية يف عهد السلطان سليمان القانوين الذي برز يف عهده مصطفى جالل زاده الشهري بالنيشانجي األكرب،
انظر :تاريخ الدولة العثمانية ،إرشاف روبري مانرتان وتعريب بشري السباعي ،ج ( 1القاهرة :دار الفكر ،)1989 ،ص .283 - 282
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وأقام فيها الحكم.

توجه األب إىل فريزوفيتش

)(58

وحارصها من جميع الجهات
وجرت هناك معركة كبرية.

استمر القتال يومني وليلتني،

لم يكن هناك من يقف أمام السلطان.
فتح السلطان فريزوفيتش
وأقام فيها الحكم.

أخريا إىل كوسوفا
وصل السلطان ً

)(59

فغطتها الخيام باللون األبيض
من املرشق إىل املغرب

)(60

الجميع بالخيام

و(صاحب) الدولة).(61

وبعد أن استقروا واسرتاحوا
كتب امللك رسالة

وأرسلها إىل ميلوش:

هل ترسل يل مفاتيح القالع السبعة،

هل ترسل يل الخراج عن سبع سنوات،
أم تقوم الحرب بيننا؟

قرأ ميلوش الرسالة باهتمام
 58فريزوفيتش أو فريزاي  Ferizajكما نعرف اآلن من أحدث املدن يف كوسوفو .نشأت بعد  1873حول محطة القطار التي بنيت عىل سكة الحديد التي توصل إىل سكوبيه
 اسطنبول وإىل سكوبيه – سالونيك .وكان يف مكان املحطة خان اشتهر باسم املالك (فريز) ،ولذلك دعيت القرية ،ثم البلدة الجديدة التي نشأت يف نهاية القرن التاسع عرش،باسم فريزوفيتش أو فريزاي .وبعد االحتالل الرصيب لكوسوفو يف عام  1912دعيت باسم اوروشفاتس  .Urosevacومن الواضح هنا أنه لدينا إضافة حديثة عىل هذه األغنية/
امللحمة:
Kosovo/Kosova (Beograd: Ekonomska politika, 1973), p. 971.

أن هذا
 59يف األصل أطلق االسم عىل السهل الذي يمتد حول نهر سيتنيتسا  Sitnicaقرب بريشتينا ،كما أنه لدينا قريتان تحمالن االسم نفسه يف ألبانيا مما يشري إىل ّ
االسم انترش مع التوسع الساليف يف املنطقة خالل العرص الوسيط .وقد بدأ هذا االسم يرد يف الوثائق منذ نهاية القرن الثاين عرش؛ أي حني دخل هذا املكان يف إطار الدولة
رتا من نهر إيبار  Ibarيف الشمال إىل مضيق كاتشانيك
توسع مفهوم هذا االسم حتى أصبح يطلق عىل كل الحوض /السهل الذي يمتد نحو  80كيلوم ً
الرصبية الجديدة .وقد ّ
يف الجنوب ،ثم أصبح يطلق منذ عام  1877عىل الوالية الجديدة التي أسسها العثمانيون يف عام  1868باسم "والية بريزرن" مع أن عاصمة الوالية انتقلت يف عام  1888إىل
سكوبيه وبقيت هناك حتى عام  ،1912انظر :األرناؤوط ،كوسوفو /كوسوفا ،ص .26 - 21
60

61

يف األصل "املرشق"  Mashrikو"املغرب"  Magribالتي تعني هنا الرشق والغرب.

أيضا عىل السلطان.
يف األصل "الدولة"  dovletiالتي كان األلبان يطلقوها عىل الدولة العثمانية ،ولكن هنا تطلق ً
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وأخذت دموعه تسيل عىل وجهه،
فسألته زوجته التينكا:

 -ماذا بك يا ميلوش حتى تبيك؟

 لقد ّحل بنا اليوم األسود يا التينكا،
لقد وصل السلطان إىل كوسوفا

وصار لونها أبيض من كرثة الخيام.
نهض ميلوش عىل قدميه
شد الفرس
ّ

وركب عليها.

ذهب إىل بيا)،(62

حيث اجتمع هناك امللوك،
توجه إىل امللوك ً
قائل:

وصل السلطان إىل كوسوفا

وغدا لونها أبيض من كرثة الخيام!
كان امللك األكرب يف رساييفو
فأرسلوا إليه رسالة

وقالوا له فيها بوضوح:

لقد وصل السلطان إىل كوسوفا

وأصبح لونها أبيض من كرثة الخيام.
لم يصدق امللك ذلك:

أيها البشناق ،ياخساريت فيكم!
كان ملك بيا من األرشار

)(63

فذهب امللوك الستة إىل تشيتشا فيتسا

)(64

 62يف األلبانية  Pejaويف الرصبية  ،Pecمدينة قديمة تقع يف غرب كوسوفو قرب الحدود مع ألبانيا والجبل األسود .تشتهر بكنائسها التي بنيت يف عهد توسع الدولة الرصبية
الجديدة ،وخاصة الدير الذي أقيم يف ضواحيها يف النصف األول من القرن الثالث عرش وتحول إىل مقر للبطريركية الرصبية بعد عام 1253م ،وجوامعها األثرية التي تعود إىل
القرنني الخامس عرش والسادس عرش (جامع البريق وجامع الرصاص):

Kosovo/ Kosova, pp. 833 - 838

63

أيضا للداللة عىل الداهية:
يف األصل " رش"  sherrالتي تستخدم يف األلبانية ً

Dizdari, pp. 966 - 967

 64تشيتشافيتسا  Cicavicaجبل يطل عىل سهل كوسوفو الذي جرت فيه املعركة.
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وتطلعوا يف املناظري

)(65

ورأوا الخيام

فصدقوا حينها ميلوش.
قال ميلوش للملوك:

ماذا تريدون أن تفعلوا أيها امللوك؟

أنا أريد أن أدخل يف دين السلطان!
قال ملك بيا:

يا للعيب الكبري ملا تقوله يا ميلوش!
كثريا.
غضب ميلوش ً

ذلك امللك عرف بالدهاء:
اجمعوا ثالثني فتاة

واجعلوهن يلبسن كما يف العيد الكبري

)(66

وأعطوهن ثالثني صينية من الذهب،
وأرسلوهن إىل معسكر السلطان.
وحني ترسق الفتيات
وتغتصب،

فورا بالقتال.
سأبدأ ً

ذهبت الفتيات إىل املعسكر

فلم يسمح لهن صاحب النوبة بالدخول)،(67
أخرب السلطان:

جاءت معسكرنا ثالثون فتاة:

لهن أيها األب بالدخول؟!
فهل نسمح ّ
أجاب السلطان صاحب النوبة:
دع الفتيات حيثما يردن!

تجولت الفتيات يف املعسكر
65

يف األصل  durbiمن الفارسية "دربني" .ويالحظ يف األغاين الشعبية األلبانية ذكر واضح لهذه األداة التي تستخدم ملشاهدة ما هو بعيدDizdari, p. 240 :

67

يف األصل  nebetxhiالتي تتألف من نوبة  +جي الرتكية.

66

يف األصل وردت يف السالفية  velikdanأو اليوم العظيم.
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إليهن أحد من العسكر
ولكن لم ينظر
ّ
ولم يأخذ أحد منهم شي ًئا من الذهب
كثريا
تعبت الفتيات ً

وذهبت إىل إييل الفران
وقلن له:

 ما هذا اليوم اليسء؟ربما لسنا حسناوات

ولكن أال يغريهم الذهب؟

كاد إييل أن يموت من القهر
وقال للفتيات:

ليس هذا اليوم يومنا أيتها الفتيات!
سألوا السلطان آنذاك:

عليهن الخبز أم ال؟
هل نوزع
ّ
خربا إىل إييل:
أرسل امللك ً

أعطوهن الخبز دون مقابل حتى يشبعن!
أخذت الفتيات من الخبز ما رغنب
وذهنب عند امللك
وقلن له:

لقد قيض علينا!

نهض ميلوش عىل قدميه
وألبسوه الحديد

حتى الفرس ألبسوها الحديد.
امتطى ميلوش الفرس

وذهب مع الجنود عند السلطان.

لم يسمح صاحب النوبة له بالدخول،
وأرسل يسأل السلطان:

هل أسمح مليلوش بالدخول؟
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خربا له:
أرسل (صاحب) الدولة ً
دع ميلوش يأيت هنا!
سأل امللك الوكالء:

أمد له يدي اليمنى
هل ّ
أم قدمي اليرسى؟

مد له القدم اليرسى
ّ -

حتى تبقى الرعية خاضعة عىل الدوام!
ُسمح مليلوش بالدخول

وذهب عند (صاحب) الدولة
مد السلطان قدمه اليرسى
فأمسك بها ميلوش بيد

وطعنه بالخنجر باليد األخرى

حتى أخرج أحشاءه عىل األرض.

بقي السلطان  24ساعة عىل قيد الحياة،
حتى تويف بعدها.

اندلعت معركة كبرية،

ولم يكن هناك من يقف أمام ميلوش.

كان يرضب بالبندقية والبندقية ال تستجيب)،(68
وحتى السيف لم يجد معه.
قالت امرأة مسيحية:

 -أمات الله عسكر الدولة!

أال ترون ميلوش كيف يقيض عليكم؟
صوب الجميع بنادقهم نحو األسفل
ّ
وأصابوا حلقات الفرس
فسقطت عىل األرض،

وأمسكوا بميلوش وهو حي.
أن البنادق لم تكن قد استخدمت بعد .ويف املالحم األخرى
 68من املعروف أنه يف معركة كوسوفو استخدمت األسلحة النارية ألول مرة هناك (املدافع) ،ولكنه من املؤكد ّ
يرد استخدام السيوف ً
بدل من البنادق ،مما يعني أنها من اإلضافات املتأخرة.
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كان يرضب بالبندقية والبندقية ال تستجيب،
وحتى السيف لم يجد معه.

قالت املرأة املسيحية للعسكر:

أشعلوا النار يف سبع عربات مملوءة بالحطب
وضعوا ميلوش يف وسط النار!
قال ميلوش:

األمان يا عسكر الدولة!
أريد تلك املرأة هنا،

لدي الكثري من املال،

وأريد أن أترك لها ذلك.
اقرتبت املرأة منه

فأخذ ينهشها بأسنانه.

رضبوا حينئذ ميلوش بالسيف،
فطار رأس ميلوش،

أن ميلوش حني وصل إىل املغرب).(69
حتى ّ
وهن يغسلن:
رأته النساء والفتيات ّ
-انظروا ،إنسان دون رأس!

 -أنا دون رأس ،وأننت دون عيون!

وحينها سقط رأس ميلوش عىل األرض.
 - 3أغنية إىل سلوبودان الذي دافع عن األرض املقدسة
العنوان يف األصل "أغنية إىل سلوبودان" ،أي سلوبوادن ميلوشيفيتش ،رئيس الحزب الشيوعي يف رصبيا خالل الفرتة 1989 - 1986

وضم كوسوفو إىل رصبيا عشية الذكرى الـ 600
الذي أصبح معبود الرصب خالل ثمانينيات القرن املايض بعد أن أحيا "روح كوسوفو"
ّ

إن
للمعركة ( ،)1989/6/28حيث خطب يف ساحة املعركة أمام مليون رصيب احتشدوا بهذه املناسبة وأثار الجمهور املحتشد حني قال ّ

"رصبيا قد ربحت من جديد دولتها ووحدتها القومية والدينية" ،ور ّد عليه الجمهور مرد ًدا "يا الزار القيرص ،يا لحظك العاثر لعدم وجود
69

يف األصل "املغرب"  Magripالتي تستخدم للداللة عىل شمال أفريقيا ما بعد مرص باتجاه الغرب:
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أن هذه األغنية تعود إىل الشهور التي تلت خطاب ميلوشيفيتش يف الذكرى الـ  600ملعركة
سلوبو(دان) إىل جانبك" .ومن الواضح ّ
كوسوفو ونرشت بعد ذلك:

Geschichtsbilder und

Die Mythologisierung des Alltags-Kollektive Erinnerungen,

T. Popovic,

Vergangenheitskultur in Serbien Und Montenegro seit Mitte der 1980er Jahre (Zurich: 2003), p.138.

يا رصبيا

امللتحمة مع الله

يا من منحتينا سلوبودان.
من بريزرن إىل كنني

)(70

تصدح الهتافات البن رصبيا:

لقد تحررت بالدنا من األتراك

)(71

واألوستاش

)(72

من األملان واملجر

من الالتني والشيبتار).(73
يارصبيا القديس سافا،

لقد أنقذ سلوبودان رؤوسنا.
سلوبودان

يقدروك
حتى أطفال الرصب ّ

ألنك دافعت عن األرض املقدسة

 70بريزرن  Prizrenكانت العاصمة الصيفية لإلمرباطور الرصيب دوشان ( )1355 - 1331ودفن يف دير بضواحيها وأصبحت الحقًا عاصمة لوالية قوصوة العثمانية ،أما كنني
 Kninفهي مدينة ذات تاريخ قروسطي تقع اليوم يف جنوب كرواتيا قرب الحدود مع البوسنة.
 71يستخدم الرصب هنا األتراك بمعنى املسلمني يف البلقان بشكل عام بوصفهم اعتنقوا "دين األتراك".
72

73

أن املعنى األصيل لـ "االستاشا" يفيد فقط أعضاء املنظمة القومية الكرواتية التي دعت إىل فصل كرواتيا عن يوغسالفيا.
املقصود هنا الكروات بشكل عام مع ّ
يقصد بالالتني الكاثوليك الذين ينتمي إليهم الكروات وبعض األلبان ،أما "الشيبتار" فهو لفظ مهني يستخدمه الرصب لتسمية األلبان.
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الكارمية يف مرص خالل العرص العثامين
)م1630 - 1517/ه1040 - 923(
أضواء وثائقية جديدة عىل تجارة التوابل

"Karimi", Egypt during the Ottoman Era (1517 - 1630/923 - 1040 H):
New Documents Shed Light on the Spice Trade
 أدّى إىل انهيار،ن اكتشــاف الربتغاليني طريق رأس الرجاء الصالــح
ّ ســادت مقولــة أصبحت ثابتة يف أذهــان أجيال عديدة بأ

،م رشائحها
ّ  وأ،االقتصــاد العــريب واملرصي إبان العرص العثامين
ّ ن ذلــك أدّى إىل انهيار الطبقة التجارية الوســطى وأه
ما؛ فتؤكّد
ّ  غري أ.وهــم التجــار الكارمية العاملون يف تجارة التوابل عرب البحر األحمر
ً ن هذه الدراســة تناقض هذه الفكرة متا

 فقد أخذ التجار العاملون يف تجارة البحر األحمر يف،طويل
ً
ن أثــر وصول الربتغاليني إىل طريق رأس الرجاء الصالح مل يكن
ّ أ

 وقد ســاعدهم عىل ذلك العديد من العوامل التي ساعدت عىل عودة تجارة.العمل عىل اســتعادة هذه التجارة املربحة
 وعاد التجار الكارمية إىل الظهور يف املصادر والوثائق الرســمية؛ إذ،التوابــل للوصول إىل أوروبا عرب طريق البحر األحمر
ريا
ّ  غري أ.قامــوا بــدور كبري يف االقتصاد املرصي خالل هذه الفرتة التاريخية
ّ م وما يليه شــهد تح1630/ه1040 ن عام
ً ولً كب
 وحلّت األقمشــة.م ســلعة منقولة عرب البحر األحمر
ّ
حل النب اليمني
ّ  فقد،يف مواد التجارة الدولية
ّ محل التوابل بوصفه أه

 بينام تراجع دور التوابل يف حركة التجارة عرب البحر،م سلعة متبادلة مع الهند
ّ
القطنية املنقوشة
ّ محل التوابل بوصفها أه

.مى التجار الكارمية
ّ  ومع هذا الرتاجع اختفى مس.األحمر من املرتبة األوىل إىل املرتبة الثالثة

There is a common misconception thatthe discovery of the Cape of Good Hope by the Portuguese led to the
collapse of the Arab and Egyptian economies during the Ottoman era, and to the downfall of the Karimi caste of
Muslim merchants who dominated the spice trade along the Red Sea beginning in the Mameluke and Ayyubid
periods. This study challenges these misconceptions, demonstrating how these merchants maintained their
supremacy in this profitable trade thanks to the relatively short distance between India and Europe via the Red
Sea, as well as the Ottoman presence there which allowed the Egyptians access to ship-building wood. The
Ottoman abolishment of monopolies allowed for traders to trade freely, away from state interference, enabling
Egyptians to build a strong shipping fleet in the Red Sea and to regain a large part of the African gold dust market,
which was necessary for buying spices from India. Portugal's ability to control the entrance to the Red Sea had
also suffered a setback after the year 1572 (980 H) when Spain overtook Portugal. All these factors contributed
to the spice trade continuing to reach Europe through the Red Sea and to the reemergence of the Karimi traders
in official documents and sources highlighting their prominent role in the Egyptian economy during that period.
What did eventually lead to the downfall of the Karimi merchants was a major shift in the global trade market
occurring c. 1630 (1040 H), when Yemeni Coffee replaced spices as the most important product shipped through
the Red Sea, and dyed cotton cloth replaced spices as the most traded item from India.

. مرص، وجامعة بني سويف،أستاذ مشارك يف التاريخ الحديث يف جامعة قطر
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مقدمة
ً
مهمل بعد اكتشاف الطريق التجاري عرب رأس الرجاء الصالح،
كما
روجت العديد من الكتابات للرأي القائل ّ
ّ
إن مرص أصبحت ً

وتر ّتب عىل ذلك يف رأيهم فقدان مرص أهميتها التجارية ثم تدهورها الصناعي والحريف يف تلك الحقبة) .(1وقد جرى صوغ تلك اآلراء قبل
ً
دراسة جا ّدة من خالل مصادرها الوثائقية الضخمة واملرتاكمة
أن يبدأ املؤرخون دراسة ما كان يحدث يف مرص واملنطقة يف تلك الحقبة

بأن اكتشاف الربتغاليني طريق رأس الرجاء
يف األرشيف املرصي .وقد سادت فرتة طويلة مقولة أصبحت ثابتة يف أذهان أجيال عديدة ّ
أسبابا عديدة لتفسري حالة الركود
قدم العديد من املؤرخني
الصالح أ ّدى إىل انهيار االقتصاد العريب واملرصي إبان العرص العثماين) .(2وقد ّ
ً

التفوق الغريب (الربتغايل  -اإلسباين) ،أو باألحرى
دائما إىل فكرة
ّ
التي أصابت يف رأيهم التجارة املحلية يف مرص العثمانية؛ إذ أرجعوا ذلك ً

املركزية األوروبية .وتر ّتب عىل ذلك النظر نظرة سلبية إىل ّ
كل ما هو ليس عىل النمط األورويب يف مرص العثمانية) .(3ومن بني العوامل التي
ساقها هؤالء ،ضعف مركز التجار الذين عملوا يف األسواق الداخلية ،فقيل إ ّنهم خضعوا لسيطرة الدولة التي كانت تصادر الفوائض

املتجمعة عندهم .وبذلك أحبطت الدولة مساعيهم للدخول يف مرشوعات تجارية وصناعية ذات عائد كبري ،مما حال دون تزايد رأس
ّ
التجار ،ونظام طوائف الحرف
مالهم بصورة كبرية .وأرجع بعض التفسريات ً
أيضا الرتاجع التجاري إىل األدوات التجارية التي استخدمها ّ
فإن إلقاء نظرة فاحصة عىل
يطور عىل قدر التحديات االقتصادية).(4
ّ
أن ذلك التفسري يف حاجة إىل مراجعة جوهرية؛ ّ
والحق ّ
الذي لم ّ

الوثائق املرصية املتعلقة بالتجارة والنشاط االقتصادي سوف يكشف حقيقة التناقضات الواضحة يف تلك املقوالت.

أن كميات التوابل الواردة إىل اإلسكندرية عرب البحر
أن الدراسات الحديثة التي اعتمدت عىل األرشيفات املحلية تشري إىل ّ
بيد ّ

مما كانت عليه خالل العرص اململويك)(5؛ أي قبل وصول
األحمر خالل نهاية النصف الثاين من القرن السادس عرش ،أصبحت أكرب ّ
الربتغاليني إىل الهند) .(6فكيف حدث ذلك؟ وملاذا لم يفقد البحر األحمر أهميته بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح؟ وكيف عاد

ليمر عرب البحر األحمر؟ وملاذا؟ وما هي القوى التي حاولت إعادة تجارة البحر األحمر والتجارة مع الهند إىل
الجزء األكرب من التوابل ّ

نسمي هؤالء التجار بالكارمية؟ وكيف نجح هؤالء التجار يف تكوين شبكات تجارية من أجل نقل
ّ
قوتها؟ وهل نجحت يف ذلك؟ وملاذا ّ
البضائع الهندية من مصادر إنتاجها إىل السويس ،عىل الرغم من الحصار الربتغايل؟ وملاذا يتوقّف البحث عند عام 1630م؟ وما هي

النتائج التي تر ّتبت عىل عودة تجارة التوابل إىل البحر األحمر مر ًة أخرى؟

ترتكز الدراسة عىل تحليل املادة التاريخية ونقدها ،وتحليل ما ورد يف املصادر املختلفة من آراء ،واملقارنة بينها؛ فمن خالل مقارنة

والتجار يف هذه الفرتة التاريخية التي ّ
ظل يكتنفها
مهم من جوانب تاريخ التجارة
ّ
مادة الدراسة وتحليلها سنلقي الضوء عىل جانب ّ
ّ
سجلت املحاكم الرشعية يف مرص) ،(7بخاصة منها سجالت محاكم
الكثري من الغموض .وتعتمد الدراسة عىل العديد من املصادر؛ منها

 1هايد ،تاريخ التجارة يف الرشق األدىن يف العصور الوسطى ،أحمد رضا محمد(مرتجم) ،عز الدين فوده(مراجع) ،ج( 4القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب،)1994 ،
ص .30
 2محمد فهمي لهيطه ،تاريخ مرص االقتصادي يف العصور الحديثة (القاهرة :مطبعة التأليف والرتجمة والنرش ،)1944 ،ص .39
3

روبرت يانج ،أساطري بيضاء ،كتاب التاريخ والغرب ،أحمد محمود(مرتجم)( ،القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،)2003 ،ص .67

5

نليل حنا ،تجار القاهرة يف العرص العثماين سرية أبو طاقية شاهبندر التجار ،رؤوف عباس(مرتجم)( ،القاهرة :الدار املرصية اللبنانية ،)1997 ،ص .64

4

عبد السالم عامر ،طوائف الحرف يف مرص ( 1914 - 1805القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)1993 ،ص .15

 6روالن موسنييه ،تاريخ الحضارات العام القرنان  ،17 ،16يوسف أسعد داغر(مرتجم) ،ج( 4بريوت :منشورات دار عويدات ،)1994 ،ص 609؛ فرناند بروديل،
الحضارة املادية واالقتصاد والرأسمالية ،مصطفى ماهر(مرتجم) ،ج( 1القاهرة :دار الفكر للدراسات والنرش والتوزيع ،)1994 ،ص .293
 7هناك دراسات عديدة حول هذه الوثائق وأهميتها يف كتابة تاريخ مرص واملنطقة العربية من خالل االعتماد عليها ،راجع ً
مثل :سلوى عيل ميالد ،الوثائق العثمانية
دراسة أرشيفية وثائقية لسجالت محكمة الباب العايل (اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية.)2001 ،
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ً
إضافة إىل اعتماد الدراسة عىل العديد من املخطوطات واملصادر
القسمة العسكرية والقسمة العربية والباب العايل ،واإلسكندرية ورشيد،
والحوليات العربية ،من أجل كشف العديد من التطورات التي لحقت بالتجارة يف البحر األحمر إبان هذه الحقبة التاريخية.

الكارمية يف نهاية الدولة اململوكية
كان التجار الكارمية) (8دعامة من الدعامات األساسية يف بناء االقتصاد املرصي والعريب خالل العرص الفاطمي واأليويب واململويك).(9

أن دور هؤالء التجار أخذ يف الرتاجع ،بعد احتكار السالطني املماليك منذ عرص السلطان برسباي تجارة التوابل منذ عام 836ه1432/م؛
بيد ّ
وتدريجيا أ ّدى احتكار
التجار يف مرص إىل مندوبني للسلطان يكسبون عيشهم يف ركابه بعد فرض سيادته عىل تجارتهم.
تحول هؤالء ّ
إذ ّ
ً

السالطني املماليك تجارة التوابل ورفعهم أسعارها يف أوروبا يف النهاية إىل تواصل البعثات االستكشافية األوروبية من أجل الوصول إىل
)(10
أيضا يف تمويل تجارة الترب الوارد من تمبكتو
التجار الكارمية يف تجارة التوابل تراجع دورهم ً
منابع التوابل يف الهند  .ومع تراجع دور ّ

دائما النقد الذهبي للتبادل التجاري .ولم تعر اإلدارة
األول لتجارة التوابل؛ إذ كان الهنود ّ
املمول ّ
وكانو .وكانت هذه التجارة ّ
يفضلون ً
السلطانية اململوكية هذه التجارة أهميتها .ما أ ّدى إىل توقّف وصول الترب األفريقي .وهو ما دفع السالطني املماليك إىل املصادرات

ّ
املتتالية من أجل توفري النقد) .(11وأ ّدى ّ
فصك املماليك النقود من النحاس،
كل ذلك إىل حدوث اضطراب نقدي كبري يف الدولة اململوكية،
وعادت عمليات التجارة باملقايضة.

كان لوصول الربتغاليني إىل مشارف خليج غينيا يف الساحل الغريب ألفريقيا يف عام 865ه1460/م ونجاحهم يف جذب

ً
إضافة إىل سلع مراكش من الخيل والقمح وغريها،
تجارة الترب  la poudre d'orإليهم بما يحملون من األقمشة واألواين النحاسية،
أثر كبري يف التغريات التي حدثت يف املنطقة؛ فعن طريق ذلك استطاع الربتغاليون أن يأخذوا ألنفسهم النصيب األكرب من ّ
كل املعدن
ٌ
)(12
تغي طريق الترب األفريقي؛ فبدل املرور ببالد الشمال األفريقي ،ا ّتجه إىل املحيط
الثمني الذي تنتجه مناجم غرب أفريقيا  .وبذلك فقد ّ

األطليس ،حيث قام الربتغاليون باستخدامه يف تمويل تجارة التوابل عرب رأس الرجاء الصالح) .(13هكذا نشأت أزمة يف وجود الذهب ،تلتها
ٍ
برضبات عنيفة ،إن لم تكن قاضية) .(14وقد خرست مرص منذ
أزمة يف وصول التوابل إىل مرص أصابت كلتاهما اقتصاد الدولة اململوكية

صد الربتغاليني
أهم مواردها االقتصادية ،وهي األرباح التي كانت تجنيها من تجارة العبور .وفشل املماليك يف ّ
904ه1498/م مور ًدا من ّ
أن هؤالء التجار كانوا هم التجار املتخصصون يف التجارة الدولية وبصورة خاصة تجارة
أن جميع هذه الدراسات ُيجمع عىل ّ
 8هناك تعريفات عديدة لكلمة الكارمية ،بيد ّ
ً
نسبة إىل الكانم "كانو" ،وهي مدينة مهمة من مدن الذهب كان عدد
إن أصلها "الكانمي" بالنون
ويقال
العربية
اللغة
يف
أن كلمة الكارمية ال معنى لها
ّ
التوابل ،ويشار إىل ّ
أن هذه التسمية عرفت بهم ،راجع :شوقي عبد القوي عثمان ،التجارة بني مرص وأفريقيا
إىل
القلقشندي
ويشري
التوابل.
تجارة
يف
يعمل
مرص
يف
استقروا
من أفرادها الذين
ّ
يف عرص املماليك (القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،)1999 ،ص .45
 9ملزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع يمكن الرجوع إىل مقالة :صبحي لبيب" ،التجار الكارمية وتجارة مرص يف العصور الوسطى" ،مجلة الجمعية املرصية للدراسات
التاريخية( ،القاهرة) ،املجلد الرابع ،العدد الثاين ،أيار/مايو  ،1952ص .62 - 6

خاصا ،فخالل العقود األوىل من القرن
 10تشري الدراسات اململوكية إىل اختفاء التجار الكارمية ،فقد عمدت الدولة إىل احتكار أقسام كبرية من النشاط مما كان ّ
يعد اقتصا ًدا ً
استيعابا ً
كامل يف الدولة وإلضعاف طبقة التجار املستقلني ،وأنشأ السلطان برسباي ّأول جهاز الحتكار تجارة الكارم
الخامس عرش اتخذت الدولة خطوات كبرية الستيعاب التجار
ً
بموجب أمر سلطاين صدر يف عام 1428م ،وأجرب األوروبيني عىل رشاء مقادير محددة من التوابل بأسعار محددة بواسطة وكالئه :عثمان عيل محمد عطا ،األزمات االقتصادية
يف مرص يف العرص اململويك وأثرها السيايس واالقتصادي واالجتماعي 923 - 648ه1517 - 1250/م (القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)2002 ،ص .222
11
12
14

البيومي إسماعيل الرشبيني ،مصادرات األمالك يف الدولة اإلسالمية عرص سالطني املماليك ،ج( 1القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)1997 ،ص .89

مارك بلوك ،بحوث يف التاريخ االقتصادي ،توفيق إسكندر(مرتجم)( ،القاهرة :دار النرش للجامعات ،)1961 ،ص .86

Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. (Paris: Armand Colin, 1966), pp. 423, 426.

الرشبيني ،ص .91
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13

الكارمية يف مرص خالل العرص العثامين 1040 - 923هـ1630 1517-/م
أضواء وثائقية جديدة عىل تجارة التوابل

دراســات

ً
بداية النهيار الدولة اململوكية التي ما لبثت أن
وتحطيم مراكزهم يف الهند خالل معركة ديو البحرية يف عام 915ه1509/م .وكان ذلك
سقطت عىل أيدي العثمانيني يف عام 923ه1517/م.

أن مهمتهم األساسية تنحرص يف فرض احتكارهم عىل تجارة التوابل .ولهذا حاولوا
ومنذ وصولهم إىل الهند ،رأى الربتغاليون ّ

تدمري القوى البحرية العربية سواء اململوكية أو العثمانية يف البحر األحمر ،ومن هنا إيقاف تجارة العرب البحرية وإغالق طريق البحر
أن الربتغاليني أخذوا يستغلون الحصار البحري الذي فرضوه عىل البحار العربية ورفعوا
األحمر والخليج العريب التجاري مع الهند) .(15غري ّ

عاما ونصف
أسعار التوابل يف أوروبا بصورة كبرية ،بخاصة ّ
أن رحل َتي الذهاب إىل الهند والعودة منها كانتا مكلفتني ،وكانتا تستغرقان ً
العام ،ما أ ّدى إىل زيادة الطلب عىل التوابل يف اإلسكندرية .وكان عىل التجار يف مرص البحث عن ٍ
طرق أخرى إلخراج هذه التجارة من
بعيدا عن
القبضة الربتغالية من أجل إعادة ج ْني األرباح الهائلة لتجارة التوابل ،بخاصة بعد أن فتح الباب أمامهم للعمل التجاري الحر ً

قبضة الدولة مع وصول العثمانيني إىل القاهرة) ،(16وبعد الرصاع الضاري بني العثمانيني والربتغاليني يف املحيط الهندي والبحر األحمر،

نموا
واستسالمهم لألمر الواقع بالسيادة الربتغالية عىل املحيط الهندي ،والعثمانية عىل البحر األحمر؛ فقد كانت تجارة التوابل تشهد ً
كبريا منذ عام 948ه1540/م ،حيث تفاعلت العديد من العوامل لتعيد التجارة الدولية العابرة إىل طريق البحر األحمر مر ًة أخرى .فماهي
ً

تلك العوامل التي أ ّدت إىل ذلك؟

دت إىل عودة تجارة التوابل إىل البحر األحمر
العوامل التي أ ّ
ً
ً
مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح؛ فقد كانت الرحلة للوصول إىل أوروبا عرب رأس الرجاء الصالح
جغرافيا
أول :تميز البحر األحمر
ً

وتميز
عاما ونصف العام عىل األقل) .(17بيد ّ
تستغرق ً
أن الرحلة نفسها للوصول إىل أوروبا عرب البحر األحمر كانت تستغرق ثالثة أشهرّ .
أيضا باألمن النسبي خالل النصف الثاين من القرن السادس عرش ،بعد أن تراجعت املواجهات العثمانية الربتغالية ،وفرض
البحر األحمر ً

العثمانيون سيطرتهم عىل شواطئه.

حق ممارسة نشاطهم التجاري بصورة كاملة ،فتخ ّلصوا
ثانيا :حرية التجارة وإلغاء الدولة العثمانية االحتكارات؛ إذ تركت للتجار ّ
ً

أي سلعة ،فكان قانون
من السياسة االحتكارية اململوكية .والواقع ّ
أن الدولة العثمانية لم تعنت طيلة أغلب فرتات حكمها باحتكار ّ
ّ
املتحكم األول يف السوق) ،(18ولم تتدخّ ل اإلدارة السياسية إال يف حاالت األزمات الغذائية التي تؤ ّدي إىل أزمات
العرض والطلب هو

سياسية ،مثل غياب القمح أو السلع الرضورية).(19

وبذلك ،فقد أنيط بالتجار تحريك التجارة املرصية الداخلية والخارجية مما دعم قواهم وقام بدور كبري يف زيادة مواردهم .وقد

فعالة من أجل الوصول إىل مصادر اإلنتاج
دفعتهم الرغبة يف تحقيق أرباح طائلة من وراء تجارة التوابل ،إىل تكوين شبكات تجارية ّ
يف الهند ،عىل الرغم من املخاطر التي كانوا يتعرضون لها .وقد أ ّدى ذلك إىل ظهور نخبة تجارية أعادت الحيوية للنشاط التجاري يف
البحر األحمر مر ًة أخرى؛ فقد أ ّدى سعي هؤالء التجار من أجل زيادة ثرواتهم وتحسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية ،إىل قيامهم

 15هايد ،ج ،4ص .30
16

حنا ،تجار القاهرة ،...ص .48

17

يوما إىل كلكتا يف الهند :بروديل ،ج ،3ص .614
يشري بروديل إىل ّ
أن أحد التجار اإلنكليز سافر يف عام  1780من لندن ووصل يف ً 72

19

نارص أحمد إبراهيم ،األزمات االجتماعية يف مرص يف القرن السابع عرش (القاهرة :دار اآلفاق العربية ،)1998 ،ص .35

18

عبد الحميد سليمان ،تاريخ املوانئ املرصية يف العرص العثماين (القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)1995 ،ص .276
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بمبادرات فردية إلدخال أنماط جديدة عىل العمل التجاري من أجل تنمية تجارة التوابل املربحة ،فعملوا عىل السفر بأنفسهم) ،(20أو
عن طريق أتباعهم) (21ووكالئهم) .(22ورسعان ما أقاموا شبكات تجارية متكاملة من أجل جلب الترب األفريقي والتوابل الهندية والحرير
الفاريس والشامي والرتيك ،فمع منتصف القرن السادس عرش ،ظهرت فئة تجارية قوية متماسكة تمتلك ثروات هائلة من خالل عملها

يف تجارة التوابل التي كان الطلب عليها يتزايد يف اإلسكندرية بصورة كبرية).(23

لضم العثمانيني مرص بعودة التجار إىل احتالل موقع الصدارة من حيث الرثوة والنفوذان االقتصادي
وتتميز الحقبة التالية
ّ
واالجتماعي) .(24ويمكن إرجاع ذلك يف الواقع إىل أمرينّ ،أولهما :ما ا ّتسم به النشاط التجاري من حيوية بالغة خالل هذه الحقبة يف
حوض البحر املتوسط ،حيث ساد هذه الفرتة املعروفة بعرص التجاريني تط ّلع األوروبيني من الفرنسيني والبنادقة املنافسني للربتغاليني إىل

)(25
توسع تجارتها يف أرجاء الدولة العثمانية؛ فقد أ ّدى
ضم مرص إىل الدولة العثمانية فرص ّ
توسيع نشاطهم التجاري مع الرشق  .وع ّزز ّ

احتكار الربتغاليني تجارة التوابل ورفعهم أسعارها يف أوروبا معتمدين عىل محارصتهم السواحل العربية ،إىل تزايد طلب البنادقة والفرنسيني

أن الدولة العثمانية أسهمت بصورة غري
ثمة فقد أخذ التجار يف مرص يبحثون عن مخارج لعودة هذه التجارة املربحة .وثانيهماّ :
عليها ،ومن ّ
مبارشة يف زيادة أعداد التجار يف القاهرة ،عندما أخذت يف صبغ اإلدارة والقضاء يف مرص بالصبغة العثمانية منذ عام 935ه1528/م بإحالل

ّ
التوجه نحو
محل املرصيني)(26؛ فقد دفع ذلك العديد من العائالت املرصية التي كانت تمتهن العمل فيهما ،إىل
قضاة وإداريني عثمانيني
ّ

ً
التحول .وسمح
مهما من هذا
العمل التجاري .وتم ّثل حياة عائالت ابن نجيم والدمريي والبساطي والسنباطي) (27واملسريي)،(28
ّ
فصل ً

أهم مراكز التجارة يف
ضم الدولة العثمانية لعدد كبري من أقاليم املنطقة بهجرة كبرية إىل القاهرة من أقاليم الدولة العثمانية ،بوصفها ّ
ّ
جزءا من االندماج يف الكيان التجاري املرصي).(29
الدولة ،وتم ّثل حياة عائالت أبو طاقية والذهبي وعريقات والرويعي وأمغار والرشايبي ً
كبريا يف زيادة مواردهم).(30
دورا ً
هكذا أنيط بالتجار تحريك التجارة املرصية الداخلية والخارجية ،ما دعم قواهم وأدى ً

أن وصول حملة سليمان باشا الخادم إىل اليمن وفرض العثمانيني سيطرتهم
ثالثًا :الوجود العثماين يف البحر األحمر؛ فالواقع ّ

عىل عدنّ ،
أن سليمان باشا الخادم فشل يف إقصاء
مكنا العثمانيني من السيطرة عىل مدخل البحر األحمر الجنويب) .(31وعىل الرغم من ّ
20

حنا ،تجار القاهرة ،...ص .137

22

القسمة العربية ،س ،6ص  ،204م ،316بتاريخ 987ه1579/م.

21

الدشت ،س ،155ص  ،702بتاريخ 1048ه1638/م.

أيضا :رفعت موىس
 23تشري إىل ذلك تركات هؤالء التجار بوضوح يف سجالت املحاكم الرشعية ،القسمة العربية ،س ،1ص ،441م ،947بتاريخ 970ه1562/م؛ راجع ً
محمد ،الوكاالت والبيوت اإلسالمية يف مرص العثمانية ،ط( 1القاهرة :الدار املرصية اللبنانية ،)1993 ،ص .18
ً
أن أحمد باشا الشهري بالخاين عندما قام بتمرده ضد العثمانيني أ ّنه "قبض عىل الخواجا قاسم الرشواين والخواجا عبد الرحمن بن الجمال والخواجا
24
مثل يشري الغزي إىل ّ
ابن الصرييف اإلسكندري ،وطلب من كل واحد منهم مئة ألف دينار" ،نجم الدين الغزي ،الكواكب السائرة يف أعيان املائة العارشة ،جربائيل سليمان جبور(مرتجم) ،ج1
(بريوت :املطبعة األمريكانية ،)1945 ،ص .157
25

موسنييه ،ج ،4ص .609

27

الصالحية النجمية ،س ،464ص  ،267م ،779بتاريخ 991ه1583/م.

29

حسام محمد عبد املعطي ،العائلة والرثوة البيوت التجارية املغربية يف مرص العثمانية (القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)2008 ،ص .91

 26سليمان ،ص .86

 28مثال ذلك عائالت الربديني والوقاد والبساطي ،ففي عام 930ه1523/م كان قايض القضاة الشافعي هو الشيخ رشف الدين الربديني ،والقايض املاليك كان بدر الدين
الوقاد ،راجع :الغزي ،ص .157
30

حنا ،تجار القاهرة ،...ص .136

 31محمد نرص الدين محمد إبراهيم عثمان" ،السياسة العثمانية يف جنوب البحر األحمر وساحل الصومال (1538ـ ،")1578رسالة ماجستري ،معهد الدراسات األفريقية،
جامعة القاهرة ،1994 ،ص .188
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الكارمية يف مرص خالل العرص العثامين 1040 - 923هـ1630 1517-/م
أضواء وثائقية جديدة عىل تجارة التوابل

دراســات

فإن استيالءه عىل عدن سمح للسفن والشبكات التجارية للتجار العرب بالعمل بصورة أكرث فاعلية؛
الربتغاليني عن مراكزهم يف الهندّ ،

فقد نجح يف االستيالء عىل جزيرة قمران يف مدخل باب املندب .ونجح يف تحصينها بإنزال بعض املدافع الكبرية إليها) .(32وسمح ذلك
التحسن يف
للسفن العمانية والهندية واليمنية بالعمل بصورة أفضل يف نقل التوابل) .(33وأ ّدى وصول العثمانيني إىل مياه البحر األحمر إىل
ّ
)(34
كبريا) .(35ويرجع ذلك إىل غنى غابات األناضول باألخشاب؛ فمع وصول العثمانيني
تحس ًنا ً
نوعية السفن املستخدمة يف البحر األحمر ّ

البحارة وص ّناع السفن من اإلسكندرية ورشيد
إىل البحر األحمر ،أنشأوا ترسانة بحرية يف السويس ،وقاموا بنقل أعداد كبرية من ّ

)(36

ٍ
انتعاش كبري يف السويس؛ إذ جرى نقل كميات كبرية من األخشاب إىل بوالق حيث جرى
وبوالق إىل ميناء السويس .وقد أ ّدى ذلك إىل
نقلها عىل ظهور الجمال إىل السويس .وهناك جرى تصنيع سبعني سفينة مسمارية كانت هي السفن التي استخدمها سليمان باشا يف
حملته إىل الهند .ومع استخدام السفن املسمارية أصبحت السفن تعمل باألرشعة واملجاديف ،كما جرى تزويد هذه السفن باملدفعية.

ومع إعمار السويس ،جرى نقل النشاط التجاري إليها) (37بد ً
البحارة أو النواخيذ) (38يعملون يف
ال عن الطور .وقد أصبح هؤالء ّ

بحارة بني املوانئ اليمنية والحجازية والسويس) .(39وتشري الوثائق إىل أ ّنه منذ عام 947ه1540/م ،كان هناك
التجارة إىل جانب عملهم ّ

ٍ
أن بعض البشوات الذين تو َّلوا حكم
ارتفاع كبري
البحارة .وتشري املصادر إىل ّ
ومتتال يف كميات التوابل الوافدة من الهند من خالل هؤالء ّ
"وتوجه إىل باشاوية اليمن ،وملّا تمكن منها احتكر البهار
اليمن حاول احتكار تجارة البهار) (40الوارد من الهند .ويقول اإلسحاقي يف ذلك:
ّ

 32فاروق عثمان أباظة ،أثر تحول التجارة العاملية إىل رأس الرجاء الصالح عىل مرص وعالم البحر املتوسط أثناء القرن السادس عرش (القاهرة :دار املعارف ،)1985 ،ص .127
 33تشري هذه الوثيقة ً
مثل إىل وجود إدارة جمركية يف جزيرة كمران ،حيث كان يجري تحصيل الرسوم الجمركية عن السلع والبضائع الوافدة من الهند :دشت ،س،155
ص  ،702بتاريخ 1048ه1638/م.
ّ
تشكل األسطول اململويك يف البحر األحمر يف األساس من سفن الداوات ومفردها داوة وغريها من السفن الهندية ،فقد أدى عدم وجود غابات خشبية يف مرص واملنطقة
34
تحمل هذه السفن باملدفعية الثقيلة ،إذ كانت هذه السفن تخاط بخيوط ليف
أن
الوقت
ذلك
يف
اإلمكان
يف
يكن
ولم
الهندية،
السفن
رشاء
عىل
ا
أساس
االعتماد
إىل
العربية
ً
ّ
النارجيل ،وعىل الرغم من ّ
كل ما يمكن أن يقال عن أهمية هذه السفن فهي لم تكن مجهزة للمعارك الحربية ،إذ كانت مخصصة للرحالت التجارية حيث كانت تسود روح
املودة والتعاون داخل املحيط الهندي قبل وصول الربتغاليني ،شوقي عبد القوي عثمان ،تجارة املحيط الهندي يف عرص السيادة اإلسالمية 904 - 41ه1498 - 661/م،
سلسلة عالم املعرفة (الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1990 ،ص .89
أي سفن للموانئ العربية التي كانت يف مجملها ال تمتلك املوارد الخشبية من أجل بناء السفن ،إذ تفتقد
 35منذ وصولهم إىل الهند ،حرص الربتغاليون عىل عدم بيع الهنود ّ
املنطقة العربية املوارد الخشبية من الغابات ،ولعل ذلك هو الذي دفع املماليك إىل طلب املساعدة من العثمانيني يف عام .1509

أن العثمانيني قاموا بتغيريات مهمة يف شكل املالحة النهرية يف مرص ،فخالل العرص اململويك كانت فوه هي املركز األسايس لحركة التجارة مع
 36ويجب أن نشري إىل ّ
أن ذلك قد أثّر باإليجاب يف حركة التجارة والنقل ،إلهام محمد عيل ذهني،
ويبدو
اإلسكندرية
إلمداد
األسايس
امليناء
هي
رشيد
لتصبح
ت
تغي
التجارة
أن حركة
ّ
اإلسكندرية ،بيد ّ
ّ
مرص يف كتابات الرحالة يف القرنني السادس عرش والسابع عرش (القاهرة :الهيئة العامة للكتاب ،)1991 ،ص .116
ً
فمثل وصل للخواجا محمد بن قاسم
ميناء لها حتى بداية السبعينيات من القرن السادس عرش،
 37وعىل الرغم من ذلك ظلت بعض السفن التجارية تتخذ من الطور
ً
الشهري بابن الحلبي إىل ميناء الطور كميات كبرية من النيلة الهندي والزنجبيل والفلفل والكودة ،القسمة العربية ،س ،1ص  ،12م ،16بتاريخ 970ه1562 /م؛ عبد القادر بن
محمد الجزيري ،درر الفرائد املنظمة يف أخبار الحاج وطريق مكة املعظمة ،محمد حسن محمد حسن إسماعيل(محقق)( ،بريوت :منشورات دار الكتب العلمية،)2002 ،
ص .623
 38ناخوذه وجمعها نواخيذ هي كلمة أعجمية تتكون من مقطعني هما "نا" وتعني السفينة ،و"خوذه" وتعني صاحب ،فتصبح الكلمة تعني صاحب السفينة ،،وقد
استخدمت هذه الكلمة يف مرص لإلشارة إىل أصحاب السفن يف البحر األحمر قادة السفن والقباطني العاملني بني السويس وجدة وعدن ،أحمد السعيد سليمان ،تأصيل ما
ورد يف الجربيت من الدخيل (القاهرة :دار املعارف ،)1960 ،ص .183
ً
فمثل يف عام 1013ه1604/م تويف محمد بن نوار السكندري "من أرباب الريس بالسويس بلوك  32علوفته  ،9وكان من
 39توجد أمثلة وثائقية عديدة تشري إىل ذلك،
تحول هؤالء البحارة إىل تجار وهو ما سيؤدي مع مرور الوقت إىل حلول لقب النوخذة
يوضح
ما
والنقود،
األقمشة
من
كبرية
وكميات
املخلف عنه  18قنطار فلفل ،و 12قنطار بن،
ّ
محل لقب الخواجا عند منتصف القرن الثامن عرش امليالدي ،القسمة العسكرية ،س ،37 ،25م ،694بتاريخ 1013ه1604/م؛ س ،34ص  ،52م ،66بتاريخ 1038ه1628/م.

ألن البهار كان العنرص األسايس املستورد إىل السويس
نظرا ّ
 40كان ديوان أو قلم البهار هو املكتب (القلم) املختص بتحصيل الرضائب الجمركية يف ميناء السويسً ،
املحصلة يف هذا الجمرك ،راجع :ليىل عبد اللطيف أحمد ،دراسات يف تاريخ ومؤرخي مرص والشام يف العرص العثماين (القاهرة :مكتبة
وم ّثل الغالبية العظمى من الجمارك
ّ
الخانجي ،)1980 ،ص .23
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والنب والبضائع وكان التجار ال يأخذون إال ما فضل منه") .(41مما يربز تزايد أهمية التوابل بصورة كبرية يف تجارة البحر األحمر ،وكانت

تتحرك من السويس يف اتجاه عدن ّ
محملة بالبضائع
كل عام .وتعود
سفينة حربية عثمانية عىل األقل ترافقها العديد من سفن التجار
َّ
ّ
الهندية واليمنية والحبشية .لقد استفادت مرص بصورة كبرية من وصول العثمانيني إىل البحر األحمر؛ إذ سمح لها ذلك بامتالك أسطول

قوي يحمل املدفعية ،ما جعل الربتغاليني يرتاجعون عن املغامرة بمهاجمة البحر األحمر .وهو ما سمح بعودة وصول التجار بصورة
بحري ّ
كبرية من جديد إىل عدن وجدة.

رابعا :نجاح تجار القاهرة يف استعادة جزء كبري من تجارة الترب األفريقي؛ ففي الواقع ،للوهلة األوىل ،تبدو التجارة بني مرص والهند
ً

تصدر بعض السلع إىل الهند وتجلب ً
أن املوضوع
تجارة مبارشة وبسيطة ،فمرص ّ
بدل منها التوابل .ولكن املدقق يف األوضاع التجارية يجد ّ
أعقد من ذلك بكثري؛ ففي ذلك الحني لم تكن الهند وال حتى الصني ترغبان يف ٍ
بضائع من مرص أو الدولة العثمانية ،وال حتى من
سلع أو
َ

أوروبا .ولم تكن تقبل ً
بديل للتوابل ّإل الذهب ،وحتى الفضة لم تكن مقبولة إال عىل مضض) .(42وعليه ،فقد ح ّتم ذلك عىل تجار القاهرة
أن
األول :إدراكهم أهمية الذهب يف تمويل رشاء التوابل من الهند .والثاينّ :
العمل عىل استعادة تجارة الترب األفريقي؛ وذلك لسببنيّ ،

أيضا لم يكن يف إمكانهم توفري الذهب الذي ال يقبل الهنود غريه ً
بدل لتصدير
املستوردين األوروبيني (البنادقة ،والفرنسيني) والعثمانيني ً
التوابل ،وكان عىل املستوردين األوروبيني البحث عن منتجات بديلة للذهب تجد ً
إقبال من الهنود ،من أجل استمرار دورهم التجاري

يف التجارة الرشقية.

هكذا وقع عىل تجار القاهرة عبء إعادة الذهب األفريقي الذي سلبه الربتغاليون بعد وصولهم إىل خليج غينيا .وليس ثمة شك

كونها هؤالء التجار هي التي ساعدت عىل اجتياز أزمة النقود وتوفري الذهب للخزانة املرصية؛ إذ عمل
يف ّ
أن الشبكات التجارية التي ّ
أيضا عىل تطوير آلياتها؛ فعدلوا املنسوجات املصدرة إىل هذه املناطق حتى تتالءم مع
التجار عىل تمويل هذه التجارة بانتظام .وعملوا ً
ذوق أهايل هذه املنطقة؛ فقد كانت تصنع لهم مالبس خاصة ُعرفت بـ"التكرورية") ،(43كان يجري تصنيعها من الك ّتان ورسم أشكال

مناطق رئيسة إلنتاج هذه املنسوجات لتصديرها إىل كانو
عليها بالخيوط الحريرية .وأصبحت منفلوط وأسيوط وحي طولون يف القاهرة
َ
خصيصا لذلك يف الفيوم) .(45وكان يرسل من مرص بعض السلع الغذائية
عدت
وتمبكتو) .(44وكانوا يجلبون لهذه التجارة الخيول التي ُأ ّ
ً
كالسكر واألرز) ،(46إذ كان السكر املرصي يجد ً
نوعا من الهدايا إىل العظماء والنساء.
كبريا يف بالد التكرور حيث كان ّ
يقدم بوصفه ً
إقبال ً
ولذلك فقد كان يباع بأضعاف ثمنه).(47

واستوردوا لهذه التجارة ّ
كل ما كانت تحتاج إليه من بضائع من فارس واألناضول وأوروبا؛ فقام تجار القاهرة باسترياد الحرير

والكودة واللؤلؤ من فارس وبغداد) .(48واستوردوا من إسطنبول املسك واألقمشة الصوفية (رومية) والنحاس واألواين النحاسية التي
41
42

محمد عبد املعطي اإلسحاقي ،أخبار األول فيمن ترصف يف مرص من أرباب الدول ،ط( 1القاهرة :املطبعة العثمانية1304 ،ه) ،ص .183

محكمة اإلسكندرية الرشعية ،س ،11ص  ،315م ،1272بتاريخ 978ه1570/م.

 43كارسنت نيبور ،رحلة إىل بالد العرب وما حولها ( ،)1767/1761مصطفى ماهر(مرتجم) ،ج( 1القاهرة :املطبعة العاملية ،)1977 ،ص .261
44

محكمة طولون الرشعية ،س ،162ص  ،21م ،130بتاريخ 944ه1533/م.

46

الباب العايل ،س ،17ص  ،433م ،1177بتاريخ 966ه1558/م.

45
47
48

طولون ،س  ،178ص  ،281م  ،1090بتاريخ 991ه1583/م.
عيل محمود ،ص .91

القسمة العسكرية ،س ،64ص  ،202دون رقم ،بتاريخ 1070ه1659/م.

94

الكارمية يف مرص خالل العرص العثامين 1040 - 923هـ1630 1517-/م
أضواء وثائقية جديدة عىل تجارة التوابل

دراســات

ً
إضافة إىل
قويا يف هذه املناطـق) .(49واستوردوا من أوروبا األسلحـة واملنتجات الزجاجيـة من الخرز واملرايا والسكاكني
كانت
مطلبا ً
ً

ّ
محل طلب كبري يف هذه املناطق التي أخذ
أيضا) .(50وكانت الكتب واملخطوطات الدينية والفقهية ،وأجزاء القرآن الكريم
النحاس ً

اإلسالم ينترش فيها) .(51وبذلك فقد كان تجار القاهرة يرسلون من مرص األقمشة الكتانية واألواين النحاسية والسيوف والخرز والكوده
حرفيا عن قائمة بضائع شحنها
خصيصا ألهايل (التكرور) فهذه البضائع منقولة
واألدوات الزجاجية والخيل والحرير واألثواب املخيطة
ً
ً
التاجر عيل بن يوسف بن سلطان من القاهرة إىل كانو؛ من أجل جلب الترب يف عام 970ه1562/م).(52

ومنذ الربع الثاين من القرن السادس عرش ،ساعدت هذه الشبكات التجارية وزيادة الطلب عىل الذهب يف عودة وصول الذهب

األفريقي إىل رشايني مرص ،ومن ثمة الدولة العثمانية مر ًة أخرى ،فمن دون تمويل هذه التجارة مسبقًا من القاهرة لم تكن لتصل

)(53
مول كبار تجار القاهرة جماعات التجار الذين يعملون
الكميات املطلوبة للوفاء باحتياجات مرص وإسطنبول من الذهب  .لذلك فقد ّ

عىل خطوط التجارة مع كانو وتمبكتو) ،(54وأكدر بالبضائع والسلع لجلب الترب)(55؛ فتشري الوثائق إىل قيام الخواجا سعيد بن قاسم بن أمغار
ً
مثقال من الذهب) .(56وعند وفاة الخواجا يحيى بن عمر
الشهري بابن أيوب بتمويل سفر زكريا بن محمد الدمسيطي من أجل جلب 1032

بذمة تاجر واحد فقط هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد املرسايت،
الجمال شاه بندر تجار القاهرة يف عام 976ه1568/م كان له ّ

ً
مثقال من تراب الذهب تس ّلمها ورثته) .(57ويشري الجزيري إىل أ ّنه عند وفاة حاكم كجرات بهادر خان يف عام 943ه1536/م ،كان
2337
قنطارا من الذهب).(58
له يف جدة 25
ً

وسلعا تجد ً
قبول لتمويل جلب التوابل أو الذهب)(59؛
خامسا :نجاح التجار األوروبيني سواء البنادقة أو الفرنسيني يف أن يوفروا بضائع
ً
ً

فقد كان عىل الرشكاء األوروبيني يف التجارة من البنادقة والفرنسيني أن يبحثوا عن ٍ
سلع أخرى يمكن عن طريقها تمويل تجارتهم مع
مرص .وقد وجد التجار األوروبيون ضا ّلتهم يف سلعتني كانت إحداهما ت ّتجه إىل الهند) (60حيث تجد ً
كبريا من الهنود وهي املرجان؛
إقبال ً

فقد كانت مغاصات استخراجه منترشة يف بلدان البحر املتوسط منذ القدم ،حيث أسهمت العالقات الجيدة بني الدولة العثمانية وفرنسا
 49الباب العايل ،س ،21ص  ،29م  ،75بتاريخ 970ه1562/م؛ جريار ،الحياة االقتصادية يف مرص يف القرن الثامن عرش ،زهري الشايب(مرتجم)" ،وصف مرص" ،ط1
(القاهرة :الخانجي ،)1984 ،ج ،4ص .322

 50أشتور ،التاريخ االقتصادي واالجتماعي للرشق األوسط يف العصور الوسطى ،عبد الهادي عبلة(مرتجم) ،أحمد غسان سبانو(مراجع)( ،بريوت :دار قتيبة،)1985 ،
ص 389؛ القسمة العسكرية ،س ،1ص  ،161م ،355بتاريخ 969ه1561/م.
51
52

محكمة طولون الرشعية ،س ،162ص  ،21م ،130بتاريخ 944ه1533/م.
الباب العايل ،س  ،21ص  ،274م  ،769بتاريخ 970ه1562/م.

 53يقول ليون األفريقي  Africanus Leoعند وصفه مملكة غاو "ويأيت إليها عدد ال يحىص من السود حاملني معهم كمية وافرة من الذهب ليشرتوا بها أشياء مستوردة
دائما إىل بالدهم بنصفه أو ثلثه .الحسن بن محمد الوزان الفايس ،وصف أفريقيا ،عبد
من بالد الرببر وأوروبا ،لكنهم ال يجدون ً
أبدا ما يكفي منها إلنفاق ذهبهم ،فيعودون ً
الرحمن حميدة(مرتجم)( ،القاهرة :منشورات الجمعية املغربية للتأليف والرتجمة والنرش /الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)2005 ،ص .543
54

الباب العايل ،س ،33ص  ،287م ،1170بتاريخ 972ه1564/م.

56

القسمة العربية ،س ،7ص  ،100م ،220بتاريخ 967ه1559/م.

55
57

الباب العايل ،س ،21ص  ،29م  ،75بتاريخ 970ه1562/م.
القسمة العربية ،س ،7ص  ،7م ،17بتاريخ 976ه1568/م.

 58عبد القادر بن محمد الجزيري ،الدرر الفرائد املنظمة يف أخبار الحاج وطريق مكة املعظمة ،محمد حسن محمد حسن إسماعيل(محقق)( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،)2002 ،ج ،1ص .525
59

اإلسكندرية الرشعية ،س ،11ص  ،315م ،1272بتاريخ 978ه1570/م.

أساسا عن طريق البندقية ،وكان يجري إعادة تصدير جزء منه يف اتجاه
 60كانت السلعة الثانية هي الخرز أو املشغوالت الزجاجية من الكريستال ،وكانت تأيت من أملانيا
ً
التكرور حيث يجري به تمويل عمليات جلب الذهب ،وجزء آخر يف اتجاه جدة.
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خالل حكم السلطان سليمان القانوين يف توقيع اتفاقية تجارية مهمة بني الدولتني يف عام942ه1535 /م حصلت بموجبها فرنسا عىل

بحرية كبرية ،وسمحت لهم باصطياد املرجان يف شمال تونس) .(61وقد أتاح ذلك فرصة جيدة للفرنسيني
ّ
حق التجارة يف املوانئ العثمانية ّ

الذين تزايد وجودهم التجاري يف اإلسكندرية؛ إذ سمح لهم وجود املرجان بالحصول عىل كميات كبرية من التوابل .وكان معرو ًفا لدى

أن املرجان سلعة يمكن تصديرها دون خوف إىل الهند وحتى وسط أفريقيا).(62
تجار القاهرة ّ

ولم يكن املرجان فقط هو ما حاول األوروبيون توفريه من أجل رشاء التوابل؛ فقد كانت املشغوالت الزجاجية (الخرز) والكريستال

تورد من النمسا وأملانيا .وكانت تجد ً
كبريا سواء يف وسط
إقبال ً
تجد سو ًقا مهمة يف مرص .وكانت هذه املشغوالت الزجاجية والكريستال ّ

أفريقيا أو الحجاز .وقبل عام 998ه1589/م كانت الكميات التي ترد منه قليلة األهمية يف هذه التجارة .ولكن يف أعقاب هذا العام
ارتفع الوارد من الخرز واملشغوالت الزجاجية إىل  200صندوق كبري يف ّ
كل عام .وهو ما دفع السلطات الجمركية يف اإلسكندرية إىل

يصدرون ما ال ّ
يقل عن مئة وخمسني صندو ًقا منها
فرض رضائب  %10عىل الكميات الواردة منه إىل اإلسكندرية؛ إذ كان تجار مرص ّ
أيضا أصداف البحر والشعاب املرجانية يف هذه التجارة)ً ،
فمثل يف عام 972ه1564/م،
إليهم من أجل جلب الترب (كانت مرص تستخدم ً

ً
131مثقال من تراب الذهب) ،(63ويف العام نفسه كان وكيله
دفع الخواجا عمر بن يحيى الجمال  428شدة من الخرز يف مقابل جلب

يف اإلسكندرية يبيع  200قنطار من الفلفل األسود إىل جوان تيمودا أخ القنصل البندقي يف اإلسكندرية يف مقابل ً 2425
رطل من
أي معادن أخرى سواء النحاس) (65أو الحديد
املرجان) .(64وكان التجار األوروبيون ّ
يصدرون إىل مرص الزئبق والجوخ وأقمشة حريرية أو ّ

يف مقابل التوابل .وتشري الوثائق إىل الدور الكبري للتجار الفرنسيني يف هذه التجارة من خالل اعرتاض القنصل الفرنيس يف اإلسكندرية
عىل زيادة أجرة حزامي البهار يف الثغر ،مما يوضح ضلوعهم يف هذه التجارة بصورة كبرية).(66

وال يمكننا إغفال تزايد وصول الفضة إىل رشق البحر املتوسط بصورة كبرية خالل النصف الثاين من القرن السادس عرش ،فال شك

أن وصول فضة العالم الجديد إىل رشق البحر املتوسط قد أحدث سيولة مالية كبرية يف حركة التجارة بني املوانئ األوروبية والعثمانية
يف ّ

النب أو السكر أو التبغ) .(67هكذا فقد عمل
ك ّلها وبخاصة املرصية ،فقد أ ّدى ذلك إىل تزايد الطلب عىل سلع الرفاهية سواء التوابل أو ّ

جميع عمالء تجارة التوابل القدماء عىل السعي إىل استعادة دورهم الذي فقدوه مع الوصول الربتغايل إىل رأس الرجاء الصالح ،وعمل
العثمانيون والبنادقة والفرنسيون عىل التعاون من أجل مصالحهم الستمرار تجارة التوابل عرب اإلسكندرية.

سادسا :تراجع قدرة الربتغاليني يف السيطرة عىل املنافذ البحرية .لقد حاول الربتغاليون ّ
بكل ما يملكون من قوة عسكرية وسياسية
ً

أن يحتكروا تجارة التوابل ويمنعوا وصولها إىل البحر األحمر .وقد ق ّلل هذا النجاح الضعف العددي للقوى العسكرية الربتغالية املوجودة

أن إغالق البحر
يف الهند ،تزام ًنا مع الوصول العثماين إىل اليمن مما ع ّزز قوة املسلمني يف املحيط الهندي وأشعر الربتغاليني بالخطر .كما ّ
 61مشيل ترشير" ،مرسوم تجديد امتيازات طائفة الفرنج الفرانسة والكتيالن يف اإلسكندرية سنة 935ه1528/م" ،مجلة الروزنامة ،العدد  ،10دار الكتب والوثائق القومية،
(القاهرة ،)2013 ،ص .65
62

إسكندرية الرشعية ،س ،27ص  ،252م ،780بتاريخ 993ه1585/م.

64

إسكندرية الرشعية ،س ،49ص  ،310م ،800بتاريخ 972ه1564/م.

63

الباب العايل ،س ،33ص  ،287م ،1170بتاريخ 972ه1564/م.

 65للمزيد عن أهمية النحاس يمكن مراجعة :حسام محمد عبد املعطي" ،أثر النحاس يف تطور الصناعات الحرفية يف مرص خالل العرص العثماين" ،يف :جدل املوضوعية
والذاتية يف كتابة تاريخ مرص ،نارص أحمد إبراهيم(محرر)( ،القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)2012 ،ص .219
 66تشري الوثائق إىل طائفة حزم البهار بالثغر ،حيث كان هؤالء يقومون بإعداد البهار وتغليفه من أجل شحنة يف باالت من الخيش وسعف النخيل ،إسكندرية الرشعية،
س ،29ص  ،412م ،1192بتاريخ 1000ه1591/م.
67

بروديل ،ج ،1ص .294
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الكارمية يف مرص خالل العرص العثامين 1040 - 923هـ1630 1517-/م
أضواء وثائقية جديدة عىل تجارة التوابل

دراســات

األحمر أمام رحالت املسلمني من الهنود ألداء الحج ،كان مسألة صعبة للغاية ،وكان الحج فرصة طيبة للتجارة؛ فقد حرص ّ
كل حاج
التزود بكميات من التوابل واألقمشة الهندية ما يسمح لهم بتحقيق تغطية نفقات رحلتهم) .(68وتشري املصادر املحلية
من الهنود عىل ّ

أهم ما خلفه الفلفل والنيلة
يف مرص إىل وصول عدد من تجار الهند إىل مرص؛ فتشري الوثائق إىل عالم بن عبد الله الهندي؛ إذ كان من ّ
أيضا إىل "الخواجا جعفر بن إبراهيم بن الحسني املدين عني أعيان التجار ببندر سورات من بنادر الهند"،
الهندية) .(69وتشري الوثائق ً
وصيا عىل تركة تاجر كبري آخر هو محمد بقي بن محمد صالح بن السيد بقي الحسيني النيسابوري .وكان محمد بقي يعمل يف
فقد كان ً

التجارة بني الهند والحجاز ومرص).(70

أن الربتغاليني املقيمني يف الهند وجدوا أنفسهم بمعزل عن تجارة ضخمة يف املحيط الهندي ،يف وقت يعملون هم فيه
والحقيقة ّ

أن اندماجهم وعملهم يف هذه التجارة سيعود عليهم بأرباح أكرب من التجارة مع أوروبا
بوصفهم قراصنة ،عىل إعاقة هذه التجارة .وأدركوا ّ
عرب رأس الرجاء الصالح .لذلك ،فقد أخذوا يف االندماج يف هذه التجارة والعمل يف نقل البضائع والتوابل بني الصني والهند .ثم رسعان

ما سمحوا بمرور التوابل عرب البحر األحمر مقابل تحصيل عوائد لفائدتهم دون ملكهم املوجود يف لشبونة .وبذلك قرروا أن يندمجوا يف

هذه التجارة املربحة .وال ّ
أن ذلك وصل إىل القمة منذ عام 980ه1572/م يف أعقاب استيالء إسبانيا عىل الربتغال ،مما جعلهم
شك يف ّ
أرباحا تصل إىل  %80من حجم
يندمجون بصورة أكرب يف تجارة املحيط الهندي؛ فأصبحت تجارتهم بني البلدان اآلسيوية تحقق لهم
ً

أن  %20فقط هي التي حصلوا عليها من تجارتهم عرب رأس الرجاء الصالح) .(71لذلك فقد انهمكوا يف العمل يف
تجارتهم .بينما نجد ّ
التجارة بني البلدان اآلسيوية والبحر األحمر.

عودة التوابل إىل عرشها
هكذا شهد النصف الثاين من القرن السادس عرش استعادة القاهرة واإلسكندرية دورهما األسايس لتزويد أوروبا بالتوابل ،بعد أن

استطاع تجار القاهرة توفري الذهب واملرجان لتمويل هذه التجارة املربحة .وتشري دراسة فريدريك لني Fredrik Laneإىل مدى تزايد قلق

أن اإلسكندرية تلقّت 40.000
الربتغاليني من الوجود العسكري العثماين ،وتزايد حجم تجارة التوابل عرب البحر األحمر؛ فيشري لني إىل ّ

قنطار من التوابل يكون الفلفل الجزء الرئيس منها يف عام 968ه1560/مّ .
وأكد مدى ما أصبحت تم ّثله تجارة البحر األحمر يف التوابل

قدرت كميات التوابل الواردة إىل جدة بـ  30.000قنطار .بيد أ ّنه يف
من التحدي الكبري للتجارة الربتغالية يف أوروبا .ويف عام 972ه1564/م ّ
يقدمها
إن هذه األرقام التي ّ
عام 974ه1566/م وصلت ثماين سفن فقط إىل جدة من الهند .وكانت حمولتها  24.000قنطار من التوابلّ .
لني ّ
أن كميات التوابل الواردة إىل اإلسكندرية خالل القرن السادس
تدل عىل أهمية كميات التوابل الواردة إىل اإلسكندرية .ويذكر لني ّ

عرش كانت أكرب مما كانت عليه خالل العرص اململويك ،وقبل وصول الربتغاليني إىل الهند) .(72ويرجع ذلك يف الواقع إىل تزايد الطلب عىل
ً
وإضافة إىل ذلك ،يجب
التوابل ،وبخاصة الفلفل األسود ،نتيجة الرتفاع مستوى املعيشة يف أوروبا ،بعد توافد الفضة من العالم الجديد.

أن السلطات املغولية خالل فرتة حكم السلطان جالل الدين محمد أكرب (1014 - 963ه1605 - 1556 /م) نجحت يف عقد معاهدة مع
 68تشري املصادر الهندية إىل ّ
الربتغاليني سمحت للحجاج املسلمني بالحج من ميناء سورات يف ّ
كل عام دون مهاجمة منهم ،أحمد زين الدين املعربي املليباري(ت 991ه) ،تحفة املجاهدين يف أحوال
الربتغاليني ،محمد سعيد الطريحي(مقدم ومحقق)( ،بريوت :مؤسسة الوفاء ،)1985 ،ص .297
69

القسمة العربية ،س ،6ص  ،204م ،316بتاريخ 987ه1579/م.

 70الدشت ،سجل  ،139ص  ،79بتاريخ 1029ه1619/م.
 71فرانك ،ص .275

72 Fredrik G. Lane, "Notes and suggestions, The Mediterranean spice trade", American historical review, Vol. Xl April, 1973, pp. 589, 588.
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أن نشري إىل الدور الكبري للتجار الفرنسيني يف تجارة التوابل؛ فقد استورد تجار مرسيليا التوابل من اإلسكندرية .وكانت سفنهم تعود مليئة

أن طريق التوابل
بالتوابل من اإلسكندرية .وقد أبرز فرناند بروديل  Fernand Braudelآالف الوثائق الفرنسية التي أثبتت عىل نح ٍو قاطع ّ
عرب البحر األحمر قد عاد إىل كامل نشاطه يف الفرتة الواقعة بني السنوات 978 - 957ه1570 - 1550/م .وبدأت أوروبا الغربية بأرسها

باستثناء إسبانيا والربتغال ومقاطعات فرنسا األطلسية ،من جديد تتزود بالبهارات من اإلسكندرية) .(73وبحلول عام 993ه1585/م ،أصبح
ما ينقل عرب البحر األحمر ثالثة أضعاف ما ُينقل عرب رأس الرجاء الصالح.

ّأما املصادر والوثائق املرصية ،ففيها مشكلة أساسية تعرقل تقديم بيانات إجمالية عن كميات التوابل الواردة إىل مرص من الهند

تقدم لنا صورة إجمالية
عرب ميناء الطور ثم السويس .هذه املشكلة هي فقدان أوراق ديوان البهار وسجالته التي كان من املمكن أن ّ

وضوحا عن كميات التوابل الواردة إىل مرص يف ّ
ً
أيضا
كل عام .وما زاد املشكلة
أكرث
صعوبة فقدان سجالت املحكمة الرشعية يف السويس ً
ً
ٍ
أن محكمة اإلسكندرية الرشعية ،وبعض
يف
ظروف غامضة أثناء الحصار اإلرسائييل للسويس يف عام 1393ه1973/م .وعىل الرغم من ّ
فدائما نقول ّ
أن هذه الصفقات التي
جزءا من الثغرة التي فتحت بغياب هذه األوراق الوثائقية املهمة،
محاكم القاهرة قد ّ
ونؤكد ّ
سدت ً
ً

أن هذه الصفقات كانت تجري ّإما باالئتمان
جرى ذكرها يف املحاكم هي الصفقات التي كانت تحتاج إىل اللجوء إىل القضاء؛ بمعنى ّ
(األجل) أو ملشكلة ما عىل هذه الصفقات .بينما لم تكن الصفقات التي تجري بالدفع املبارش ،وهي بالطبع تم ّثل الجزء األكرب من العمل

تسجل يف سجالت القبانية (الوزانني) يف ّ
كل سوق حيث
التجاري ،تحتاج إىل التسجيل يف سجالت املحاكم .ولكن هذه الصفقات كانت ّ
ّ
يتمكن القضاء من اللجوء إليها عند الحاجة إىل ذلك.

كبريا يف حجم الواردات والصادرات من التوابل؛ فقد تزايدت كميات
وتشري الوثائق املحلية إىل ّ
تغيا ً
أن عام 980ه1572/م قد شهد ّ ً
التوابل بصورة كبرية .وتشري سجالت املحاكم إىل ٍ
عدد هائل من الحجج املتعلقة ببيع الفلفل والقرفة وجوز الطيب والنيلة وغريها)(74؛

ً
فمثل يف عام 981ه1573/م تويف الخواجا عيل القواهري ،ولم يكن قد س ّلم بعد إحدى الصفقات إىل أحد التجار البنادقة يف اإلسكندرية،
تقدم القنصل إىل املحكمة لتس ّلم هذه
فقام هذا التاجر بتوكيل القنصل البندقي يف القاهرة من أجل أن يتسلم ما له بذمة القواهري؛ إذ ّ
قنطارا من
قنطارا من جوزة الهند ،و12
قنطارا من القرفة ،و74
قنطارا من الفلفل ،و32
الصفقة من التوابل ،وكانت عىل النحو التايل495 :
ً
ً
ً
ً

)(75
ويربز ذلك يف الواقع تزايد حجم تجارة
قنطارا من الزنجبيل ،و52
القرنفل ،و119
قنطارا من اللبان ،و 110قناطري من النيلة الهندي ُ .
ً
ً

أن الخواجا عبد العزيز بن يحيى الشهري بالفهمي
التوابل بصورة كبرية خالل النصف الثاين من القرن السادس عرش .ويكفي أن نشري إىل ّ

دينارا ،عندما تويف .وكانت له
يف عام 982ه1574/م ،والذي كانت تطلق عليه الوثائق عني أعيان التجار الكارمية ،بلغت تركته 100314
ً

رشكة واحدة مع الخواجا سعيد بن قاسم أمغار الشهري بابن أيوب متخصصة يف األساس يف جلب التوابل من الهند برأس مال يبلغ 50

ألف دينارّ ،
تكونت رشكات تجارية كبرية بني
لكل واحد منهما النصف)ّ .(76
وألن هذه التجارة كانت تحتاج إىل رؤوس أموال كبرية ،فقد ّ

التجار ،من أجل تقليل املخاطر ،ومن أجل استثمارات متعددة؛ ً
تكونت رشكة بني الخواجا محمد بن يغمور والخواجا عامر جعفر
فمثل ّ
لكل منهما النصف .وكان يجري حسابها الختامي يف ّ
برأس مال قدره  30000دينار كان ّ
كل عام .ويجري خصم األرباح من ذلك).(77
Braudel, pp. 424 - 428.

74

إسكندرية الرشعية ،س ،43ص  ،9م ،21بتاريخ 1018ه1609/م.

76

القسمة العربية ،س ،6ص  ،92م ،153بتاريخ 982ه1574/م.

75
77

الباب العايل ،س ،34ص  ،219م ،1162بتاريخ 981ه1573 /م.

الباب العايل ،س ،79ص  ،258م ،1146بتاريخ 1011ه1602/م.
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مهما
وقد وقع عىل اإلسكندرية) (78دور تزويد إسطنبول) (79واألناضول) (80واملغرب العريب بالتوابل .وتشري الوثائق إىل ّ
أن ً
جزءا ً

من التوابل كان يجري إرساله إىل تونس) .(81وقد ّ
تمكن الباحث من متابعة بعض الصفقات التي عقدها أحد التجار العاملني يف تجارة
التوابل ،وهو الخواجا سعيد بن قاسم بن أمغار خالل سنتي 977ه1569/م ،و979ه1571/م .ويمكن توضحيها يف الجدول(:)1
الجدول()1

التاريخ

اسم املشرتي

اسم البائع

الكمية بالقنطار/
والنوع

الثمن
بالدينار

 14ربيع األول
977ه 1569 /م

رشكة بني الخواجا سعيد أمغار والخواجا عبد
الرحمن الفهمي

الخواجا يحيى
بن عبد الحق السنباطي

قنطارا /فلفل
131
ً

دينارا
2096
ً

الخواجا سعيد بن محمد الحرضي

الخواجا سعيد بن أمغار

قنطارا /فلفل
350
ً

 5600دينار

 16محرم
977ه 1569 /م

الخواجا عالء الدين بن بدر الدين الجمال

الخواجا سعيد بن أمغار

قنطارا /فلفل
89
ً

دينارا
1790
ً

ذو الحجة
977ه 1569 /م

املعلم موىس بن يعقوب
بن موىس اليهودي الريان

الخواجا سعيد أمغار

979ه 1571 /م

الخواجا عالء الدين بن بدر الدين الجمال

الخواجا سعيد أمغار

قنطارا /زنجبيل
128
ً
 6قناطري /قرنفل
قنطارا /فلفل
86
ً

دينارا
3346
ً

979ه 1571 /م

الخواجا سعيد بن محمد الحرضي

الخواجا سعيد أمغار

979ه 1571 /م

الخواجا بهاء الدين عبد العزيز الديرين

الخواجا سعيد أمغار

قنطارا /زنجبيل
16
ً
 110قناطري /فلفل

املعلم باولو ميونشيني الفرنيس

قنطارا /فلفل
1093
ً

 2رمضان
977ه 1569 /م

979ه1571/م

الخواجا سعيد أمغار

979ه1571 /م

ميخائيل النرصاىن البندقي وجربان فرانسيس

979ه1571/م

الخواجا سعيد أمغار

 17ذو القعدة
979ه1571/م
 5ذو الحجة
979ه1571/م

ذو الحجة
979ه 1571/م

املعلم شموال بن يوسف اليهودي
الشهري بكوهان

 100قنطار /فلفل

قنطارا /فلفل
89
ً

79
80

81

دينارا
1518
ً
دينارا
1790
ً

دينارا
21980
ً

الخواجا سعيد أمغار والخواجا
عبد الرحمن الفهمي
مصطفى بن عبد الله الرومي

قنطارا /فلفل
355
ً
 200قنطار /لوبان
قنطارا /فلفل
54
ً

الخواجا سعيد أمغار

قنطارا /فلفل
319
ً

دينارا
5480
ً

الخواجا محمد بن عثمان
الدنجيهي

جوز الطيب "دون ذكر
الكمية"

 4000دينار

الخواجا سعيد أمغار

قنطارا /فلفل
283
ً

دينارا
5670
ً

الخواجا سعيد أمغار
محمد بن حسن الغزاوي الشهري بالرميل

من إعداد الباحث من خالل سجالت املحاكم الرشعية ،وإسكندرية الرشعية ،والقسمة العربية ،والصالحية النجمية.
78

دينارا
1475
ً

إسكندرية الرشعية ،س ،8ص  ،226م ،643بتاريخ 973ه1565 /م.

إسكندرية الرشعية ،س ،33ص  ،187م ،378بتاريخ 980ه1572/م.

الصالحية النجمية ،س ،478ص  ،120م ،481بتاريخ 1015ه1606/م.
إسكندرية الرشعية ،س ،26ص  ،72م ،223بتاريخ 997ه1588/م.
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دينارا
9939
ً
دينارا
857
ً

العدد 2

متوز  /يوليو 2015

وهكذا يوضح الجدول( )1الدور الكبري الذي قام به هؤالء التجار يف تجارة التوابلّ .أما عن أسباب اختالف أسعار الفلفل يف

أن الفلفل كان نوعني :خوري ،وأيش .وكان األول أفضل من الثاين؛ إذ كان فارق السعر بينهما يصل إىل حواىل
الجدول ،فرتجع إىل ّ
)(82
تكون نخبة تجارية بارزة نجحت يف
 %15لفائدة الخوري  .هكذا عادت التوابل إىل طريق البحر األحمر بصورة أساسية ،ونتج من ذلك ّ

تكوين ثروة كبرية) .(83وتشري األلقاب التي أصبح يحوزها هؤالء التجار إىل تطور وضعهم االقتصادي واالجتماعي بصورة كبرية.

مى والداللة
الكارمية :املس ّ
أن كلمة الكارمية ُأطلقت عىل التجار العاملني يف التجارة الدولية العابرة يف البحر األحمر (بخاصة
يف البداية ،علينا أن نشري إىل ّ

التوابل) خالل العرص الفاطمي واأليويب واململويك .ويذكر صبحي لبيب يف مقالته املهمة عن "التجار الكارمية وتجارة مرص يف العصور

مسمى الكارمية ربما يعود إىل العنرب الذي يقال له الكارم وأ ّنه كان يوجد يف مرص سوق مشهور به ،ونتيجة لتجارتهم به فقد
الوسطى" ّ
أن ّ

أن الكانم كانت مصدر
أخذوا اسمهم منه) .(84ويرى البعض أ ّنه مرتبط ببالد الكانم .وهي إحدى مقاطعات بالد التكرور .وهو اعتقاد يؤيده ّ
الذهب الذي كان يجري من خالله تمويل رشاء التوابل؛ إذ تشري بعض النقوش األشورية إىل (الكركم  )Karkumaبمعنى األصفر).(85

مسمى واحد للتجار
عىل العموم ،فمن الثابت اليوم ّ
أن تجار الكارم كانوا يف األساس هم تجار التوابل .ويشري األشقر إىل أ ّنه لم يكن هناك ّ
أن املصادر اململوكية كانت تنعتهم بألقاب؛ مثل الخواجا والخواجيك وعني أعيان الجواجكية،
العاملني يف تجارة التوابل .ويشري إىل ّ
أن وجود هؤالء التجار
والكارمي وعني أعيان التجار الكارمية) .(86وعليه ،لم يكن هناك
مسمى واحد لهؤالء التجار الكبار .واملعروف ّ
ّ
الكارمية قد انتهى مع نهاية العرص اململويك ،خالل عرص برسباي أو عىل األكرث قايتباي .فلماذا إ ًذا نطلق عىل هؤالء التجار الكارمية؟

إن وثائق األرشيف يف مرص هي التي تشري إىل استمرار األلقاب نفسها التي كانت سائدة خالل العرص اململويك ،طيلة
يف الواقعّ ،

القرن السادس عرش والنصف األول من السابع عرش؛ فقد ظ ّلت الوثائق تطلق عىل هؤالء التجار العاملني يف تجارة التوابل ألقاب
الخواجا ،والخواجيك ،وعني أعيان الخواجكية ،والكارمي ،وعني أعيان التجار الكارمية) .(87وكان لهؤالء التجار الكارمية أو الخواجكية

رئيس منهم ،كانت الوثائق تطلق عليه ملك التجار) ،(88أو ريس التجار) ،(89أو شاه بندر التجار) ،(90أو عني أعيان التجار الكارمية)(91؛
 82سليمان محمد حسني ،تجار القاهرة يف القرنني السادس عرش والسابع عرش (القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)2003 ،ص .40
83

نليل حنا ،حرفيون مستثمرون بواكري تطور الرأسمالية يف مرص ،كمال السيد (مرتجم)( ،القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،)2011 ،ص .77

 84لبيب ،ص .10

تتكون من كلمتني" :كار" يف املقطع األول ثم "يم" يف املقطع الثاين ،وكار معناها الحرفة أو العمل أو
 85هناك تفسري يقول إ ّنه إذا اقتطعنا لفظة كارم قسمني وجدناها
ّ
التجارة أو الوظيفة ،و"يم" معناها املحيط أو البحر البعيد الشواطئ أو النهر الكبري ،ثم سقط حرف الياء من كاريم فأصبحت كارم وبذلك تصبح الكلمة تعني حرفة التجارة يف
البحار أو التجارة البعيدة ،الوقاد ،ص  202إىل ص .204
86

األشقر ،ص .160

90

القسمة العسكرية ،س ،41ص  ،232م ،341بتاريخ 1039ه1629/م.

 87تشري الوثيقة إىل "الخواجيك السامي الكبري األصييل جالل الدين محمد بن الخواجيك نور الدين عيل بن املرحوم عمر بن محمد الشهري نسبه بابن يعقوب عني
الخواجكية الكارمية بالثغر" ،محكمة اإلسكندرية الرشعية ،س ،1ص  ،147م ،693بتاريخ957ه1550/م.
 88نجد الوثائق تشري ً
مثال لذلك إىل الخواجا محمد بن نجيم الشهري بابن أبو عيل الرشيدي "بلقب ملك التجار بالديار املرصية" ،محكمة الصالحية النجمية ،س،466
ص  ،339م ،1445بتاريخ 992ه1584/م.
 89تقول الوثائق ً
مثل" :الخواجا يحيى بن الخواجا عمر بن عبد الله الشهري نسبه بابن الجمال ريس التجار الخواجكية بالديار املرصية" ،محكمة اإلسكندرية ،س،16
ص  ،212م ،780بتاريخ 969ه1561/م.
91

القسمة العسكرية ،س ،5ص  ،467م ،1489بتاريخ 973ه1565/م.
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فكل تلك األلقاب أطلقتها الوثائق الرسمية عليهم ،فقد استخدمت املحاكم جميع هذه األلقاب؛ إذ ساد يف محكمة اإلسكندرية إىل ٍ
ّ
حد
كبري لقب عني أعيان التجار الكارمية .يف حني ساد لقب عني أعيان الخواجكية يف محكمة الباب العايل .واستخدمت الصالحية النجمية

ّ
كل األلقاب) .(92وقد ميزت الوثائق بصورة واضحة بني كبار التجار أو الخواجات العاملني يف تجارة التوابل والتجارة الدولية ،ومتوسطي
ّ
محل عمله فتقول التاجر بسوق الرشب ،أو التاجر بسوق خان
التجار وأصاغرهم بأ ّنها كانت تشري إىل هؤالء باسم التاجر وتشري إىل
متتاليا لعدد التجار الخواجكية أو الكارمية؛ ففي بداية العرص العثماين كان عدد هؤالء
الخلييل .وقد شهد القرن السادس عرش صعو ًدا
ً
التجار محدو ًدا إىل ٍ
كبريا يف
حد كبري وق ّلما يظهر لقب الخواجا يف الوثائق) .(93غري ّ
تحو ًل ً
أن الربع الثاين من القرن السادس عرش شهد ّ
كبريا ،وأخذ لقبا شهبندر التجار وملك التجار يرتددان بصورة واضحة) .(94ويتماىش ذلك يف
عدد هؤالء التجار حيث تزايد عددهم
ً
تزايدا ً
الواقع مع عودة تجارة التوابل للمرور عرب البحر األحمر مر ًة أخرى.

ّ
وظل لقب التاجر الكارمي أو الكارمية ُيطلق عىل كبار التجار يف مرص حتى الثالثينيات من القرن السابع عرش ،عندما أخذ هذا

اللقب يف التاليش واالختفاء .يف حني استمرت ألقاب الخواجا ،والخواجيك ،وعني أعيان التجار .ويتفق ذلك يف الواقع مع تراجع نشاط

أيضا مع بروز دور النقد الفيض بصورة أكرب يف حركة التجارة ،وتراجع دور النقد الذهبي وبمعنى آخر
النب .ويتفق ً
تجارة التوابل لفائدة تجارة ّ
تراجع تجارة التكرور وعدم سفر التجار بصورة دورية إىل كانو وتمبكتو .كما يتفق مع تغريات جوهرية أخرى يف شكل الحركة التجارية
يف املنسوجات؛ إذ تراجع دور الحرير الوارد من فارس وبورصة لفائدة القطن واملالبس القطنية؛ فقد كان الحرير ُيستخدم بصورة واسعة

يف التجارة مع مراكز الذهب يف أفريقيا.

طائفة التجار
ّ
الطائفة هي ّ
الكل داخل هذه الطائفة هد ًفا
كل مجموعة بنيوية من األشخاص لهم مواقف ومظاهر سلوك مشرتكة .ويملك

ً
تحدد تماسك أعضائها .وتم ّثل طائفة التجار يف القاهرة العثمانية جماعة ذات مالمح واضحة .غري
مشرتكا ومجموعة مصالح مشرتكةّ ،

َ
طوائف
أن هذه الجماعة كانت ضخمة لدرجة تجعل من الصعب أن نطلق عليها جماعة نوعية واحدة؛ فقد انقسمت طائفة التجار إىل
ّ
ويهمنا هنا تجار التوابل أو البهار .وهم تجار التجارة الدولية يف
دائما تتميز بالعمل يف املجال التجاري.
عديدة داخلية .ولك ّنها ظلت ً
ّ

أن ّ
لكل جماعة زعامة أو قيادة تعمل من أجل إدارتها
ثمة شكوك يف ّ
البحر األحمر .وكان هؤالء يؤ ّلفون رشيحة عليا من التجار .وليس ّ
وبث روح الحماس واألمل يف أعضائها ،بقصد تحقيق األهداف واملصالح املشرتكة .ويفرض
وتنظيمها وتوجيهها وتنسيق جهودها ّ

الزعيم أو الرئيس نفسه عىل األعضاء بقدرته وبراعته الواقعيتني عىل ّ
حل مشاكل الجماعة الطارئة ،وبلوغ أهدافها ،وتحقيق مصالحها
املشرتكة .وكان ذلك الرئيس هو شاه بندر التجار.

غالبا يف هذا التعيني ّإل إلقراره وصبغه بالصبغة
وكان اختيار شاه بندر التجار يخضع
ً
أساسا للتجار أنفسهم .ولم تتدخّ ل الدولة ً

رسميا من السلطة بهذا االختيار .وإذا لم يكن
ويدون يف املحاكم اعرتا ًفا
يقرر أمام القايض
َّ
الرشعية والقانونية؛ فقد كان هذا االختيار ّ
ً
أن منصب
لدى التجار ما ْ
تغي شاه بندر التجار .والواقع ّ
يشكون منه من التعامل مع شاه بندر التجار ،فإ ّنه لم يكن باستطاعة السلطة أن ّ
وأهمه ،الدفاع عن
أول واجب يناط به
منصبا
تابعا ألجهزة اإلدارة .بل كان
منصبا
شاه بندر التجار لم يكن
ً
رشفيا .لذلك فقد كان ّ
إداريا ً
ّ
ً
ً
ً
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الصالحية النجمية ،س ،471ص  ،11م ،41بتاريخ 1000ه1591/م.

94

الصالحية النجمية ،س ،486ص  ،286م ،1176بتاريخ 990ه1582/م.
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القسمة العربية ،س ،21ص  ،214م ،310بتاريخ 1025ه1616/م.
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أي اعتداء عىل مصالحهم وتجارتهم .وكان يختاره التجار أنفسهم .ولم يكن الجهاز
مصالح التجار والتجارة املرصية ،وحماية التجار من ّ
غالبا يتدخل يف عمليات تعيينه ّإل بعد ترشيح التجار له وموافقتهم عليه)(95؛ فكان تدخّ ل الدولة هنا إلقرار هذا التعيني وإعطائه
اإلداري ً
)(96
الحد من املنافسة العنيفة بني التجار للمحافظة عىل
أهم الواجبات املوكولة إىل شاه بندر التجار محاولة
ّ
الصبغة الرشعية  .وكان من ّ

أي خسائر قد تلحق بهم من وراء غرق الشحنات أو نهب العربان التجارة .فكانت
تعوض تجار النخبة التجارية عن ّ
تحقيق أرباح عالية ّ
يعوضون
دائما ّ
غالبا مستقرة يف األسواق .وبالطبع لم يكن ذلك يف مصلحة املستهلكني وإن كان يف مصلحة التجار؛ فكان التجار ً
األسعار ً

واملحملة بالتوابل ،كانت
املصدرة أو املستهلكة ،فإذا غرقت سفينة من الخمس عرشة سفينة الوافدة من جدة
خسائرهم من أسعار السلع
ّ
َّ

لتعوض هذه الخسارة .وبالطبع كان شاه بندر التجار يقوم بالدور األكرب يف محاولة تقريب أسعار هذه السلع
أسعار التوابل ترتفع عىل الفور ّ
لتعويض خسائر التجار).(97

وتشري الوثائق إىل مدى قدرة هذه الطائفة عىل الدفاع عن حقوقها؛ ففي عام 1017ه1608/م حرض إىل املحكمة عدد من كبار

التجار "العاملني يف تجارة البهار" بعد شكوى وكالئهم يف السويس من شيخ طائفة العتالني صالح بن جرباش الذي كان يقوم بتحصيل

رسوم إضافية عىل أحمال البهار الواردة للتجار .وفور وصول هذه الشكوى من وكالئهم ،صعد تجار البهار إىل محمد باشا يف القلعة.
تعه ًدا يف
ونجحوا يف الحصول منه عىل بيورلدي بعزل صالح جرباش من منصبه وتعيني نور الدين بن عبيد .وقد أخذوا عىل نور الدين ّ

حد قول الوثيقة "فإ ّنه متى فعل
أي رسوم إضافية عىل بضائعهم وأحمالهم سواء الصادر منها أو الوارد .وعىل ّ
املحكمة بعدم تحصيل ّ

ً
معزول").(98
ذلك كان

أيضا ما
إن التجار الكارمية خالل العرص اململويك لم يكونوا مرصيني باألساس ،وأ ّنهم كانوا متعددي األصول) .(99وهو ً
وثمة قائل ّ

ٍ
موطن واحد .بل كانوا متعددي األعراق والبلدان؛ فكان منهم اليمني
تميز به هؤالء التجار خالل القرن السادس عرش؛ فلم يكونوا من

والحجازي والشامي والفاريس والرتيك واملغريب والتكروري واليهودي) .(100ولم يكن املرصيون أكرثية يف عددهم .بل كانوا يف مكانة وسط
من حيث عدد التجار ،إن لم يكونوا أقليةّ .أما من حيث ثروات هؤالء التجار فقد كانت ال ّ
تقل بحال من األحوال إن لم تزد عن ثروات
وأموال ورش ٍ
ً
كات ُق ّدرت بأكرث من مئتي ألف دينار دون
بضائع
التجار يف العرص اململويك؛ فقد ترك الخواجا صالح بن عبد املنعم البساطي
َ
أن أحد التجار الكارمية (العجم) الفرس العاملني يف خان الخلييل قد دفعه الطموح لتحقيق
العقارات والوكاالت) .(101ومن املثري للجدل ّ
ٍ
أرباح أكرب إىل التفكري يف السفر واإلقامة يف البندقية ،من أجل العمل ً
تجاريا لبني جنسه فيها ،حيث كان البنادقة والفرنسيون
وكيل
ً

تصدى
رصاعا
واليهود يحتكرون عمليات نقل التوابل من اإلسكندرية .وكان
أن قنصل البنادقة يف القاهرة ّ
ضاريا يدور فيما بينهم .إال ّ
ً
ً

ّ
بكل قوة لهذه املحاولة .وعمل عىل إثناء هذا التاجر عن السفر إىل البندقية).(102
95
96

رفعت موىس ،ص .108

حنا ،تجار القاهرة ،...ص .64 ،63

 97الدشت ،س  ،141ص  ،257بتاريخ 1030ه1620/م.
98

الباب العايل ،س ،90ص  ،96م 416؛ م ،417بتاريخ 1017ه1608/م.

 99عبري كريم عبد الرضا الشاوي" ،تجار الكارم ،أثرهم االقتصادي والحضاري من القرن الرابع وحتى القرن التاسع الهجري" ،رسالة دكتوراه (غري منشورة) ،كلية الرتبية،
جامعة بغداد ،2005 ،ص .23

 100عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ،فصول من تاريخ مرص االقتصادي واالجتماعي يف العرص العثماين (القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)1990 ،ص
158؛ القسمة العسكرية ،س ،15ص  ،249م ،359بتاريخ 995ه1586/م.

 101احتوت الرتكة عىل كميات كبرية من التوابل ،مثل اللك الدابويل ،والبخور والشبة والصمغ والقرفة والورق الهندي :القسمة العربية ،س ،36ص  ،379م ،608بتاريخ
1049ه1639/م.
102

هذا التاجر هو الخواجا محمد رشيف بن الخواجا كمال بيك بن الخواجا محمود العجمي القزويني :الباب العايل ،س ،86ص  ،54م ،363بتاريخ 1015ه1606/م.
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الكارمية يف مرص خالل العرص العثامين 1040 - 923هـ1630 1517-/م
أضواء وثائقية جديدة عىل تجارة التوابل

دراســات

وتوضح دراسة تركات هذه العائالت بصورة واقعية مدى ضخامة حجم التوابل يف هذه الرتكات؛ ففي تركة الخواجا أحمد الرويعي

مليون بارة) .(103وتشري تركة القايض عيل بن عيل
املسجلة يف عام 1020ه1611/م م ّثلت التوابل حواىل  %65من إجمايل الرتكة البالغة
َ
َّ
دينارا دون احتساب ثمن العقارات
الخطيب املسريي الشهري بابن القاق إىل ضخامة الرتكة التي خلفها؛ إذ بلغت الرتكة 208.101
ً
ً
إضافة
دينارا،
قنطارا كانت قيمتها 10115
والقصور والتوابل املوجودة يف عدن وجدة .وقد بلغت كميات الفلفل املخ ّلفة يف الرتكة 421
ً
ً
إن إطالق لقب الكارمية عىل تجار التوابل خالل
قنطارا من اللك الشمطري كانت قيمتها 2076
إىل 86
دينارا) .(104هكذا يمكننا القول ّ
ً
ً
مسمى فقط
القرن السادس عرش والربع األول من القرن السابع عرش ،كان امتدا ًدا
طبيعيا للفرتة اململوكيةّ ،
وإن ذلك لم يكن استمرار ّ
ً

بقدر ما كان استعادة التجار العاملني يف تجارة البحر األحمر دورهم الفاعل يف تجارة التوابل.

ٍ
تراكم كبري يف الرثوة لدى كبار تجار القاهرة العاملني
وقد أ ّدت عودة تجارة التوابل إىل التدفّق عرب البحر األحمر مر ًة ثانية ،إىل

أرباحا تراوح بني  40و %50للتجار العاملني فيها بعد خصم املصاريف
يف هذه التجارة)(105؛ فقد كانت التوابل إبان هذه الحقبة تحقّق
ً
دينارا .يف حني كان سعره
والرضائب؛ فكان قنطار الفلفل يصل إىل جدة بحواىل  6إىل  8دنانري أرشفية .وكان يباع يف القاهرة ما بني  14وً 16

دينارا .لذا كان من البداهة أن تكون عوائد التوابل مهمة يف تكوين ثروات كبرية بالنسبة إىل التجار
يف اإلسكندرية يراوح بني  21و30
ً
)(106
مهم يف دعم النشاط االقتصادي يف جميع نواحي
العاملني فيها  .وقد أ ّدى ذلك إىل ّ
تكون رأسمالية تجارية كبرية يف مرص ،قامت بدو ٍر ّ

الحياة يف املجتمع املرصي).(107

هكذا ،أسهمت تجارة التوابل يف تراكم رأسمايل واضح لدى العديد من العائالت التجارية يف مرص إبان القرن السادس عرش

والنصف األول من القرن السابع عرش .وقد أسهم ذلك يف خلق طبقة تجارية وسطى عريضة يف املجتمع املرصي .وقد بلورت هذه الفئة
ّ
وتمكننا وثائق األرشيف املرصي
التجارية العديد من األنشطة االقتصادية واالجتماعية وحتى السياسية يف بنيان املجتمع املرصي.

أهم العائالت التجارية التي عملت يف تجارة التوابل ،والتي يمكن توصيفها بأ ّنها نخبة مالية
من توضيح أسماء ستني عائلة كانت من ّ
للمجتمع املرصي ،إبان القرن السادس عرش والنصف األول من القرن السابع عرش ،كانت منها عائالت مرصية ،وشامية ،وتركية،

وتكرورية ،وحجازية ،ويمنية ،ومغربية.

ّأما عن دور العائالت اليهودية يف تجارة التوابل ،فالواقع أ ّنه ظلت هناك مبالغات كبرية يف دور اليهود يف تجارة التوابل؛ فقد قال

إن الجزء األكرب منهم كان من اليهود) .(108وتشري وثائق املحاكم الرشعية
تجار الكارم هم من اليهود فقط .وقال آخرون ّ
البعض ّ
إن ّ
إىل دو ٍر محدود لليهود يف تجارة التوابل .وقد ّ
تركز دورهم األكرب يف إدارة الجمارك وعمليات السمرسة والوساطة بني التجار املسلمني
ً
أصيل من املجتمعات العربية واإلسالمية خالل العرص العثماين ،ولم يقع عليهم
جزءا
والبنادقة والفرنسيني) .(109والحق ّ
أن اليهود ظلوا ً

دافعا لهم
دور يف صنعها .وقد كان عملهم
األهم واألبرز يف إدارة الجمارك ً
تمييز طائفي أو عنرصي ّإل خالل األزمات التي كان لبعضهم ٌ
ّ
فضل الجزء األكرب منهم القيام برشاء التوابل
لالضطالع بدور تجاري أقرب إىل عمليات السمرسة منه إىل النشاط التجاري)(110؛ فقد ّ
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محافظ الدشت ،س ،131ص  ،77بتاريخ 1020ه1611/م.

104

القسمة العسكرية ،س ،17ص  ،307م ،412بتاريخ 997ه1588/م.
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الصالحية النجمية ،س ،466ص  ،364م ،1562بتاريخ 992ه1584./
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107
108
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110

القسمة العربية ،س ،4ص  ،265م ،498بتاريخ 983ه1575 /م.

القسمة العسكرية ،س ،39ص  ،385م ،592بتاريخ 1037ه1627/م.
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من القاهرة أو رشيد أو اإلسكندرية ،بيعها للتجار األوروبيني يف مقابل أرباح ّ
أقل ،ولك ّنها كانت أكرث ضما ًنا) .(111ولم يكن ذلك يعني عدم

أن عد ًدا من التجار اليهود
امتالك اليهود رشكات تجارية يف البحر األحمر؛ فقد كان بعضهم رشكاء لعدد من كبار تجار التوابل .كما ّ
مدى أوسع يف اتجاه أوروبا ،وجعلهم يف ٍ
حالة من الرصاع واملنافسة مع
كان يقطن يف البندقية)(112؛ ما أعطى الشبكات التجارية اليهودية ً

البنادقة والفرنسيني ما أ ّدى إىل الصدام بينهما .وتشري وثائق اإلسكندرية بوضوح إىل شكاوى القناصل األوروبيني املمارسات اليهودية).(113
مولوا التزام املعلمني اليهود ملقاطعة البهار؛ إذ كان جمرك البهار أكرب العوائد والجمارك التي
والجدير بالذكر ّ
أن التجار الكارمية ّ

تحصلها الدولة لتمويل التزاماتها من دفع رواتب الجنود وحراس القالع ورواتب رجال اإلدارات املختلفة .ونتيجة لضخامة املبالغ
ّ
املحصلة عىل التزام جمرك البهار ،لم يكن أمام األمراء واملعلمني اليهود الراغبني يف التزام الجمارك ّإل التجار الذين يمتلكون الرثوة
َّ
وغالبا ما كان هؤالء التجار يقومون بتمويل املعلمني واألمراء امللتزمني الجمارك؛ فقد كان يجري خصم هذه املبالغ من
واألموال).(114
ً
الرسوم املفروضة عىل بضائعهم مع تخفيضات خاصة لهم كانت تراوح بني  %2و %5مقابل تس ّلم هذه األموال مسبقًا وللبعد عن شبهة

الربا) .(115وكان هؤالء امللتزمون وبخاصة اليهود يستغلون وجودهم يف إدارة الجمارك وعملهم مرتجمني ،ويقومون برشاء التوابل من

التجار ووكالئهم وإعادة بيعها للبنادقة والفرنسيني .لذلك ،فقد حاول ملتزمو الجمارك منع وصول األوروبيني إىل القاهرة ،من أجل أن

أرباحا كبرية من عمليات الوساطة والسمرسة).(116
يحقّقوا ً

الشبكات التجارية للكارمية
تطو ًرا للشبكات التجارية للتجار الكارمية العاملني يف التجارة الدولية بصورة كبرية؛ فقد نجح
الحقيقة ّ
أن القرن السادس عرش شهد ّ

هؤالء التجار يف اخرتاق الحصار الربتغايل للبحار العربية والوصول مر ًة أخرى إىل مصادر إنتاج التوابل يف الهند والجزر الهندية .فتشري
فعالة أصبحت ذات قدرة كبرية عىل جلب التوابل عرب البحر األحمر .وقد أخذ بناء
الوثائق إىل نجاح هؤالء التجار يف بناء شبكات تجارية ّ
هذه الشبكات ثالثة أشكال يمكن تحديدها من خالل الوثائق ،وهي:

ً
أن عد ًدا من تجار القاهرة سافر إىل املوانئ الهندية يف الثالثينيات
أول :سفر التجار بأنفسهم أو أبنائهم إىل الهند .تشري الوثائق إىل ّ

أن األرباح الكبرية التي كانوا يحقّقونها كانت
واألربعينيات من القرن السادس عرش ،عىل الرغم من الظروف الصعبة يف ذلك الوقت .إال ّ
ً
فمثل نجد الخواجا عيل بن أحمد بن محمد الشجاعي التاجر السفار إىل بالد الهند والتكرور حيث
الدافع وراء هذه املغامرات الكبرية؛

 111تشري الوثيقة التالية ً
968دينارا من وكيل
مثل إىل رشاء املعلم موىس بن يهود بن إبراهيم الربان الشهري بابن هاين يف اإلسكندرية  79قنطار فلفل خوري كانت قيمتها
ً
الخواجا عمر الجمال :اإلسكندرية الرشعية ،س ،8ص  ،157م ،459بتاريخ 973ه1565/م.
 112تشري الوثيقة التالية ً
مثل إىل املعلم مردخاي بن شالوم البندقي :الباب العايل ،س ،11ص  ،903م ،316بتاريخ 957ه1550/م.
113
114

اإلسكندرية الرشعية ،س ،4ص  ،38م ،119بتاريخ 974ه1566/م.

اإلسكندرية الرشعية ،س ،43ص  ،288م ،847بتاريخ 1019ه1610/م.

مسمى "موجبات ومعرشات سلطانية وذخرية وترجمة ومصاريف
 115نشأت بني امللتزمني والتجار آلية للتعامل شبه منتظمة ،كانت تسمح للملتزم بتقايض مبالغ كبرية تحت َّ
ورسم جاري به العادة" ،عىل أن يتحاسبا ّ
كل فرتة ،ويخصم منها ما يتعني عىل التاجر أداؤه من رسوم ،ويسرت ّد الباقي :شومان ،ج ،2ص .256
 116يف عام 931ه1524/م ً
نصه "أن ال يأتوا تجار الفرنج إىل
مثل التزم املعلم إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بجمرك اإلسكندرية ملدة سنتني وقد اشرتط يف عقد االلتزام ما ّ
القاهرة املحروسة بل يجلسون بالثغر السكندري ويبيعون ويشرتون فيه عىل العادة القديمة يف زمن السلطان قايتباي والسلطان قانصوه الغوري" :الدشت ،س ،4ص ،475
بتاريخ 931ه1524/م؛ اإلسكندرية الرشعية ،س ،43ص  ،288م ،847بتاريخ 1019ه1610/م.
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كان من كبار تجار الكارمية ومن أعيان الخواجات يف القاهرة) .(117ويف عام 976ه1568/م ،كان الخواجا أحمد بن عمر الدريني التاجر
غائبا يف الهند).(118
بوكالة قايتباي ً

ثانيا :عن طريق التاجر السفار ،جذبت األرباح الكبرية التي يمكن جنيها من وراء القيام بالرحالت الطويلة عد ًدا من التجار للمغامرة
ً

ّ
السجلت املحلية يف مرص ظاهرة التاجر السفار
بهدف الحصول عىل األرباح العالية التي يمكن جنيها من وراء هذه التجارة) .(119وتوضح
بصورة واسعة خالل القرن السادس عرش) .(120وقد نجح هؤالء التجار يف اخرتاق الحصار الربتغايل يف املحيط الهندي مدفوعني بهامش

سنويا بني
أن التاجر السفار هو تاجر متوسط الرثاء لديه طموح كبري يف الرثاء الرسيع؛ فكان يسافر
الربح الكبري جراء ذلك) .(121والواقع ّ
ً
السويس والهند .وكان يجمع أكرب عدد من الصفقات التجارية للتجار الراغبني يف جلب التوابل) .(122ولم يكن التجار الكبار يغامرون

بوضع أموالهم ك ّلها مع تاج ٍر واحد .بل كانوا يمنحون أموالهم ألكرب عدد ممكن؛ بحيث يقللون نسبة املخاطرة؛ وإذا ضاعت هذه
األموال أو ّ
ألي سبب ال يضيع ّ
كل املال؛ فخالل عام 944ه1537/م قام الحاج سليمان بن سعيد بن موىس املغريب
توف هذا التاجر ّ

الجريب الشهري بالفالح بتمويل سفر الحاج محمد بن يفرن املعروف بابن بليحه إىل كيلكوت يف الهند) .(123ويف عام 995ه1586/م ّ
توف
ٍ
كميات كبرية من التوابل شملت نيلة هندي ،ولك وكابيل ،وفلفل ُق ّدرت قيمتها
تقي الدين بن عثمان الحلبي التاجر السفار ،وقد ترك

بثالثة آالف دينار).(124

ثالثًا :إرسال العبيد أو املماليك يف املهام التجارية؛ فقد قام بعض كبار التجار برشاء عدد من الرقيق وقاموا بتدريبهم عىل العمل

التجاري يف محا ّلهم .وعندما كانوا يثقون بهم كانوا يقومون بإرسالهم يف مهام تجارية بعيدة( ،كان هؤالء العبيد وكالء غري دائمني
ألسيادهم) ،مع الوعد بمنحهم العديد من املنح والعطايا؛ فقد عمل كبار التجار الكارمية عىل إرسال عبيدهم يف هذه املهام التجارية
حرصا منهم عىل حياتهم ،وحتى يظ ّلوا إىل جانب إدارة أعمالهم يف القاهرة؛ ففي عام 970ه1562/م كان جوهر بن عبد الله مملوك
ً
)(125
ٍ
الخواجا قاسم الحرضي يف الهند يقوم برشاء التوابل لحسابه هو وأخيه ولعدد كبري آخر من تجار اإلسكندرية .
لقد نجحت هذه الشبكات التجارية يف إعادة الحيوية للمحاور التجارية املرصية مع الهند بصورة فعلية؛ فخالل عام987ه1579/م

غائبا يف الهند مع مملوكه مرجان ،وكان أخواه يقومان بإدارة شؤون رشكتهم يف القاهرة) .(126ويف عام
كان الخواجا كريم الدين الربديني ً

غائبا يف الهند ،وكان يحمل أمانات لعدد كبري من كبار
1017ه1608/م كان الخواجا محمد بن زيان وهو تاجر من أرسة سكندرية عريقة ً

)(127
غالبا ما كان يقوم أحدهم ،وهو الذي ال يمتلك رأس مال
تجار القاهرة العاملني يف تجارة التوابل ّ .
وكون بعض التجار رشكات بينهم ً

كبريا لك ّنه كان يقوم بالسفر واملخاطرة ،يف مقابل اشرتاكه يف األرباح وحصة صغرية من رأس املال.
ً

117

القسمة العربية ،س ،1ص  ،108م ،165بتاريخ 970ه1562/م.

119

الباب العايل ،س ،37ص  ،476م ،1804بتاريخ 984ه1576/م.

118
120
121
122
123
124
125
126

127

الصالحية النجمية ،س ،452ص  ،441م ،1210بتاريخ 976ه1568/م.
القسمة العربية ،س ،11ص  ،342م ،544بتاريخ 1004ه1595/م.
القسمة العربية ،س ،6ص  ،199م ،309بتاريخ 987ه1579/م.

القسمة العسكرية ،س ،1ص  ،568م ،1170بتاريخ 969ه1561/م.

الدشت ،س ،19ص  ،556بتاريخ 944ه1537/م.

الدشت ،س ،102ص  ،12م ،21بتاريخ 995ه1586/م.

الباب العايل ،س ،21ص  ،464م ،1241بتاريخ 970ه1562/م.

القسمة العربية ،س ،6ص  ،153م ،244بتاريخ 987ه1579/م.

القسمة العربية ،س ،19ص  ،238م ،344بتاريخ 1017ه1608/م.
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تغي الطلب عىل التوابل
ّ
كبريا؛ فقد تراجع الطلب عىل
مع منتصف القرن السابع عرش ،حدثت تغريات عديدة جعلت الطلب عىل التوابل يرتاجع
تراجعا ً
ً

التوابل يف السوق األوروبية ،بسبب تزايد استهالك الخرضوات واللحوم الطازجة الواردة من املستعمرات األمريكية يف العالم الجديد
واملتبلة يف أوروبا ،بعد وجود البدائل من املستعمرات يف العالم
إىل أوروبا خالل فصل الشتاء ،وعليه ،تراجع استهالك اللحوم املحفوظة
ّ

النب
الجديد .ويشري بروديل إىل تراجع استهالك التوابل منذ عام 1061ه1650/م .ويعزو ذلك إىل تزايد استهالك موا ّد ترفيه جديدة مثل ّ
ٍ
أن عام
والكاكاو والتبغ .عىل العموم ،لم تعد أوروبا يف
حاجة كبرية إىل التوابل .ومن هنا ،أخذ الطلب عليها يف الرتاجع .ويشري بروديل إىل ّ
ّ
التحكم الهولندي هو الذي أ ّدى إىل
وأن هذا
1038ه1620/م هو العام الذي شهد إحكام الهولنديني سيطرتهم عىل تجارة التوابلّ ،
توقّف تدفّق التوابل عرب البحر األحمر).(128

ّ
محل التجارة الربتغالية يف رشق آسيا وجنوبها ،فلم تكن لدى الهولنديني ٌ
رغبة
والواقع أ ّنه عىل الرغم من حلول التجارة الهولندية

يف إيقاف وصول التوابل إىل عدن ،بل عىل العكس من ذلك حاول الهولنديون أنفسهم الوصول إىل عدن من أجل بيع التوابل يف مقابل

ً
خيفة من األوروبيني لم
تتوجس
النب اليمني الذي أخذ يتزايد عليه الطلب يف رشق آسيا .غري ّ
ّ
أن السلطات العثمانية التي كانت ال تزال ّ
حصارا عىل الشواطئ
أن الهولنديني لم يفرضوا
تسمح لهم بزيارة عدن .وهو ما دفع الهولنديني إىل قذف امليناء باملدفعية) .(129والواقع ّ
ً
العربية كما فعل الربتغاليون .بل عىل العكس من ذلك ،فقد كانت السياسة الهولندية واإلنكليزية قائمة عىل العمل يف التجارة بني موانئ

مكاسب وأرباح كبرية من جراء املتاجرة بني موانئ الرشق األقىص
الرشق ،حيث عملت الرشكتان الهولندية ثم اإلنكليزية عىل تحقيق
َ
وفارس واملوانئ العربية .ومن أجل هذه األرباح أخذ الهولنديون يضغطون عىل العثمانيني يف اليمن من أجل فتح موانئ اليمن للتجارة
الحرة معهم .وقد انتهج الهولنديون أساليب عدة للوصول إىل ذلك الهدف؛ منها ما هو دبلومايس ،ومنها ما هو عسكري؛ فأخذوا يف
ّ
القيام بعمليات قرصنة واسعة النطاق ضد السفن التجارية العربية والهندية .وقد م ّثل هذا االتجاه ورقة رابحة يف أيدي الهولنديني للضغط

املرجح أن يكون ذلك األسلوب قد زاد من إرصار اإلدارة العثمانية يف اليمن
عىل اليمن لفتح املوانئ اليمنية للتجارة األوروبية .إال أ ّنه من َّ
عىل رضورة الحصول عىل إذن مسبق من السلطان العثماين لفتح املوانئ اليمنية أمام الهولنديني واإلنكليز) .(130عىل العموم ،تشري املصادر
النب اليمني بالتبادل بالتوابل؛
الهولندية إىل رغبة الهولنديني يف ممارسة التجارة بصورة كبرية مع عدن ومخا حيث يمكن الحصول عىل ّ

أن
النب .ويبدو ّ
فمن خالل التقارير الهولندية التي جرى نرشها ي ّتضح ّ
أن السفن الهولندية كانت تحمل التوابل إىل عدن من أجل جلب ّ
ذلك استمر حتى عام 1140ه1712/م عندما ّ
النب إىل أمريكا) .(131ويف الحقيقة ،فإ ّنه أمام التقلبات يف
تمكن الهولنديون من نقل شجرة ّ
سوق التوابل وتراجع أرباحها ،لجأ التجار يف البحر األحمر إىل تنويع أنشطتهم التجارية؛ فعملوا عىل توسيع استرياد األقمشة القطنية من
سورات وبومباي ،إذ تزايد عليها الطلب يف األسواق العثمانية واألوروبية.

أن ذلك لم َي ْعن توقّف وصول التوابل عرب البحر
هكذا ،كانت تجارة التوابل تشهد
كميا منذ ثالثينيات القرن السابع عرش .غري ّ
ً
تراجعا ً

ّ
تقدم عليها
األحمر؛ فقد ظ ّلت التوابل طيلة القرن السابع عرش
تحتل املركز الثالث بني السلع الوافدة إىل مرص عرب البحر األحمر) ،(132فقد َّ
128

بروديل ،ج  ،3ص .594

130

إريك مكرو ،اليمن والغرب (1571ـ ،)1962حسني عبد الله الغمري(مرتجم)( ،دمشق :دار الفكر ،)1978 ،ج ،1ص .32

129

راجع :أحمد فؤاد متويل" ،الوجود الرويس املبكر يف البحر األحمر" ،يف :دراسات يف األدب والتاريخ الرتيك املرصي (القاهرة :دار الفكر العريب ،)1989 ،ص .65 ،64

 131فاروق عثمان أباظة" ،النشاط االستعماري الهولندي يف البحر األحمر وجنوب الجزيرة العربية أثناء القرن السابع عرش امليالدي" ،يف :دراسات يف تاريخ العالم العريب
واإلسالمي الحديث واملعارص (اإلسكندرية :دار املعرفة الجامعية ،)1994 ،ص .511
 132تشري الوثيقة التالية ً
مثل إىل تركة أحمد جوربجي النحال حيث ورد له من السويس كميات كبرية من النب والفلفل والكودة :القسمة العسكرية ،س ،61ص ،79
م ،143بتاريخ 1064ه1653/م.
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مرارا بسبب السيطرة
النب ثم تلته املنسوجات القطنية الهندية منذ منتصف القرن السابع عرش .والواقع ّ
ّ
أن وصول التوابل لم يتوقّف كما قيل ً
النب إىل السوق التجارية بصورة كبرية،
أن
الهولندية عىل هذه التجارة يف عام 1038ه1620/م) .(133غري ّ
التغي جاء من دخول ّ
التطور األكرب يف ّ
ّ

والذي أصبح يجد ً
توسع تجار القاهرة يف تجارته بسبب استقرار أسواقه وأرباحه الطائلة.
إقبال ً
كبريا يف إسطنبول وأوروبا بصورة كبرية؛ فقد ّ

النب؛ فمنذ عام 1030ه1620/م كانت التوابل تشهد
وشهدت بذلك تجارة التوابل
كبريا يف حجمها الوارد عرب البحر األحمر لفائدة ّ
تراجعا ً
ً
وأهم تجار القاهرة يف التوابل
تراجعا يف حجم تجارتها اإلجمالية عرب البحر األحمر؛ إذ يف تركة الخواجا إسماعيل أبو طاقية شاه بندر التجار
ً
ّ
جدا من
خالل الربع األول من القرن السابع عرش ،لم يرتك إسماعيل أبو طاقية إال سبعة قناطري من الفلفل وخمسة من اللك وكميات قليلة ً

قنطارا من ّ
أن ّ
أيضا بصورة واضحة.
عام الرتكة؛ فقد ترك أبو طاقية 397
النب ً
القرفة والزنجبيل .بيد ّ
السكر .كما ظهر ّ
السكر سيطر عىل مجمل ّ
ً
النب إىل تجارة التوابل من حيث الكميات واألسعار؟
تطورت نسبة تجارة ّ
والسؤال الذي يبدو ذا داللة وأهمية هنا ،هو كيف ّ

النب كان يجد مشكلة أساسية يف تسويقه منذ منتصف القرن السادس عرش؛ فلم تكن عملية
يف البداية ،علينا أن ندرك ّ
أن ّ

النب يأيت بصورة ّ
أقل من
كبريا .وعليه ،فقد كان ّ
تسويقه كبرية ،وكانت سوقه ال تزال صغرية ،بينما كان الطلب عىل التوابل ال يزال ً
ٍ
النب عند بداية القرن السابع عرش ،كانت يف تزايد مستمر،
التوابل يف املرتبة سواء من حيث الربح أو رسعة التسويق) .(134غري ّ
أن أسواق ّ
دينارا للقنطار يف
وكانت أسعاره باستمرار يف تزايد كبري من جراء تزايد الطلب العاملي عليه .كما كان سعره يف القاهرة يراوح بني  7و11
ً
أن االستثمار
دينارا يف القاهرة) .(135وهو ما كان يعني ّ
عام 1003ه1594/م .بيد ّ
أن سعر قنطار الفلفل يف العام نفسه كان يراوح بني  19وً 22

النب يف الوقت الذي كان
النب؛ فقد كان قنطار الفلفل يساوي ثمن قنطارين من ّ
يف التوابل يحتاج إىل ضعف األموال املستثمرة يف ّ
هامش الربح فيهما قد تقارب إىل ٍ
تقدمت السنوات.
النب بصورة أكرب ك ّلما ّ
حد كبري .وعليه ،كان اإلقبال من التجار يتزايد باتجاه تجارة ّ
النب ال يتعدى حواىل  15إىل  %30من تركات النخبة التجارية يف مرص وتعامالتها ،حتى كانت
وعىل الرغم من ذلك ،فقد كان حجم ّ
النب مع تزايد الطلب العاملي عليه ،وتضاعفت
الفرتة الواقعة بني 1047 - 1042ه1637 - 1632/م عندما انهمك أغلب تجار مرص يف تجارة ّ

وسع تجار البحر األحمر شبكاتهم التجارية با ّتجاه إسطنبول وسالونيك وإزمري ً
بدل من سورات وجوجورات).(136
أرباح ّ
النب بعد أن ّ

وعىل الرغم من تحفّظ الدوائر السياسية الحاكمة يف إسطنبول إزاء املحاوالت التي بدأ يبذلها الهولنديون ثم اإلنكليز من أجل

أن من الحكمة تنشيط الحركة التجارية يف املوانئ اليمنية بالسماح للقوى
الوصول إىل البحر األحمر ،فقد وجدت السلطات العثمانية ّ
وأن هذه الدول األوروبية أظهرت عدم تركيزها عىل التعصب الديني – عىل عكس ما
األوروبية الجديدة بالوصول إىل عدن ومخا ،بخاصة ّ

كان عليه الربتغاليون – لذلك فقد سمح السلطان العثماين لإلنكليز بحرية التجارة يف املوانئ اليمنية يف عام 1027ه1618/م ،وسمح لهم

نقدا أو عي ًنا .ويف عام 1029ه1620/م منح السلطان فرما ًنا
ً
وحددت الرضيبة عىل البضائع بـ  %3.5تدفع ً
أيضا بإقامة وكالة تجارية يف مخاّ ،

ً
مماثل للهولنديني .وأخذت السفن اإلنكليزية والهولندية تزور مخا بانتظام دوري يف ّ
تقريبا ،تحمل معها األقمشة الهندية والفلفل
كل عام
ً
بالنب اليمني أو بالنقد من الفضة أو الذهب) .(137وعىل الرغم من ذلك ،لم يكن تجار القاهرة
وجوز الطيب والقرنفل واللبان الجاوي ،لتبادله ّ
تزود القاهرة وإسطنبول باحتياجاتهما من التوابل).(138
يف حاجة كبرية إىل التوابل التي تراجع الطلب عليها بصورة كبرية ،وظ ّلت جدة ّ

133

بروديل ،ج  ،3ص .594

135

القسمة العربية ،س ،10ص  ،177م ،275بتاريخ 1003ه1594/م.

134
136
137

القسمة العربية ،س ،4ص  ،395م ،498بتاريخ 983ه1575/م.

القسمة العسكرية ،س ،44ص  ،36م ،51بتاريخ 1044ه1634/م.

جاكلني بريين ،اكتشاف جزيرة العرب :خمسة قرون من املغامرة والعلم ،قدري قلعجي(مرتجم)( ،بريوت :دار الكاتب العريب ،)1963 ،ص .85

ً
ملحوظا مع تزايد استخدام األواين النحاسية ،إذ أ ّدى ذلك إىل تراجع استهالك كميات
تحس ًنا
 138يمكننا أن نشري ً
تحسن عمليات طهي الطعام خالل هذه الفرتة ّ
أيضا إىل ّ
كبريا.
التوابل
تراجعا ً
ً
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النب قد ّ
تمكنت من إزاحة التوابل عن عرشها القديم يف الهيمنة
ومع بداية النصف الثاين من القرن السابع عرش ،كانت تجارة ّ

النب) (139إىل ما بني  34و ،(140)%74ما أ ّدى إىل عزوف التجار
عىل حركة التجارة بني الرشق والغرب عرب البحر األحمر؛ فقد قفزت أرباح ّ

النب .ولم يكن ذلك هو التغري الوحيد يف شكل العالقة االقتصادية مع الرشق ،فقد
يف جدة والقاهرة عن جلب التوابل ّ
مفضلني عليها ّ
محل التوابل يف العالقة بني الهند ومرص .وأصبحت تجد ً
ّ
كبريا يف أنحاء الدولة العثمانية
ح ّلت األقمشة القطنية الهندية املنقوشة
إقبال ً
)(141
النب أو األقمشة القطنية الهندية إىل األسواق العثمانية أو األوروبية
وأوروبا  .ومع نهاية القرن السابع عرش ،أصبح عدم وصول ّ

النب واألقمشة القطنية الهندية ،ظ ّلت التوابل تأيت بصحبة السفن الهندية والهولندية واإلنكليزية إىل عدن
يم ّثل أزمة اقتصادية .وبعد ّ
)(142
ّ
يحتلن صدارة العالقات
النب والقطن هما اللذان
وجدة  .ولك ّنها يف النهاية لم ْتبق يف صدارة املشهد االقتصادي؛ فقد أصبح ّ

االقتصادية يف البحر األحمر).(143

وعىل الرغم من ذلك ،فقد ظلت التوابل تصل بكميات كبرية إىل مرص عرب عدن وجدة ،إذ تشري إىل ذلك وثائق األرشيف املرصي،

ّ
فإن ذلك لم يكن يرجع إىل إحكام الهولنديني
فتؤكد استمرار تدفّق التوابل عرب جدة .وإن حدث تراجع نوعي يف الكميات الوافدة إىل جدةّ ،
وأن
سيطرتهم عىل هذه التجارة كما ذكر املؤرخون الغربيون؛ فتشري الوثائق املحلية إىل استمرار وصول التوابل يف الفرتات التالية ّ
ّ
املتوف يف عام 1060ه1650/م
معا؛ ففي تركة التاجر أحمد بن شحادة
التجار كانوا يقومون بجلب التوابل واألقمشة القطنية الهندية ً

ّ
املتوف يف عام
قنطارا من الفلفل .ويف تركة سليم جلبي بن قاسم الجزار الشهري بجلمام
النب و35
نجد أ ّنه جلب من جدة 156
قنطارا من ّ
ً
ً
قنطارا
أسديا) .(144يف حني أ ّنه ورد له 350
النب كان سعر القنطار عرشين غرشً ا
1069ه1658/م نجد أ ّنه ورد له من جدة 1590
قنطارا من ّ
ً
ً
ً
)(145
من الفلفل كان ثمن القنطار ً 15
النب ،وذلك مع تراجع اإلقبال عىل
ريال
أسديا  .ويربز ذلك يف الواقع تراجع أسعار التوابل يف مقابل ّ
ً
النب ً
بدل من التوابل.
التوابل ً
أيضا مما عزز إقبال التجار عىل جلب ّ
فمنذ النصف الثاين من القرن السابع عرش ،أخذت التوابل يف الرتاجع من حيث األهمية من املرتبة األوىل إىل املرتبة الثالثة يف تجارة

البحر األحمر .وعىل الرغم من ذلك ،فقد ّ
ظل عدد غري قليل من التجار يعمل يف االتجار بها ،وظلت التوابل تم ّثل يف تركات العديد من
كبار التجار العاملني يف البحر األحمر حواىل  10إىل (146)%15؛ ففي تركة الخواجا محمد الوفايئ الشهري بالصباغ ً
مثل كانت التوابل ال

 139أصبحت مرص تستورد من اليمن يف كل عام ما بني مئة ألف ومئة وخمسني ألف قنطار من النب اليمني ،كانت تعيد تصدير  %75منها يف اتجاه إسطنبول وبالد املغرب
العريب وأوروبا ،وكان النب يف أواخر القرن الثامن عرش يم ّثل ثلث الواردات املرصية حواىل  200مليون بارة ،من أصل  830مليون بارة ،وكانت الجمارك املحصلة عليه تم ّثل
أحد أهم مصادر دخل اإلدارة املرصية60( ،مليون بارة) :آندريه ريمون" ،مرص وقهوة اليمن" ،مجلة املعهد الفرنيس للدراسات القانونية واالجتماعية "سيداج" ،مجلد
 ،12القاهرة ،1995 ،ص .189

 140آندرية ريمون ،الحرفيون والتجار يف القاهرة يف القرن الثامن عرش ،نارص أحمد إبراهيم ،وباتيس جمال الدين(مرتجم) ،رؤوف عباس(مراجع ومرشف)( ،القاهرة:
املجلس األعىل للثقافة ،)2005 ،ج ،1ص .269
141

القسمة العربية ،س ،19ص  ،355م ،462بتاريخ 1020ه1611/م.

143

القسمة العربية ،س  ،42ص  ،448م  ،686بتاريخ 1063ه1652/م.

142

القسمة العسكرية ،س  ،117ص  ،291م  ،402بتاريخ 1131ه1718/م؛ نيبور ،ص .261

 144كلمة ريال من  ""Royalبمعنى مليك ،وكان اإلسبان أول من تداول هذا النقد يف األسواق التجارية ،وقد وردت أقدم إشارة إىل الريال اإلسباين تحت اسم الريال
سمى اإلسباين بالريال
الحجر ،وهو نقد فيض ،وكان قد أطلق اسم الريال يف الدولة العثمانية عىل عمالت أوروبية عديدة منها الهولندي واإلسباين والنمساوي والفرنيس ،وقد ّ
سمي الريال النمساوي أو التالري باسم الريال الحجر أبو طاقة نسبة للنافذة املرسومة عىل
املشط الحجر أو أبو مدفع نسبة ألعمدة هرقل املرسومة عىل أحد وجهي الريال ،بينما ّ
ً
ً
نسبة لألسد املرسوم عىل
تداول يف تجارة البحر األحمر منذ القرن الثامن عرش ،وعرف الريال الهولندي بأيب كلب
املصور عىل أحد وجهي الريال ،وقد أصبح أكرث
صدر النرس
ّ
ً
متداول يف األسواق املرصية حتى النصف الثاين من القرن الثامن عرش حني أقصاه الريال الفرنيس واإلسباين :أحمد الصاوي ،النقود
أحد وجهي الريال ،وظل الريال الهولندي
املتداولة يف مرص العثمانية (القاهرة :مركز الحضارة العربية ،)2008 ،ص 162؛ ريمون ،الحرفيون والتجار ،ج  ،1ص .104
145
146

دشت  ،س ،178ص  ،540بتاريخ 1069ه1658/م.

القسمة العسكرية ،س ،77ص  ،392م  ،522بتاريخ 1094ه1683/م.
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دراســات

تزال تم ّثل حواىل  %45من إجمايل تركته البالغة نحو نصف مليون بارة) ،(147ويف تركة الخواجا محمد بن قاسم الرشايبي الجد األكرب آلل
الرشايبي ،والذي ّ
توف يف سنة 1067ه1656/م كانت التوابل ال تزال تم ّثل حواىل  %65من إجمايل تركته البالغة  29ألف ريال .ويوضح

الجدول( )2حجم التوابل يف تركته.

الجدول ()2

السلعة

الكمية والوزن

الثمن بالريال

كودة

 18إردب

ً 1260
ريال

لوبان

قنطارا
495
ً
قنطارا
385
ً

قرفة

فلفل

قنطارا
91
ً
قنطارا
24
ً

كوركم يماىن
صرب

قنطارا
28
ً
قنطارا
63
ً

سم حوت
مر

قنطارا
102
ً
قنطارا
16
ً

لك

ً 2475
ريال

ً 6930
ريال

ً 5060
ريال
ً 388
ريال

 200ريال
ً 945
ريال

ً 1342
ريال
ً 224
ريال

املصدر :سجالت محكمة القسمة العسكرية ،س  ،67ص  ،138م  194بتاريخ 1067ه1656/م.

أيضا
أن التوابل لم ينقطع وصولها عرب البحر األحمر .وتشري تركة الخواجا حدو بن عريب املنجور ً
وهكذا يوضح الجدول(ّ )2

ّ
قنطارا من الفلفل كانت قيمتها  55354بارة،
واملتوف عام 1133ه1720/م إىل ذلك؛ فقد ورد له من السويس بصحبة املراكب 490
ً

والخواجا طاهر بن حدو الزرهوين املغريب التاجر يف وكالة الحمزاوي وصل له عند وفاته عام 1131ه1718/م بصحبة املراكب من جدة

قنطارا من الفلفل إىل جانب كميات أخرى من البخور والقرفة .وعند زيارته مرص يف سنة 1178ه1764/مّ ،
الرحالة الدنماريك
79
أكد ّ
ً
كارستني نيبور  (148)Carsten Niebuhrاستمرار وصول التوابل إىل مرص عرب البحر األحمر بكميات كبرية .هكذا شهدت تجارة التوابل
تراجعا كميا .ولكن لم ينقطع وصولها عرب البحر األحمر .وكان هذا الرتاجع يتماىش إىل ٍ
حد كبري مع االستهالك العاملي للتوابل.
ً
ً

النتائج التي ترتّبت عىل عودة تجارة التوابل
ليس ثمة ّ
تطور السوق املحلية؛ فقد كان يعاد
شك يف ّ
أن انتعاش النشاط االقتصادي للسوق الخارجية كان له أثره اإليجايب يف ّ

ضخّ أرباح هذه التجارة الخارجية وفوائضها ،واستثمارهما يف أنشطة اقتصادية داخلية ،فقد حرص التجار عىل استثمار جزء كبري من
147

القسمة العربية ،س ،50ص  ،415م ،767بتاريخ 1075ه1664/م.

 148يقول نيبور" :وتحمل السفن القادمة من جدة والقوافل اآلتية من مكة الكثري من التوابل املستوردة من الهند" ،كارسنت نيبور ،رحلة إىل بالد العرب وما حولها
( ،)1767/1761مصطفى ماهر(مرتجم)( ،القاهرة :املطبعة العاملية ،)1977 ،ج ،1ص .261
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عوائدهم وأرباحهم املالية يف النشاط التجاري والصناعي املحيل ،وذلك بدافع تنويع نشاطهم التجاري ،والعمل يف النشاط االقتصادي

أقل .فال ّ
األكرث ضما ًنا وإن كانت أرباحه ّ
ً
عرضة للخطر؛ فقد شهدت مرص
أن النشاط التجاري املحيل داخل مرص كان أقل
شك يف ّ
نمو جماعة تجارية منظمة ارتكزت يف وجودها عىل العديد من املحاور األساسية ،وهي تجارة خارجية نشطة يف تجارة التوابل ،وتجارة
ّ

ّ
محل طلب واسع ليس يف أوروبا فحسب بل يف أنحاء الدولة العثمانية واملغرب
داخلية رائجة يف منتجات بلد زراعي كانت سلعه ال تزال
رواجا للعديد من املنتجات الزراعية ،بخاصة الكتان والسكر) .(149ومن أجل استثما ٍر
وحتى يف قلب أفريقيا ،حيث شهدت هذه الفرتة ً
أكرث أم ًنا وأعىل ربحية ،فقد أخذ هؤالء التجار يف استثمار جزء من أموالهم يف التجارة الخارجية وتوجيه جزء أسايس إىل التجارة الداخلية

أيضا عمليات زراعة الكتان وصناعة األقمشة الكتانية
ومولوا ً
وتفعيلها؛ فعملوا عىل تمويل زراعة قصب السكر وتصنيعه وإعادة تصديرهّ ،
والحريرية وإعادة تصديرها يف مناطق عديدة سواء يف أفريقيا أو واليات الدولة العثمانية).(150

وكانت مرص قد شهدت منذ الربع األخري من القرن السادس عرش أزمة اقتصادية من جراء تزايد وفرة النقد وتزايد اإلقبال بصورة

والنب واملالبس) .(151وعليه ،فقد كان عىل أصحاب الرثوات من التجار ضخّ مزيد من
كبرية عىل السلع الغذائية والرتفيهية ،مثل السكر
ّ
النقد يف القطاع اإلنتاجي الزراعي والحريف من أجل تلبية احتياجات األهايل املتزايدة .وكان التجار يرون رضورة تنويع استثماراتهم،

ّ
أن االستثمار الداخيل ّ
كبريا
ربحا .لذلك فقد تزايدت استثمارات التجار يف الزراعة
ظل األكرث أم ًنا ،وإن كان
ً
بخاصة ّ
األقل ً
تزايدا ً
خالل هذه الفرتة ،حيث قاموا بتمويل زراعة قصب السكر والكتان والقطن والسمسم .وتشري تركات التجار إىل تزايد استثماراتهم
فقدموا للبعض األموال أو األدوات الالزمة لهذه الصناعة بأج ٍر ثابت
يف القطاع الزراعي والحريف بصورة كبرية خالل هذه الفرتة)ّ .(152

ً
املؤجرة ألمراء من هؤالء
فمثل نجد يف تركة إسماعيل أبو طاقية شهبندر تجار القاهرة العديد من املراجل النحاسية
شهريا)(153؛
ّ
ً
امللتزمني كما يوضحها الجدول(.)3

الجدول()3

اسم األمري

عدد املراجل

الوزن بالقنطار

الثمن بالقرش

األمري دالور أغا

5

األمري ساغوس

قنطارا
20
ً

 300قرش

1

 9قناطري

 179قرشً ا

األمري بايل بن سليمان

11

األمري مصطفى الدنهاجي

قنطارا
52
ً

 886قرشً ا

4

األمري محرم بن حسني

ـ

قنطارا
15
ً

 225قرشً ا

ـ

 350قرشً ا

املصدر :سجالت محكمة القسمة العسكرية ،س ،38ص ،113م 134بتاريخ 1034ه1624/م.
149

القسمة العربية ،س ،10ص  ،321م ،501بتاريخ 1003ه1593/م.

151

أندريه جوندر فرانك ،الرشق يصعد ثانية االقتصاد الكوكبي يف العرص اآلسيوي ،شوقي جالل(مرتجم)( ،القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،)2000 ،ص .231

150
152
153

القسمة العربية ،س ،18ص  ،269م ،448بتاريخ 1016ه1607/م.
القسمة العربية ،س ،13ص  ،251م ،359بتاريخ 991ه1583/م.

الباب العايل ،س ،75ص  ،787م ،2893بتاريخ 1010ه1601/م.
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نحاسا قيمته  1790قرشً ا) (154لعدد آخر
قدم أبو طاقية
قدمه إسماعيل أبو طاقية لتمويل صناعة السكر ،فقد ّ
لم يكن هذا فقط ما ّ
ً

ً
قنطارا من السكر) .(155ولم يكن أبو طاقية حالة فردية
تفصيل ،كما كان لديه يف مطبخه تعاقدات لتوريد 1275
من األمراء لم يرش إليهم
ً

قدم التجار الكبار العاملون يف التجارة الدولية األموال الالزمة لتنمية هذه الصناعة بصورة واسعة ،وأخذت األموال تنساب من
فقد ّ
مقد ًما
قدم التجار الجزء األكرب من أموال رشاء السكر ّ
تحس ٍن ملحوظ يف إنتاج القطاع الزراعي؛ فقد ّ
املدينة إىل الريف ،وهو ما أ ّدى إىل ّ

إىل امللتزمني والفالحني .وتطلق الوثائق عىل ذلك "رأس مال سلم رشعي"؛ ً
قدم الخواجا عيل بن محمد الرويعي شاه بندر التجار
فمثلّ ،

يف مرص مبلغ  1000قرش( 40000بارة) يف عام 1022ه1613/م إىل األمري وإىل بن عيل كاشف املنوفية ،وكان عليه أن يورد له بها 152
ّ
جديدا؛ فالقوانني التي تحكمها كانت حددت يف الرشيعة اإلسالمية بوضوح،
ابتكارا
السكر) .(156ولم تكن عقود السلم هذه
قنطارا من
ً
ً
ً

منذ عدة قرون؛ واملذهب الحنفي ً
ً
إضافة إىل زمن
مثل يوجب دفع املال عند كتابة العقد ،وتحديد صنف السلعة ومقدارها ونوعيتها

أن الجديد هنا كان تسجيل هذه العقود يف أوراق الدولة الرسمية من خالل املحاكم الرشعية ،وعليه ،ضمان
التسليم ومكانه) .(157غري ّ
سالمة هذه املعامالت وحسن أدائها).(158

ً
إضافة إىل ذلك ،تزايدت استثمارات التجار الكارمية يف الصناعات الحرفية األخرى ،وبخاصة صناعة األقمشة الكتانية

)(159

غالبا إال لدى التجار .لذلك ،فقد امتلك أغلب
والحريرية والزيوت؛ إذ كانت هذه الحرف تحتاج إىل رؤوس أموال كبرية لم تكن تتاح ً
الخام؛ إذ كان يستورد من بريوت وحلب وبورصة) ،(160ليجري تصنيعه وتوزيعه سواء يف
تجار اإلسكندرية الكبار ورشً ا لصناعة الحرير
ّ
مرص أو يف أفريقيا من أجل جلب الذهب.

ّ
ووظف التجار فائض ثرواتهم يف رشاء ممتلكات وعقارات ووكاالت وحوانيت ومعارص وحمامات وخانات .وهذا ما جعل منهم

كبريا يف تطوير بنية املدن واملوانئ العمرانية .و ُتظهر سجالت املحاكم الرشعية وحجج األوقاف
قوة اجتماعية هائلة أسهمت
إسهاما ً
ً

أن العديد منهم قد قام بإنشاء عدة منشآت معمارية كربى سواء يف ذلك مباين املنفعة العامة ذات األهمية الكبرية يف حياة املدينة،
ّ

)(163
)(162
)(161
حولت ثروة التجار نفسها إىل قوة اجتماعية هائلة
كاملساجد واملدارس والتكايا واألسبلة  ،أو القصور واملباين الشخصية ؛ فقد ّ

مهم من فائض
من خالل قيامهم بتقديم الخدمات العامة لألهايل داخل املدن املختلفة وبخاصة القاهرة ،فقد كان يجري ضخّ جزء ّ
هذه التجارة با ّتجاه تنمية املجتمع املحيل يف مرص .وقد تم ّثل ذلك بقيام هذه النخبة التجارية وغريهم من وسطاء تجارة التوابل بإنشاء
العديد من املنشآت الخدمية والحرفية؛ مثل ورش صناعة الحرير والكتان واألفران والطواحني التي تساعد عىل استمرار الحياة بصورة

جيدة يف وقت تركت فيه الدولة الخدمات العامة لحياة الناس دون تدخّ ل كبري) .(164ولم يقترص أثر هؤالء التجار عىل املدن الكربى
154

كان القرش املعروف بالغرش الرومي واملرضوب من الفضة يساوي  40بارة.

156

االدشت ،س ،133ص  ،620بتاريخ 1022ه1613/م.

155
157
158
159
160
161
162

163

164

محكمة القسمة العسكرية ،س ،38ص  ،113م ،134بتاريخ 1034ه1624/م.

بشارة دوماين ،إعادة اكتشاف فلسطني أهايل جبل نابلس  1700ـ  ،1900حسني زينة(مرتجم)( ،بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2002 ،ص .166
القسمة العربية ،س ،46ص  ،336م ،462بتاريخ 1067ه1656/م.
القسمة العربية ،س ،10ص  ،321م ،501بتاريخ 1002ه1593/م.

إسكندرية الرشعية ،س  ، 49ص  ،194م  ،528بتاريخ 985ه 1577/م.

إسكندرية الرشعية ،س ،67ص  ،108م  ،157بتاريخ 1133ه1623/م؛ إسكندرية الرشعية ،س  ،58ص  ،187م  ،333بتاريخ 1103ه1691 /م.
القسمة العسكرية ،س  ،1ص  ،622م  ،1267بتاريخ 969ه 1561/م.
القسمة العربية ،س ،18ص  ،538م  ،844بتاريخ 1015ه1606/م.

إسكندرية الرشعية ،س ،39ص  ،132م ،432بتاريخ 1031ه1621/م.
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مول هؤالء التجار زراعة الكتان والسكر
تطور الزراعة املرصية ،والقطاع الريفي العريض من السكان؛ فقد ّ
فحسب بل امتد ليشمل ّ
دوما إىل مبالغَ واستثمارات كبرية من أجل زراعتها).(165
والسمسم وغريها من الزراعات الصيفية التي احتاجت ً

فكثريا ما كانت اإلدارة
أن تجار التوابل قاموا بدور كبري يف توفري األموال للدولة من خالل تمويل الجمارك مسبقًا؛
والجدير بالذكر ّ
ً

يف حاجة إىل األموال من أجل سداد جوامك (رواتب) الجنود العاملني يف القالع .وتشري محكمة اإلسكندرية إىل قيام إدارة الجمارك
ً
فمثل يف عام
أيضا إىل هؤالء التجار من أجل تمويل الحمالت العسكرية؛
بتسديد رواتب الجنود
دوريا) .(166ولجأت اإلدارة العثمانية ً
ً

قرضا من تجار القاهرة من أجل الوفاء برواتب جنود الفرق العسكرية .وكان مبلغ القرض
992ه1584/م طلب وايل مرص إبراهيم باشا ً

دينارا .وقد قام شاه بندر التجار الخواجا محمد بن أيب عيل بتوزيع دفع هذا املبلغ عىل كبار التجارّ ،
كل بحسب مقدرته).(167
19984
ً

أن تجارة التوابل قد أسهمت يف تراكم مايل واضح لدى النخبة التجارية التي أطلقت عليها الوثائق الرسمية لقب
والحقيقة ّ

إن هؤالء التجار لم يكونوا يق ّلون بحال
الكارمية ،يف القرن السادس عرش والنصف األول من القرن السابع عرش .وبذلك يمكننا القول ّ
ً
كبريا ،إذ كانوا يستوردون من الهند السلع الكارمية
نشاطا
من األحوال عن أسالفهم يف العرص اململويك؛ فقد أدار هؤالء التجار
ً
اقتصاديا ً

نفسها من التوابل املختلفة سواء الفلفل والزنجبيل والنيلة والبخور وغريها ،وكانوا يعيدون تصديرها إىل بلدان البحر املتوسط عرب

اإلسكندرية .ولم يكن يقترص هذا الدور عىل الوساطة فقط ،بل تدخّ ل هؤالء التجار يف إدارة منظومة تجارية متعددة األطراف؛ إذ قاموا
بتمويل جلب الذهب من وسط أفريقيا ،عرب السلع املرصية والعثمانية والفارسية واألوروبية ،وقاموا بدور كبري يف تطوير بنية املجتمع
الزراعي والحريف والعمراين يف مرص خالل هذه الفرتة.

خامتة
إن القرن السادس عرش كان بتكوينه االقتصادي أقرب إىل العرص اململويك؛ فقد استمرت آليات النشاط التجاري يف
يمكننا القول ّ

التوابل بصورة أساسية وعاد التجار الكارمية للظهور مر ًة ثانية ،فقد قاموا بدور كبري يف تمويل زراعة قصب السكر والكتان والصناعات
الحرفية ،ما أ ّدى إىل ظهور نخبة تجارية قامت بدور محوري ومؤثّر يف التغريات االقتصادية واالجتماعية داخل املجتمع املرصي ،غري

ّ
النب قد ّ
محل التوابل بصورة تامة وأزاحها عن عرشها الذي ظ ّلت ترتبع عليه قرو ًنا خلت.
حل
أ ّنه مع منتصف القرن السابع عرش كان ّ
ٍ
وتغيت إىل حد كبري شبكات التجارة املرصية؛ ً
ّ
فبدل من التمدد يف ا ّتجاه الهند،
وح ّلت زراعة القطن والغالل
محل الكتان وقصب السكرّ .
اكتفت بالوصول إىل اليمن ،يف حني عملت عىل التمدد يف اتجاه األناضول والروميل ورشق البحر املتوسط .وهو ما ظهر يف تزايد حجم
تجارة مرص الخارجية مع الدولة العثمانية منذ منتصف القرن السابع عرش.

165

بوالق الرشعية ،س  ،49ص  ،231م  ،547بتاريخ 1064ه1653/م.

167

الدشت ،س ،93ص  ،439بتاريخ 992ه1584/م.

166

إسكندرية الرشعية ،س ،9ص  ،63م  ،196بتاريخ 1035ه1625/م.
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املالحق
طائفة التجار تعزل شيخ طايفة التعالني يف السويس بسبب رضره بمصالحهم :املصدر /الباب العايل،
س ،90ص ،96م 416؛ م،417

الخواجا قاسم بن الخواجا أحمد الغزي عني أعيان السادة التجار الكارمية بالديار املرصية املصدر:
محكمة القسمة العسكرية ،س ،5ص ،467م1489
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وثيقة تحث تجار التكرور عىل الوصول للقاهرة دون أي خوف من املظالم ومصادرة تركاتهم حال وفاتهم.
املصدر سجالت الدشت ،س ،142ص265

تصادق تجاري بني الخواجا عثمان بن شحاذة القسنطيني عني أعيان التجار الكارمية مع املعلم جرجس
بقطر القبطي يف صفقة من التوابل املصدر :محكمة اإلسكندرية الرشعية  ،س ،36ص ،105م282
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حجة تصادق بني الخواجيك شحادة القسنطيني عني أعيان التجار الكارمية باإلسكندرية وقنصل الفرنسيني
بالثغر املعلم غربيال ولد جوان .املصدر محكمة اإلسكندرية الرشعية س ،36ص ،105م282

مخلفات الخواجا أحمد بن أحمد الرويعي من أعيان التجار بمرص :املصدر /الدشت ،س ،131ص ،577م875
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قامئة املصادر واملراجع
املراجع العربية
•أباظة ،فاروق عثمان .دراسات يف تاريخ العالم العريب واإلسالمي الحديث واملعارص ،اإلسكندرية :دار املعرفة الجامعية.1994 ،
•أرشيف دار الوثائق القومية بالقاهرة :سجالت محكمة القسمة العسكرية؛ سجالت محكمة الباب العايل؛ سجالت محكمة الصالحية
النجمية؛ سجالت محكمة اإلسكندرية؛ سجالت محكمة القسمة العربية؛ سجالت محكمة بوالق؛ محافظ الدشت.

•أشتور .التاريخ االقتصادي واالجتماعي للرشق األوسط يف العصور الوسطى ،عبد الهادي عبلة(مرتجم) ،أحمد غسان
سبانو(مراجع) ،دمشق :دار قتيبة.1985 ،

•إبراهيم ،نارص أحمد .األزمات االجتماعية يف مرص يف القرن السابع عرش ،القاهرة :دار اآلفاق العربية.1988 ،
•اإلسحاقي ،محمد عبد املعطي .أخبار األول فيمن ترصف يف مرص من أرباب الدول ،ط ،1القاهرة :املطبعة العثمانية1304 ،ه.
•بروديل ،فرناند .الحضارة املادية واالقتصادية والرأسمالية ،مصطفى ماهر(مرتجم) ،القاهرة :دار الفكر للدراسات والنرش والتوزيع.1994 ،
•________ .بحوث يف التاريخ االقتصادي ،توفيق إسكندر(مرتجم) ،القاهرة :مطابع دار النرش للجامعات املرصية.1961 ،
•بريين ،جاكلني .اكتشاف جزيرة العرب خمسة قرون من املغامرة والعلم ،قدري قلعجي(مرتجم) ،بريوت :دار الكاتب العريب.1963 ،
•ترشير ،مشيل" .مرسوم تجديد امتيازات طائفة الفرنج الفرانسة والكتيالن يف اإلسكندرية سنة 935ه1528/م" ،مجلة الروزنامة،
العدد  ،10دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة.2013 :

•الجزيري ،عبد القادر بن محمد .درر الفرائد املنظمة يف أخبار الحاج وطريق مكة املعظمة ،محمد حسن محمد حسن
إسماعيل(محقق) ،بريوت :دار الكتب العلمية.2002 ،

•جريار .الحياة االقتصادية يف مرص يف القرن الثامن عرش ،زهري الشايب(مرتجم) ،ط ،1القاهرة :الخانجي.1984 ،
•حسني ،سليمان محمد .تجار القاهرة يف القرنني السادس عرش والسابع عرش ،القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب.2003 ،
•حنا ،نليل .تجار القاهرة يف العرص العثماين سرية أبو طاقية شاهبندر التجار ،رؤوف عباس(مرتجم) ،القاهرة :الدار املرصية اللبنانية.1997 ،
•______ .حرفيون مستثمرون بواكري تطور الرأسمالية يف مرص ،كمال السيد(مرتجم) ،القاهرة :املركز القومي للرتجمة.2011 ،
•دوماين ،بشارة .إعادة اكتشاف فلسطني أهايل جبل نابلس  1700ـ  ،1900حسني زينة(مرتجم) ،بريوت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية.2002 ،

•ذهني ،إلهام محمد عيل .مرص يف كتابات الرحالة يف القرنني السادس عرش والسابع عرش ،القاهرة :الهيئة العامة للكتاب.1991 ،
•رفعت موىس ،محمد .الوكاالت والبيوت اإلسالمية يف مرص العثمانية ،ط ،1القاهرة :الدار املرصية اللبنانية.1993 ،
•ريمون ،آندريه" .مرص وقهوة اليمن" ،مجلة العهد الفرنيس للدراسات القانونية واالجتماعية "سيداج" ،مجلد  ،12القاهرة.1995 ،
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•________ .الحرفيون والتجار يف القاهرة يف القرن الثامن عرش ،نارص أحمد إبراهيم وباتيس جمال الدين(مرتجم) ،رؤوف
عباس(مراجع ومرشف) ،القاهرة :املجلس األعىل للثقافة.2005 ،

•سليمان ،أحمد السعيد .تأصيل ما ورد يف الجربيت من الدخيل ،القاهرة :دار املعارف.1960 ،
•سليمان ،عبد الحميد .تاريخ املوانئ املرصية يف العرص العثماين ،القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب.1995 ،
•الشاوي ،عبري كريم عبد الرضا" .تجار الكارم ،أثرهم االقتصادي والحضاري من القرن الرابع وحتى القرن التاسع الهجري" ،رسالة
دكتوراه (غري منشورة) ،كلية الرتبية ،جامعة بغداد ،بغداد.2005 ،

•الرشبيني ،البيومي إسماعيل .مصادرات األمالك يف الدولة اإلسالمية عرص سالطني املماليك ،القاهرة :الهيئة املرصية العامة
للكتاب.1997 ،

•شومان ،محسن عيل .اليهود يف مرص العثمانية حتى القرن التاسع عرش ،القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب.2000 ،
•عامر ،عبد السالم .طوائف الحرف يف مرص  ،1914 - 1805القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب.1993 ،
•عبد الرحيم ،عبد الرحيم عبد الرحمن .فصول من تاريخ مرص االقتصادي واالجتماعي يف العرص العثماين ،القاهرة :الهيئة املرصية
العامة للكتاب.1990 ،

•عبد اللطيف أحمد ،ليىل .دراسات يف تاريخ ومؤرخي مرص والشام يف العرص العثماين ،القاهرة :مكتبة الخانجي.1980 ،
•عبد املعطي ،حسام محمد .العائلة والرثوة البيوت التجارية املغربية يف مرص العثمانية ،القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب.2008 ،
•_______________ .جدل املوضوعية والذاتية يف كتابة تاريخ مرص ،نارص أحمد إبراهيم(محرر) ،القاهرة :الهيئة املرصية العامة
للكتاب.2012 ،

•عثمان ،شوقي عبد القوي .التجارة بني مرص وإفريقيا يف عرص املماليك ،القاهرة :املجلس األعىل للثقافة.2000 ،
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العرب واليونان وأوروبا:
قراءة يف الفلسفة

ون الكتاب األول العرب والفلســفة اليونانيــة من مقدمة
يتكــ ّ
وســتة فصول ،وقد وصفــه املؤلف عىل أنه دراســة موجزة

تتناول الفلســفة اليونانيــة يف الدرجــة األوىل ،وتؤكد منها
ناحيتــن اثنتــن :أوالهام رســم صــورة واضحة لهــذه الحركة
العظيمــة يف تاريخ اإلنســانية ،وثانيتهام إبــراز أثر تلك اآلراء
التي كان لها فيام بعد تأثري ظاهر يف الفلســفة اإلســامية.
ويف صفحــات الكتــاب يقــوم املؤلــف بتعريــف الفلســفة،
خصوصا ،مربزًا ومع ّرفًا بأشهر مدارسها
والفلســفة اليونانية
ً
مها ،من قبيل األيونية والفيثاغورية واإليلية والطبيعية.
وأه ّ

م يتحدث عن أســباب ازدهار الفلسفة يف اليونان دون
ومن ث ّ

حــا أثر هذه
ســواها ،وكذلــك عن أســباب انحدارها الحقًا ،موضّ ً
الفلســفة يف الفكــر العاملي ،مــرزًا الطرائــق التي وصلت
عربهــا إىل الــرق .ويختتم الكتــاب بالحديث عــن بواعث نقل
الفلسفة اليونانية إىل العربية ،وعن أبرز من قاموا بنقلها.
مــا الكتــاب الثــاين أثــر الفلســفة اإلســامية يف الفلســفة
أ ّ

ون من ثالثة فصول رئيســة ،يســتهلها الكاتب
األوروبيــة فيتك ّ
فضل عىل العلوم والفلسفة،
ً
ن للعرب
بطرح ســؤال :ال شــك أ ّ
ولكــن ما درجة هذا الفضــل يف التاريخ البرشي؟ ويبدأ الكتاب
بعــرض حــال أوروبــا يف القــرون الوســطى ،وأبــرز امليادين
التــي التقى فيهــا الرشق بالغــرب ،وهي األندلــس وصقلية
والساحل السوري املرصي؛ ويف الفصل الثاين يوضح فضل العرب عىل الفلسفة ،وأثر العرب يف مجموع الفلسفة األوروبية
الوســيطة؛ ليختم الكتاب يف الفصل الثالث بالحديث عن ثالثة من املفكرين الغربيني يف العصور الوســطى تأث ّروا بالفلســفة
األوروبية وهم :موىس بن ميمون ،وألربت الكبري ،وتوما األكويني ،ويستعرض املؤلف حياة كل منهم ،مربزًا أهم مصنفاتهم
وأبرز آرائهم ،وكيف كان لقاؤهم بالفلسفة العربية.

*Ahmed Abu Shouk | أحمد أبو شوك

اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي
)1885 - 1881( السودان
يف
ُّ

املرتكزات واملتغريات

The Military Strategy of the Mahdi in Sudan (1881 - 1885)
ٍ
) ضد الحكم الرتيك1885 - 1881( عرض تحلييل لإلسرتاتيجية العسكرية ملحمد أحمد املهدي
يهدف هذا البحث إىل تقديم
 وذلك ابتــدا ًء من تاريخ إعالن الدعوة املهدية يف "الجزيــرة أبا" عىل النيل األبيض،الســودان
) يف1885 - 1821(  املــريُّ
 وتستند الدراسة يف رسدها التاريخي.1885  وانتها ًء بتحرير الخرطوم وقتل الجرنال الربيطاين غردون باشا عام،1881 عام
 ويستمد مادته من الوثائق،ومناقشاتها إىل املنهج التاريخي التحلييل الذي يستأنس مبناهج العلوم االجتامعية األخرى

 مــع اصطحاب الواقع الســيايس واالجتامعي،التاريخيــة التي صــدرت من أنصــار املهدية وخصومهم السياســيني آنذاك
. واملادة الوثائقية التي تعكس جوانب مختلفة من تاريخها النضايل،واالقتصادي الذي تشكلت فيه أحداث الثورة املهدية

وترتكز مناقشــة اإلســراتيجية العســكرية لإلمام املهدي يف بُعدها النظري عىل األطروحات التي قدَّمها اإلســراتيجي
 الذي ميثل أحــد األدبيــات املهمة يف علم اإلســراتيجية، فن الحــرب:العســكري الصينــي صــن تــزو يف كتابه املعنــون

 والذي يُســاهم، وكذلك عىل مفهوم الشــخصية الكاريزمية عند عامل االجتامع األملاين ماكس فيرب،العســكرية املعارص
.يف تحليل شخصية محمد أحمد املهدي القيادية وعالقتها باإلسرتاتيجية العسكرية التي نُفذت عىل أرض الواقع

Abu Shouk offers an analytical review of the military strategy of Muhammed Ahmed al-Mahdi in the 1881 - 1885
against Ottoman-Egyptian rule in Sudan (1821 - 1885). The period begins with the declaration of the "Mahdiyya"
from Aba Island on the White Nile in 1881, and ends with the liberation of Khartoum and the killing of British
General Gordon in 1885. The study's historical narrative and discussion is based on the analytical method and
further integrates methodologies from other social sciences. Its material derives from the historical documents
available from both the political supporters and opponents of the "Mahdiyya" at the time, touching on the political,
social, and economic reality that formed the events of the Mahdi Rebellion, as well as documentary material that
reflects different aspects of its history of struggle. In its theoretical dimension, the discussion of the military
strategy of the Mahdi focuses on the suggestions made by the Chinese military strategist Sun Tzu in The Art of
War, which is a key work for modern military strategy. It also considers the concept of the charismatic personality
in the work of the German sociologist Max Weber, which helps analyse the personality of Mohammed Ahmed
al-Mahdi as a leader and its relationship with the military strategy he implemented on the ground.

. جامعة قطر،* أستاذ التاريخ الحديث واملعارص
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السودان ()1885-1881
اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي يف
ُّ

مقدمة
عد مصطلح إسرتاتيجية من املصطلحات القديمة املشتقة من الكلمة اإلغريقية  ،Strategosوالتي تعني الجيش ،أو الحشود
ُي ُّ
وتطور املصطلح إىل ٍ
علم ُيقصد به التخطيط املستقبيل الراشد الذي يهدف إىل تحقيق غايات عليا
العسكرية ،أو توصيف فن الحرب وإدارتها.
َّ

حددة .وظهرت معالم اإلسرتاتيجية العسكرية يف أول تجلياتها يف كتاب صن تزو  Sun Tzuاملعنون:
وفق وسائل وأدوات إجرائية وعملية ُم ّ
فن الحرب) ،(1الذي أ َّلفه يف القرن السادس قبل امليالد ،ثم ُت ْر ِج َم الكتاب إىل اللغة الفرنسية عام 1782م ،وظهرت أول ترجمة إنكليزية له
ً
ً
عسكرية يف فن الحرب وإدارتها ،وكان من ضمن األدبيات العسكرية التي استأنست
مرجعية
عام  ،1905وبعد ذلك أضحى الكتاب يمثل

بها اإلدارة األمريكية يف عملية "عاصفة الصحراء" ضد الجيش العراقي الغاصب لدولة الكويت يف العقد األخري من القرن العرشين) .(2ويهدف
السودان وتحليلها ،وسيكون إطاره النظري
هذا البحث إىل دراسة اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام محمد أحمد املهدي (1885 - 1844م) يف ُّ
مستندا إىل بعض اإلشارات اإلسرتاتيجية الواردة يف كتاب صن تزو ،والتي تربط فن الحرب بخمسة عوامل ثابتة ،هي :النظام العام ،والقيادة
ً

للجند ،وتضاريس األرض ،وطبيعة املناخ) .(3ومن جانب آخر ،يستند هذا اإلطار النظري إىل مفهوم الشخصية
العسكرية ،والقانون األخالقي ُ
الكاريزمية عند ماكس فيرب  ،(4)Max Weberومدى تطابق مواصفاتها مع شخصية املهدي الذي استطاع أن يوظف حزمة من الخطط
السودان .وهنا تربز جملة من األسئلة املوضوعية التي ُتساعدنا يف استيعاب العالقة الجدلية التي
العسكرية يف حربه ضد الحكم الرتيك يف ُّ

السوداين الذي عاش فيه آنذاك ،ويف قياس مدى كفاءة اإلمام املهدي القيادية يف توظيف االعتبارات
نشأت بني اإلمام املهدي واملجتمع ُّ

املعنوية واملعطيات املادية لخدمة إسرتاتيجيته العسكرية وتطبيقها عىل أرض الواقع .وتطرح الدراسة أسئلة من قبيل :ما مرتكزات تلك

السودانيني واملرصيني لتحقيق أهدافه الرامية لتغيري نظام الحكم الرتيك  -املرصي
اإلسرتاتيجية التي استخدمها ضد األتراك وأعوانهم من ُّ

محوريا بالنسبة إىل تلك املرتكزات وتفعيلها يف سبيل تحقيق أهدافه اإلسرتاتيجية العليا؟
موقعا
ً
()1885 - 1821؟ وهل كان موقعه القيادي ً
تبي تلك املرتكزات الفكرية والعسكرية قدرة اإلمام املهدي عىل تطويع الظروف البيئية واملجتمعية املحيطة إلنجاز املتطلبات
وإىل أي مدى ّ
رصيدا لبناء الدولة املهدية
السودان؟ وهل كانت إسرتاتيجيته العسكرية
ً
اإلجرائية والعملية الالزمة لتنفيذ مرشوعه الثوري  -اإلصالحي يف ُّ

خصما من مرحلة البناء والتأسيس التي أعقبت انتصارات الثورة يف الخرطوم عام 1885؟
( )1898 - 1885وعالقاتها الخارجية ،أم كانت
ً

اإلطار النظري إلسرتاتيجية املهدي العسكرية
جزءا من اإلسرتاتيجية العليا التي تتبناها أي حكومة أو كينونة سياسية معارضة لها؛ وذلك لتحقيق
تعد اإلسرتاتيجية العسكرية ً
ٍ
ٍ
معني عىل املدى البعيد يف ضوء اإلمكانات العسكرية املتاحة ،والوسائل الحربية املستخدمة .وبهذه الكيفية تجري عملية عسكرة
هدف
1 Sun Tzu, The Art of War, Translated by Lionel Giles (London: The Puppet Press Classic, 1910).

2

صن تزو ،فن الحرب ،تقديم وتعليق أحمد ناصيف (حلب :دار الكتاب العريب ،)2010 ،ص .5

3 Tzu, p. 35.

4 Max Weber, Economy and Society, Translated by Gunther Roth and Claus Wittich (New York: Bedminister, 1968), p. 241.

أيضا ألفراد يتحلون بسمات تجذب األفراد إليهم وتجعلهم
وهب ً
يتفرد بها القادة والزعماء التاريخيون ،وقد ُت َ
يقصد بمصطلح كاريزما  Charismaاملواهب الجاذبة الساحرة التي ّ
التاث املسيحي الديني إىل اإلطار السيايس بفضل إسهامات عالم االجتماع األملاين ماكس فيرب ،والذي وصف املصطلح
تطور هذا املصطلح من ُ
قريبني إىل قلوب الناس .وقد َّ
بأنه "موهبة-ساحرة" يحظى بها أفراد غري عاديني من القادة والزعماء ،والذين ُيحدث خطابهم العام فعل السحر يف قلوب الجماهري املؤيدة لهم .وقد وضع خمسة رشوط للقيادة
الكاريزمية ،تتمثل يف :االستقامة األخالقية واملناقب السلوكية الجاذبة للقائد الكاريزمي مع وجود أزمة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية يف املجتمع الذي يعيش فيه ،وأن
يكون لذلك القائد رسالة طموحة بشأن ّ
حل األزمة املاثلة ،والتخطيط ملستقبل أفضل يالمس تطلعات منارصيه ،وأن يفلح يف تجييش املجتمع خلف رسالته اإلصالحية ،ويرافق
ذلك التجييش سلسلة من النجاحات املشهودة واملنسوبة لصاحب الرسالة يف مجال اإلصالح لتجاوز تحديات األزمة القائمةً ،أيا كان شكلها .وبذلك يخلص ماكس فيرب إىل
واملتفرد ،واستيعابه الشامل لقضايا املجتمع وحاجاته ،وقدرته التنظيمية عىل تفعيل تلك
أن القائد الكاريزمي ابن بيئته ومجتمعه ،لكنه يختلف عن اآلخرين بسلوكه الجاذب
ّ
ّ
االستجابة املجتمعية يف شكل برنامج إصالحي ،يتحدى الوضع القائم ،ويطرح البدائل التي ترسم الطريق لتحقيق غايات منشودة ومحفوفة باملخاطر واالبتالءات.
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الرصاع السيايس والفكري وفق خيارات تتدرج بني الهجوم العنيف املبارش أو غري املبارش ضد الخصم ،أو املوقف الدفاعي الذي يرمي
ً
موظفة األدوات
للحفاظ عىل الوضع القائم يف الساحة السياسية والعسكرية .ولتحقيق أي من هذه الخيارات ُتستخدم املناورة العسكرية،

ويساهم فن املناورة بهذه الطريقة يف استيعاب االعتبارات
والوسائل الحربية املتاحة لحسم الرصاع ملصلحة األهداف اإلسرتاتيجية العلياُ .

املعنوية واملعطيات املادية للعدو حسب ظروف الزمان واملكان.

ّ
تتشكل يف القرن السادس قبل امليالد ،عندما أ َّلف اإلسرتاتيجي العسكري الصيني
بدأت معالم هذه النظرة اإلسرتاتيجية العسكرية

مشريا إىل خمسة عنارص رئيسة إلدارة الحرب ،وتوظيفها صوب الهدف السيايس الذي ال يتحقق من دونها.
صن تزو كتابه فن الحرب،
ً

ّ
يتحل بفضائل الحكمة واإلخالص والتفاين يف العمل والشجاعة والحزم؛
ويأيت يف مقدمة هذه العنارص القائد العسكري املؤهل الذي
ٍ
قانون أخالقي ِّ
بالجند ،ويجعلهم منصاعني لتنفيذ أوامره ،وفق نظام عام لتوزيع الرتب العسكرية ،وتقسيم
وذلك يف إطار
ينظم عالقته ُ
الجيش إىل وحدات صغرية ،بما فيها وحدة صيانة الطرق واإلمدادات التي تصل إىل الجيش ،والتحكم يف اإلنفاق العسكري .ويويص
الجند ،ومالئمة املناخ مع تلك التحركات العسكرية واإلجراءات الحربية
ً
أيضا باملعرفة التامة بتضاريس األرض التي يتحرك عليها ُ

ً
ومهما يف استخدام اإلمكانات والوسائل العسكرية املتاحة من
مساعدا
عامل
املصاحبة لها .وال ينىس أهمية املناورة العسكرية بوصفها
ً
ً
ٍ
ٍ
الجند عندما يكونوا قادرين عىل
طرف ،وتحقّق الهدف السيايس العام من
طرف آخر .ولذلك يصف تزو الحرب بأنها خدعة؛ أي ّ
أن ُ
الهجوم يجب أن يظهروا العكس ،وعندما يكونوا قريبني من العدو يجب أن يشعروه ُببعدهم ،وعندما يكونوا بعيدين يجب أن يظهروا
متحدا ،ويهجموا
ويفرقوا بني عنارصه عندما يكون
ً
له أنهم عىل مقربة منه .وكذلك يجب عليهم أن ُيقلقوا مضجعه عندما يخلد للراحةّ ،
ٍ
مستعد للهجوم) .(5وإىل جانب الخدعة ،يرى تزو رضورة استخدام الجواسيس لجلب املعلومات االستخباراتية عن
عليه عندما يكون غري

العدو ،لك ّنه ّ
يحذر من االعتماد املفرط عىل معلومات الجواسيس التي يجب أن تخضع ملعايري املفاضلة والرتجيح بمقارنتها مع املعلومات
االستخباراتية املتوافرة من مصادر أخرى).(6

أن
وإذا أمعنا النظر يف هذه العنارص الخمسة التي رصدها صن تزو ،وحلل مفرداتها يف إطار العوامل املساعدة األخرى ،نصل إىل ّ

معظم العمليات العسكرية التي نُفذت عىل صعيد الواقع يف العاملني القديم والوسيط لم تخرج عن هذا اإلطار ،بما يف ذلك اإلسرتاتيجيات
العسكرية التي نُفذت يف عهد الرسول ﷺ والفتوحات اإلسالمية الالحقة) .(7أما ّ
منظرو عرص النهضة األوروبية والعصور التالية ،فقد ارتبط

مفهوم اإلسرتاتيجية عندهم بالجانب العسكري الذي استند إىل النشاطات الحربية التي قادتها بعض الدول األوروبية لتسوية نزاعاتها
مدفوعا بمخرجات االقتصاد الرأسمايل الذي يهدف
بأن ذلك النفوذ كان
الداخلية ،وبسط نفوذها السيايس واالقتصادي
علما ّ
ً
خارجياً ،
ً

إىل السيطرة عىل املواد الخام  -املتوافرة خارج حدود الدول األوروبية  -واأليدي العاملة الرخيصة ،والسوق التجارية الرائجة لترصيف

عرف عبد القادر محمد فهمي اإلسرتاتيجية
املنتجات الصناعية لتلك الدول الرأسمالية ،واستثمار رؤوس أموالها.
ً
وبناء عىل ذلكُ ،ي ِّ
ميدانيا مع قوات العدو ،وأنها تهتم بعملية
العسكرية بأنها "االستخدام الفعيل للقوات املسلحة بمختلف صنوفها القتالية عند التالحم
ً
)(8
ويفرق فهمي بني اإلسرتاتيجية العسكرية
التحضري واإلعداد والتخطيط لكيفية استخدام القوات املسلحة يف حرب تخوضها الدولة" ِّ .

أن األخرية تقوم بتوجيه النشاط العسكري "يف ضوء األفكار والتعاليم التي تخص العلم العسكري ،وفنون
والعقيدة العسكرية،
موضحا ّ
ً
Tzu, pp. 38 - 40.

5

Ibid., pp. 152 - 153.

6

7

أشار إىل ذلك عبد الغني بن عبد العزيز يف أطروحته املقدمة لنيل درجة املاجستري يف الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا .ملزيد من التفاصيل ،انظر:

8

عبد القادر محمد فهمي ،املدخل إىل دراسة اإلسرتاتيجية (عمان :دار مجدالوي للنرش والتوزيع ،)2010 ،ص .41

Abdul Ghani bin Abdul Aziz, The Underlying Factor for the Ascendancy of Muslim Army over its Persian and Byzantine Counterparts
(663 - 644 ACE): An Analysis Based on Sun Zi's Art of War, M.A. Thesis, International Islamic University Malaysia, 2006.
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السودان ()1885-1881
اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي يف
ُّ

ٍ
متقدم يف مجال إعدادها وتدريبها ،مما يجعلها قادرة عىل مجابهة الظروف
تطبقها القُوات املسلحة بعد تأمني مستوى
الحرب التي ّ

واألخطار كافة ،بهدف تحقيق النرص العسكري عند اشرتاكها بأي رصاع مسلح") .(9فعملية التمييز بني العقيدة العسكرية واإلسرتاتيجية
أن األول يكون
العسكرية ُت ُّ
تفس ما أجمله صن تزو عندما تحدث عن دور الحاكم ودور القائد العسكري ،مبي ًنا ّ
عد إضافة مهمة؛ ألنها ّ

ً
ً
ً
وتنفيذا لبلوغ ذلك الهدف .ومن أهم
تخطيطا
مسؤول عن رسم معالم الهدف السيايس العام ،والثاين يقوم باستخدام اآللة الحربية
الدراسات اإلسرتاتيجية العسكرية التي صدرت يف هذا الشأن ،دراسة نيقوال ميكافيليل ( Niccolo Machiavelliت1527 .م))،(10

وهرني لويد (Henry Lloydت1783 .م)) ،(11وكارل كالوزفيتز( Carl Clausewitzت1871 .م)) ،(12وجميعها تحركت داخل اإلطار الذي
وضعه صن تزو ،مع مراعاة االختالفات املرتبطة بالزمان واملكان ،واالعتبارات املعنوية ،واملعطيات املادية لكل دراسة حالة عىل حدة.

تقودنا هذه التوطئة إىل طرح سؤالني منهجيني هما :ما عالقة هذا اإلطار النظري لإلسرتاتيجية العسكرية بالشخصية الكاريزمية

عند ماكس فيرب؟ وكيف يمكن توظيف طريف هذه املعادلة النظرية ملناقشة اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام محمد أحمد املهدي يف

أن صن تزو قد جعل القيادي العسكري يف وضع محوري بالنسبة إىل العنارص
السودان؟ تتمثل العالقة بني طريف املعادلة النظرية يف َّ
ُّ
األربعة األخرى الرئيسة املرتبطة بعملية فن الحرب وإدارتها .ووصف القائد العسكري ببعض الصفات التي تقاطعت مع املواصفات

التي وضعها ماكس فيرب للشخصية الكاريزمية .فاإلطار النظري يف شقه األول نستخدمه لتوطني اإلسرتاتيجية املهدية وتقييمها يف
إطاريها العقدي والعسكري ،وشقة الثاين يعيننا يف اإلجابة عن سؤالني محوريني آخرين هما :هل كان محمد أحمد املهدي شخصية

كاريزمية)(13؟ وإىل أي مدى استطاعت شخصيته الكاريزمية أن تؤسس إلسرتاتيجية عسكرية كان لها الدور الرئيس يف نجاح حروب

السودان؟
املهدية ضد الحكم الرتيك يف ُّ

أن هذا اإلطار النظري ُيساعدنا يف تحليل مرتكزات اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي التي تمثلت يف القضاء عىل الحكم
ال شك ّ

مستندا يف ذلك إىل القرآن والسنة واملنشورات التي أصدرها املهدي حسب مقتضيات الحال.
الرتيك يف السودان وإقامة حكم إسالمي بديل،
ً

وكذلك يعيننا يف مناقشة إسرتاتيجية املهدية العسكرية التي ارتبطت بفكرة املهدي املنتظر كإطار عقدي  -معنوي ،واستمدت فاعليتها
العسكرية من الهجرة ،والبيعة ،والدعوة للجهاد ،واإلدارة التنظيمية للجند ،واستغالل الظروف املناخية وتضاريس األرض.

العقيدة العسكرية لإلسرتاتيجية املهدية
أن العقيدة العسكرية لإلسرتاتيجية املهدية كانت ُم ْس َتمد ًة من فكرة املهدي
تبني مجلدات كتاب اآلثار الكاملة لإلمام املهدي)ّ (14
املروية عن الرسول ﷺ ،واآليات القرآنية التي ُأ ِّولت يف شأن املهدي املنتظر ،وظهوره
املنتظر الشيعية ،والتي تستند إىل بعض األحاديث
َّ
آخر الزمان ،ليمأل األرض ً
وجورا .والفكرة يف جوهرها ذات مدلول اجتماعي  -سيايس معارض للسلطة الحاكمة،
ظلما
عدل بعد أن ُملئت ً
ً
ً
سلطة فاسد ًة وجائرةً .ولذلك وصف محمد إبراهيم أبو سليم فكرة املهدي املنتظر بأنها "شعار املضطهدين واملغلوبني
التي يعدها املهديون

9

املرجع نفسه.

10 Niccolo Machiavelli, The Art of War, revised edition (Da Capo Press, 2001).
11 Patrick J. Speelman, War, Society and Enlightenment: The Works of General Lloyd (Leiden: 2005).

12 Carl von Clausewitz, The Principles of War, translated by Hans Wilhelm Gatzke (New York: Courier Dover Publications, 2003).
13 Richard H. Dekmejian and Margaret J. Wyszomirski, "Charismatic Leadership in Islam: The Mahdi of the Sudan," Comparative Studies
in Society and History 14, no. 2 (March 1972), pp. 193–214.

14

محمد إبراهيم أبو سليم (تحقيق) ،اآلثار الكاملة لإلمام املهدي 7 ،مجلدات (الخرطوم :دار جامعة الخرطوم للنرش.)1994 - 1990 ،
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عىل أمرهم ،وجنة موعودة تريض خيالهم ،وتشبع رغباتهم املكبوتة ،وطموحاتهم املثالية  ...يف العدل [املطلق] ،والقضاء املربم عىل

أن املشايعني لهذه الفكرة اختلفوا يف تحديد ماهيتها الوظيفية ،وتاريخ حدوثها زما ًنا ومكا ًنا ،والصفات الواجب توافرها
العدو") .(15إال َّ
صوفيا ،وخاتم دولة مثالية ،قوامها األولياء
قطبا
ً
يف صاحب الدعوة وحامل الرسالة؛ أي املهدي املنتظر .فاملتصوفة جعلوا من شخصه ً

ٍ
مصلح ديني ،يعيد لإلسالم مجده ونقاءه األول ،وفق منهاج السلف الصالح وسريتهم.
والصالحون .وأهل السنة آثروا تصويره يف شخص
أما الشيعة اإلمامية (األثنا عرشية) فقد حرصوا الفكرة يف آل بيت رسول الله ﷺ ،ورهنوا ظهورها باإلمام الغائب محمد بن الحسن
العسكري ،والذي اختفى بعد وفاة والده سنة  874ميالدية).(16

ً
نتيجة لتصاعد ظلم الحكم الرتيك (1885 - 1821م) الذي خلق بيئة سياسية
راجت هذه الفكرة يف سودان القرن التاسع عرش للميالد

ً
التاث اإلسالمي التي كانت تلمح بتشابه الظروف املواتية لظهور املهدي املنتظر،
واجتماعية
صالحة النتشارها ،وكذلك لتداول كتب ُ
ً
تبش بظهور املهدي املنتظر يف
السودانية صوب األرايض املقدسة ،والتي كانت ِّ
فضل عن قوافل حجاج غرب أفريقيا العابرة للحدود ُّ

السوداين ،الذي ّ
ّ
رافضا للحكم الرتيك ،وكانت معارضته تنطلق
الرشوق (أي الرشق) .هكذا بدأت الفكرة
ظل ً
تتشكل يف مخيلة اإلنسان ُّ
جميعا تتفق يف معارضة النظام الحاكم ،والبحث عن بديل آخر .ويف تلك األثناء ،برز اسم الشيخ
من مسوغات ومصالح شتى ،لكنها
ً

السوداين آنذاك ،وتلك الصفات ارتبطت بسلوكه الصويف
محمد أحمد بن عبد الله الذي توافرت له صفات متميزة أه َّلته لقيادة املجتمع ُّ
الزاهد الذي أكسبه تقدير قطاع عريض من الناس ،كما ارتبطت بعلمه الرشعي املالك لناصية الفقه واإلفتاء يف أمور الحكم والجهاد.

ً
ألن الفكرة يف حد ذاتها كانت
قويا
عدا
وطفت عىل السطح شخصيته الكاريزمية التي منحتها فكرة املهدي املنتظر ُب ً
وفاعل؛ ّ
أيديولوجيا ً
ً

السوداين .لذلك كان اإلعالن عن فكرة املهدية من رجل ُعرف بالزهد والصالح ،ومعارضته للحكم
شاخصة يف مخيلة العقل الصويف ُّ
وأيديولوجيا قوي األثر؛ ألنه خاطب أحالم املظلومني بعدل يرعى تحت سمائه "الذئب مع الغنم"؛ وشحذ أشواق
سياسيا
الرتيك ،إعال ًنا
ً
ً

أيضا تطلعات أولئك الذين
أهل البادية والريف إىل الخالص من الرضائب الرتكية الباهظة ،وفظاعة جباتها "الباشبوزق") ،(17وغازل ً
فقدوا نفوذهم السيايس ،أو الديني ،أو التجاري يف عهد الحكومة الرتكية) .(18ويف تلك األثناء ،بدأ إعالن الدعوة املهدية يف الجزيرة أبا
رسا وسط األعيان ورجال الطرق الصوفية بمنطقة النيل األبيض
عىل النيل األبيض؛ إذ رشع محمد أحمد (املهدي الحقًا) بالتحرك ً

وواضعا األساس لدعوته اإلصالحية القادمة .ومن أصدق الشواهد عىل تلك التحركات الرسية،
ملتمسا رغباتهم
واملناطق املجاورة لها
ً
ً

توصيف يوسف ميخائيل القبطي لزيارة محمد أحمد (املهدي) األوىل لألبيض عام  ،1879ومخرجاتها السياسيةً ،
قائل:

شديدا ،من شدة تواضعه وحالوة مقاله،
فرحا
ً
الرجل عالم ،صاحب علم ،زادت محبته يف قلوبهم [أي أعيان األبيض] ،وفرحوا به ً

كأنه يسقي يف أرض عطشانة حتى غرس محبته يف قلوبهم ،وجذبهم بمذاكرته ،وسحرهم بحسن مقاله .ما ترك أي بيت كبري ،ومن له

وخصوصا
اسم مشهور إال زاره ،كمثل حاج خالد العمرايب ،وأوالد ولد العريق ،وأوالد عريب ،والفيك مكاوي الركايب ،وأهل ولد أبو صفية،
ً
15
16

محمد إبراهيم أبو سليم ،الحركة الفكرية يف املهدي (الخرطوم :مطبعة جامعة الخرطوم ،)1970 ،ص .1

ملزيد من التفاصيل ،انظر:

"Ahmed Ibrahim Abushouk, "The Ideology of the Expected Mahdi in Muslim History: The Case of the Sudanese Mahdiyya, 1881 - 1898,
Pakistan Journal of History and Culture, vol. xxx1 (2009), pp. 43 - 60.

العيارين الذين ال مأوى لهم ،ثم عىل فصائل من الجند غري النظاميني
" 17الباشبوزق" أو "بايش بوزوق" كلمة تركية معناها الجامح أو الشاذ ،وكانت ُتطلق يف بادئها عىل َّ
عينتهم الحكومة الرتكية
الذين
النظاميني
غري
الجنود
عىل
املصطلح
السودان ُيطلق
ّ
يعينون ملساعدة القوات النظامية يف بعض املهمات العسكرية واإلدارية .ويف ُّ
الذين ّ
ملساعدتها يف بعض األعمال الضبطية واإلدارية.
السودان ،ترجمة جميل
السودان (بريوت :دار الثقافة ،)1967 ،ص 320 - 315؛ وب .م .هولت ،املهدية يف ُّ
 18ملزيد من التفاصيل ،انظر :نعوم شقري ،جغرافية وتاريخ ُّ
عبيد (بريوت :دار الفكر العريب ،)1978 ،ص 49 - 34؛ ومحمد سعيد القدال ،اإلمام املهدي محمد أحمد بن عبد الله ( :)1885 - 1844لوحة لثائر سوداين (الخرطوم:
مطبعة جامعة الخرطوم ،)1985 ،ص .21 - 3
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السودان ()1885-1881
اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي يف
ُّ

إلياس باشا أم برير ،وبان النقا الرازقي  ...ويلقي عليهم املذاكرة بالدين ،ورغب فيهم الرفيع والوضيع ،كبري وصغري ،وحفر األساس يف

كوردفان ،وتوجه ملحل إقامته ،وعندما يعود يرمي البناء عىل األساس).(19

مهي ًأ
وبذلك عرض يوسف ميخائيل بعض الصفات الكاريزمية لإلمام املهديَّ ،
حية ملجتمع األبيض الذي كان َّ
وقدم صورة ذهنية َّ

الرسية للمهدية التي كانت "مشوبة بالحذر واإلشارات الباطنية") ،(20مثل "إقامة
لقبول الدعوة املهدية ،ثم أبرز طر ًفا من مالمح الدعوة
َّ
الدين ،والدخول يف العهد املعلوم" .ويتجىل ذلك يف الرسالة الخطية التي بعثها محمد أحمد (املهدي الحقًا) إىل الشيخ محمد الطيب
البصريً ،
قائل:

أن األمر الذي نحن عليه ال بد من دخول جميع املؤمنني فيه؛ إال َم ْن هو ٍ
خال من اإليمان ،وذلك مما
ال يخفى عزيز علمكمَّ ،

ورد يف حقائق غيبية ،وأوامر نبوية ،أوجبت لنا مهمات رصنا مشغولني بها  ...األمر قد دهمنا من الله ورسوله ،عاهدين عىل القيام به نحو

أن أصحابنا يف تقويم الدين مئتان وأربعون ألفًا ،وستون ألفًا من األولياء امليتني ،ومالئكة
عرشين ألفًا .والبشارة من الله ،ومنه ﷺّ ،
ال يعلم عددهم إال الله تعاىل ،فسبحان من يظهر قدرته يف أضعف خلقه .وهذا األمر مكتوم ال يظهر إال بحلف وعهود عىل كتمه حتى

يظهره الله تعاىل).(21

وشجع األعيان عىل االلتحاق به يف
بش الشيخ محمد أحمد بمعالم دعوته املهدية،
وبهذا املدخل الصويف وإشاراته الضمنية َّ
َّ

الجزيرة أبا قبل إعالن الدعوة .ولذلك يقول للشيخ محمد الطيب البصري" :فالسعيد من بادر إىل اغتنام أوائله بأهله وأوالده وأمواله ،ومن
وجوبا،
بالحد املنقول  ...وكل ذلك تلويحات األرسار ال تباح ،وهذا مما يكتم
لم ينفذ هذا األمر فهو املعزول الذي حكم الله ورسوله عليه
ّ
ً
وال يطلع عليه إال أنت ،حتى يظهر الله األمر").(22

ٍ
مستندا إىل حرضة نبوية دار فيها حوار بني
يرصح الشيخ محمد أحمد بأمر مهديته للشيخ محمد الطيب البصري،
ً
ويف رسالة الحقة ّ

الفقيه عيىس والرسول ﷺ ،فقد قال السلف للخلف" :شيخك هو املهدي" ،فر ّد عليه الفقيه عيىس ً
قائل" :إين مؤمن بذلك" .فيقول

الرسول ﷺ" :من لم يصدق بمهديته كفر بالله ورسوله" .ثم يسأله الفقيه عيىس" :يا سيدي يا رسول الله الناس من العلماء يستهزؤون
قشة تنقيض حاجتكم" .ثم يبتدر الشيخ عبد
بنا ،والخشية ً
إن أرشتم بأدىن ّ
أيضا من ُ
إن قوي يقينكمْ ،
التك ،فيقول ﷺ :والله والله والله ْ

الله (ربما يكون الخليفة عبد الله الحقًا) الحوار مع الشيخ الطيب ً
قائل" :نحن مصدقون بمهدية شيخنا ،والناس ليسوا مصدقني"،
يوما عرفته النباتات والجمادات
فيقول الشيخ الطيبَّ :
تم األربعني ً
"إن شيخك حني والدته َّ
عرفوه أهل الباطن والحقيقة أنه املهدي ،فما َّ
بأنه املهدي" ،ثم يقول الشيخ الطيب :الطريقة فيها الذل ،واالنكسار ،وقلة الطعام ،وقلة الرشاب ،والصرب ،وزيارة السادات ،فتلك ستة؛
أيضا فيها ستة :الحرب ،والحزم ،والعزم ،والتوكل ،واالعتماد عىل الله تعاىل ،واتفاق القول .فهذه األثنتا عرشة لم تجتمع ألحد
واملهدية ً

إال لك") .(23واإلشارة هنا إىل محمد أحمد املهدي.

ّ
تم بموجبها تصنيف كل َم ْن لم يؤمن
تشكل هذه النصوص املختارة األبعاد األساسية لعقيدة محمد أحمد املهدي العسكرية؛ إذ َّ
ِ
السودان إىل معسكرين :معسكر
باملهدية بأ َّنه كافر ،بذلك يستباح دمه ،وع ْر َضه ،وماله؛ وعىل النسق ذاته ُص ِّن َف ُ
الحكام واملحكومون يف ُّ
السودان ،تحقيق أحمد إبراهيم أبو شوك (أم درمان :مركز عبد الكريم مريغني
 19يوسف ميخائيل ،مذكرات يوسف ميخائيل عن أواخر العهد الرتيك واملهدية يف ُّ
الثقايف ،)2004 ،ص .44 - 43
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وبناء عىل هذا التصنيف اإلقصايئ يف الرصاع،
املهدية ومعسكر املعارضني لها ،أو عالم املهدية وعالم الرتكية ،كما يرى القدال).(24
ً

استندت عقيدة املهدية العسكرية إىل مبدأين رئيسني؛ أحدهما صويف النزعة يقوم عىل الذل واالنكسار وقلة الطعام وقلة الرشاب والصرب
وزيارة السادات ،واآلخر عسكري التوجه يرتكز عىل الحرب ولوازمها املعنوية والنفسية املتمثلة يف الحزم والعزم والتوكل واالعتماد عىل

أن عقيدة املهدية العسكرية ،حسب زعم صاحبها ،كانت مسنودة من الله سبحانه وتعاىل،
الله تعاىل واتفاق القول .ويضاف إىل ذلك ّ
ٍ
أن انتصار املهدي عىل أعدائه ليس محل شك أو تضليل،
ورسوله ﷺ ،وأعداد غري معلومة من األولياء والصالحني واملالئكة .ويعني ذلك َّ

بل يجب عىل العقالء االلتحاق باملهدية ،والتخ ُّلص من ثالث خصال ذميمة ،هي "الحسد ،والكذب ،وترك الصالة") .(25وبهذه النظرة
حكما بينه وبني أنصاره لتحقيق مستلزمات الحرب ،املتمثلة
عسكريا
نظاما
ً
الشاحذة لهمم األنصار ،استطاع املهدي أن يصنع ً
وسلوكيا ُم ً
ً

وتأسيسا عىل ذلك ،يبقى هناك
للجند" ،و"القيادة العسكرية" املؤهلة.
حسب رؤية صن تزو ،يف "النظام العام" ،و"القانون األخالقي ُ
ً
سؤال جوهري هو :ما املرتكزات اإلسرتاتيجية التي ُأسست عليها عقيدة محمد أحمد ا ملهدي العسكرية؟

اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي :املرتكزات واملتغريات
تقوم مرتكزات اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي ومتغرياتها عىل حزمة من القواعد التنظيمية املستقاة من سرية الرسول ﷺ

وأدبيات املتصوفة ،واملالمسة يف كلياتها ملتطلبات فنون الحرب وإدارتها حسب رؤية صن تزو .فاملتغري يف اإلسرتاتيجية العسكرية املهدية

كان يتمتع بحرية حركة سابقة والحقة للمرتكز الثابت ،والذي يهدف إىل تحقيق الهدف السيايس العام للحركة املهدية .وكانت املرتكزات
واملتغريات مجتمعة تمثل الضوابط التنظيمية الناظمة لطبيعة العالقة التي نشأت بني اإلمام املهدي وجماهري األنصار التي كانت
مسحورة بقيادته الكاريزمية .ونعرض يف الفقرات اآلتية تلك املرتكزات واملتغريات املصاحبة لها بالتفصيل ،ثم نناقش طبيعة الوشائج

وفعلت حركتها يف إطار الغايات التي تنشدها الثورة املهدية.
التنظيمية التي جمعت بينهاَّ ،

الهجرة

أن مصطلح الهجرة مستعار من سرية
تأيت الهجرة يف مقدمة املتغريات التي استندت إليها إسرتاتيجية املهدي العسكرية ،وكما نعلم ّ

أن هناك أحاديث تشري إىل منع الهجرة بعد الفتح (أي فتح مكة) .لكن الخالف الفقهي يف هذه القضية لم يكن
الرسول ﷺ ،مع العلم ّ
أن املهدي استخدم الهجرة كمتغ ٍ
حيوي يف إسرتاتيجيته العسكرية لجمع األنصار وتحصينهم ضد
ري
ٍ
محل اهتمامنا ،بل اليشء املهم هو َّ

السودان .ولذلك يصفها القدال بأنها "تكتيك نضايل متقدم ،تلجأ إليه الحركات عندما يع ُّز عليها البقاء يف مكان انبعاثها
الحكم الرتيك يف ُّ
)(26
ً
عسكريا
تكتيكا
عشوائيا ،بل
قرارا
ً
لرشاسة املعارضة"  .ولذلك لم تكن الهجرة إىل الجزيرة أبا ،ومن بعدها إىل قدير يف جنوب كردفانً ،
ً

الرسية
مدروسا من حيث املكان والزمان اللذين اختارهما اإلمام املهدي ،حيث بدأت املناداة للهجرة يف مرحلة مبكرة من عمر الدعوة
ً
َّ

طالبا منهم االنضمام إليه يف الجزيرة أبا .ويف  12رجب
للمهدية ،عندما خاطب املهدي بعض زعماء القبائل ومشايخ الطرق الصوفيةً ،

مبشًا
1297ه 21 /حزيران /يونيو  ،1880أرسل
خطابا إىل الحاجة آمنة بنت الفقيه محمد نور ،وعثمان الحاج صالح وأوالده وأهل بيتهِّ ،
ً
إياهم بالبشارات التي وردت إليه بشأن املهدية ،وحاثًّا إياهم عىل الهجرة إىل الجزيرة أبا" :فالزم ،يا أحبايب ،أن تجيبوا األمر ،وتأتوا إلينا

رسيعا برمضان ،فإن أمر النبي ﷺ باالجتماع يف شوال .فيكن االهتمام يف هذا األمر ،فإنه أمر من الله ورسوله ،وما بعد أمر الله ورسوله
ً
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السودان ()1885-1881
اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي يف
ُّ

ٍ
الحق يوضح املهدي إىل
إال الضالل وسوء الحال املرض  ...يف الدارين .فهذه نصيحتي لكم ،فالحذر الحذر ،والسالم") .(27ويف خطاب
عبد الفتاح بن الفقيه عبد الله املسوغات الداعية إلحياء الدين ،ثم يحثه عىل الهجرة إىل الجزيرة أباً ،
قائل:

وإنه ،سيدي ،وردت يف ذلك واردات وأرسار ال يجوز بثها إال بالحرضة [أي الحضور إليه] ،لكن سيدي إن هذا األمر ال يتخ َّلف منه

َم ْن هو صحيح اإليمان .فإذا أتاك هذا الجواب ،فهيا بأهلك ،وإخوانك ،وأصحابك ،وأتباعك ،وال تعاين لفوات يشء .فمعلوم أن َم ْن
خريا منه ،واألخبار يف ذلك كثرية ،كرتك سليمان عليه السالم خيله لله ،فعوضه الله عنه الريح ،وترك نبينا عليه
عوضه الله ً
ترك لله شي ًئا َّ
الصالة والسالم وطنه وجميع املآرب ،فأخلفه الله ما ال يخفى ،وترك الصحابة أموالهم وأهلهم إال من تبعهم).(28

رشعا يف خطابه إىل دفع الله بقويً ،
كتابا
ويؤكد اإلمام املهدي وجوب الهجرة ً
قائل" :ومما أوجبه علينا ﷺ الهجرة ،وهي واجبة ً

ً
ً
وسنة .ومن استنفره
كتابا
وسنة ،ومتحتمة ال يتخ َّلف عنها إال أهل األعذار الصحيحة .وإجابة الدين واجبة ،وإجابة داعي الله واجبة ً
اإلمام وجب عليه النفور"(.((2

ً
تكتيكا)
متغريا (أو
أن الهجرة كانت
بهذه املختارات من خطابات املهدي التي بعثها إىل األعيان ورجال الطرق الصوفية ،يتضح ّ
ً

بالغ األهمية من الناحية العسكرية؛ ألنها َّ
شكلت خط دفاع للدعوة املهدية الوليدة ضد أعدائها ،وساهمت يف قيام معسكرين متمايزين؛
َّارا! قال
"سماهم النبي ﷺ ُكف ً
أحدهما معسكر املهدي إلحياء الكتاب والسنة ،كما يرى صاحب الدعوة ،والثاين معسكر الرتك الذين َّ

بل هم أشد الناس ُكف ًْرا؛ ألنهم ساعون يف إطفاء نور الله ورسوله") .(30وبهذه النداءات استوىف املهدي ً
رشطا من الرشوط التي وضعها
ماكس فيرب؛ لنجاح رسالة الشخصية الكاريزمية ،ويتمثل ذلك الرشط يف ترسيخ قيم "نحن" ،و"هم" ،التي تجعل الرسول ﷺ يقف

كفرا.
يف صف املهدي وأنصاره ،والشيطان يف صف األتراك الذين وصفهم الرسول ﷺ ،حسب منشورات املهدية ،بأنهم أشد الناس ً
أن هذا التقسيم العقدي شحذ همم األنصار للوقوف بصالبة يف وجه أعدائهم .وتتبلور صدقية ذلك يف الحوار الذي جرى بني
وال شك ّ
املهدي وأيب السعود بك العقاد) (31يف الجزيرة أبا قبل الصدام العسكري ،عندما قال أبو السعود للمهدي" :ارجع عن هذه الدعوى ،فإنك
ال تطيق حرب الحكومة ،وال نرى معك من يقاتلها؟ فأجابه محمد أحمد وهو يبتسم :أنا أقاتلكم بهؤالء ،وأشار إىل أصحابه ،ثم التفت

إليهم ،وقال :أأنتم راضون باملوت يف سبيل الله؟ فقالوا كلهم :نعم راضون باملوت يف سبيل الله ،وباذلون أرواحنا يف رىض الله ،ورسوله،
أن الذين التحقوا بمعسكر املهدي يف الجزيرة أبا قد آمنوا بالدعوة املهدية وقيادتها الكاريزمية ،وأظهروا
ومهديه") .(32يؤكد هذا املشهد ّ
استعدا ًدا ً
مهما للثورة
رصيدا
وأن الهجرة إىل الجزيرة أبا ،ومن بعدها إىل قدير ،كانت
ً
كامل ملواجهة أي عدو يقف يف طريقهمَّ .
ً
عسكريا ً

عسكريا ملواجهة "أعداء الدين" و"علماء السوء".
عقديا ،وإعدادهم
املهدية؛ ألنها أفسحت املجال لشحن األنصار
ً
ً

 27خطاب من املهدي إىل الحاجة آمنة بنت الفقيه محمد نور وحبيبنا وابننا عثمان الحاج صالح وأوالده وأهل بيته 12 ،رجب 1297ه  21 -حزيران /يونيو 1880م ،يف :أبو
سليم (تحقيق) ،اآلثار الكاملة ،ج ،1ص .64 - 63
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خطاب من املهدي إىل عبد الفتاح بن الفقيه عبد الله 3 ،ذو القعدة 1297ه  7 -ترشين األول /أكتوبر 1880م ،يف :املرجع نفسه ،ص .70 - 69
خطاب من املهدي إىل دفع الله بقوي ،شوال 1298ه 28 /آب /أغسطس 25 -أيلول /سبتمرب 1881م ،يف :املرجع نفسه ،ص .99

 30خطاب من املهدي إىل كافة جبال الفونج عربها وهمجها إىل حدث منهى بني شنقول وجبل قبا 7 ،محرم 1299ه 29 /ترشين الثاين /نوفمرب 1881م ،يف :املرجع نفسه،
ص .103
تاجرا مع قريبه محمد أحمد العقاد ،صاحب رشكة العقاد التي كانت لها أعمال واسعة يف االستوائية
السودان ً
 31هو محمد أبو السعود بله العقاد ،مرصي األصل ،قدم إىل ُّ
مديرا للرشكة بعد وفاة صاحبها عام 1870م .دخل أبو السعود يف صدام مع صموئيل بيكر وغردون بسبب سياساتهما الرامية إىل محاربة تجارة
السودان ،ثم أصبح
ً
بجنوب ُّ
الرقيق ،وبعد أن ترضرت أعماله التجارية يف الجنوب ،انتقل إىل الخرطوم وصار معاونًا للحكمدار يف الشؤون املالية .وبعد إعالن املهدية يف الجزيرة أبا ،أوكلت إليه مهمة
مقابلة املهدي ،وإقناعه بالعدول عن رأيه بشأن املهدية ،إال أنه فشل يف تلك املهمة ،ولجأ الستخدام القوة ،ولكنه خرس الرهان بعد أن مني جنوده بهزيمة نكراء عىل أيدي
مسموما .انظر:
األنصار .تويف عام 1881م ،ويقال إنه مات
ً
Richard Hill, Biographical Dictionary of the Anglo-Egyptian Sudan (London: Frank Cass, 3rd ed., 1967), pp. 274 - 275.
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وبذلك كانت الجزيرة أبا تمثل املحطة األوىل للهجرة التي بلغت ذروتها يف "ماسة" يف أقىص الغرب ،واملالصقة لجبل ُيقال له

بأن جميع الناس مأمورون بالهجرة إىل منطقة ماسة يف جنوب
بناء عىل األمر الوارد للمهدي من الرسول ﷺ  -كما يزعم ّ -
"قدير"ً ،
التاث اإلسالمي التي أشارت
البعد العقدي يف أدبيات ُ
كردفان) .(33وال شك ّ
أن هذا الخيار كان له ُبعد عقدي ،وآخر إسرتاتيجي .ويتمثل ُ
لجنده ،بحجة
والبعد اإلسرتاتيجي يرتبط بطبيعة تضاريس املنطقة التي اختارها املهدي
معسكرا ُ
ً
إىل ظهور املهدي املنتظر يف جبل ماسةُ ،

السلطة الرتكية الحاكمة يف األبيض والخرطوم ،وأنها تتمتع بحماية امللك آدم أم دبالو ،ملك جبال تقيل) .(34وبهذا
أنها تبعد عن مركز ُّ
االختيار حقق اإلمام املهدي ً
أساسيا من الرشوط التي وضعها صن تزو إلدارة الحرب الناجحة؛ أي طبيعة تضاريس األرض التي
رشطا
ً
أدار املهدي منها معاركه العسكرية الحاسمة ضد راشد بك أيمن) (35والشاليل باشا).(36

البيعة
نفرا من
البيعة عبارة عن عقد سيايس -أخالقي ينشأ بني صاحب البيعة واملبايعني له لتحقيق هدف معني .فاإلمام املهدي قد بايع ً

السودانيني قبل أن يعلن بأنه املهدي املنتظر ،ولكنه بايعهم عىل نرصة الدين وإحياء القيم اإلسالمية ،وطلب منهم أن يكتموا تلك
ُّ
جليا) .(37وبذلك برزت أهمية البيعة بصفتها مرتك ًزا من مرتكزات إسرتاتيجية املهدي العسكرية بعد اللقاء
البيعة إىل أن يظهر أمره للناس ًّ

حذر املهدي أنصارهً ،
العاصف الذي حدث بني أيب السعود واملهدي يف الجزيرة أبا .وبعد ذلك اللقاء َّ
إن الرتك رجعوا
قائل" :أيها الناس َّ

لطلب املدد ،وسيعودون إىل حربنا ،فمن كان منكم خائفًا عىل أوالده ،وأمواله ،ليخرج منا ،فنحن سامحون له ،وبيعتنا التي يف أعناقكم
ليس عليكم فيها حرج ،فإن َس ِل ْم َنا فعودوا إلينا؛ وإال فقد أحرزتم أبناءكم وأموالكم") .(38فجاء رد أنصاره بلسان واحد" :يا سيدي نحن
بايعناك عىل املوت ،ورضينا بذلك ،وال نرغب بنفسنا عن نفسك ،بل نحن معك حيثما توجهت ،فمر بما شئت ،فنحن لك سامعون،
وألمرك مطيعون يا خليفة رسول الله") .(39وبذلك شكلت البيعة ً
وأخالقيا بني املهدي وأنصاره ،يمكن أن ُيص ّنف يف خانة
إسرتاتيجيا
رباطا
ً
ً

 33خطاب من املهدي إىل كافة األحباب يف الله ،يف :املرجع نفسه ،ص  .615النص الكامل لهذه الفقرة يقرأ هكذا" :أيها األحباب إين محمد بن عبد الله ،وأيب حسني من
جهة أبية وأمه ،وأمي عباسية من جهة أبيه وأمها ،حينئذ ال شك أين من نسل املصطفى ﷺ ،وإين ُولدت يف بحر النيل ،وهاجرت إىل ماسة يف أقىص الغرب ،بلصق جبل يقال
له قدير؛ ألين موعد به فال تلبسوا عىل أنفسكم بقول ظهورنا يف املرشق ،املعني أننا نظهر باملرشق ،ويمأل الله لنا البلدان ً
درا ،ويفيض
جورا ،ويدر الله لنا األرزاق ً
عدل كما ملئت ً
املاء ً
الحية .وهذا كله بعد وصولنا لبيت الله الحرام ،والبيعة الثانية هي الكربى ،وتسمى
غيظا ،وتتآنس الذياب ،يعني بها السباع الضارية يف األنعام ،ويؤمن كل مؤمن من سم َّ
بيعة الفوز والرضوان".
 34يع ّلق القدال عىل اختيار جبال النوبة ً
قائل" :ولعل املوقع اإلسرتاتيجي لجبال النوبة ،واالستقالل النسبي الذي يتمتع به سالطينها ،جعلها أكرث استعدا ًدا للخروج عىل
الحكم املركزي املنظم ،وجعلها بوتقة للتمرد عىل الحكومة واستقبال الخارجني عىل طاعتها .ولم تفت تلك األمور عىل محمد أحمد ،فزارها وأمن موقعه هناك باالتصاالت
التي أجراها" .انظر :القدال ،ص .67
 35هو راشد بك أيمن ،جندي مرصي ،شغل منصب حاكم فشودة عىل النيل األبيض .أخذ زمام املبادرة ملهاجمة املهدي يف جبل قدير من دون موافقة الحكومة يف
السودان ،ص .342 - 341
الخرطوم ،فكان مصريه القتل يف واقعة جبل قدير يف  9ديسمرب  .1881شقري ،تاريخ ُّ

 36هو يوسف حسن الشاليل ،أصله كنزي ،من مواليد مدينة الخرطوم .ملع اسمه عندما كان يعمل مع حسني باشا يف بحر الغزال .وبعد دحره لقوات سليمان الزبري باشا،
تقديرا لخدماته العسكرية .قاد الحملة الثانية عىل املهدي بهدف القضاء عىل املهدية يف كردفان واستئصالها من القواعد .وصحب جيشه الكثيف
ُرقي الشاليل إىل رتبة لواء،
ً
السودان ،إال أنه ُهزم و ُقتل ،وشتت شمل قواته عىل أيدي أنصار املهدي .انظر:
نفر من أعيان ُّ
Hill, p. 386.

 37نص البيعة" :بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمد لله الوايل الكريم ،والصالة عىل سيدنا محمد وآله مع التسليم .أما بعد ،فقد بايعنا الله ورسوله ،وبايعناك عىل توحيد الله،
أحدا ،وال نرسق وال نزين ،وال نأيت ببهتان ،وال نعصيك يف معروف ،بايعناك عىل زهد الدنيا وتركها ،والرىض بما عند الله ،ورغبة ما عند الله والدار اآلخرة ،وعىل أن
وأال نرشك به ً
ً
ً
ً
جاعل إبهامه عىل إبهامه،
ومشافهة ،أي بأن يضع املبايع يده عىل يد املهدي،
مصافحة
يتم الوجه األول
وجهني:
عىل
كانت
املبايعة
أن
شقري
رواية
وحسب
الجهاد".
ال نفر من
ُّ
السودان،
تاريخ
شقري،
انظر،
بعده.
من
الحضور
ويردد
البيعة،
نص
املهدي
يتلو
أن
أي
فقط،
مشافهة
يتم
الثاين
والوجه
بعده.
من
املبايع
ويردد
البيعة،
نص
املهدي
ثم يقرأ
ّ
ّ
ُّ
ُّ
أن هذا اإلجراء الثنايئ كان يف أيام املهدية األوىل ،وإىل جانب هاتني الطريقتني ،كان املهدي يفوض الخلفاء واألمراء والزعماء ألخذ البيعة نيابة عنه يف األماكن
ويبدو
.349
ص
َّ
نص البيعة قد تأثرت ببعض املصطلحات الواردة يف بيعتي العقبة األوىل والثانية بني الرسول ﷺ وأهل يرثب.
أن
نلحظ
آخر،
جانب
ومن
معسكره.
عن
البعيدة
ّ
 38املرجع نفسه ،ص .337
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اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي يف
ُّ

عده صن تزو من ثوابت فن الحرب ،ومستلزمات النرص فيها .ويف إطار أطروحة ماكس فيرب املرتبطة
للجند" ،الذي َّ
"القانون األخالقي ُ
ُ
سببا ضمن أسباب نجاح الثورة املهدية؛ ألنه
بالشخصية الكاريزمية ،يمكن أن نُص ّنف الرباط األخالقي الذي أسس بني املهدي وأنصاره ً
املتجسد يف إزالة الحكم الرتيك.
وفكريا بني أنصار الثورة وأعدائهم ،ثم دفع األولني تجاه تحقيق هدفهم األسمى،
سياسيا
أحدث تماي ًزا
ً
ِّ
ً
ً
فوض األمراء وأصحاب الرايات بأخذ البيعة
مركزيا
أما من الناحية اإلجرائية ،فلم يجعل املهدي أداء البيعة
ً
مرتبطا بشخصه؛ بل َّ

وأن "الشخص الذي أخذ البيعة وعاد إىل فعله الخبيث فهو
نيابة عنه ،ووصف أي شخص لم يأخذ البيعة عنهم بأنه "منافق ملعونَّ (40)"،

أخالقيا معي ًنا اللتزام بيعته والوالء له ،لدرجة تضع املتمرد يف
معيارا
كاملرتد") .(41وبهذا الحكم القيمي استطاع اإلمام املهدي أن يضع
ً
ً
مرتبة املرتد الذي يجب إقامة الحد عليه (وحد املرتد القتل) .وبهذا التوجه السيايس للمهديّ ،
نوعا من االلتزام األخالقي
شكلت البيعة ً
فضل عن أنها أضحت تمثل ً
الصارم بقيم املهدية وتعاليمها ،واالنصياع التام ألوامر مؤسسها ،وتنفيذها عىل أرض الواقعً ،
رباطا حصي ًنا
وسياسيا يف مواجهة تحديات أعدائها.
عسكريا
إسرتاتيجيا تستند إليه املهدية
بني املهدي وأنصاره ،ومرتك ًزا
ً
ً
ً

الجهاد

التك الذين ضلوا عن طريق الرشاد،
يمثل الجهاد أحد مرتكزات اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي؛ ألنه يهدف إىل إزاحة ُ

حسب منشورات املهدي ،ويفسح املجال لتحقيق أهداف املهدية العليا القائمة عىل إقرار العدل واملساواة بني الناس ،وتحكيم الكتاب

والسنة يف أمور املسلمني العامة والخاصة .وقد ربط املهدي هذا التكليف بحرضة نبوية ،أجلسه فيها الرسول ﷺ عىل كريس املهدية ،وأمره
التك ،وذلك حسب ما جاء يف أحد منشوراته:
بجهاد ُ

كفرا ونفا ًقا؛ لقوله
إن ُ
إن النبي ﷺ ملَّا أجلسني عىل كريس املهدية ،قد أمرين بجهاد ُ
التك ،وقال يلَّ :
ّ
التك كافرون ،بل أشد الناس ً

تعاىل﴿ :يَقُ ولُونَ ب ِ َألْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي ُقلُوب ِ ِهمْ﴾ ،وإنهم يسعون يف إطفاء نور الله تعاىل؛ لقوله تعاىل﴿ :يُرِيدُونَ َأنْ يُطْ فِئُوا نُورَ اللَّهِ ب ِ َأ ْفوَاهِ ِهمْ﴾ بإهانة
السنة النبوية واستعطاف اإلسالم .وقد أظهروا ُك ًتبا يريدون بها طفي نور الله تعاىل ،يسمونها ُكتب القانون ،مع شتم اإلسالم وقهره .أما

ترونهم يسحبونكم يف الحديد والسالسل ألجل أخذ أموالكم ،ال يوقرون كبريكم ،وال يحرتمون صغريكم ،ويحملونكم املشاق القوية .ال
ترتكوهم حتى يسلموكم األسلحة واألموال ،فإن فعلوا ذلك فال تسرتقوا أوالدهم ونساءهم ،بل أقروهم عىل حالهم ،وهم إخوانكم يف
للنية يف الجهاد يف سبيل الله  ...قال تعاىل ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْ َترَى مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ َأن ْفُ سَهُمْ وَ َأمْوَالَهُمْ ب ِ َأنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾،
الدين ،وأحسنوا إليهمَّ .
إن العمل كله َّ
عوضا عنها إذ قتلوا أو قاتلوا ،قال تعاىل ﴿وَ َال َتحْسَبَنَّ الَّذِينَ ُقتِلُواْ فِي سَبِي ِل اللّهِ َأمْوَاتًا بَلْ َأحْيَاء عِندَ رَبِّ ِهمْ يُرْ َزقُونَ﴾ .وقال يل سيد الوجود ﷺ:
ً

التك اشتكت إ َّ
فقلت يا إلهي
إن اإلمام املهدي قتلنا من غري إنذار،
من أنكر مهديتك فقد كفر .وإن أرواح ُ
ُ
يل ،وقالوا يا إلهنا ويا خالقنا َّ
أنذرتهم وخالفوين ،وصالوا ع َّ
وص ْل ُتم ،فقُتل ُتم .وإين
يل ،وسيد الوجود شاهد علينا .وقال سيد الوجود ﷺ :ذنبكم عليكم ،وإنكم خالفتمُ ،

وإن الله غفر ذنب
كافراّ ،
عبد مأمور بإظهار الكتاب والسنة املقبورين حتى يستقيما .وقد أمرين سيد الوجود ﷺ ّ
أن كل من خالفني ُع َّد ً

من اتبعني وقواين).(42

النص ،يصف املهدي الجهاد يف سبيل الله بأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغاية السياسية الهادفة إلحياء الكتاب
واستنا ًدا إىل هذا ّ

والسنة املقبورين حتى يستقيما ،وال تتحقق هذه الغاية ،من وجهة نظره ،إال بإعالن الجهاد عىل األعداء الذين يريدون إطفاء نور الله

أن الحرب "نشاط عسكري
بأفواههم .وهنا يتفق املهدي مع ميكافيليل الذي يؤكد عىل "الوحدة الوظيفية بني السياسة والحرب"؛ بمعنى ّ
40

خطاب من املهدي إىل كافة األحباب يف الله ،يف :املرجع نفسه ،ص .613

42

خطاب من املهدي إىل كافة األحباب يف الله ،يف :املرجع نفسه ،ص .612

41

املرجع نفسه ،ص .614
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)(43
يتم إنجاز ذلك إال عن طريق كسب الحرب
ميداين غايته تحقيق الهدف السيايس للدولة" ،أو األهداف السياسية ُ
للح َّكام  .وال ُّ

واالنتصار فيها .وكسب الحرب يحتاج إىل قيادة عسكرية مؤهلة ،وجيش مدرب ،وتعبئة روحية ونفسية عالية .وتؤكد هذه املتطلبات
الفنية التي وضعها علماء اإلسرتاتيجية العسكرية ،أهمية العالقة الجدلية التي استندت إليها مرتكزات اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام

عسكريا إلعداد جيوش
فضاء
أن الهجرة إىل "ماسة" يف جنوب كردفان كانت تشكل
املهدي ومتغرياتها ،كما أرشنا إليها أعاله .بدليل ّ
ً
ً
وأن البيعة خلقت ً
وأن الجهاد مثل أعىل درجات العمل الثوري الهادف إىل
أخالقيا -
رباطا
سياسيا بني املهدي واألنصارَّ ،
املهديةّ ،
ً
ً

تأسيس دولة املهدية وتطلعاتها السياسية العريضة.

القيادة والتنظيم
كانت فكرة املهدي املنتظر ،كما أرشنا من قبل ،تمثل ذروة سنام إسرتاتيجية محمد أحمد املهدي العسكرية؛ ألنها رسمت ُبعدها

العقدي ،وأوثقت رباطها األخالقي التنظيمي ،وشكلت معالم برنامجها السيايس القائم عىل حزمة من التطلعات التأملية والتوجهات

عطيا بعض
الغيبية للمهديةً .
وبناء عىل ذلك أجلس محمد أحمد املهدي نفسه عىل قمة الجهاز التنفيذي والترشيعي والقضايئ للحركةُ ،م ً
ٍ
ٍ
برشية ،حتى لو كانت
محاججة
أحكامه الترشيعية وقراراته السياسية سلطة مطلقة؛ ألنها مستمدة من سيد الوجود ﷺ ،وال تخضع ألي
مستندة إىل تراث السلف الصالح) .(44وتحت مظلة هذه السيادة شبه املطلقةُ ،أسست معالم الشكل التنظيمي لقوات املهدية يف الجزيرة
كاتبا عىل الراية السيادية التي كان يتوىل زمام قيادتها" ،محمد املهدي خليفة رسول
قسم املهدي أنصاره إىل خمس راياتً ،
أبا ،عندما َّ

التاث الصويف :الجيالين ،والرفاعي ،والدسوقي ،والبدوي ،وجعل
الله" ،وعىل الرايات األربع الباقية أسماء كبار األولياء املشهورين يف ُ

مستأنسا من مصدرين؛ يتمثل أحدهما يف تعاليم الخلوات والطرق الصوفية
أن هذا التنظيم العسكري كان
لكل راية
مقدما) .(45ويرى زلفو َّ
ً
ً
قسمني أنفسهم إىل رايات ومقدمني ،تصحبهم
التي درج مريدوها عىل تنظيم مواكب شبه عسكرية لالحتفال بمناسباتهم الدينيةُ ،م ِّ
)(46
والحروب التي خاضها املسلمون لتأسيس
الطبول واألناشيد واألدعية والتكبريات  .ويتجىل املصدر الثاين يف تراث مغازي الرسول ﷺُ ،

السودان ،بدليل أنه عني
الدولة واملجتمع املسلم .وإىل جانب هذا ُ
التاث اإلسالمي اهتم املهدي بالرتكيبة القبلية واالعتبارات الجهوية يف ُّ
السودان ،وخليفة
نائبا له،
ً
خليفة الصديق عبد الله بن محمد (الخليفة عبد الله الحقًا) ً
وقائدا للراية الزرقاء التي كانت تضم قبائل غرب ُّ
قائدا
قائدا للراية الخرضاء التي تضم قبائل دغيم وكنانة وبعض مناطق الجزيرة ،وخليفة الكرار محمد رشيف ً
الفاروق عيل محمد حلو ً

أمريا عىل قبائل الرشق ،بدرجة أقل من
السودان ،ثم َّ
عي عثمان أبو بكر دقنة ً
للراية الحمراء التي كانت تضم القبائل النيلية يف شمال ُّ
تنظيميا لفصائل جيشه املحاربة كافة ،جاء فيه:
منشورا
درجة الخلفاء .وبعد انتصاره عىل حملة راشد بك أيمن ،أصدر املهدي
ً
ً

ورأس ذلك االمتثال لألمري الذي هو مميز الحروب  ...قال ﷺ :من اتبع أمريي فقد اتبعني ،ومن خالف أمريي فقد خالفني ،قد

نبهت غري مرة يف موافقة اإلخوان ألمرائهم واألمراء لخلفائهم ،والكل للخليفة عبد الله .يف ذلك راحة بالنا وإقامة الدين ،وقد وردت سابقًا
حرضة ،أن مقاديم أهل الراية الزرقاء ينقادون ليعقوب ،وهم ويعقوب ينقادون للخليفة عبد الله ،ودغيم من راية الخليفة عيل ينقادون

ملوىس ودحلو ،وكنانة للبشري ،وعمارنة أليب بكر عامر ،والحسينات لعبد القادر ود مديح ،وكلهم ينقادون باملحبة للخليفة عيل .وتكون
43

ً
نقل عن :فهمي ،ص .156

 44ملزيد من التفاصيل انظر :أحمد إبراهيم أبو شوك" ،منهجية الترشيع املهدوي يف السودان ( ،")1885 - 1881كتابات سودانية ،العدد ( 7القاهرة :آذار /مارس ،)1999
ص .30 - 10
45

46

القدال ،ص 89؛ وعصمت حسن زلفو ،كرري (أم درمان :مركز عبد الكريم مريغني ،ط ،)2012 ،4ص .38
زلفو ،ص .38 - 37
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السودان ()1885-1881
اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي يف
ُّ

جميع هذه القبائل مع الخليفة عيل كرجل واحد ،وكلهم ينقادون للخليفة عبد الله ،وكذلك راية الخليفة رشيف ،جميع أمرائها ومقاديمها
يتفقون ،وينقادون لعبد الرحمن النجومي ،وهم ينقادون للخليفة رشيف املذكور ،وكلهم ينقادون للخليفة عبد الله).(47

أن الرصاعات التي شهدتها دولة املهدية بعد
السودان ،إال ّ
كان هذا املنشور التنظيمي يشكل خطوة تجاه ترسيخ وعي قومي يف ُّ

وفاة املهدي قد أفسدت هذا التوجه ،وأفرغته من محتواه ،وجعلت أنصار املهدية وخصومهم يستبدلون أفضلية االنتماء إىل الوطن
بدونية االنتماء للقبيلة.

الخطط الحربية (التكتيكات العسكرية)
تمثل الخطط الحربية التي رسمها اإلمام املهدي لساحات املعارك التي خاضها إحدى وسائل تنفيذ إسرتاتيجيته العسكرية،

بأن اإلسرتاتيجية ال تهتم فقط بصوغ األهداف العليا؛ ولكنها تواءم بني األهداف وفن استخدام
علما ّ
وتحقيق أهدافه السياسية العليا؛ ً
الخطط الحربية التي ُتساعد يف تحقيق النرص العسكري ،املفيض لبلوغ الهدف .ونتناول يف الفقرات اآلتية نماذج من الخطط الحربية

شاهدا عىل عبقريته العسكرية،
التي نفّذها اإلمام املهدي عىل ساحات الحروب التي خاضها ،ونتساءل إىل أي مدى كانت تلك الخطط
ً

وقدرته عىل توظيف االعتبارات املعنوية واملعطيات املادية املتاحة ملصلحته اإلسرتاتيجية عىل حساب السلطة القائمة آنذاك؟

طالئع االستكشاف الحريب والعمل االستخبارايت
ِ
الجند ،قسمهم إىل قسمني؛ يتكون القسم األول من
نفرا من ُ
عندما َعل َم املهدي بتقدم جيش راشد بك أيمن صوب قدير اختار ً

فارس واحد مهمته جمع األخبار األولية عن عدد الجيش ،وعتاده ،والطريق الذي يسلكه؛ ويتكون القسم الثاين من ثالثة جنود ،عليهم

أن هذا العمل االستخبارايت
جمع املعلومات التفصيلية عن العدو ،ومالزمته خطوة بخطوة ،ثم االنفصال عنه يف اللحظة األخرية .وال شك ّ
التك ومن شايعهم .فاملعرفة الدقيقة بتحركات العدو،
قد رفد اإلمام املهدي بمعلومات بالغة األهمية ،أعانته يف التخطيط لقتال أعدائه ُ
تعد من املعلومات االستخباراتية املهمة التي يصنفها صن تزو ضمن قائمة فنون الحرب الناجحة ،ويعتربها يف أساسات
وعدده ،وعتادهُّ ،

االنتصار يف املعركة.

أسلوبا آخر ،يتمثل يف مناوشات الحمالت العسكرية من دون االلتحام
وإىل جانب هذا األسلوب االستخبارايت استخدم املهدي
ً

الجند وإرهاقهم ،كما فعل مع حملتي يوسف الشاليل باشا وهكس باشا William Hicks Pasha
بها؛ ألضعاف الروح املعنوية يف أوساط ُ

بأن مثل تلك املناوشات تنايف تعاليم املهدية الحقَّة التي يجب أن يمتلك صاحبها ناصية الغيب ،ر ّد عليه
) .(48وعندما احتج عليه الشاليل ّ

ألن املهدي رضورة يعلم الغيبً ،
فإن النبي ﷺ كان يرسل الطالئع،
ً
جهل منكم بسرية الرسولّ ،
إن الطليعة تنايف املهدية؛ ّ
مفندا" :وقولكم ّ
كحذيفة بن اليمان ،والزبري بن العوام وغريهما ،فلم يناف ذلك رسالته ،فكيف يناف مهديتنا؟") (49وإيما ًنا منه بأهمية الطالئع واملناشاوت

مخاطبا:
بتحرك حملة هكس باشا صوب كردفان،
العسكرية يف فنون الحرب ومكائدهاَّ ،نبه املهدي الشيخ أحمد جفون
ّ
ً

 47زلفو ،ص .40 - 39
ُ
ِّ
 48هو وليم هكس باشا  ، William Hicks Pashaجندي بريطاين عمل يف الهند تحت خدمة التاج الربيطاين ،ثم ُع ِّي عام  1883برتبة فريق يف الجيش املرصي ،وكلف
والسودانينيُ .هزمت قواته يف واقعة شيكان يف ترشين
بمهمة القضاء عىل الثورة املهديةً ،
السودان عىل رأس جيش كبري من الجنود املرصيني ُّ
وبناء عىل هذا التكليف حرض إىل ُّ
الثاين /نوفمرب  .1883وقتل الجرنال هكس يف أرض املعركة مع عدد كبري من قادة جيشه وجنوده .انظر:
Hill, pp. 164 - 165.

49
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أن معكم نرص الله وعونه،
أما بعد ،فالذي نعلمك به أنه بلغنا خروج الكفرة بنواحيكم ،ولم ندر أي جهة يسلكونها ]...[ .وأعلموا َّ

أبدا ،فأنتم حزب الله الغالبون بإذن الله تعاىل ،وهم حزب الشيطان الخارسون الهالكون ]...[ .وإنه مجرد وصول جوايب
فال تخشوهم ً
هذا إليكم أنتم وجميع من معكم من األنصار واألتباع انضموا مع بعضكم البعض يف جهة من الجهات ،وأخلوا لهم الطريق يك يجدوه
ً
خاليا ،وأكمنوا لهم بالطالئع الشافية ،وبعد تحققكم لذهابهم ومرورهم بنواحيكم ،فأمسكوا قفاهم واتبعوهم من ورائهم ،فيصريوا
سهل ً

جميعا ،ويمح الله أثرهم .فهذه مكيدة للحرب).(50
وسطنا ،تحملوا عليهم مرة واحدة ،فيهلكوا
ً

الظروف البيئية (تضاريس األرض واملناخ)
عد استغالل الظروف البيئية إحدى الوسائل التي رصدها صن تزو وبعض الخرباء العسكريني لتحقيق النرص يف أرض املعركة.
ُي ُّ

ومن الشواهد التي تدل عىل قدرة املهدي العسكرية يف هذا املجال وقائع انتصاره عىل حملة هكس باشا يف وادي شيكان ،خارج مدينة

بأن املهدي قد رفض أن يكون يف موقع دفاعي ال يتناسب مع قدراته العسكرية .ولذلك
علما ّ
األبيض ،يف ترشين الثاين /نوفمرب ً .1883

مجربا جيش هكس
مؤثرا املواجهة يف غابات وادي شيكان .ويف موقع املعركة احتل مورد املياه الوحيد (منهل الربكة)،
ً
خرج من األبيضً ،

عىل اتخاذ طريق املُلبس الذي يمر بغابة وادي شيكان .وليعطل حركة جيش هكس من عبور الغابة ،أمر املهدي الخيالة بإحداث ضجة
بأن الهجوم الرئيس عىل وشك الوقوع ،فاضطر هكس للتوقف عن السري ،وشيد معسكره املؤقت (الزريبة)،
عظيمة؛ ليوهم هكس ّ

يبعد عن شيكان ما ال يقل عن خمسة عرش ً
ميل .وبعد أن توقف هكس ،نفَّذت خيالة األمري محمد عثمان أبو
بينما كان جيش املهدي ُ
قرجة عملية نقل ضخمة للجهادية ،بقيادة حمدان أبو عنجة من مشارف أرض املعركة ،وحشدتهم يف مداخل الغابة وأطرافها ،حيث

لصد نريان العدو ،ثم تسلقوا أعاليها ،ووجهوا نريانهم الكثيفة تجاه قوات هكس .وقد وصف الكابنت
استخدموا األشجار الكثيفة سواتر ِّ
هريلث ذلك املشهد يف ليلة  4ترشين الثاين /نوفمرب ً ،1884
يوما سي ًئا ،فمعنوياتنا هابطة ،فنحن داخل الغابة .لقد أمر الجرنال
قائل" :كان ً
آمل أن يخفف ذلك علينا ً
املوسيقى بالعزف ً
ولكن الفرقة املوسيقية رسعان ما توقفت عن العزف ،فقد انصبت النريان علينا من
قليل،
ّ

واحدا بعد اآلخر ،فتجمعنا وانضمت صفوفنا ،فأصبحت كل طلقة تصيب
كل الجهات ،بدأ الرجال والجمال والبغال يتساقطون برسعة
ً

ً
بعيدا ،وأصبحنا ال ندري ما نفعله") .(51وتجلت الخطوة الثانية يف حفر خندق وسط الغابة،
مقتل .لقد أصاب منا اإلرهاق والتعب مدى ً
واختبأت مجموعة من الجنود بداخله ،وبعد أن عربت قوات هكس الخندق ،هجمت عليها قوات األنصار من الخلف ،وش ّتت شملها.

وتمثلت الخطوة الثالثة واألخرية يف إطباق قوات املهدي من الجهات الثالث عىل قوات هكس ،وأبادتها يف أقل من ساعة ،ولم ينجوا
النص
من القتل إال ثالثمئة رجل اختفوا تحت جثث القتىل
ّ
املكدسة .ويح ّلل زلفو مخطط املهدي العسكري يف واقعة وادي شيكان يف ّ
اآليت:
عىل مدار تاريخ الرصاع البرشي املسلح ،وحتى يومنا هذا ،ال زال الصدام الهائل الذي احتدم عىل سهول كردفان يف ضحى يوم

االثنني من أواخر عام  ،1883يربز ً
رائعا إلبداع الفن العسكري يف مزج الخيال والتخطيط بواقع التنفيذ والتطبيق .فاختيار مرسح
مثال ً

االلتحام املثايل الذي فجر فيه املهدي طاقات جيشه ،والرسعة الخاطفة التي أزاح بها آال ًفا من الجنود املسلحني واملدربني من حيز
الوجود ،وذلك الختام الخرايف الشبيه بأساطري األولني حني تبتلع األرض جيوشً ا بأكملها .كل ذلك يدل داللة ال شك فيها وال جدال عىل

50

51
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السودان ()1885-1881
اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي يف
ُّ

نتاجا لتخطيط دقيق محسوب ،بلغ قمته يف ساعة توهج عقيل يف أصيل يوم األحد ،عقب مجلسه الحريب األخري ،فتمخض عنه
أنه كان ً

ذلك املخطط الفذ).(52

ألن االنتصار
يؤكد هذا
أن املهدي كان يهتم بدراسة الظروف املناخية ،والتضاريس البيئية املحيطة بأي خطة عسكرية؛ ّ
النص َّ
َّ

فإن
الحريب عىل العدو كان
يصب يف خدمة إسرتاتيجيته العسكرية ،ويمهد الطريق لتحقيق أهدافه السياسية العليا .واستنا ًدا إىل ذلكّ ،
ُّ

السودان ،وإضعاف الروح املعنوية للحكومة
هزيمة هكس باشا يف شيكان كانت تعني القضاء عىل آخر جيش نظامي ألعداء املهدية يف ُّ
يف الخرطوم ،وتشجيع زعماء العشائر املرتددين عىل االنضمام إىل صفوف املهدية املنترصة .وبناء عليه ،أضحى معسكر املهدي متفو ًقا
الدفاعي يف كردفان إىل وضع هجومي ،يستهدف الخرطوم ،حارضة الحكم
عد ًدا ،وعدةً ،وعتا ًدا؛ لدرجة أه َّلته لالنتقال من وضعه ِّ

الرتيك يف السودان.

إشعال الثورة يف األطراف
أن الخطط التي تبناها نابليون بونابرت  Napoleon Bonaparteيف تنفيذ إسرتاتيجيته العسكرية يف الحروب
يبني عبد القادر فهمي ّ

كانت تتكون من خمسة عنارص مهمة ،تتمثل يف الكثافة العددية للقوات العسكرية وقوتها النارية ،واالنتشار الواسع عىل جبهة قتال
طويلة تخرج عن سيطرة العدو ،واملناورة ورسعة الحركة قبل االشتباك لجر العدو إىل معارك جانبية تشتت قواته وتستنزف طاقاته وقدراته
وأخريا توجيه رضبات مؤثرة
القتالية ،ورضب العدو يف اتجاهات متعددة لتشتيت جهده املركزي ،ثم االنقضاض عليه يف مواقع حيوية،
ً

طبق
عىل مؤخرة العدو لإلخالل بتوازنه وقطع خطوط إمداده) .(53فالقارئ املتمعن يف صحائف املهدية العسكرية يلحظ َّ
أن املهدي قد ّ

ألن الهجرة إىل قدير،
السودان ،ولم يلتزم حرصها يف كردفان؛ ّ
هذه العنارص الخمسة بعناية وجدارة ،عندما أشعل الثورة يف كل أطراف ُّ
إسرتاتيجيا ،وال تمثل مرتك ًزا ثاب ًتا يف إسرتاتيجيته العسكرية؛ ولذلك جعل مسألة البيعة ،وإشعال الثورة يف
متغريا
من وجهة نظره ،كانت
ً
ً

أمرا غري مركزي ليشتت جهد الحكومة الرتكية ،ويشغلها يف أكرث من موطن ،وبذلك يضمن حرية الحركة واملناورة،
السودان ً
كل أنحاء ُّ

وبناء عىل ذلك ،بعث الخطابات واملناشري لألعيان والزعماء ،حاثًّا إياهم عىل إشعال الثورة يف
وتوجيه رضبات موجعة لها يف أماكن حيويةً .

السودان ،أمثال األمري
السودان .وبموجب ذلك ،برزت أسماء بعض املهدويني يف سجل العمل الجهادي ضد الحكم الرتيك يف ُّ
كل بقاع ُّ
عثمان دقنة يف الرشق ،والفيك املنا إسماعيل يف رشق كردفان ،والشيخ عامر املكاشفي يف الجزيرة ،والرشيف أحمد ولد طه يف رشق النيل
األزرق ،ومحمد الخري عبد الله خوجيل يف بربر ،والشيخ الهدي يف دنقال .ويع ِّلق القدال عىل هذه الرؤية اإلسرتاتيجيةً ،
قائل:

أن الثورة
عندما نتابع أحداث الثورة يف الجزيرة وكردفان نرى بعض الجوانب من منهج املهدي لتطوير الحركة الثورية .أولهاَّ :

املهدية لم تكن حركة قابعة يف قدير ،تنتظر حمالت الحكومة لتصادمها ،بل تحولت إىل ثورة امتدت إىل خاليا املجتمع بدرجات متفاوتة.

أن املهدي اعتمد عىل القيادات املحلية للتصدي للعمل الثوري .فأبناء املنطقة أو القبيلة هم أقدر الناس عىل فهم أحوال منطقتهم
ثانيهاَّ :
دوما عىل تكليف أبناء املنطقة ذاتها .ثالثها :حرص
وأهلهم .كما ّ
أن االعتماد عىل العنارص املحلية يكسب الثورة أصالة .لهذا جاء حرصه ً
املهدي عىل اجتذاب الشخصيات التي لها وزن ديني ،أو قبيل ،أو اجتماعي .فاالنقياد لهؤالء أسهل يف مجتمع ما زالت الطريقة والقبيلة
52

ً
نقل عن :القدال ،ص .113

 53فهمي ،ص .158
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مؤسسات لها وجودها وثقلها [فيه] .ونالحظ غلبة العنرص الصويف يف الجزيرة ،وغلبة العنرص القبيل يف كردفان ،وهذا راجع للتطور

التاريخي املختلف للمنطقتني).(54

الحصار
من الخطط العسكرية التي نفّذها املهدي بجدارة حصار املدن الرئيسة قبل السيطرة عليها ،مثل حصاره لألبيض والخرطوم.

وقد نفَّذ حصار الخرطوم عىل مراحل عديدة؛ تمثلت املرحلة األوىل يف إشعال الثورة يف منطقة الجزيرة والنيل األبيض لتشتيت جهد

الحكومة ،والثانية يف إرسال األمري أبو قرجة إلحكام الحصار من جهة الجنوب ،والشيخ العبيد ود بدر من جهة الرشق ،والثالثة يف قطع
خطوط اإلمداد الخارجي ،بسيطرة الشيخ محمد الخري عبد الله خوجيل عىل بربر يف الشمال ،وإشعال األمري عثمان دقنة للثورة يف الرشق.

جنوبا من ناحية النيل األبيض،
وتوجت هذه الخطوات الثالث بسيطرة حمدان أبو عنجة عىل أم درمان ،وحضور عبد الرحمن النجومي ً
ِّ
وأخريا وصول قوات اإلمام املهدي إىل معسكر أيب سعد بأم درمان .وعندما بلغت االستعدادات العسكرية ذروتها ،رشع املهدي يف حرب
ً
منشورا إىل أهايل الخرطوم ،استنسخ ُ
ُسخا منه ،ثم
املنشورات املتبادلة مع تشارلس غردون (55)Charles Gordon؛ إذ كتب
الك َّتاب ن ً
ً

أعطوها ألحد الجواسيس ،فوضعها يف أناء من صفيح عىل شكل إبريق وعرب به النيل األبيض سباحة بالليل ،ودخل املدينة عىل حني
غفلة من أهلها ،وألقى باملنشورات يف األزقة والطرقات ،وقذف بها يف املنازل ،ثم عاد أدراجه .ويعلق أبو سليم عىل هذا اإلجراء ،بأنه:

"أول عهد الخرطوم باملنشورات املحظورة التي توزع خفية") .(56وقد أضعفت تلك املنشورات الروح املعنوية لسكان الخرطوم املحارصين،

معارضا له،
وأ ّلبت الرأي العام ضد غردون ،وجعلت بعض علماء الخرطوم وأعيانها ،أمثال الشيخ أحمد العوام املرصي) ،(57يقفون موقفًا
ً
ممهدين الطريق إلنجاح سياسة الحصار واالنهيار من الداخل).(58

وعندما بلغ الحصار غايته ،ونفد املخزون الغذايئ ،وضعفت الروح املعنوية يف أوساط الجنود والرعية ،بدأ غردون يتشبث بوصول

منشورا يف هذا الشأن ،ع َّلقه يف طرقات املدينة املحارصة ،جاء يف بعض
حملة اإلنقاذ التي غادرت أبو طليح متجهة نحو الخرطوم ،وكتب
ً
بأن الجيش اإلنكليزي َف ّر َق جموعهم [أي األنصار] يف صحراء بيوضة ،وقتل منهم ُألو ًفا ،ونزلت مقدمته
فقراته" :قد جاءت البرشى ّ
عفوت عن أحمد بك جالب مدير الخرطوم ،وعمن اشرتكوا معه يف مراسلة املهدي،
املتمة ،وهو مرسع إلنقاذنا ،وبسبب هذه البرشى
ُ
54

القدال ،ص .106

56

محمد إبراهيم أبو سليم ،تاريخ الخرطوم (بريوت :دار الجيل ،ط ،)1970 ،3ص .76

مديرا لخط
وعني عام 1874م
 55هو تشارلس جورج غردون  Charles George Gordonذو األصول االسكتلندية ،الذي ترقى يف الجيش املرصي إىل رتبة فريقُ ،
ً
السلطة الخديوية .استقال من منصبه عام 1877م ،لكن ُأعيد تعيينه مرة
السودان ،حيث أسس عد ًدا من النقاط اإلدارية ،وساهم يف توسيع دائرة نفوذ ُّ
االستواء يف جنوب ُّ
السودان ،وأوكلت إليه مهمة القضاء عىل تجارة الرقيق؛ إال أنه واجه جملة من املشكالت الداخلية التي أفضت إىل استقالته عام 1879م .وبعد فشل
عىل
عاما
أخرى
حكمدارا ً
ً
ُّ
الحكمدارية يف القضاء عىل الثورة املهديةُ ،
السودان؛ إال
من
اإلداريني
والعاملني
املرصية
الجيوش
إخالء
يف
مهمته
رصت
وح
1884م،
عام
للسودان
ا
عام
ا
حكمدار
تعيينه
عيد
أ
ُ
ً
ً
ُّ
ٍ
خانق ،أودى بحياته يف  26كانون الثاين /يناير 1885م ،وبموجب ذلك قىض
عر ًضا مدينة الخرطوم وأهلها إىل حصار
أنه دخل يف رصاع مكشوف مع اإلمام املهدي وأنصارهُ ،م ِّ
السودان .انظر:
األنصار عىل أهم معاقل الحكومة الرتكية يف ُّ

Hill, p. 30.

السودان .شهد حصار الخرطوم ،وكتب رسالة ُتعرف
 57هو أحمد العوام كاتب مرصيُ ،عني يف وزارة الحربية بالقاهرة .اشرتك يف ثورة أحمد عرايب ،فحكم عليه بالنفي إىل ُّ
وحكم عليه باإلعدام شنقًا يف
بالخيانة،
اتهم
أمره
السودان .وعندما ُكشف
ُ
بـ "نصيحة العوام"ّ ،أرخ فيها لثورة أحمد عرايب يف مرص ،وأبدى فيها تعاطفًا مع الثورة املهدية يف ُّ
الخرطوم عام 1884م .انظر:

Hill, p. 30.

 58املرجع نفسه ،ص  .77ملزيد من التفاصيل عن حصار الخرطوم انظر :أحمد إبراهيم أبو شوك" ،تحرير الخرطوم :أبعاده األيديولوجية وتداعياته السياسية" ،يف:
والتاث ،ج( 2أم درمان :مركز عبد الكريم مريغني الثقايف ،)2009 ،ص .86 - 77
السلطة ُ
السودانُّ :
ُّ

134

دراســات
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اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي يف
ُّ

وأطلقت رساحهم من السجن") .(59فكتب إليه املهدي يف الشأن" :إن الجردة التي تعتمدونها ما لها وجه بوصولها لكم من َس ّد األنصار
ُ
أبيت فال قدرة لك عىل نقض ما أراده الله  ...وقد
الطرق ،فإن أسلمت
جرى ،وإن َ
َ
وسلمت فقد عفونا عنك ،وأكرمناك ،وسامحناك يف ما َ

إن اإلنكليز يريدون أن يفدوك وحدك بعرشين ألف جنيه  ...إن أردت أن تجتمع باإلنكليز
بلغني يف جوابك الذي أرسلته إلينا أنك قلت ّ
فبدون خمسة فضة نرسلك إليهم .والسالم").(60

واحدا من األسباب الرئيسة التي
أن تع ُّنت غردون وتهديده بقدوم حملة اإلنقاذ من الشمال كان
ً
واضح من هذه الرسائل املتبادلةَّ ،

دفعت األنصار إىل االنتقال من سياسة الحصار إىل الهجوم العسكري ،الذي نفَّذه املهدي وأنصاره يف صبيحة السادس والعرشين من

أن املهدي كان
كانون الثاين /يناير 1885م ،معلنني تحرير الخرطوم عنوةً ،وقتل الجرنال غردون ،الذي تشري بعض املصادر التاريخية إىل َّ

أن إسرتاتيجية املهدي
حيا ليفدي به أحمد عرايب) .(61وتبني سياسة حصار الخرطوم التي أرشنا إليها ،وقصة فداء غردون بعرايبَّ ،
يريده ًّ
ٍ
هيأ لها ُسبل
العسكرية لم يكن هدفها األوحد هو تدمري قوات العدو ،واالنتقام من األعداء ،بل كانت تسعى لفرض
وضع عسكري ُي ِّ

أن الخطط الحربية التي وضعها اإلمام املهدي وأعوانه كانت تهدف لتنفيذ
حربا ،أو
استسالما .ولذلك نلحظ َّ
النرص ،إما بهزيمة العدو ً
ً
يتم – حسب
إسرتاتيجية املهدية العسكرية ،الرامية لقيام حكومة إسالمية عىل مبادئ الكتاب والسنة ومنشورات اإلمام املنتظر ،وبذلك ُّ

ويطبق العدل املطلق الذي يرعى تحت ظالله الوارفة "الذئب مع
وجهة نظرهم " -إحياء نور الرشيعة الذي أطفأه األتراك بأفواههم"،
َّ
الغنم" .هكذا كانت تطلعات صاحب الدعوة املهدية التي لم تكن يف تناغم مع الواقع الذي أعقب النرص يف الخرطوم عام .1885

خامتة
أن عقيدة املهدية العسكرية القائمة عىل فكرة املهدي املنتظر قد َّ
ثوريا
تقودنا مفردات هذا البحث إىل خاتمة مفادها ّ
إطارا ً
شكلت ً

وبعدها اإلسرتاتيجي العسكري املستند إىل استخدام
للدعوة املهدية ،ساهم يف تعزيز ُبعدها السيايس الرامي إىل قيام دولة إسالمية راشدة؛ ُ

البعدين استطاع املهدي أن ينفّذ بجدارة معظم الخطط التي أشار إليها صن تزو
آلة الحرب أدا ًة إلنجاز املرشوع السيايس .ويف حيز هذين ُ

يف كتابه فن الحرب ،من دون أن يكون له سابق ٍ
فإن علم املهدي يف املجال العسكري كان
علم بذلك الكتاب ،لكن كما أوضح زلفوَّ ،
الحروب اإلسالمية التي قرأ عنها يف املدونات القديمة .ويضاف
ً
مستمدا من تعاليم الطرق الصوفية التي الزمها فرتة من الزمان ،وأدبيات ُ

ً
مؤسسة لنفسها
إىل هذين املصدرين شخصية املهدي الكاريزمية التي حددت القيم املعيارية الفاصلة بني مفهومي "نحن" و"هم"،
59

السودان عرب القرون (بريوت :دار الجيل ،)1991 ،ص .114
ميك شبيكةُّ ،

 60املرجع نفسه ،ص  .351 - 350و"خمسة فضة" وحدة نقدية صغرية.
ِ
 61هو أحمد الحسيني عرايب (1911 - 1841م) ،قائد عسكري وزعيم مرصيُ .ول َد يف قرية هرية رزنة بمحافظة الرشقية ،وبعد أن تعلم القرآن والعلوم الدينية التحق باملدرسة
الحربية ،وارتقى يف سلم الرتب العسكرية ملرتبة أمريالي (عميد) .اشرتك يف حروب الخديوي إسماعيل يف الحبشة ،وظهر يف الساحة السياسية عندما تقدم مع مجموعة من
الضباط املرصيني مطالبني الخديوي توفيق برتقيتهم وتحسني أوضاعهم الوظيفية ،وعزل رياض باشا رئيس مجلس النظار ،وزيادة عدد الجيش املرصي .لم يقبل الخديوي
محتجا عىل
بهذه املطالب ،وبدأ يف التخطيط للقبض عىل عرايب وزمالئه باعتبارهم خونة ومتآمرين .وبعد ذلك االتهام قاد أحمد عرايب الثورة ضد الخديوي توفيق عام ،1881
ً
رئيسا ملجلس النظار ،وأحمد
تغلغل النفوذ األورويب يف شؤون مرص الداخلية ،وضعف أداء حكومة رياض باشا .استجاب الخديوي ملطالب الثورة ،فعني محمود سامي البارودي ً
ناظرا للجهادية .لكن بعد استقالة البارودي وتدخل القوات الربيطانية يف مرص عام  ،1882احتجز أحمد عرايب يف ثكنات العباسية مع نائبه طلبة باشا ،حتى انعقدت
عرايب ً
أن حكم اإلعدام خُ فِّف إىل النفي مدى الحياة بجزيرة رسنديب (سيالن  -رسيالنكا
محاكمته يف  3كانون األول /ديسمرب  ،1882وقضت املحكمة العسكرية بإعدامه؛ إال ّ
حاليا) يف املحيط الهندي .ثم قام األسطول الربيطاين بنقله مع زمالئه عبد الله النديم ومحمود سامي البارودي إىل جريزة رسنديب ،حيث استقروا بمدينة كولومبو ملدة سبع
ً
سنوات .وبعدها نُقل مع محمود سامي البارودي إىل مدينة كاندي بذريعة خالفات دبت بني رفاق الثورة .وبعد أن اشتد عليه املرض يف املنفى ،عاد أحمد عرايب إىل مرص بعد أن
عاما يف رسنديب .تويف بمرص عام 1911م .وعن قصة فداء غردون بأحمد عرايب انظر سالطني باشا:
قىض عرشين ً
R. Slatin Pasha, Fire and Sword in the Sudan: The Personal Narratives of Fighting and Serving the Dervishes, 1879 - 1895, Translated by F.R.
Wingate (London: Edward Arnold, 1899), p. 210.
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التك وأعوانهم؛ وذلك لتحقيق أهداف الثورة املرتبطة بإزاحة النظام
أرضية تصادمية صلبة إلدارة الرصاع اإلسرتاتيجي العسكري مع ُ
القائم (الحكم الرتيك) ،الذي ُوصف بالكفر البواح وعدم الرشعية .لكن عىل املدى البعيد ،يلحظ القارئ املتبرص يف أدبيات املهدية وإرثها

ً
أن فكرة املهدي املنتظر وثنائياتها التقابلية التي صاغت إسرتاتيجيتها العسكرية يف مرحلة الثورة قد َّ
سياسيا
ارتباكا
شكلت
التاريخيّ ،
ً
ٍ
بأن قضاء الخليفة عبد
فإن االدعاء ّ
وتحد موضوعي ،تعذر تجاوزه بعد موت صاحب الفكرة عقب تحرير الخرطوم .ومن جانب آخرَّ ،
وأن "جميع أفعاله وأحكامه محمولة عىل الصواب؛ ألنه أويت الحكمة ،وفصل الخطاب"ُ ،ليطهر
الله يف الناس هو قضاء الرسول ﷺّ ،
ٍ
ٍ
حوله إىل
موضع
املسلمني ،وينقيهم من خبائث الدنيا) ،(62قد وضع الخليفة عبد الله يف
مريح من الناحية النظرية؛ ولكنه يف واقع الحال َّ

حاكم ثيوقراطي ،أدار الرصاع مع خصومه السياسيني الذين ناصبوه العداء يف إطار مفهومي "نحن" و"هم" اإلقصائيني ،وبذلك ف َّتت
أن عقيدة املهدية العسكرية
فكرة البناء القومي للدولة املهدية التي وضع املهدي لبناتها يف قدير .وإذا انتقلنا إىل الصعيد الخارجي ،نلحظ ّ
بأن سيد الوجود ﷺ قد أخربه "بأن من شك يف مهديته فقد كفر
قد وضعت الدولة الناشئة يف رصاع مع جريانها ،استنا ًدا إىل ادعاء املهدي ّ
بالله ورسوله" ،وبذلك أضحى جهاد الجريان (مرص وإثيوبيا) الذين لم يؤمنوا بمهدية محمد أحمد بن عبد الله فرض عني عىل الدولة
تعقيدا عندما وعد املهدي أنصاره بأنه سيصىل يف البيت الحرام ،واملسجد النبوي،
الناشئة .ولذلك أضحت السياسة الخارجية للدولة أكرث
ً

الس َنة والشيعة ،وتقيض عىل
أن املهدية
ومسجد القاهرة ،وبيت املقدس ،ومسجد العراق ،ثم الكوفة)،(63
مشريا إليهم ضم ًنا ّ
ِّ
ً
ستوحد ُ

الخالفة العثمانية ،ثم تقيم عىل أنقاضها نظام حكم جديد يف العالم اإلسالمي .كل هذه التوجهات العقدية املنطلقة من فكرة املهدي

وأخريا َّ
شكلت طر ًفا من األسباب التي
سيا،
ً
السودان ،وعرقلت بناء الدولة املهدية ّ
مؤس ً
املنتظر ومثيالتها ،قد عقَّدت املشهد السيايس يف ُّ
ساهمت يف القضاء عليها عام .1898

 62ملزيد من التفاصيل انظر ،خطاب من املهدي إىل كافة عباد الله 17 ،ربيع أول 1300ه  72 -كانون الثاين /يناير 1883م ،أبو سليم (تحقيق) ،اآلثار الكاملة ،ج  ،1ص
ظاهرا وباط ًنا كتسليمكم
إن الخليفة عبد الله هو مني وأنا منه ،وقد أشار إليه سيد الوجود ﷺ فتأدبوا معه كتأدبكم معي ،وسلموا إليه
 .241 - 237يقرأ نص الخطاب هكذاّ ..." :
ً
يل ،وصدقوه يف قوله وال تتهموه يف فعله .فجميع ما يفعله بأمر النبي ﷺ ،أو بأذن منا ،ال بمجرد اجتهاد منه ،وال هو عن هوى ،بل هو نائب عنه يف تنفيذ أمره ﷺ والقضاء
أن جميع أفعاله وأحكامه محمولة عىل الصواب؛
بإشارته ،فإن فعله بكم ،وحكمه فيكم بحسب ذلك .وأعلموا يقي ًنا أن قضاءه فيكم هو قضاء رسول الله ﷺ ]...[ .وأعلموا ّ
ألنه أويت الحكمة وفصل الخطاب ،ولو حكمه عىل قتل نفس منكم ،أو سلب أموالكم ،فال تتعرضوا عليه ،فقد حكمه الله عليكم بذلك ليطهركم ويزكيكم من خبائث الدنيا
لتصفى قلوبكم وتقبلوا إىل ربكم".
 63ملزيد من التفاصيل انظر ،القول املنسوب للمهدي والذي يقرأ هكذا" :برشين رسول الله ﷺ يف الحرضة النبوية ،وقال يل :كما صليت يف األبيض تصيل يف الخرطوم ،ثم
تصيل يف مسجد بربر ،ثم تصيل ببيت الله الحرام ،ثم تصيل يف مسجد يرثب ،ثم تصيل يف مسجد مرص ،ثم تصيل ببيت املقدس ،ثم تصيل يف مسجد العراق ،ثم تصيل يف مسجد
الكوفة ".أبو سليم (تحقيق) ،اآلثار الكاملة ،ج  ،5ص .458
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الرصاع السيايس يف املغرب قبيل الحامية الفرنسية
Political Conflict in Morocco Prior to the French Protectorate
يســتقرئ البحث طبيعة الرصاع الســيايس الذي شــهده املغرب يف فرتة ما قبل الحامية الفرنســية عــام 1912م ،وهي
هدت بطريقة أو بأخرى للسقوط السيايس للمخزن ،بعد أن كشفت االنتفاضات والرصاعات
ول سياسيني ،م ّ
مرحلة مخاض وتح ّ

السياسية علله املزمنة وأزماته الحادة.

تتتبــع الورقة محاور الرصاع الســيايس من خالل ثالثة عنارص رئيســة؛ يتنــاول العنرص األول التنافس الســيايس بني أرستني
مخزنيتني خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،وهام آل الجامعي وآل بن موىس ،وما أسفر عنه من إنهاك مؤسسة
املخزن ،والحد من الكاريزما التي متتعت بها ،خاصة خالل فرتة حكم الحسن األول (1894 - 1873م).

فيــا درس العنــر الثاين أبرز حركتني أســهمتا يف اســتنزاف إمكانــات املخزن املاديــة والرمزية ،وهــا حركة الجيالين

ابــن إدريــس الزرهوين الذي دخل يف مواجهة مســلحة مع جيوش الســلطان عبــد العزيز؛ واختصت الحركــة الثانية (حركة

الريســويل) يف اختطاف األجانب ،ويف توتر العالقة بني املخزن والقــوى األجنبية ،وما نتج عنها من إرهاق مالية املخزن
وقيمه الرمزية والسياسية.

أما العنرص الثالث فخصص للكشــف عن طبيعة الرصاع بني الفاعلني السياســيني املبارشين (السلطان عبد العزيز ،وأخيه عبد
الحفيظ) ،وما نتج عنه من حراك ســيايس داخيل مشــفوع بربوز املدونات الدســتورية وأشــكال التعاقد الســيايس التي

حاولت التأصيل للواقع الجديد.

تظل متحركة ومساعدة
ّ
ن صور التاريخ
كام أرشنا إىل أهمية اســتقراء مخرب التاريخ ،ملســاءلة الواقع الراهن عىل أســاس أ ّ

عىل فهم الحارض بكل تعقيداته ومظاهره املتباينة واملختلفة.

This paper discusses periods of political conflict that defined Morocco before the French protectorate in 1912 and
focuses on three main areas of study. The first analyses the political rivalry between two ancient families –Al
Alboukhari and Al Jamiai – during the second half of the 19th century, especially during the reign of Hassan I
(1873 - 1894). The second examines two movements that contributed to the depletion of Moroccan state, the first
one under Jilali Ben Idris Zerhouni and his armed confrontation with the armies of the Sultan Abdul Aziz; and
the second under Rissouli, which was known for its abduction of foreigners that led to strained relations between
Maghzen and the foreign powers. The third area of study unveils the conflict between the direct political actors
Sultan Abdul Aziz and his brother Abdul Hafeez, and the resulting internal political dynamics accompanied
by the emergence of constitutional writing and forms of political contracting. Through these events, the paper
portrays the political mechanisms used during a critical period of Morocco marked by the then-impending fall of
Morocco to the French protectorate in 1912.
* متخصص بالتاريخ ،ويعمل إطا ًرا تربيو ًيا يف أكادميية وجده للرتبية والتكوين ،املغرب.
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مق ّدمة
تبحث الدراسة يف آليات ترصيف التنافس السيايس داخل بنية الدولة املغربية يف آخر القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين .كما أ ّنها

ملكونات الفعل املخزين .وإذا كان السلطان الركيزة األساس يف ممارسة الفعل السيايس،
تتوخّ ى رصد الثابت
واملتحول يف املمارسة السياسية ّ
ّ
والثوار ساهموا بدور محوري يف رسم العالقة مع أطياف املمارسة السياسية يف املغرب يف القرن التاسع عرش.
فإن
ّ
ّ
الحجاب والوزراء ّ

ضمن هذا السياق ،نرصد عنارص املوضوع من ثالث زوايا متكاملة :تخص الزاوية األوىل التنافس السيايس بني أشهر أرستني

مخزنيتني خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،وهما آل الجامعي وآل بن موىس .ونحن إذ نح ّلل طبيعة التنافس السيايس الذي
عرفه مخزن الحسن األول بني األرستني ،فإ ّننا نروم لفت االنتباه إىل أننا نكشف يف الحقيقة عن أحوالنا الراهنة ،ونستحرض التاريخ
املايض لنفرس به حارضنا اآلين بكل تشعباته وتعقيداته السياسية واإلدارية؛ أليست الحظوة محصورة حتى الوقت الراهن يف فئات وأرس

توارثت امتيازات الرثوة والسلطة ،وتراكم لديها نفوذ وكلمة مسموعة لدى ص ّناع القرار يف املغرب؟

وتخص الزاوية الثانية دراسة أبرز حركتني ساهمتا يف استنزاف إمكانات املخزن املادية والرمزية ،وهما حركة الجيالين بن إدريس
ّ

الزرهوين الذي دخل يف مواجهة مسلحة مع جيوش السلطان عبد العزيز ،والحركة التي اختصت باختطاف األجانب وبتوتري العالقة بني

املخزن والقوى األجنبية ،وما نجم عن ذلك من إرهاق مالية املخزن وقيمه الرمزية والسياسية.

أوجه الخلل
شهدت فرتة ما قبل الحماية ( )1912تجاذبات سياسية وأمنية استغلت هشاشة بناء الدولة ،وتعددت من خاللها
ُ

ُ
االستعمارية التي كانت تبتغي تفتيت الوحدة الداخلية وإذكاء الرصاعات،
عنارصه القوى
السيايس ،وهو ما أوجد حالة من الفراغ استغلت
َ

بغية توفري اإلطار املالئم لتدخّ لها السيايس والعسكري.

ونختم الحديث بالزاوية الثالثة الخاصة بالكشف عن طبيعة الرصاع بني الفاعلني السياسيني املبارشين (السلطان عبد العزيز وأخيه

املدونات الدستورية وأشكال التعاقد السيايس التي حاولت
عبد الحفيظ) ،وما أسفر عنه الرصاع من حراك سيايس داخيل مشفوع بربوز ّ

التأصيل للواقع الجديد.

ونبي من ثنايا مجموع هذه الحوادث آليات ترصيف الخالفات السياسية يف فرتة تاريخية حرجة ،اتسمت بقرب سقوط املغرب يف
ّ

مخالب الحماية الفرنسية عام .1912

فما هي خصوصيات التنافس السيايس الذي شهده املغرب قبيل الحماية الفرنسية؟ وما هي الثوابت التي ّ
تحكمت يف ذلك؟ وهل

حقّق ذلك إضافة نوعية للممارسة السياسية؟ وكيف ّ
وتشعباته ومنعرجاته املختلفة واملتباينة؟
نوظف تاريخنا الوطني لفهم الحارض وتعقيداته
ّ

وفاة الحسن األول وبروز التناقضات السياسية
أن وفاة الحسن األول ( )1894 - 1873بداية ملسلسل أخري من مراحل السقوط الذي حاول ،من ثناياه ،السلطان
ال يجادل أحد يف ّ

السالف تفادي وقوعه من طريق استغالل التناقضات األوروبية ملصلحة بقاء الدولة واستمرار وظائفها .وبموته "املفاجئ" ،انكشف ما

ومجتمعا.
مستورا من العلل الباقية ،وبرزت مأساة املغرب سلطة
كان
ً
ً

ّ
أن تاريخنا املمتد والطويل لم ينطلق من قواعد مؤسساتية واضحة املعالم ووظيفية
تدل هذه القضية عىل مسألة بالغة األهمية ،وهي ّ

املقاصد؛ فبمجرد غياب السلطة الكاريزماتية (إدريس الثاين ،ويوسف بن تاشفني ،وعبد املؤمن بن عيل ،واملنصور السعدي ،واملوىل إسماعيل،
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ومحمد بن عبد الله ،والحسن األول) ،تعود أوجه الخمول والجمود إىل دوائر الفعل السيايس واالجتماعي ،وينترش العبث ،وتنترش األزمة،

األمة التي افتقدت من يجدد لها أمر سياستها .ويلخص الحجوي صورة املغرب مع
وتعم الفوىضّ ،
ّ
وكأن ذلك َد ْيدن هذه ّ
ويدب الخللّ ،
ً
بداية القرن العرشينً ،
مختل من ّ
كل الواجهات املالية والحربية والسياسية واألخالقية ،والفوىض ضاربة أطنابها،
قائل " :كان املغرب فيه
أحكاما وال تؤدي جباية").(1
نظاما وال
ً
والجيش ال جيش ،واملالية هي عني الفقر ،وأطراف املغرب ال تعرف ً

من جانب آخر ،تتحدث املصادر التاريخية عن شخصية الحاجب أحمد بن موىس ،مهندس عهد الوصاية ،بنوع من اإلعجاب

الحجاب والوزراء") ،(2عندما أخفى نبأ وفاة السلطان الحسن األول ،خشية وقوع االضطراب
والتقدير ،ويصفه ابن زيدان بـ "داهية
ّ
متأدبا،
"ذكيا،
وأجل ذلك إىل حني تمهيده أمور إجراءات البيعة للسلطان الجديد املوىل عبد العزيز .وقال عنه املرشيف أ ّنه كان
والفوىضَّ ،
ً
ً
ذا مكائد وحيل").(3

أن أرسة آل الجامعي تو َّلت الحظوة داخل املخزن الحسني إثر وفاة موىس بن أحمد" ،فأصبح
لم ينس الحاجب أحمد بن موىس ّ

)(4
وعوضه أخوه السيد محمد الصغري يف وزارة الحرب ،ومنذئذ تزايد تأثريهم املتفوق داخل املخزن
الصدر
ابن العريب الجامعي
األعظمّ ،
َ
َ

الحسني") .(5وال ّ
أن ذلك كان عىل حساب أرسة آل بن موىس التي انتظرت اللحظة التاريخية املالئمة لرد األمور إىل ما كانت
شك يف ّ
عليه سالفًا.

يستمد مرشوعيته من
عدد كبري من األبناء) ،(6وانحاز الحاجب بن موىس إىل املوىل عبد العزيز ،وهو انحياز
ّ
خلف املوىل الحسن األول ٌ

وقدم نجله []...
إقدام الحسن األول عىل عزل ابنه املوىل محمد "ملا ثبت لديه من أفعال صدرت منه غري مرضية وأحوال استبدادية [ّ ]....

قدمه مع صغر س ّنه") .(7وهي مواصفات ال تليق وال تكفي،
املوىل عبد العزيز لشغفه به وكرثة حنانته عليه ومالزمته له حرضًا
وسفرا ،فلذلك ّ
ً
تبينت عندما آلت السلطة إىل املخزن العزيزي من بعد.
األمة وإدارة شؤونها ،كما ّ
يف نظرنا ،إسناد أمر إمامة ّ
أن مالمح فشل هذا االختيار ّ

وفاة الحسن األول وشدة التنافس السيايس بني آل البخاري وآل الجامعي
ضمن هذا اإلطار ،أدرك الحاجب خصوصيات الغلبة يف الحكم ومتطلباتها ،فاستخدم ذكاءه ومكره وحيله لتثبيت مواقعه يف

الناس معرو ُفه [ ]....فاستقام له األمر بذلك أمر امللك ،وطأطأت
"العطاء للوفود عليه يف ذلك الوقت ،وعم
السلطة ونيل امتيازاتها؛ فبذل
َ
َ
الرؤوس ولم يبق له منازع فتمكن من الوزارة العظمى ،بل وبأمر امللك كله").(8
له
ُ

 1محمد الصغري الخلويف ،انتحار املغرب األقىص بيد ثواره :مذكرة محمد بن الحسن الحجوي :نموذج من الكتابات السياسية يف مطلع القرن العرشين ،زيك مبارك
(مقدم) (الرباط :مطبعة املعارف الجديدة ،)1996 ،ص .10
ّ
 2عبد الرحمن بن زيدان ،إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حارضة مكناس ،ج ( 2الرباط :املطبعة الوطنية ،)1990 ،ص .549
وعد بعض مفاخرها غري املتناهية ،إدريس بوهليلة (دارس ،ومحقق) ،ج ( 2الرباط:
 3محمد بن محمد بن مصطفى املرشيف ،الحلل البهية يف ملوك الدولة العلوية ّ
منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،)1905 ،ص .220
أن أخت محمد الجامعي كانت والدة املوىل الحسن األول ،ولذا كان السلطان يحب مناداتهم باألخوال.
 4تجب اإلشارة إىل ّ

5 Louis Arnaud, Au temps des Mehallas ou le Maroc de 1860 à 1912, Institut des hautes études Marocaines (Casablanca: Editions Atlantides,
1952), p. 58.

 6ابن زيدان ،ص .548 - 546
ّ
ذكر ابن زيدان ّ
يفصل سنوات الوالدة.
لم
أنه
إل
وبناته،
األول
الحسن
كل أبناء املوىل
ّ
 7املرشيف ،ص .215
8
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اع ُت ِب آل بن موىس "من أشهر األرس البخارية يف القرن التاسع عرش [ ]....توىل أفرادها مناصب الوزارة والحجابة ورئاسة العسكر").(9

ترصف شؤونها األمنية والجبائية والعسكرية،
ويبدو ّ
أن السلطة املخزنية كانت تبحث منذ عهد املوىل إسماعيل عن عصبية عسكرية ّ
َ
أشكال املعارضة الداخلية يف املدن والبوادي ،وخاصة يف مدينة فاس.
وتتجنب بها ومن خاللها،

ّ
وتجل ذلك من خالل
وسياسيا.
ماديا
مع استمرار هذه الخدمات ،تمكنت هذه الفئة ،ومنها أرسة آل بن موىس ،من تثبيت نفوذها ً
ً

إزاحة الفئات املنافسة ،ويف مقدمتها أوالد الجامعي؛ فقد اشتد "التنافس بني آل بن موىس وأوالد الجامعي حول استمالة السلطان
ثم الحكم باسمه").(10
القارص واحتوائه ّ

يف هذا السياق" ،لم يزل يف قلب الوزير املعطي الجامعي وفريقه يشء من أمر البيعة ،ملا كان بينه وبني الحاجب من الشحناء")،(11
وهذا ما سمح بربوز مواقف متشددة من باحماد" ،وخاصة من ِقبل السيد العريب الزبدي والسيد محمد الصغري اللذين حاوال املقاومة،

أن الغلبة حالفت من اتصف باملكر والذكاء
وأن السلطان الحقيقي هو باحماد") .(12ويبدو ّ
أن املوىل عبد العزيز كان صغري السنّ ،
بادعائهما ّ
والحيل .وبدأ الوزير األعظم أحمد بن موىس تعيني رجال عهده الجديد ،فجعل "أخاه السعيد وزير الحرب مكان السيد محمد الصغري بن
ّ
العريب الجامعيّ ،
الكل يف الحقيقة ،ال تخرج عن أمره شاذة
الحجاب مكانه  -ويضيف املرشيف -وهو املترصف عىل
وول أخاه الثاين رتبة
ّ

وال فاذة ،وإ ّنما جعلهما صورة").(13

سياسيا ينبني عىل ممارسة
مرشوعا
نتساءل هنا عن غاية الطموحات السياسية للحاجب أحمد بن موىس :هل كان الرجل يحمل
ً
ً

السلطة املطلقة ،املستندة إىل توظيف رمزية النسب الرشيف للموىل عبد العزيز الذي ُج ِّرد من إرادة الفعل واملمارسة السياسية؟ وهل

يؤهله إنتاج نخبة سياسية جديدة ونمط حكم جديد ،يشبه ،يف صورته الظاهرية ،ما أقدم عليه حكام
كان املخزن املغريب حينئذ يف وضع ّ
)(14
صارما يقوم عىل أساس العالقات اإلقطاعية
وثقافيا
واقتصاديا
سياسيا
نظاما
ً
ً
التوكوجاوا يف اليابان ،عندما وثبوا عىل السلطة ،وأقاموا ً
ً
ً

عاما ،وعندما أقاموا رشعية نظامهم السيايس عىل مبدأ الحكم باسم
والتقاليد الكونفوشيوسية وسياسة العزلة الطوعية التي دامت ً 250
اإلمرباطور الذي أضحت سلطاته رمزية وصورية؟

مستفهما أسباب استبداد الوزير أحمد بن موىس ،ومستحرضًا اإلفادة الخلدونية يف
تبدو مالمح هذه التساؤالت فيما ذكره املرشيف،
ً

فهم آليات تداول السلطة ودور العصبية يف تحقيق الغلبة واالنتصار؛ فبعد حديثه عن االنفراد بالحكم ،واستغالل صغر سن السلطان،
وعجزه عن القيام بمقتضيات امللك ،أضاف ً
قائل" :فيقوم به كافله من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه ،أو قبيله ،ويورى بحفظ أمره عليه

أن صاحب الحلل البهية نقض مقدمات تفسريه للحوادث،
حتى يؤنس منه لالستبداد [ ].......وهذه كانت حالة هذا الوزير")ّ .(15إل ّ
 9عبد الرزاق الصديقي "،آل بن موىس يف سياق التاريخ :من االسرتقاق املنزيل إىل الوصاية عىل الحكم" يف :وقفات يف تاريخ املغرب :دراسات مهداة لألستاذ إبراهيم
بوطالب ،عبد املجيد القدوري (منسق) ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة محمد الخامس يف الرباط ،سلسلة بحوث ودراسات ،رقم ( 27الدار البيضاء :مطبعة
النجاح الجديدة ،)2001 ،ص .449 ،463 - 447
10

املرجع نفسه ،ص .455

 11محمد بن محمد بن األعرج السليماين" ،زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ" ،عبد الرزاق بنواحي (محقق) ،رسالة دبلوم الدراسات العليا يف التاريخ املعارص ،كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،فاس -املغرب ،1997 ،ج  ،2ص .397
Arnaud, p. 87.

 13املرشيف ،ص .221 - 220

12

 14التوكوجاوا (يف تعريف خاص من كاتب هذا البحث) هو اسم األرسة التي حكمت اليابان منذ مطلع القرن السابع عرش حتى  ،1868وقد نهجت سياسة العزلة الطوعية
وساهمت يف ترسيخ السالم الطويل الذي حقق األمن الداخيل للبالد .كما ساهمت يف ترسيخ عالقات اإلنتاج اإلقطاعي .وتعرضت لتحديات خارجية صعبة عام  ،1853عندما
دخلت السفن األمريكية السواحل اليابانية ،وفرضت عليها الخروج من دائرة العزلة.
 15املرشيف ،ص .224
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ييسء به الظن ،ملا ا ّدخره من الذخائر العظام مع آلة الحرب ،بأنه إذا استحكمت له صبغة الرياسة واالستبداد،
مستأنفًا" :وكان البعض
ُ
بد أن يحول امل ْلك إليه ،وي ْؤثر به عشريته وأبناءه من بعده ،كما وقع لبني بويه والرتك وكافور اإلخشيدي ،وغريهم باملرشق وللمنصور
ال ّ

بن أيب عامر") .(16لم يكن باحماد كذلك يف نظر املرشيف ،وينسب املسألة إىل أصحاب الظنون الفاسدة والنيات املبيتة .لكن ،ألم يقُل

إن أحمد بن موىس مارس سياسة تقوم عىل مبدأ "إضعاف القبائل ،وإطالق يد العمال بالسلب والنهب ألجل أن يأتوه بأيديهم
الحجوي ّ
عامرة ليعمر خزينته").(17

يوما قبل
من جانب آخر ،نتساءل ،كما تساءل خالد بن الصغري ،عن الرس يف بقاء السلطان يف "مكناس مدة استغرقت ثمانية عرش ً

دخول فاس ،وهي املدينة التي ال تكتمل ُ
بد من إثارته،
بيعة سلطان جديد ّإل فيها وبها .وربما هناك سؤال سابق عن هذا وأكرب أهمية ال ّ
ويتعلق بهوية األشخاص الذين مكنوا عبد العزيز من ّ
تول الحكم خلفًا لوالده ومكانتهم") .(18نقلب الفرضيات ،ونفحص الشهادات

دونه املرشيف
التي قدمها ابن الصغري ،ويف أثناء البحث والتقيص ،ال نجد أجوبة مقْنعة وكافية لألسئلة املُثارة ،وكان يكفينا االطالع عىل ما ّ
تحدث عن حرب خفية دارت بني أوالد الجامعي
لتتبي لنا الحجج املعقولة التي يرسدها صاحب الحلل البهية لتفسري اإلشكال؛ فقد ّ
ّ

"فلما نهض السلطان من الرباط يريد ما سواه من األمصار،
والحاجب ابن موىس إثر وفاة الحسن األول ،وتبدو مقدمات املؤامرة يف قولهّ :
مال الوزير  -الحاج املعطي  -إىل التوجه إىل فاسً ،
يسهل ّ
كل يشء.
قائل إنها قاعدة املغرب وقطب رحاه ،وباحتاللها ّ

ومال الحاجب إىل املرور بمكناسة الزيتونً ،
مقر الجيوش ،ودار م ْلك موالنا
إن العادة قاضية باملرور بها ال ّ
قائل ّ
بد ،لكونها ّ

وأن األعيان منهم
وتم أمرهمّ ،
إسماعيل ،ووسيلة لزيارة موالنا إدريس بن عبد الله [ ]....لقربه منهاّ ،
وألن أهل فاس قد وصلت بيعتهم ّ

السلطان لكالم الحاجب وأمر املرور بها ليقيض الواجب ،فلما ّ
حل بها وأقام ،والوزير
يردون علينا بها ،وال يفوتنا يشء من أغراضها .فجنح
ُ

كل منهما يريد بصاحبه االنتقام ،إىل أن ّ
والحاجب ّ
تمكنت مكيدة الحاجب بعصبية جيش البخاري ،وظهر صيته وانترش أمره ونهيه يف
األمصار والرباري").(19

دورا
إن األحقاد التاريخية ّ
يمكن القول ،من مجريات األمور السالفةّ ،
وحدة التنافس بني أرسة أوالد الجامعي وآل ابن موىس أ ّدت ً
أن
الرسية التامة التي أدار من خاللها الحاجب أمر وفاة املوىل الحسن األول) ،(20والتمهيد ملبايعة املوىل عبد العزيز .واألكيد ّ
محد ًدا يف ّ

لتمر من دون استثمار
سياسة القرب والحظوة التي نهجها املوىل الحسن األول تجاه أوالد الجامعي عىل حساب أمراء الحجابة ،لم تكن ّ
ذرعا "لكونه الوزير األعظم و[كون] أخيه السيد محمد
الحدث الجديد إىل أبعد مدى ممكن؛ فهي جعلت الوزير الحاج املعطي يضيق ً
الصغري وزير الحرب ،فجعل يدعو خفية لبيعة موالي محمد بن موالي الحسن املعزول بمراكش").(21

16

املرجع نفسه ،ص .224

18

خالد بن الصغري ،بريطانيا وإشكالية اإلصالح يف املغرب ( 1904 - 1886الرباط :دار أيب رقراق للطباعة والنرش ،)2003 ،ص .373

 17محمد بن الحسن الحجوي ،دفرت تقاييد لحوادث تاريخية :أيام املوىل عبد العزيز واملوىل عبد الحفيظ (الرباط ،مخطوط رقم ح  ،)128ص 47؛ مصطفى فنيرت،
"املخزن وقواد البوادي" ،يف :إبراهيم بوطالب(منسق) ،البادية املغربية عرب التاريخ ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة محمد الخامس يف الرباط ،سلسلة
ندوات ومناظرات (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)1999 ،ص .87 - 73
 19املرشيف ،ص .218
ً
 20كان البالط املخزين واملمثلون الدبلوماسيون األوروبيون عىل علم تام بمرض املوىل الحسن األول ،وبأنه كان يعاين أملا حا ًدا يف القلب والكبد .وقد أشارت إىل ذلك
مجموعة من املراسالت والتقارير ،ومنها مجموعة الوثائق ،ج  ،10ص  .285 ،204انظر كذلك:

Arnaud, p. 75.

بريدا إىل أخيه القنصل الربيطاين يف الدار البيضاء ،ومن هناك وصل إىل طنجة الخرب الذي أبرقته املفوضية
أن القائد ماكلني أرسل ً
ويشري وايزغربر ( )Weisgerberإىل ّ
الربيطانية إىل جبل طارق وإىل وزارة الخارجية .وهكذا ،كانت لندن عىل علم بموت السلطان يف الوقت الذي كان رعايا املغرب يجهلون ذلك.
 21املرشيف ،ص .218
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حسم االنتماء العصبي والذكاء املتوقد املسألة ،ونجح الحاجب يف املكوث تلك املدة الكافية يف مكناس ،حيث تتمركز عصبيته،

متج ّن ًبا دخول مدينة فاس ،حيث عصبية أوالد الجامعي وجيش رشاقة املوالني لهم.

ُّ
وتمكن الحاجب ،بحيله ودسائسه ،من إطاحة الصدر
ُتفرس القضية إ ًذا ،بتوظيف موازين القوى يف حلبة الرصاع بشأن السلطة،

األعظم ومنارصيه .وقد دخل املخزن مرحلة جديدة لم يتحقّق لها النضج الكايف ،ولم تستند إىل ركائز مجتمعية قوية تكفل لها عنارص

إن القضية لم تتعد املغامرة الشخصية ،وفاحت من خاللها عنارص االنتقام والحقد؛ "ولم يكتف
الدوام واالستمرارية .بل يمكن القول ّ
ّ
ليتأكلوا يف غياهب السجون ،بل س ّلط مبضعه كذلك عىل ثروتهم التي
باحماد بتوجيه سهامه إىل أوالد الجامعي ،ومنارصيهم بالحبس

تراكمت عىل عهد عدة سالطني من أجل تجفيف مناهل قوتهم املادية ،فصادر ّ
طابورا
كل ممتلكاتهم يف املدن والبوادي ،وافتعل لهم
ً
من املداينني اعتمدت دعاويهم ً
باطل ودون وجه حق").(22

عهد الوصاية وطبيعة االستقرار الداخيل
نسبيا ،وامتلك الحاجب موىس بن أحمد قدرات متميزة يف ضبط إيقاع التوازن الداخيل،
استقرارا
حقق عهد الوصاية للمغرب
ً
ً

تحد
واتضح ذلك من خالل نجاحه يف القضاء عىل االنتفاضات التي عرفها املغرب يف بداية هذا العهد؛ إذ ُت َع ّد انتفاضة الرحامنة أهم ٍّ

ويفصل لويس أرنو يف
واجهته السلطة الجديدة ،وأبان باحماد من خاللها دراية كبرية بمعالجة قضية الخارجني عن أوامر السلطان.
ّ
)(23
جراء هذه "امللحمة" ،والتي ُقدرت بآالف األرسى ،وفرضه عىل
مقدمات هذه االنتفاضة  ،ويختمها بالغنائم التي حصل عليها املخزن ّ

الرحامنة "أداء الرضائب املتأخرة ملدة سنتني ،ومساهمة حربية ضخمة ،تبلغ  200.000دورو ،بهدف منعهم من االنتفاضة مجد ًدا").(24

وقد كشف باحماد "عن فهم سيايس ال يجا َدل ومعرفة دقيقة بأوساط األهايل ّ
مكنته من إرساء الهدوء بالجنوب الغريب للمملكة").(25

أثنى األعرج السليماين عىل عهد الوصاية ،وقال عن باحماد أ ّنه "قام بسياسة الجمهور ،قيام رجل مضطلع باألمور ،وقبض عىل

محافظا عىل ناموس اإلمامةً ،
ً
مقتفيا آثار املوىل حسن يف سياسته الداخلية
سالكا سبل االستقامة،
صولجان إدارة اململكة ،وسار بسرية حسنة
ً

فإن سياسته الخارجية لم
والخارجية") .(26وإذا كنا نتفق معه بشأن استمرار معالم السياسة الداخلية نفسها خالل عهد الحسن األولّ ،
تكن كذلك ،بدليل إعراضه عن موضوع البعثات التعليمية إىل أوروبا وال مباالته بأفواج املتعلمني الذين عادوا يف عهده إىل املغرب.

تبدو مالمح غياب النضج الكايف داخل التجربة السياسية الجديدة ،وافتقاد هذه التجربة الرشوط املجتمعية القمينة بضمان

استمراريتها ،يف أفول نجمها مع غياب مهندسها األبرز باحماد؛ ففي عام " 1899تسارعت املنايا ألخذ أوالد السيد موىس بن أحمد،

الذين هم وزراء الدولة ،فكان أولهم موت السعيد بن موىس الذي هو حينئذ وزير الحرب [ ]...ثم مات عقبه أخوه إدريس الحاجب

[ ]...وبعده مات الوزير األعظم السيد أحمد بن موىس بن أحمد [ ]...يف [أيار /مايو  ]....[ ]1900وبموته اختل النظام وانفصمت عرى

األحكام [ ]....ملا كان عليه  -بحسب املرشيف -من النصيحة وحسن التدبري واقتفاء أثر سياسة من قبله ،وهو إذ ذاك ّ
بكل أحوالهم خبري").(27
22

الصديقي ،ص .55

Arnaud, pp. 92 - 121.

23

Ibid., p. 120.

24

Bulletin du comité de l'Afrique Française, Février 1897, pp. 50 - 51.

25

 26السليماين ،ص .397
 27املرشيف ،ص .240
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فإن حكمه هذا
وإذا كان صاحب الحلل البهية يسند الخربة وحسن التدبري والنصيحة ،واقتفاء سياسة الحسن األول ،إىل الوزير األعظمّ ،

يكتنفه االضطراب مرة أخرى ،حني يعقب عىل ذلك يف املوضع نفسه ً
قائل" :ومن الحكم قولهم :أربعة أشياء ال يدوم معها م ْلك :غش الوزير،

تلميحا ،إحدى هذه الصفات أو بعضها ،وخاصة أنه أتبع ذلك بذكر تفاصيل الرثوة
وسوء التدبري ،وخبث النية ،وظلم الرعية") ،(28مثب ًتا له،
ً

املالية الضخمة التي تركها وراءه ،وأجمل املرشيف مقدار ثروته ً
قائل" :فيكون دخل السلطان أقل من عرش دخل الوزير بكثري يف هذه املدة").(29
ذكر األعرج السليماين ،من جهته ،سمة االستقرار الداخيل الذي عرفه املغرب يف عهد الوصاية" ،ولم يزل األمر عىل ذلك إىل أن

وتغي نظام الحكومة باملرة ،ووقع
هلك الحاجب أحمد بن موىس [ ]....وبموته ظهرت األوابد ،واختلفت العقائد ،وتطلعت رؤوس الشياطنيّ ،
االنقالب الفجايئ يف هيأتها [ ].......فعمت الفوىض يف البالد وطغى حارضها والباد") .(30كما ِ
أسف ابن زيدان عىل انقراض عهد الوصاية،
ّ
)(31
فبموت مهندس االستبداد "حدثت حوادث ،وفظائع يشيب لها الرضيع ،ووقع الدخيل يف الدولة واختل النظام وفسدت األحوال" .
يسميهم ابن زيدان  -إىل الرتكة الضخمة التي خ ّلفها الوزير أحمد بن موىس" ،ولم
كان من عالمات ذلك امتداد يد الخائنني  -كما ّ

يصل املخزن من أمتعته املبيعة بأسواق املدن بعد سمرستها ّإل النزر اليسري -وأضاف ً
قائل  -كما مدت أيدي النهب واالختالس يف أموال
غريه وأمتعته ممن صدر األمر بحيازة أموالهم لبيت املال كابن العالم قائد املشور [ ]...والفشار ،ولم يقع االقتصار عىل أخذ أموال من ذكر

من املستخدمني وضمها إىل بيت املال ،بل مدت اليد العادية يف ّ
كل من له أدىن علقة أو اتصال بهما من األقارب واألباعد").(32

مجتمعيا ،يؤسس االنتقال بالسلطة من طور االستبداد إىل مرحلة تنفيذ سلطة
خيارا
يمكننا القول ّ
إن تجربة عهد الوصاية لم تكن ً
ً

ومشوهة .لذا ،ال عجب أن تموت التجربة بوفاة صاحبها ،فهي لم
وطنية راشدة؛ إنها إعادة إنتاج الصورة القديمة بأدوات جديدة
ّ
تؤسس قواعد تداول سيايس حقيقي حني ُح ِّجم دور املوىل عبد العزيز ،ولم ُترتك له متنفسات حقيقية الكتساب تجربة الحكم ،وممارسة

ً
أشواطا مهمة.
السياسة الداخلية والخارجية ،ومواصلة خيار التحديث املتعرث الذي قطع فيه املوىل الحسن األول

نهاية تجربة باحامد وبداية حكم عبد العزيز
عاديا ،بل ّ
فريدا يف تاريخ ممارسة السلطة السياسية يف املغرب .لذا ،لم
لم تكن تجربة حكم باحماد حدثًا
شكلت استثناء ً
سياسيا ً
ً

ألن م ْلكه كان موقوف
يكن
"مستغربا أن نجد أعضاء الدائرة املخزنية ،إثر وفاة أحمد بن موىس ،يبايعون املوىل عبد العزيز من جديد ّ
ً
التنفيذ يف ظل استبداد الوزير الصدر") .(33وبموت الوزير الكبري يف  13أيار /مايو  1900بدأ ،يف نظر وايزغربر ،نهاية املغرب العتيق).(34

دشنت فرتة حكم املوىل عبد العزيز نهاية ما يمكن نعته بمسري اإلصالح الذي دشنه والده مع إيفاده البعثات التعليمية نحو بالد

الغرب األورويب؛ فلم يتمكن السلطان الجديد من مواصلة املسرية التنموية ،فبقي الوضع عىل ما كان عليه زمن بداية عهد املوىل الحسن

األول .عرف هذا العهد أخطر النكبات التي باتت تهدد كيان الدولة واملجتمع ،ومنها احتالل وجدة والدار البيضاء ،وقبلهما توات
ومجموعة من التخوم الصحراوية يف الجهة الجنوبية الرشقية للمغرب.

28
29

املرجع نفسه ،ص .240
املرجع نفسه ،ص .241

 30السليماين ،ص .398
31

ابن زيدان ،ص .396

33

الصديقي ،ص .463

32

املرجع نفسه ،ص .395
34 Frédéric-Guillaume Weisgerber, Au seuil du Maroc moderne (Rabat: Editions La Porte, 1947), p. 95.
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ومن عالمات الوهن السيايس ،يف نظر األعرج السليماين ،أن تصدر "لتسيري دفة السياسة من الوزراء من لم تتقدم تجربة وبلوا

األمور كما ينبغي وال قرؤوها دراسة ،وال ارتقوا فيها بالتدريج والتجربة [ّ ]....
ويستبد باملغنم دونه") .(35كما
يرتصد غريه ليقتنصه
ّ
كل واحد ّ

وصف السليماين املهدي املنبهي)ً (36
فإن معلوماته يف العلم والسياسة قليلة أو
شجاعا
شهما
قائل" :وإن كان هذا الخلق
عربياّ ،
ً
ً
ً
كريما ً
معدومة[ ،وهو] غري متدرب عىل جالئل األمور وال له مقدرة بسياسة الجمهور").(37

)(38
يسميهم املرشيف .وذكر أ ّنه "وقع االتفاق بينهم ملا هم عليه من املشاحنة يف ما بينهم
أصبحت السلطة يف يد الوزراء األربعة  ،كما ّ

والعداوة الخفية وافرتاق الكلمة ،بسبب الحسد واملزاحمة عىل نفوذ الكلمة والرىض ،عىل أ ّنه ال يختص واحد منهم بإبرام يشء أو نقضه،

من ّ
كل ما يتعلق باألمور السياسية واألحكام املخزنية والتنفيذات السلطانية ،وغري ذلك [ّ ]....إل بعد اجتماعهم عىل ذلك ومشاركتهم
)(39
أن الوزير املنبهي
مما كان يحدث داخل دهاليز السياسة املغربية؟ يبدو ّ
فيه واتفاقهم عىل وقوعه أو عدمه"  .لكن أين موقع السلطان ّ

قد تفتقت "عبقريته" عن الحل املالئم.

إن ما كان يعني املنبهي  -عىل ما اشتهر من ألسنة الناس  -هو أن ُيدخل الرسور عىل السلطان "ويقويه عىل ذلك بأمور املخرتعات
ّ

اإلنكليزية ،من زخارف صوره وعجائب صنعته ّ
ويفصل وايزغربر يف أدوات التسلية
مما يوافق طبعه وهواه").(40
ّ
وكل ما أمكنه جلبه له ّ

املستوردة؛ مم َّثلة يف السيارات وآالت البيانو وأجهزة الطهو والساعات والراديو والحيوانات املفرتسة والبدالت وفساتني النساء والقبعات
والحيل واأللعاب امليكانيكية وآالت التصوير ،ومنها واحدة بالذهب الخالص).(41

لم يبتدع الوزير املنبهي هذه الوسيلة ،بل كانت سياسة هداية ورشاد اتبعها الحاجب الوزير أحمد بن موىس ،إذ كان يحجب

"الصبي عن الناس ويعوذه اللذات التي يدعو إليها ترف أحواله [ ]....وينسيه النظر يف األمور السلطانية ،حتى يستبد عليه").(42

تتعلق املسألة باالستغراق يف اللهو بأموال بيت املال ،وذلك يف لحظة تاريخية كانت تتطلب املزيد من الحزم والجد للذود عن كيان

أن ّ
أن ممارسته بال حدود ،واإلفراط فيه يؤديان
"كل األدباء الذين تحدثوا عن "لهو امللوك" يتفقون عىل ّ
األمة والدولة ،خاصة إذا علمنا ّ
ّ
إىل ضياع السياسة وخراب اململكة") .(43ويف هذا اإلطار قال األعرج السليماين عن الحسن األول إ ّنه "فطم نفسه عن رضاع املالهي ،فلم
ندان").(44
ضدان ،وأن ليس اللتقائهما ّ
أن امل ْلك وال ّلهو ّ
يعرف اللهو ما هو ،وال البطالة ما هي ،لعلمه ّ

من جانب آخر يمكن قراءة أزمة رشعية النظام السيايس ،وحجم التدخالت الخارجية من خالل ثورة الجيالين بن إدريس الزرهوين

وانتفاضة الريسويل.
35

الخلويف ،ص .25

ً
وزيرا للحربيةُ .ص ِّنف يف خانة املنارصين لالتجاهات
عسكريا
 36املهدي املنبهي ،بدأ مشواره املهني
ً
كاتبا ً
وعينه املوىل عبد العزيز ً
بسيطا يف فاس ،واختاره باحماد ً
خاصا لهّ ،
وعد رجل الربيطانيني يف البالط العزيزي .فشل يف القضاء عىل انتفاضة الجيالين بن إدريس الزرهوين ،كما حيكت الدسائس السياسية ضده ما ساهم يف ابتعاده
التحديثيةّ ،
عن الحياة السياسية وحصوله عىل الحماية اإلنكليزية.

 37عبد القادر الشاوي" ،التخلف والنهضة أو املغرب والغرب" ،مجلة بصمات العدد ( 5منشورات جامعة الحسن الثاين ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ابن مسيك ،)1990 ،ص .49

 38األربعة الكبار هم :وزير الحرب :املهدي بن العريب املنبهي ،والوزير األعظم محمد غريط ،ووزير املالية محمد الشيخ التازي الفايس ،ووزير الخارجية عبد الكريم بن
سليمان.
 39املرشيف ،ص .260
40

املرجع نفسه ،ص .244

Weisgerber, p. 98.

 42املرشيف ،ص .224

41

 43عز الدين العالم ،اآلداب السلطانية :دراسة يف بنية وثوابت الخطاب السيايس ،سلسلة عالم املعرفة العدد ( 324الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
شباط /فرباير  ،)2006ص .128
 44السليماين ،ص .391
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حركة الجياليل بن إدريس الزرهوين
رشعيا للحكم،
وعد نفسه ،من الجهة املقابلة ،وارثًا
وصفت الكتابات السلطانية الزرهوين بالف ّتان ،ونعتته بأقبح األلفاظ واأللقابّ .
ً

بصفته املوىل محمد بن السلطان الحسن األول.

وبش من كان يلقاه بأنه سيكون له شأن وم ْلك ،وربما دعا بعض األرشاف والعلماء إىل
طاف الجياليل "قبائل املغرب ومدنهّ ،

متابعته ،فلم يجد منهم أذ ًنا صاغية ،إىل أن ألقته املقادير بقبيلة غياتة ،فصار يطوف مدارشها وقراها عىل 'حمارة' ،ومعه كتب وأوراق

ويحرض من يلقاه عىل إثارة الفتنة باسم الدين ،وتغيري املنكر،
يعظ الناس بها ،ويحط من قدر السلطان ورجاله ،ويرفع شأن نفسه،
ّ
باكيا عىل اإلسالم وغربته ،إىل أن قال له شخص يف جماعة :لو وجدنا السبيل للرشيف موالي محمد ابن
ّ
متأو ًها عىل الدين وضيعتهً ،

موالي الحسن لبايعناه .ففي الحني رفع عقريته بالبكاء وا ّدعى أنه هو موالي محمد ابن موالي الحسن املوتور يف م ْلكه ،املستبد عليه يف

سلطانه الذي يستحقه بإرثه من أبيه").(45

يستحق هذا النص م ّنا التأمل والتحليل ،إذ تبدو من خالله مقدمات التعبئة للفكرة والرتويج لها .وقد حاول الزرهوين الحط من

إن القاعدة املنارصة له من قبيلة غياتة وغريها
قيمة زعيم الحركة عندما نأى باألرشاف والعلماء عن مساندة دعوته ،وهو ما يجعلنا نقول ّ

أن قبيلة غياتة وقبائل
افتقدت عنرصي العلم والرشف ،وهما أساس البيعة ورباط امل ْلك .ونستنتج ،من خالل اإلخراج القصيص للنصّ ،
أخرى لم تكن باملستوى الوضيع الذي أملح إليه من قبل؛ فالسبيل الوحيد ،من وجهة نظرها ،إىل التغيري هو االنتماء إىل دائرة األرسة
املالكة .وليس من حق أحد أن يثور عىل النظام ما لم يح ْز الرشعية التاريخية والرمزية .وهنا سيلتقط الجياليل بن إدريس هذه اإلشارة

التي يبدو أنها كانت مرتبة سابقًا ،ليزعم أ ّنه هو نفسه املوىل محمد ابن الحسن األول.

يدعي أنه هو
كثريا من الغوغاء ،وصار ّ
حمل ابن زيدان عىل الزرهوين بشدة ،فقد كانت للزرهوين "معرفة بفنون السحر ،أضل بها ً

املوىل محمد نجل السلطان [ ]...الحسن األول وصنو السلطان املوىل عبد العزيز") .(46وأرجع أسباب استفحال أمر "الف ّتان" إىل الغوغاء

والرعاع الذين خدعتهم حيله وطالسمه التي كان يمارسها يف مناطق تجوله واستقراره .لكننا ال نجد إشارة ِّ
تشكك يف مسؤولية النظام

العزيزي ،ويف دوره يف اإلرضار بالقضية الوطنية وعجزه عن مدافعة التكالب االستعماري عن مجموعة من املناطق والتخوم ،وعالقة

ذلك بإنتاج أمثال "الف ّتان" وغريه.

وتحدث األعرج السليماين عنه ً
كثريا ما أراه يتظاهر بالزهد والعفاف وكرثة التالوة واألذكار") .(47كما تدخّ لت الفتوى
ّ
قائل" :وكنت ً

"وأما ما صدر يف هذا الزمان من الثائر الف ّتان من الخروج عن الطاعة وفراق
الرسمية إلضفاء املرشوعية عىل النظام العزيزيّ ،
فرصحت قائلةّ :
الجماعة ومحاربة جيش السلطان والتلبيس عىل الناس بالسفسطة والبهتان ،فهو من الذنوب الكبائر املذمومة عند األوائل واألواخر").(48

اهتمت الفتوى باملوازنة بني املصالح واملفاسد املرتتبة عن مسألة الخروج عن بيعة السلطان والدعوة إىل حركة سياسية بديلة ،ورأت

سببا للبلقنة السياسية ،يف
يف ذلك إضعا ًفا لبقايا القوة املوجودة ،وانحازت إىل أولوية درء املفاسد .وكانت انتفاضة "الف ّتان" ،بالنسبة إليهاً ،

زمن لم تتوان القوى الغربية يف استغالل الثغرات الداخلية لتعميق الجروح والدفع باألزمة إىل أبعد مدى ممكن.

 45أبو العباس أحمد الزرهوين ،عمدة الراوين يف تاريخ تطاوين ،جعفر بن الحاج السلمي (محقق) ،سلسلة تراث  ،6ج  ،2ط ( 2طنجة :منشورات جمعية تطاون أسمري،
الطباعة :ألطوبريس ،)2001 ،ص .97

46

ابن زيدان ،ص .402 - 401

48

محمد الفالح العلوي ،جامع القرويني والفكر السلفي  ،1914 - 1873منشورات مجلة أمل (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)1994 ،ص .128

 47السليماين ،ص .401
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وعبت عن رفض ممارسات النظام العزيزي،
دلت حركة الجيالين بن إدريس الزرهوين عىل اهتزاز صدقية الدولة وهيبتهاّ ،

جزءا من النسق الداخيل للسلطة
والتعلق بأي وسيلة ممكنة ،وبأي زعامة تخاطب عواطف الناس وآمالهم ،وخاصة عندما ّ
عدت نفسها ً

السلطان ضمن الصف
الحاكمة؛ فقد "تسببت سياسة املوىل عبد العزيز ،من الناحية االجتماعية والدينية ،يف تشكيل رأي عام ،يص ِّنف
َ

أن الفوىض السياسية التي عرفها هذا العهد استمدت أسسها وتربيراتها من هذا التصنيف.
املسيحي") .(49وال شك يف ّ

ّ
أن محاوالت التغيري كانت عاجزة عن الخروج عىل النسق العام الذي انبنت عليه آليات التداول
دل مجمل هذه اإلشارات عىل ّ

السيايس يف املغرب؛ ّ
مسوغات رشعيتها من داخل نسق الحكم الداخيل،
فشكلت استنساخً ا وتجربة مكررة ملا سبقها .وكانت تبحث عن ّ
حقيقيا لقياس درجة فعالية ممارسة السلطة السياسية .واستغلت هذه الحركة مظاهر التذمر املجتمعي من سياسة املوىل عبد
مؤشًا
بصفته ّ
ً
العزيز الذي َق ِبل تطبيق نظام الرتتيب ،وانفتح عىل مؤسسات القرض الرأسمايل بما سمح بنشوء "معارضة – راديكالية  -دينية  -وسياسية

وقبلية [ ]....استطاعت أن تخرتق عىل املستوى نفسه ،مواقع النظام نفسه") .(50كما د ّلت بالدرجة نفسها عىل تعلق املجتمع بمؤسسة
السلطان عندما كانت تؤسس البدائل املمكنة للنهوض والتنمية.

ّ
تدل طبيعة هذه الرؤية ،بقوة ،عىل ضآلة دور القاعدة والنخبة يف صوغ تجربة جديدة تؤسس سكة تنموية حديثة ،ينخرط يف السري

عليها ّ
كل من الدولة واملجتمع ،بصورة متناغمة ومتكاملة.

وما يمكن قوله بصفة نسبية يف هذا املجال هو إ ّنه بانتهاء عهد الدولة العصبية مع ّ
واملوحدين ،أصبحت حلبة
كل من املرابطني
ّ

املعيار األساس الذي ّ
ُ
يؤطر الحياة
الرشيف
النسب
الحكم السيايس فاقدة مبدأ القاعدة املجتمعية ،مم َّثلة يف العصبية وال ِّنحلة .وأضحى
ُ
َ

العامة مع ّ
كل من الدولة السعدية والعلوية .ووجدنا أنفسنا أمام قطيعة لم تسمح ببلورة مسري سيايس يعالج قضية التداول السيايس ويدفع

مر الدهور والفرتات التاريخية املتعاقبة .لكن ،ألم تقم الدول
يف اتجاه مراكمة التجربة ،وتأسيس منطق الدولة املستقرة والفاعلة عىل ّ
العصبية نفسها بنفي هذه الخاصية وربط منطق السلطة بذاتها ومصالحها الفئوية؟ ألم تتأسس التجربة املوحدية عىل نفي معظم ما

مؤرخو مصمودة إلنجازات املرابطني ففرضوا ً
إخباريا ينال من الخصم وينترص لإلنجازات التي
نمطا
ً
أنتجته عصبية ملتونة؟ ألم يتنكر ّ

دونها البيذق وصاحب الحلل املوشية ،وعبد الواحد املراكيش وغريهم؟
ّ

ثم ،الخ ّزان الحقيقي للرتاكمات
تغيب يف تاريخنا املؤسسات الثابتة واملستقرة التي تستمر مع زوال الدول والعصبيات .ونفقد ،من ّ

السياسية واملجتمعية القمينة بتوفري الرشوط الفاعلة إلنجاز األدوار التاريخية الكربى .ولقد أدى غياب هذه التقاليد إىل إنتاج انفصام جيل

وسياسيا.
واجتماعيا
وبرشيا
تنمويا
بني الدولة واملجتمع ،وافتقدنا الحاضن الذي ال يمكن ،من دونه ،صناعة التغيري والتحول نحو األفضل،
ً
ً
ً
ً
كان الفقيه الحجوي يعي فكرة الرتاكم واملرحلية يف صناعة قرارات الدولة واملجتمع ،فالنظام العرصي يف أوروبا القائم ٍ
آنئذ عىل

تدريجا يف أجيال متطاولة").(51
دفعيا ،بل كان نتيجة قرائح أمم أوجدته
ً
نظام املجالس الشورية االنتخابية ،يف نظره" ،لم ّ
يتكون ً

لقد أدركت القوى الغربية ،وخاصة الفرنسية منها ،حجم الثقوب املتناثرة داخل مجاالت السلطة واملجتمع ،فأذكت الرصاعات ووظفت،

بأسلوب غري مبارش ،حركة الجيالين الزرهوين يف مرشوعها االستعماري العام .وإذا تمكن الزرهوين من تحقيق انتصارات كثرية عىل الجيش

يقدم ً
سياسيا باملستويات الدنيا ملمارسة السلطة السياسية ،بل ُحددت له أدوار معينة نفذها ،من دون وعي منه ،لخدمة
بديل
املخزين ،فإ ّنه لم ّ
ً
أهداف فرنسا اإلسرتاتيجية يف شمال أفريقيا ،بغية إضعاف املؤسسة املخزنية وانتزاع مجموعة من االتفاقات واملصالح االستعمارية.

Charles-André Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1415 - 1956 (Paris: Editions J. A., 1978), p. 42.

50

51

عبد القادر الشاوي ،السلفية والوطنية (بريوت :مؤسسة األبحاث الجامعية ،)1958 ،ص .16
محمد بن الحسن الحجوي ،النظام يف اإلسالم (الرباط :املطبعة الوطنية ،)1982 ،ص .20
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فتشوه
أن "النظام الذي تسري به الدول اإلسالمية من أقدم عرصها قد هرم []....
ولقد أشار الحجوي ،من وجهة نظر مقارنة ،إىل ّ
ّ

وجهه باألخالق السافلة الفاشية وعدم التعلم ،فيضطر السلطان لتولية الجاهلني ،فال يحسنون ،إذ ال علم [ ]....والنظام الذي أسسته
الدولة العرصية وجرى مفعوله يف العالم [ ]....ال وجود له ،ولم تتوافر يف املغرب أسبابه ومعداته").(52

تاريخيا ّ
مكنه من توظيف فكرة الرتاكم لفهم الحارض وتفسري أسباب انحطاط العالم اإلسالمي عامة،
وعيا
ً
كما امتلك الحجوي ً

واملغرب خاصة ،من طريق مقارنته بضده األورويب .لكننا ال نتفق معه عندما ينأى بالسلطان عن أسباب الفشل ،ويصفه بالحالة املتقدمة،
حمل بطانة السوء
أو بالجزيرة املنعزلة التي فقدت املحيط املتناغم مع تصوراته اإلصالحية ،وهو عني ما ذهب إليه ابن زيدان عندما ّ

أسباب فشل البعثات التعليمية املغربية يف عهد الحسن األول.

وال يمكننا إنكار دور بطانة السوء يف تعطيل مسرية التنمية داخل أي مجتمع يصبو إىل التغيري واإلصالح .لكن هذه البطانة هي ،مع

ذلك ،منتج خالص للقادة السياسيني ،وعندما تفشل هذه النخبة يف الحد من فسادها وإفسادها ،يكون فشلها ً
دليل عىل عدم أهليتها

للحكم وممارسة سلطة راشدة وفاعلة.

الريسوين واملواجهة مع األجانب
تحد للسلطة املخزنية ،خاصة بعد اعرتاضه األجانب وخطفهم،
من جانب آخر ،م ّثلت حركة الريسوين (أو الريسويل)) (53أخطر ٍّ

"وامتداد نفوذه داخل املثلث الرابط بني طنجة وتطوان والعرائش") .(54ونتجت خطورة حركة الريسويل من وجوده يف منطقة قريبة من
واعيا بهذه الخصوصيات ،ما جعله يقدم عىل اختطاف الشخصيات
طنجة ،مركز التمثيل الدبلومايس األجنبي .وقد كان ،هو نفسهً ،
ودبلوماسيا.
سياسيا
الوازنة
ً
ً

أن طموحاته السياسية املتنامية ساهمت بدور أسايس يف تكوين شخصيته ،ويتضح ذلك من خالل نتائج املفاوضات التي
ويبدو ّ

كانت تعقب عمليات االختطاف ،فبعد أخذ األمرييك أيون بريديكاريس  Ion Perdicarisرهينة لديه ،نجح الريسويل يف انتزاع منصب

أن عمق األزمة البنيوية للمخزن العزيزي ،وعدم وجود كاريزماتية تستحق الخضوع واالمتثال ،ساهما يف استمرار
قائد الفحص .ويبدو ّ
عالقاته املتوترة مع املخزن والقوى األجنبية .ويف هذا اإلطار كان خيار الفوىض واالختطاف املالذ الحصني للريسويل.

توج الريسويل مسريته هذه باالختطاف الشهري للقائد هاري ماكلني ( Harry MacLeanاإلنكليزي) الذي كان يف مهمة تفاوضية
ّ

أسريا من [كانون األول]  /دجنرب  1906م إىل [ 6شباط]  /فرباير  1908م") ،(55وتدخّ ل اإلنكليز إلطالقه مقابل
معه .وقد "ظل ماكلني
ً
منح الريسويل الحماية اإلنكليزية ،و 20000جنيه ،وإطالق بعض أنصاره.

 52الخلويف ،ص .10
ِ
 53الريسويل أو الريسوين ،ولد عام  1868أو  .1870ينتمي إىل أرسة رشيفة استقرت بني تطوان وطنجة .تلقى تعليمه األويل يف مدارس بني عروس .ويف الفرتة (،)1892 - 1890
ّ
شكل جماعة صغرية ركزت عملها عىل اعرتاض املسافرين ورسقة األموال ،ففي عام  ،1903خطف أحد املقربني من الريسويل مراسل صحيفة التايمز ُولرت برتون هاريس
َ
املختطف متأتية من كونه مرافقًا للسفري اإلنكليزي كرييب غرين  Kirby Greenالذي كان يف مهمة دبلوماسية لدى السلطان الحسن
 ، Harris Burton Walterوكانت قيمة
األول .كما أن الريسويل اختطف الدبلومايس األمرييك بريديكاريس ،وأنهى مغامراته تلك باختطاف القائد هاري ماكلني وحصوله عىل الحماية اإلنكليزية ،وانتهى به املطاف
إىل السقوط يف يدي محمد بن عبد الكريم الخطايب ،وكانت وفاته يف منطقة أجدير عام  .1926بترصف عن:
54 Leonhard Karow, Neuf années au service du Maroc 1900 - 1908, Monique Miége & Jean-Louis Miége (trans.), Collection mémoire du
Maroc (Rabat: Editions La Porte, 1998), pp. 69 - 70.
55 Abdallah Laroui, Les origines sociales et culturelles du nationalisme Marocain (1830 - 1912) (Casablanca: Centre Culturel Arabe, 1993),
p. 351.
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ّ
أن السلطة العزيزية
دل مجموع هذه الحوادث عىل وجود خلل كبري يف ممارسة الفعل السيايس وضبط إيقاع التوازن الداخيل .ويبدو ّ

فقدت مقومات رؤية إصالحية ملعالجة اإلكراهات الداخلية والتحديات الخارجية.

"أن موالي عبد العزيز قد جالت يف رأسه فكر ُة الشورى والديمقراطية وأتاه سفرا ُؤه بهذه األفكار،
وضمن هذا السياق ذكر الحجوي ّ

ففعل بها ،وكان أول ما فعله جعل مجلس شورى من الوزراء ينعقد ّ
األمة
كل يوم للتداول يف األمور املهمة تعرض عليهم [ ،]....لكن ّ

جاهلة والوزراء معهم قصور وتنافس") .(56وقد برزت الفكرة بعد السفارتني اللتني توجهتا إىل ّ
كل من إنكلرتا بقيادة املنبهي ،واألخرى التي
يممت ِقبلتها نحو فرنسا وروسيا.
نثري هنا سؤالني يتعلقان بمقدمات إصالح من هذا النمط ،يف مجتمع غارق يف األمية ،وتحت قيادة نخبة سياسية فاسدة ومفسدة،

وسياسيا يف مثل الوضعية التي كان يعيشها املغرب؛ أهو استرياد األفكار والتصورات
تاريخيا
كما يصفها الحجوي :ما هو املطلوب إنجازه
ً
ً
اإلصالحية ،كما يويص بها "الخرباء األجانب" ،أم إصالح املجتمع ومنظومته الثقافية والتعليمية ،وتأسيس قاعدة مجتمعية واعية

وخارجيا؟
داخليا
بحجم التحديات التي تنتظرها
ً
ً

يفرض هذا املخرج األخري الذي نعتقد أهميته ،عىل السلطة الحاكمة التنازل عن كربيائها ،وإرشاك النخب والفئات االجتماعية
ُ
التفعيل السيايس ثمر ًة ونتيجة ملمارسة سلطة راشدة يف عالقة الدولة باملجتمع
بناء عليه،
والدينية يف هذا املرشوع التاريخي .ويأيتً ،
ومكوناته األساسية.

فاقدا مقدمات النجاح ،كما أنه يوضح املسافة السحيقة التي
يشكك هذا السؤال ،إ ًذا ،يف حقيقة منظور السلطة لإلصالح ،إذ يبدو ً

كانت تفصل بني املخزن ،الحالم بمرشوع لن يتحقق ،واملجتمع الغارق يف معاين الفوىض والفاقد ألي تطلع تنموي حقيقي.

الرصاع بني املوىل عبد العزيز واملوىل عبد الحفيظ بشأن السلطة
األمة وأنها لم تظفر بدواء تشري به ،عقد املؤتمر بالخزيرات ،ولم يعد
يمكن القول ّ
إن املوىل عبد العزيز "ملّا [ ]....رأى قصور مدارك ّ

سببا يف ثورة أخيه املوىل عبد الحفيظ").(57
الستشارة ّ
األمة ،فوقع يف غضبها وكان ً

َ
بداية انقطاع الصلة بني املخزن ومجلس األعيان ،فلم "تقع استشار ُته إبان
م ّثل القَبول العزيزي ببنود مؤتمر الجزيرة الخرضاء

جمعهم وإعالمهم بنتيجة املؤتمر ،ومن غري جرب
انعقاد املؤتمر وال من بعده ،وإ ّنما أذن لهؤالء املمثلني باالنرصاف ،دون أن يقع
ُ
ً
وتبي ألهل العقد
قدرا
خواطرهم بكلمة
فضل عن األخذ برأيهم") .(58ويبدو ّ
محتوما بني الطرفنيّ .
ً
أن حالة الطالق السيايس كانت ً

سمي بالبيعة الحفيظية ،فبدأ يربز اسم املرشح البارز  -عبد
والحل رضورة تجاوز الوضع الجديد ،واالنطالق نحو تأسيس عقد سيايسّ ،

ً
ً
محتمل لتحقيق االنتقال السيايس العسري ،وتط ّلب ذلك مجموعة من املذكرات التوضيحية من هذا الجانب أو ذاك،
خليفة
الحفيظ -
وانتهت بوضع رشوط البيعة السياسية املشهورة.

عىل مستوى آخر ،أنتج الرصاع بني األخوين مقدمات تنظري سيايس حقيقي لحالة سياسية مأزومة ،فقد حمل محمد بن عبد

الكبري الكتاين ( )1909 - 1873بشدة عىل االقرتاحات الفرنسية ،ويبدو أنه امتلك مقدمات وعي سيايس أهلته إدراك طبيعة املقايضات
56

الحجوي ،النظام يف اإلسالم ،ص .29

58

محمد املنوين ،مظاهر يقظة املغرب الحديث (بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1985 ،ص .202

57

املرجع نفسه ،ص .34
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االستعمارية بني القوى اإلمربيالية املرتبصة بسيادة املغرب ووحدته السياسية .ولم يكتف الرجل بالتنبيه واإلشارة إىل مواطن الخلل ،بل

أيضا يف حمأة السياسة ودهاليزها املظلمة التي أفضت به إىل املوت يف عهد السلطان عبد الحفيظ.
انخرط ً

تمر بها مؤسسات السلطة وممارساتها
ّ
يستمد الرجل قيمته من مكانة العلم ،ومن الوعي بخطورة املرحلة التاريخية التي كانت ّ

)(59
يسمى ثورة
املخلة بعنارص السيادة واالستقالل" ،وكانت تواليه فئات عريضة من الحرفيني والتجار الصغار"  ،وبدا أثر ذلك يف ما ّ

املكس ،عندما "رفضت ساكنة مدينة فاس أداء حقوق األسواق ،ورضيبة التبغ").(60

تم ّثل ثور ُة املكس هذه مقدمات التغيري األوىل التي عجلت بإطاحة املوىل عبد العزيز وتولية أخيه املوىل عبد الحفيظ الذي أبدى

استعداده لنقض السياسة السالفة وتأسيس سلطة وطنية راشدة ،وهي ظاهرة تكررت أكرث من مرة يف تاريخ املغرب السيايس ،ومن ذلك
ما حدث يف عهد السلطان املوىل سليمان.

بداية عهد املوىل عبد الحفيظ والرصاع السيايس مع املعارضني
تثار أمامنا يف هذا املبحث عالقة املد والجزر بني املخزن ورموزه السياسية من جهة ،والنخب املعارضة ،من تيار الزوايا ،أو القبائل

نسبيا ،ضمن نسق
وفئات األعيان والعلماء من جهة أخرى .فإذا كانت فرتة السالطني الكبار قد ّ
حجمت دور هذه النخب وأدمجتهاً ،

فإن أزمة نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين وتراجع الكاريزماتية السلطانية ،سمحا ببلورة مقدمات
السياسة املرسومةّ ،
مرشوع سيايس يروم النيل من امتيازات السلطة املطلقة ،وتأسيس ما يمكن نعته ببوادر حكم مليك دستوري؛ فقد شهدت الفرتة الكثري

من املشاريع الدستورية التي تالزمت مع عودة مجموعة من وفود البعثات التعليمية ،واستقرار بعض النخب الفكرية املرشقية يف املغرب.
عدها امتدا ًدا لفكرة
لهذا يمكن القول إ ّننا أمام بوادر يقظة حقيقية عىل مستوى التنظريات السياسية والدستورية التي يمكن ّ

االستعداد التي ّ
نظرت لها نخب النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،كالكردودي والتسويل واللجايئ [ ]....وخاصة بعد هزيمتي إيسيل

( )1844وتطوان (.)1860

حصل عبد الحفيظ عىل "مساندة سياسية ومعنوية من زعماء املناطق الجنوبية ،ويف مقدمتهم الجالوي ،واملتويك ،الكندايف")،(61

إن الجالوي منحه القوة
كما سانده
مجموع الفئات الفاعلة يف املشهد السيايس الداخيل ،من أعيان وعلماء وغريهم .ويمكن القول ّ
ُ
تحدث عن عملية الضغط والتهديد بالتصفية الجسدية ضد ّ
كل من حاول
إن وايزغربر ّ
املادية الالزمة إلبرام هذا العقد التوافقي ،بل ّ
االمتناع عن توقيع صك البيعة املرشوطة) .(62وقد حمل "الجالوي معه  500فارس ،وج ّندت الرحامنة العدد نفسه ،وج ّند الكندايف ،200
وقد ّ
شكل مجموع العدد نواة الجيش الحفيظي").(63
كانت البيعة الحفيظية مرشوطة بمطلب الجهاد ،ومثقلة بمجموعات من االلتزامات الداخلية والخارجية .ولم تكن بصمات محمد

بن عبد الكبري الكتاين غائبة عن الصوغ النهايئ لصك هذه البيعة .وملّا كان الرجل يدرك حجم املكابدة واملشاق امللقاة عىل كاهل السلطة

ناجعا ،وهو تكليف املجمع األهيل بمهمة املشاركة يف تحمل تبعات البيعة املرشوطة.
السياسية واملجتمع ،فإ ّنه بحث عن مخرج ظ َّنه ً

59 Laroui, p. 393.
60 Ibid., p. 393.
61 Ibid., p. 391.
62 Weisgerber, p. 127.
63 Ibid., p.127.
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لم يعتد املخزن املغريب هذا النوع من الخطاب من عالم عرف قواعد السياسة ومنعرجاتها ،وأدرك أهمية اإليمان والسياسة يف

حلبة النزال الدبلومايس ،وانتقل من مجرد التنبيه والتنظري إىل مبدأ االقرتاح العميل والحلول الواقعية والصعبة .ولم يستسغ أحد مثقفينا

امتالك رجل الفقه والعقيدة زمام النضال السيايس ،وقد أورد إحدى رسائل الكتاين التي جاء فيها" :وقد علمتم ما وصل إليه األجانب

عب عنها الرشع الكريم بالقسطاس والعدل والنصيحة وعدم
اليوم من النفوذ يف العالم ،فإ ّنما وصلوا إىل ذلك بأمور ،منها الحرية التي ّ

كل موطن وما يقتضيه ،ومعرفة ّ
املحاباة ،والقيام يف ّ
بعضا ،ومعرفتهم بحق من ظهر فيه
كل منصب وما يطلبه ،وعدم إهمال بعضهم ً
أدىن نبوغ وتيقّظ") .(64ويعقّب عىل ذلك ً
يقرها الشيخ
قائل" :وهذا إقرار علني بتقدم اآلخر ،وتأخّ ر الذات ،لكن وسيلة التجاوز التي ّ

نظرا مليزان القوى املختل .وهنا ال
الكتاين ،يف نظره ،ال تخرج عن نطاق دعوة الجهاد التي تبقى مجرد دعوة طوباوية بل وانتحاريةً ،

يتداخل فحسب الدين مع السياسة ،ولكن يتداخل العقل مع الالعقل والواقع مع املخيال (أو األسطورة)").(65

التقط عثمان أشقرا هذه اإلشارات وخرج بهذا االستنتاج ،وحكم عىل هذا الفكر اإلصالحي باالنتحار والطوباوية والالعقالنية

ً
مستدل عىل ذلك بإكراهات الواقع واختالل ميزان القوى ملصلحة القوى اإلمربيالية ،واستحالة فكرة الجهاد التي بويع
واألسطورية،
عىل أساسها املوىل عبد الحفيظ.

كما ُتفصح املراسالت بني السلطان الجديد وزعيم الزاوية الكتانية عن عدم اكتفاء الثاين بالتنبيه إىل مواطن الخلل ،بل إ ّنه قد

ً
جسدتها توجيهاته الواردة يف الوثيقة السالفة الذكر .واقرتح عىل السلطان اقتسام تبعات مواجهة الردود
وضع
حلول ّ
عدها مالئمةّ ،
الدولية املعارضة ،بمنح املجمع األهيل صالحية املوافقة عىل بنود مؤتمر الجزيرة الخرضاء أو رفضها ،ووضع مطالب القوى األجنبية أمام
)(66
مهمة).(67
وقيمها صاحبنا بأنها مقاالت إصالحية ّ
األمر الواقع .كما ُكتب كثري من املقاالت يف صحيفة لسان املغرب ّ ،

ذكر الوقائع وتحليها ،والتقاط عنارص الخلل لدى صاحب كتاب العطب املغريب ،من خالل منحى
تتطلب اإلجابة عن هذا الحكم َ

محورا يف موضوع التحديث بني
ضمن كتابه املذكور
املقارنة بني املغرب واليابان،
ً
ً
انسجاما مع األطروحة التي تب ّناها بحثه ،وخاصة أنه َّ

اليابان واملغرب (.)1906 - 1853

ال ينكر أي باحث يف تاريخ اليابان الحديث الدور املحوري الذي أدته شخصية سايغو تاكاموري  (68) Saigō Takamoriيف إطاحة

النظام الشوجوين الصارم ،القائم عىل قواعد عالقات الوالء اإلقطاعية ،وما نتج منها من التزامات متبادلة وصارمة .وقد ّ
شكل تاكاموري

مع رفيقيه أوكوبو توشيميتيش (69)okubo toshimichiوkido takayoshiكيدو تاكايويش) (70ثالوثًا أسس ميالد عهد امليجي .واختلف
64
65

عثمان أشقرا ،العطب املغريب (بحث يف أصول التحديث وإعاقاته باملغرب) (مراكش :منشورات امللتقى ،)2003 ،ص .64 - 63

املرجع نفسه ،ص .64

 66صحيفة لسان املغرب أسسها يف مدينة طنجة يف  28شباط /فرباير  1907األخَ وان ذوا األصول الفلسطينية فرج الله ،مدير النرش ،وآرتور نمور ،مسؤول التحرير .وقد
سبق لهما أن أسسا يف تونس صحيفة البصرية التي منعت صدورها سلطات الحماية الفرنسية .كما انهما أمضيا بعض الوقت يف ّ
كل من باريس ولندن ،حيث طورا معرفتهما
باملمارسة الصحافية .وعند استقرارهما يف املغرب ،قاما بتجهيز مقرهما بالتقنيات املطبعية ،واتجهت مواقف صحيفة لسان املغرب نحو الدفاع عن مطالب الحركة الحفيظية،
متأثرة بالحركة اإلصالحية يف املرشق العريب .وقد نرشت مرشوع الدستور يف عددها الصادر يف  11ترشين األول /أكتوبر  .1908وتوقف صدورها عند العدد  84بتدخل من املخزن
الحفيظي.
67

أشقرا ،ص .63

 68سايغو تاكاموري ( :)1877 - 1828تعرض للنفي يف عهد التوكوجاوا وساهم مع كيدو تاكايويش يف عقد تحالف بني قبيلتي ساتسوما وتشو شو ،وهو ما كان له دور يف
إطاحة النظام الشوجوين .اختلف مع الحكم الجديد الذي َّ
حل طبقة الساموراي ،ودخل يف مواجهة عسكرية مع الجيش اإلمرباطوري .تويف بعد ممارسته شعرية السيبوكو يف
ساحة الوغى .ينعته بعض الدارسني بالساموراي األخري.

 69أوكوبو توشيميتيش ( :)1878 - 1830كان ينتمي إىل قبيلة ساتسوما .ساهم يف إقامة أركان النظام اإلمرباطوري .التحق ببعثة إيواكارا سنة  ،1871واغتاله عام  1878أحد
أفراد طبقة الساموراي
عضوا بار ًزا يف بعثة إيواكارا .ساهم مع
 70كيدو تاكايويش ( :)1877 - 1833رجل قانون ياباين ،نشأ داخل بيئة تعليمية ،وتلقى التعليم العسكري الغريب بإيدو  -طوكيو -كان
ً
رفيقيه السابقي الذكر يف إطاحة نظام التوكوجاوا اإلقطاعي ،وإرجاع السلطة إىل اإلمرباطور.
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تاكاموري مع األوليغارشية الحاكمة وتكتالت الزايباتسو) (71االحتكارية يف درجة االنفتاح عىل الحضارة الغربية ،وبقي متشب ًثا بتقاليد

وعاء حاض ًنا ملعتقداته الفكرية والسياسية ،ومارس شعرية السيبوكو)،(72
الساموراي ،وبالقيم الثقافية اليابانية القديمة ،والتجأ إىل املدرسة ً
ِ
ً
متمسكا بثقافة الساموراي التي يمكن تصنيفها ،يف مقاييس بعض الباحثني ،باملحافظة واالنتحارية والالعقالنية.
وبقي
لم يتنكر اليابانيون لزعيم قبيلة ساتسوما ،ولم توصف حركته ،داخل اليابان ،بالطوباوية واألسطورية واالنتحارية ،وبإشارة رمزية

ومعبة ،عفا عنه اإلمرباطور امليجي بعد وفاته ،وأقيمت له النصب التذكارية ،واكتشف اليابانيون ،بعد مرحلة االنفتاح ،أهمية التزود
ّ
مثاليا ،أو بحالة أسطورية ال تؤمن بموازين القوى.
بالقيم التي دعا تاكاموري إىل التشبث بها ،ولم ُينعت ً
يوما بكونه ً

لقد تلقى املخزن الحفيظي وقبله العزيزي الكثري من االقرتاحات الدستورية ،لكن نصائح زعيم الزاوية الكتانية اتخذت منحى

ِ
خط ًرا يف مآل العالقة بني السلطة واملجتمع .وقد اتسمت هذه النصائح بطابع اإللزام من خالل الرشوط التي تضمنتها البيعة الحفيظية
سماه املنوين الثورة الشعبية "التي اقرتحها محمد بن عبد الكبري الكتاين ،وتب ّناها – باملوافقة عليها  -كافة املمثلني
التي جاءت
ً
تتويجا ملا ّ

)(73
ومما جاء فيها:
للرأي العام الفايس املوقعني البيعة" ّ .

"ӵӵأن يسعى جهده يف رفع ما أرض بهم من الرشوط الحادثة يف الخزيرات [ ،]....وأن يعمل وسعه يف اسرتجاع الجهات املأخوذة من
الحدود املغربية.

ӵӵوأن يبارش إخراج الجنس املحتل من املدينتني اللتني احتل بهما
ӵӵوأن يستخري الله يف تطهري رعيته من دنس الحمايات.
ӵӵوالتنزيه من اتباع إشارة األجانب يف أمور الدولة
ӵӵوإن دعت الرضورة إىل اتحاد أو تعاضد ،فليكن مع إخواننا املسلمني :كآل عثمان
ӵӵوإذا عرض ما يوجب مفاوضة مع األجانب يف أمور سلمية أو تجارية :فال يربم أمر منها ّإل بعد الصدع به لألمة
ӵӵوأن يوجه  -أيده الله  -وجهته الرشيفة التخاذ وسائل االستعداد ،ملدافعة عن البالد والعباد
ӵӵوأن يقر [ ]....برفع رضر املكوس").(74

يبي لنا حجم التحديات التي واجهت السلطان
يطول بنا رسد جميع الرشوط الواردة يف البيعة الحفيظيةّ ،إل ّ
أن ما سبق ذكره ّ

لزاما عليه االرتقاء إىل املستويات الدنيا من هذا الخطاب/
الجديد .ونتساءل عن حقيقة الوعاء املجتمعي والسيايس وحجمه الذي كان ً
اإلصالح الدستوري.

يسمى االحتكارات االقتصادية الكربى ،عىل شاكلة
 71الزايباتسو :تعني مجموعة كبرية من املقاوالت ،ومنها .Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu :وتعني اليوم ما ّ
جرنال موتورز األمريكية املتخصصة يف صناعة السيارات.

وقريبا منها
أساسا داخل املعبد ،بشق البطن بسيف قصري من األعىل إىل األسفل ،وبشكل عريض.
 72السيبوكو :شعرية االنتحار الياباين الذي يوصف بالنبل والشهامة ،وتقام
ً
ً
مصطلح هارا كريي ،وترجمته الحرفية هي قطع األحشاء .وقد كان هذا الفعل معرو ًفا لدى مقاتيل الساموراي الذين كانوا يلجأون إليه لتفادي الوقوع يف أيدي العدو أو ملسح
عار الهزيمة ،والتكفري عن الخطأ ،كما كان ّ
يدل عىل النبل والطاعة .يف كثري من األحيان كان الساموراي يعني أحد املقربني له ليقطع رأسه برضبة سيف بعد أن يقوم ببقر
بطنه بنفسه ،وهو ما قام به سايغو تاكاموري.
73
74

املنوين ،ص .343

املرجع نفسه ،ص .353 - 352
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فهل كانت بنية املخزن ،برتاكماتها التاريخية وطبيعة املجتمع التي َ
حك َم ْته مبادئ الحماية القنصلية والنزعة الفوضوية لقادة

الشمال والجنوب ،كفيلة بتحقيق فرص النجاح أمام مرشوع تب ّنى ً
حلول جذرية لعالقات الداخل والخارج ،واستهدف إنجاح عملية
التوافق السيايس الجديد؟

"مرشوعا لثورة إصالحية ذات أهداف وطنية واضحة") ،(75وهو ما أكده عبد القادر الشاوي ،لكن
كانت تجربة البيعة الحفيظية
ً

أن املوىل عبد الحفيظ توسل
ألغاما كثرية؛ فقد تأكد من مجريات األمور الالحقة ّ
التحالف الذي بايع املخزن الحفيظي حمل يف أحشائه ً
باملناورة والدسائس لاللتفاف حول رشوط البيعة .وتسابق القواد الكبار يف استغالل الوضع الجديد للتقرب من القادة العسكريني
الفرنسيني ،والحصول عىل اإلقطاعات واالمتيازات املادية؛ فقد سارع املدين الجالوي يف عام  1911إىل تسليم العقيد الفرنيس مانجان

"مفاتيح مدينة مراكش ،وأمىض يف الفرتة نفسها اتفا ًقا منفر ًدا مع بنك كبري للشؤون الفرنسية ألجل ضمان الرساميل والتقنيني لعرصنة
نظام السقاية يف أمالكه") .(76ويمكن القول إ ّننا أمام لحظة ملغومة يف تاريخنا الوطني ،افتقدنا فيها مقومات النجاح .وما كان لهذا
النجاح أن يتحقق يف ظل التحالف الرباغمايت الهش الذي ّ
شكل فيه القواد الكبار محوره األساس .وبقيت فكرة البيعة املرشوطة يف
حاجة إىل من يرتقي إىل معانيها وداللتها ،ويؤسس مرحلة جديدة يف تاريخ املمارسة السياسية يف املغرب.

إن املقاومة املسلحة يف الريف مع محمد بن عبد الكريم الخطايب ويف األطلس والصحراء ،منحت املعنى اإلجرايئ
يمكن القول ّ

كبريا ،يف تأسيس بدائل ممكنة السرتجاع الكرامة الوطنية.
لرشوط البيعة الحفيظية ،ونجحت،
ً
نجاحا ً
وعىل وجه اإلجمال ،يمكن تلخيص ما ورد يف هذا املبحث بما أورده الحجوي:

"بدأ انقالب الحوادث باملغرب بثورة أيب حمارة التي سببت فقر مالية املغرب والسلف األورويب ،ثم سقوط املالية بيد إدارة السلف

وفناء حماة املغرب وأبطاله يف الحروب الداخلية .وقد اختل وضاع األمن ،وفسدت األخالق ،وتكالبت الناس عىل الرياسات الوهمية

وجمع الحطام .وتس ّلط عىل مناصب الدولة ّ
فجر ذلك إىل تاليش الدولة العزيزية ،وتتابعت املحن وأظلم جو املغرب.
كل دخيل جاهلّ ،
ثم مؤتمر الجزيرة الخرضاء [ ]...وإثر املؤتمر بيسري
ويف أثناء ذلك وقعت معاهدة [ 8نيسان]  /أبريل  1904م ،بني فرنسا واإلنكليزّ ،

ثم إعالن الحماية [ ]....هذه إحدى عرشة سنة رأى
ثم وقع إثر ذلك االحتاللّ ،
سقطت الدولة العزيزية ،وقامت الدولة الحفيظيةّ .
املغرب فيها من األهوال والشدائد ما يشيب له الرضيع وتندك له الجبال").(77

عده لحظة رمزية أسست بداية املقاومة
لكن من جانب آخر ،لم يكن سقوط مرشوع البيعة الدستورية نهاية املسعى ،بل يمكن ّ

تجسيدا ملطلب الجهاد الذي بويع عىل أساسه املوىل عبد الحفيظ .ويف هذا اإلطار ،نتساءل :ألم تنطلق مقاومة
املسلحة التي تم ّثل
ً

أرسة ماء العينني ومحمد بن عبد الكريم الخطايب وموحى أوحمو الزياين ،وأحمد الحنصايل ،والرشيف أمزيان وغريهم كثري ،من قاعدة
الجهاد واسرتداد ما ضاع من سيادة الدولة واملجتمع وكرامتهما؟ ألم يتنكر ّ
كل هؤالء إلكراهات الواقع السيايس ومتطلباته الرباغماتية،

واختاروا ،بدل ذلك ،خيار املقاومة ،لبعرثة عنارص اإلسرتاتيجية االستعمارية يف أفق إزاحتها من املشهد السيايس الداخيل؟

فاإلصالح يتحقق ضمن رشوط سياسية وفكرية تمنح الغاية واملعنى لنخب التغيري التي تحتاج لتنزيل تصوراتها إىل قاعدة

مجتمعية ،تعي طبيعة التحديات الداخلية والخارجية ،ويتكاثف بذلك جهدها لصناعة الحوادث التاريخية الكربى.
75

الشاوي" ،التخلف والنهضة ،" ...ص .23

77

محمد بن الحسن الحجوي ،الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي (فاس :املطبعة الجديدة[ ،د .ت ،)].ص .206 - 205
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املرجع نفسه ،ص .25
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واملؤشات التي تمكننا من قياس درجة انخراط املجتمع املغريب ،خالل القرن التاسع عرش ،يف
وتعد الحماية القنصلية أحد األوجه
ّ
ّ

مسرية الفعل اإلصالحي ومشاركته الطوعية واإليجابية يف صناعة التنمية.

خامتة
هل حقق التنافس بني آل الجامعي وآل بن موىس قيمة مضافة للممارسة السياسية داخل املغرب يف آخر عهدي املوىل الحسن

تم تدبري االختالف بني الجناحني األساسني يف مخزن الحسن األول؟ وأي دور أداه السلطان يف املوازنة
والسلطان عبد العزيز؟ وكيف ّ

بينهما يف أفق االتجاه بالدولة نحو الفعالية التنموية؟

إن كاريزما الحسن األول لم تسمح للتناقضات السياسية بالربوز والنيل من سيادة الدولة وهيبتها .فقد استطاع
يمكن القول ّ

َ
ً
ضبط إيقاع التوازن السيايس والحد من
وجنوبا،
وشمال
وغربا
السلطان ،عرب مجمل الحركات التي قام بها يف جميع نواحي املغرب رش ًقا
ً
ً

نفوذ األرس املتنافسة حول السلطة وامتيازاتها املادية والرمزية.

ولكنّ ،
بتول املوىل عبد العزيز ،تزايد نفوذ هذه األرس التي أبانت عن جشع سيايس مكشوف ،خاصة بعد سيطرة باحماد عىل السلطة

ً
مستغل حداثة سن السلطان ،األمر الذي أفقد املغرب فرصة تاريخية ملواصلة سياسة اإلصالحات التي بلغت أوجها يف عهد الحسن األول.

أن ذلك كان إىل حني ،ولم تتأسس
نجح باحماد ،بشهادة ابن زيدان واملرشيف والسليماين ،يف إخماد االحتجاجات الداخليةّ ،إل ّ

تجربته يف سياسة الوصاية عىل قواعد سياسية سليمة تؤسس منطق الرتاكم وتنترص الختيارات املواطنة الفاعلة والناجعة .لم يفسح

التنافس السيايس املجال أمام ممارسة ناجعة لرتتيب أمور الداخل ،وبدل ذلك استغرق آل بن موىس يف الحفاظ عىل االمتيازات املتوارثة.

من جانب آخر ،لم يمتلك عهد الوصاية نظرة ثاقبة يف العالقات الخارجية ويف استثمار الكفاءات التعليمية التي درست يف بريطانيا
وفرنسا وإيطاليا وأملانيا وفرنسا وجبل طارق ،بل ُأهمل أفرادها كما تشهد عىل ذلك الوثائق واملراسالت املختلفة .ويمكن اتخاذ ذلك

مؤشًا عىل القيمة السلبية التي أفرزها التنافس السيايس الذي ج ّنب املغرب بناء ذاته وإصالح ثغراته اإلدارية واالقتصادية والجبائية
ّ
واالجتماعية يف فرتة تاريخية حرجة من ذاكرتنا الوطنية.

نموذجا) ،واختطاف األجانب ،وتأزيم العالقة بني املخزن والدول
ّأما االنتفاضات الداخلية (حركة الجيالين بن إدريس الزرهوين
ً

مؤشًا ّ
يدل عىل عمق الثغرات الداخلية التي منحت اآلخر الفرصة يك يفرض رشوطه
الغربية (الريسويل
نموذجا) ،فذلك ك ّله يم ّثل ّ
ً

ويعمق الجروح املالية واالقتصادية للدولة املغربية ،بغية االنقضاض عليها والنيل من سيادتها.
السياسية واألمنية ّ

جديرا بها أن تحقّق تراكمات إيجابية عىل مستوى
لكن برزت ضمن سياق املعارضة الداخلية بوادر نهضة سياسية ودستورية ،كان
ً

أن فرض الحماية الفرنسية عام  ،1912أحدث قطيعة جلية يف نسق التنافس السيايس الداخيل
بناء الدولة وتقعيد أسسها الدستوريةّ ،إل ّ

الذي عاد إىل الظهور بعد إصدار الظهري الرببري عام ،1930وتأسيس كتلة العمل الوطني ،وبروز التيارات السياسية التي ست ْغني الحقل
السيايس املغريب بمدوناتها الفكرية والسياسية وبممارستها الفعل النضايل عرب املقاومة السياسية والعسكرية.

تم ّثل الزوايا الثالث التي ح ّللنا عنارصها حالة مشرتكة ،أبانت عن عمق األزمة السياسية التي شهدها املغرب قبيل الحماية
ِ
تضف
الفرنسية ( ،)1912وهي أزمة لم تستفد منها سوى القوى األوروبية التي دخلت يف سباق محموم لالنفراد باحتالل البالد؛ فلم
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األرس املتنافسة عىل السلطة أي قيمة سياسية وإدارية ،بل لم تتعد نظرتها حدود االنتقام واالستفادة من امتيازات السلطة ،ولم تمتلك

أدىن مستويات املواطنة الفاعلة واإليجابية.

التمرد الداخيل سوى املزيد من حاالت الفوىض واالضطراب التي عجلت بالتدخل العسكري
تقدم حركات
باملستوى نفسه ،لم ّ
ّ

الفرنيس وفرض معاهدة الحماية.

أهلتها املساهمة يف إطاحة السلطان عبد العزيز ،وتولية أخيه عبد الحفيظ ببيعة
ّأما مؤسسة العلماء ،فقد تمتعت باستقاللية متميزة ّ

أن
مرشوطة .وال شك يف أنها استفادت من سعة االطالع عىل املدونات الدستورية التي وردت عىل املغرب مع بداية القرن العرشينّ .إل ّ
وقادرا عىل احتضانها والدفاع
مجتمعيا مكاف ًئا لها
وعاء
كافيا  -يف نظرنا  -للنهوض وتأسيس البدائل املتقدمة ،إذ إ ّنه احتاج ً
ً
ً
ذلك لم يكن ً
عنها ،وهو عنرص لم تتوافر مقتضياته يف املغرب خالل الفرتة موضوع الدراسة.

تتشابه صور املايض والحارض ،ونقرأ ع َل َلنا اآلنية من ثنايا صور التاريخ ومضامينه املتحركة ،وتظل أسئلة التنمية والثورة واإلصالح متجددة
دوما ،وبحاجة إىل وعي تاريخي متقدم يشخّ ص الحوادث ،وينقّب عن األعطاب ،ويتج ّنب األلغام التي تكشفها دروس التاريخ ِ
وعربه.
ً
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جوانــب مــن الفعــل الدبلومــايس لزعيم ثــورة الريــف التحررية
محمــد بــن عبــد الكريــم الخطايب
Diplomacy Aspects of the Rif Liberation Movement Leader
Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm al-Khaṭṭābī
تتناول هذه الدراســة مساهمة الجوانب الدبلوماسية يف نجاح املرشوع التحرري لزعيم ثورة الريف محمد بن عبد الكريم
م العاملي ،عىل نح ٍ
زعيم
و جعله رم ًزا تحرريًــا عامل ًيا؛ فهو مل يكن
الخطــايب ،وتفســر انتصاراته وتفاعالته مع الــرأي العا ّ
ً
قبَليًا عىل غرار ســائر زعامء حركات املقاومة املغربية ،بل كان رجل دولة يتميز بخربة ودربة دبلوماســيتني تقتضيان وجوب

سري الفعل الدبلومايس يف خ ٍّ
ط موا ٍز للعمل العسكري.

كل من عمل الخطــايب الدبلومايس وعالقاته الخارجية بأهمية بالغة يف مرشوعه التح ّرري ،انطالقًا من إميانه
حظي ّ
وقــد
َ

الكبري بأهمية الدبلوماسية يف التعريف بالقضية الريفية ونجاح مرشوعه التحرري .فقد عمل عىل تكثيف االتصاالت مع عدة
شخصيات عاملية وأطراف دولية؛ لكسب الدعم والتأييد ،وإثارة القضية الريفية يف مختلف العواصم األوروبية.

إضافــ ً
ة إىل ذلك ،تفطَّن الزعيم الريفي إىل الدور الكبري الذي يضطلع به اإلعالم يف العملية الدبلوماســية ،وإىل قدرته
ولحظي مع جمهور عريض ،وإيصال الرســالة الدبلوماســية إىل أكرب عدد من املتلقني؛ ومن مث ّة
ين
عىل تحقيق تواصل آ ٍّ
ٍّ

م وتكوين املواقف املؤيدة .وترجع هذه النظرة العرصية للنضال التي اعتمدها الزعيم
املســاهمة يف توجيه الرأي العا ّ
ّ
واحتك
الريفي إىل مؤهالت وقدرات جعلته ميتلك كاريزما حقيقيةً .فقد اقتحم العمل الســيايس وهو يف ريعان شبابه،

فضل عن تكوينه املتنوع ،ومامرســته وظائف تعليمي ً
ة وقضائيةً ،واشــتغاله
ً
ة بحقائق الحياة السياســية يف بيئته،
مبارش ً

بالصحافة ،واحتكاكه بوسائل اإلعالم.

This paper looks at the diplomatic practices of Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm al-Khaṭṭābī, leader of the Rif
Liberation movement, and how they contributed to the success of his liberation movement. It does so by examining
his victory accounts and his ability to connect with global public opinion, which turned him into an international
liberation symbol. Al-Khaṭṭābī wasn't like any other tribal leader engaged in Moroccan resistance movements,
and was primarily a statesman with experience and an understanding that diplomacy needs to run in parallel with
military action. Al-Khaṭṭābī increased communication with many international figures, and was known to have
contacted governmental and non-governmental organizations, as well as European political parties, especially
leftist ones, informing them of the war on the ground in an attempt to gain their sympathy and support. Fully
aware of the major role played by media in the diplomatic process and its ability to reach wider audiences,
Al-Khaṭṭābī exerted major efforts in befriending Western media circles to clarify the fight waged by the the
people of the Moroccan Rif, and to show that it was principally a liberation movement against colonization. To a
large degree, Al-Khaṭṭābī succeeded in rectifying the image portrayed by Spanish and French colonial authorities
and their propaganda machine.

* باحث يف تاريخ املغرب املعارص ،متخصص بتاريخ املقاومة املغربية وجيش التحرير ،املغرب.

159

العدد 2

متوز  /يوليو 2015

مقدمة
قبليا عىل شاكلة معارصيه من زعماء حركات املقاومة
لم يكن زعيم ثورة الريف التحررية محمد بن عبد الكريم الخطايب
ً
زعيما ًّ
ٍ
جي ٍد قادر عىل اإلقناع والتأثري ،قائم عىل ٍ
واضح لألوضاع
فهم
املغربية التقليديني فحسب ،بل كان رجل دولة يتميز بفكر دبلومايس ّ
ٍ
وإدراك ملختلف املتغريات الجيوسرتاتيجية،
الداخلية والسياسة الدولية ،وقراءة تحليلية وتمحيصية دقيقة ملجمل األوضاع القائمة،
بأن الفعل الدبلومايس يجب أن يسري يف ٍّ
ً
خط
والسياسية ،والعسكرية.
فضل عن ذلك ،كان يحظى بخربة ودربة دبلوماسية تؤمن ّ

كل الوسائل ،ووظف ّ
فكر دبلومايس نشيط استعمل ّ
كل األساليب (استجوابات ،وبالغات ،ورسائل ،ووفود
موا ٍز للعمل العسكري .إنه ٌ
دبلوماسية ..إلخ) ،واشتغل يف حركية دائمة مع مختلف املنظمات الحكومية وغري الحكومية (عصبة األمم ،والسفراء ،والقناصل،

واألحزاب ..إلخ).

عالو ًة عل ذلك ،كان الخطايب يتحرك يف عديد الربملانات الدولية ،ويستند إىل الدور الكبري الذي يضطلع به اإلعالم يف العملية

ولحظي مع جمهور عريض ،وإيصال الرسالة الدبلوماسية إىل أكرب عدد من املتلقني،
ين
الدبلوماسية ،وإىل قدرته عىل تحقيق تواصل آ ٍّ
ٍّ
سبا ًقا إىل اعتماد فكر دبلومايس
العام وتكوين املواقف املؤ ِّيدة .وبذلك يمكننا القول ّ
ومن ثمة املساهمة يف توجيه الرأي ّ
إن الخطايب كان َّ
عوضا من الدبلوماسية التقليدية التي كانت سائد ًة آنذاك ،والتي كانت تتوجه إىل
جديد أصبح ُيصطلح عليه بـ "الدبلوماسية العامة"ً ،

وقوته؟
جمهور صغري من ص ّناع القرار .فما هي أبرز سمات هذا الفكر الدبلومايس الذي اعتمده الخطايب ومالمحه ومظاهره ّ

العمل الدبلومايس والعالقات الخارجية يف مرشوع الخطايب التحرري
أهمية ً
ً
تجنيها من خالل
بالغة ،بالنظر إىل املكاسب الكبرية التي كان بإمكان القضية الريفية أن
أوىل الخطايب السياسة الخارجية
َ

أن الحرب ليست
العام العاملي ،ومخاطبة القوى الحية يف العالم من شعوب وأحزاب ومنظمات حقوقية .فقد كان يدرك ّ
التوجه إىل الرأي ّ

ً
حد ذاتها ،بل هي وسيلة من أجل التفاوض وتحقيق املكاسب .يقول الزعيم الريفي يف هذا الشأن" :نحن إنما نطلب حقنا يف
غاية يف ّ

بأن جميع األحرار من ّ
كل جنس
الدفاع عن وطننا ،وما نعمله من البارود مع عدونا إنما هو بمنزلة ندائنا عىل رؤوس األشهاد باستغاثتنا ّ

يمكنهم أن ينترصوا لنا ،ويكفُّوا اليد العادية علينا ،لكوننا ال نطالب إال بالحق").(1

أيضا استخدام العقل،
أن التضحية بالدماء ال تكفي وحدها للتفوق عىل القوى االستعمارية؛ إذ يجب ً
لقد تفطن الخطايب إىل ّ

ٍ
يتم النرص فيه من خالل معركة واحدة) .(2وقد حظيت الدبلوماسية ،وخاصة العالقات
وتجنيد املنطق ،واستجماع أنفاس
لكفاح لن ّ
توطيد
الخارجية ،باهتمام بالغ يف هذا املرشوع التحرري؛ سواء من خالل تأكيد امليثاق الوطني الريفي (دستور الجمهورية الريفية)
َ
بأي اتفاقية تنتهك
عالقات الصداقة والتعاون بني الدول ،وعقد اتفاقيات معها عىل أساس املساواة من دون تمييز ،وعدم االعرتاف ّ
شخصيا إىل جانب أخيه امحمد وصهره محمد أزرقان (وزير الخارجية يف الجمهورية
حقوق املغرب ،أو من خالل إرشاف الزعيم الريفي
ًّ

الصحافيني والسياسيني األجانب).(3
ملف السياسة الخارجية واملفاوضات وتدبريه ،ومقابلة
الريفية) بمهمة مراقبة ّ
ِّ
1

أحمد بن العيايش سكريج ،الظل الوريف يف محاربة الريف ،رشيد يشويت (محقق)( ،الرباط :املعهد الجامعي للبحث العلمي ،)2010 ،ص .180

نموذجا  ،"1925 ˗ 1922مجلة أمل ،العدد  ،)1996( 8ص .32
 2بوشتى بوعرسية" ،عالقة محمد بن عبد الكريم الخطايب مع قواد قبائل الريف قائد بني رزين
ً
وخصوصا منهم اإلنكليز واألمريكيني بزيارات للريف وأجروا لقاءات مع املسؤولني الريفيني ،ومع الزعيم محمد بن
عدة صحافيني ورجال سياسة أجانب،
 3قام ّ
ً
ٍ
العام العاملي لهذه الثورة ،ويتعلق األمر عىل الخصوص بفنسون شني
الرأي
إثارة
عىل
عملوا
ة
ثم
ومن
ً،
ة
عديد
تقارير
وأنجزوا
،
خاص
و
نح
عىل
الخطايب
عبد الكريم
ّ
ّ
ّ
نجحا يف إقناع األوساط السياسية األمريكية بالتعاطف مع القضية الريفية؛ مثل السيناتور بيات أندرو
اللذين
Paul
Scott
Mawer
ماور
سكوت
وبول
Vincent
Shean
َ
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دراســات

ً
حقيقية) .(5فقد
وترجع هذه النظرة العرصية النضالية التي اعتمدها الزعيم الريفي) (4إىل مؤهالت وقدرات جعلته يمتلك كاريزما

مهمات عديد ًة بتوجيه من
اقتحم العمل السيايس وهو يف ريعان شبابه ،واحتك مبارش ًة بحقائق الحياة السياسية يف بيئته ،ذلك أ ّنه أنجز ّ
لتقص أخبار عالقة الجياليل الزرهوين امللقب ببو حمارة باإلسبان ،وذهابه إىل فاس لالطالع ،عن ٍ
كثب،
والده؛ مثل ذهابه إىل مليلية ِّ
حد للسيبة التي كانت تسود البالد ،وتمثيل أبيه يف مفاوضاته مع اإلسبان).(6
عىل موقف املخزن ،ومن أجل وضع ٍّ

ً
إضافة إىل ذلك ،يتميز الرجل بتكوين متنوع فقهي مستمد من دراسته يف القرويني) ،(7وآخر عرصي من خالل ممارسته للوظائف

أن اشتغاله بالصحافة واحتكاكه بوسائل اإلعالم جعاله ذا شخصية تواصلية ُتجيد التعامل مع
التعليمية والقضائية يف مليلية .كما ّ

الصحافيني ،وساعداه عىل االطالع عىل ّ
كل ما يحدث يف أوروبا والعالم من جهة ،والتغلغل يف أعماق العقلية اإلسبانية منذ وقت مبكر
ِّ
ً
طويل ،وأعرف
وإدراك أبعاد السياسة الدولية من جهة أخرى) .(8ويف هذا اإلطار يقول الزعيم الريفي" :إين قد خالطت اإلسبان زم ًنا

مقاصدهم").(9

حظي بها ملف الدبلوماسية والعالقات الخارجية بالنسبة إىل الزعيم الريفي ،تكفي اإلشارة
وللداللة عىل األهمية البالغة التي
َ

متعددة؛ من أبرزها
تهم الريف إىل أطراف
ّ
إىل ّ
أن هذا الزعيم أوكل ّ
مهمة تدبري هذا امللف والتعامل مع القضايا الدبلوماسية التي ُّ
محمد أزرقان وزير الخارجية يف حكومة الجمهورية الريفية الذي عهد إليه بمهمة تدبري العالقات بالسلطات اإلسبانية واإلرشاف

عىل املفاوضات معها).(10

ويرجع سبب َع ِّد الزعيم الريفي أزرقان الرجل الكفء واملالئم لتق ُّلد منصب الشؤون الخارجية يف الحكومة الريفية ،وتكليفه بهذا

امللف الحساس واملعقد ،إىل معرفته الجيدة باللغة اإلسبانية وعالقته الودية باألوساط اإلسبانية لطول اتصاله بهم وتعامله معهم .ويف هذا
يئ ملفاوضات قد تفيض
اإلطار ك َّلفه الخطايب يف أيار /مايو  1921بمهمة مقابلة العقيد موراليس  Moralesبمليلية؛ بهدف بحث إمكان إجرا ّ

إىل إبرام اتفاقية ما .كما أنه توجه إىل باريس يف كانون الثاين /يناير  1922ضمن وفْد من أجل التعريف بالقضية الريفية يف فرنسا ،وشارك
ً
ً
حيوية يف مفاوضات السالم مع إسبانيا يف نيسان /أبريل .1923
مشاركة

 Piat Andrewعن والية مساشوسيت ،ورئيس لجنة الشؤون الخارجية السيناتور بوراش  Borahالذي طالب الحكومة األمريكية ببذل املساعي الحميدة لدى الفرنسيني
إليجاد ٍّ
حل للقضية الريفية ،انظر:

Charles - Robert Ageron, "La presse parisienne devant la guerre du Rif (avril 1925 - mai 1926)," Revue de l'Occident musulman et de la
Méditerranée, vol. 24, no. 24 (1977), p. 9.

 4جرمان عياش ،أصول حرب الريف ،محمد األمني البزاز وعبد العزيز التمسماين خلوق (مرتجمني)( ،الدر البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)1992 ،ص 12؛ ميكل
مارتني ،االستعمار اإلسباين يف املغرب ( ،)1956 ˗ 1860عبد العزيز الوديي (مرتجم)( ،الرباط :التل ،)1988 ،ص .57

 5ولد محمد بن عبد الكريم ببلدة أجدير عام  ،1888أرسله والده إىل فاس العاصمة العلمية للمغرب ليستكمل دراسته بجامعة القرويني .وبعد رجوعه من فاس ،عمل يف
ً
ومكانة متميز ًة لديها؛ ِلما ُعرف عنه من رجاحة العقل ،وسداد الرأي ،والحكمة يف الحل
قاضيا بها .واستطاع أن يكسب حظوة إسبانيا
التعليم ،ويف اإلدارة بمدينة مليلية ،ثم
ً
والعقد ،وهو ما ساعده عىل تكوين وعي متكامل أغنى تجربته الفذة يف بناء حركة تحريرية قائمة عىل أسس متينة ،تستحرض يف أبعادها التجارب السابقة بسلبياتها وإيجابياتها،
تشبعه بمكتسبات الحضارة األوربية ،بخاصة قيم الديمقراطية والحداثة واالنفتاح ،انظر :عبد الله كنون" ،محمد بن عبد الكريم الخطايب" ،مجلة أمل ،العدد 12
إىل جانب ُّ
( ،)1997ص .18
6

محمد العريب املساري ،محمد عبد الكريم الخطايب من القبيلة إىل الوطن (الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2012 ،ص .26

7 Pouillon François et al., "pour une insurrection paysanne au Maroc," in Cahiers d'études africaines, vol. 16 ,no. 63 - 64 (1976), p. 636.
8 François et al., p. 635.

 9سكريج ،ص .179

 10سكريج ،ص .187 ˗ 147
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أيضا ُأسندت إليه مهمات عديدة ومهمة أخرى؛ كرئاسة اللجنة الريفية التي بارشت يف مدينة وجدة خالل الفرتة
يف العام نفسه ً

أيضا ،نذكر أخا
املمتدة من نيسان /أبريل إىل أيار /مايو  1926مفاوضات السالم مع اللجنتني الفرنسية واإلسبانية) .(11ويف هذا السياق ً
الزعيم الريفي امحمد بن عبد الكريم الذي ُك ّلف بالسفر إىل أوروبا واالتصال بالعالم الخارجي ،وإثارة القضية الريفية يف مختلف العواصم
األوروبية ،واالتصال باملنظمات واألحزاب ْ
وإطالعها عىل حقائق الحرب الريفية ملحاولة كسب تعاطفها وتأييدها .كما نذكر حدو بن حمو

خصوصا تجاه الفرنسيني؛ وذلك من أجل إقناعهم باالعرتاف بالدولة الريفية
الذي قام بنشاط دبلومايس مك َّثف لفائدة القضية الريفية،
ً
ً
إضافة
وحسن حديثه ومهارته)،(12
من خالل االستفادة من معرفته باللغة الفرنسية ،واتصاالته باألوساط الفرنسية يف الجزائر واملغربُ ،

املتعدد يف إبرام صفقات تجارية من أجل اقتناء املواد املتعلقة باالتصال الهاتفي والسيارات وبالخصوص رشاء الطائرات .يقول
إىل نشاطه
ّ
سخر ّ
كل طاقاته يف خدمة القضية الريفية").(13
عنه أحد الفرنسيني" :لقد كان
دبلوماسيا بالفطرة (َّ )...
ًّ

املهمة األخرى يف الطاقم الدبلومايس للحكومة الريفية هي محمد بوجيبار الصهر الثاين لعبد الكريم الذي كان موضع
الشخصية ّ

همة يف حكومة الجمهورية الريفية عىل غرار مقربني آخرين من
ثقة تامة لدى الزعيم الريفي .وعىل الرغم من عدم تقلده مناصب ُم َّ
مرارا مهمات دقيقة ومعقَّدة؛ إذ كان ضمن الوفد الذي سافر إىل إنكلرتا يف تموز /يوليو  ،1922بهدف
عبد الكريم ،فقد أسندت إليه ً

ثم سافر يف العام املوايل إىل باريس من أجل املهمة نفسها).(14
الدفاع عن القضية الريفية لدى الحكومة الربيطانيةّ ،

ً
ً
كبريا بأهمية الجانب الدبلومايس يف التعريف
منهجية
لقد اعتمد الخطايب
خاصة يف املحافل الدولية ،انطال ًقا من أ ّنه يؤمن إيما ًنا ً

عدة شخصيات عاملية وأطراف دولية لكسب
بالقضية الريفية ونجاح مرشوعه التحرري .وتتم ّثل تلك املنهجية بتكثيف االتصاالت مع ّ
ً
ً
مؤيدة
دولية ُتناقش يف املحافل الدولية،
قضية
الدعم والتأييد) ،(15بهدف جعل املسألة الريفية
وخصوصا ّ
ً
أن اإلنكليز أعلنوا عن مواقف ّ

واضحة ملصلحة الريفيني .ومن بني هذه الشخصيات اإلنكليزية التي ربط معها املسؤولون الريفيون اتصاالتهم ،والتي تدخلت لفائدة
القضية الريفية يف املحافل الدولية ،جون أرنال  ،(16)John Arnalوكردون  ،(17)Gordonوكارديرن ،(18)Gardinerوغريها .وقد ساهمت

هذه الشخصيات يف التعريف بالقضية الريفية وعملت عىل ج ْلب الدعم والتأييد للريفيني داخل األوساط الحكومية الربيطانية وخارجها،
ودافعت عن مطلب االعرتاف بالجمهورية الريفية.

11

ماريا روسا ذي مادارياغا ،محمد بن عبد الكريم الخطايب والكفاح من أجل االستقالل ،محمد أونيا وآخرون (مرتجمون)( ،الرباط :تيفراز ،)2013 ،ص .416

13

املرجع نفسه ،ص .460

12
14

املرجع نفسه ،ص .480
املرجع نفسه ،ص .419

Ageron, p. 9.

15

ً
العام الربيطاين بطنجة
 16دافع جون أرنال عن حقوق الريفيني ،وطالب باالعرتاف بهم بوصفهم
جماعة من املحاربني ،ال بوصفهم إرهابيني .كما أ ّنه تدخل لدى القنصل ّ
نداء إىل عصبة
ه
وج
سبتمرب،
أيلول/
6
ويف
الريفية.
القضية
بدعم
الربيطانية
الحكومة
إقناع
أجل
يتوجه وفْد ريفي إىل إنكلرتا من
ّ
يك تدعم لندن القضية الريفية ،واقرتح أن َّ
ً
ً
رسالة تلو أخرى إىل السلطات الربيطانية ،وليس إىل عصبة األمم فقط .فقد راسل ،يف  19أيلول /سبتمرب ،1921
األمم للمطالبة باالعرتاف بالجمهورية الريفية ،ثم جعل يبعث
نائب وزير الخارجية الربيطاين لالحتجاج عىل احتمال تجنيد اإلنكليز يف صفوف اللفيف األجنبي بالجيش اإلسباين ،انظر :ذي مادارياغا ،ص .482
جعل حكومة
ثمة التوصل إىل ْ
 17ظهر النقيب كوردون عىل مرسح األحداث الريفية عام  ،1925وحاول إحياء التنافس االستعماري القديم بني فرنسا وبريطانيا ،ومن ّ
صاحبة الجاللة مستعد ًة للتدخل يف النزاع الريفي؛ إذ َّ
أسس
حذر من الخطر الذي يمثله احتالل الفرنسيني ّ
أي جزء من الريف بالنسبة إىل اإلمرباطورية الربيطانية .كما أ ّنه َّ
مقرا يف لندن ،انظر :ذي مادارياغا ،ص .497
اللجنة الريفية يف  4تموز /يوليو  ،1925وأنشأ لها ًّ
ً
إضافة إىل القيام
وخوله التفاوض بشأن االتفاقيات املالية لفائدة الحكومة الريفية،
سفريا
 18عني النقيب السابق والكاردينال الزعيم الريفي
ً
ومستشارا للجمهورية الريفيةَّ ،
ً
بكل ما ترغب فيه الحكومة من وجهة النظر الدبلوماسية .فقد جرى تكليفه بإيصال الوثيقة املحررة باللغة اإلنكليزية التي تتضمن اإلعالن الرسمي للجمهورية الريفية يف
األول من تموز /يوليو  1923إىل عصبة األمم ،انظر :ذي مادارياغا ،ص .495
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جودة التسويق الدبلومايس للقضية الريفية
محاربا ورجل سالم
العام العاملي بوصفه
ً
نجح الخطايب بامتياز يف التسويق الدبلومايس الجيد للقضية الريفية وتقديم نفسه للرأي ّ

متابعا ّ
لكل املستجدات واملتغريات الدولية .وقد كانت له رؤية
حق شعب أعزل ينشد الحرية والعدالة واملساواة ،ونجح كذلك
يدافع عن ّ
ً
بأن التفاهم هو السبيل الوحيد للرقي والتعاون بني الشعوب،
واضحة بشأن النموذج املثايل للتعاون ،من دون احتالل عسكري ،تتم ّثل ّ
وبرضورة فتح حوار ب َّناء إلرساء قواعد للتعاون والتعايش السلمي تج ُّن ًبا إلراقة الدماء .واستطاع مواجهة التضليل اإلعالمي وتفنيد املزاعم
واالدعاءات االستعمارية ،سواء من خالل دفاعه املستميت عن القيم واملبادئ اإلنسانية النبيلة وارتكاز خطابه الدبلومايس عىل توظيف

جهاز مفاهيمي شبيه بذلك الجهاز الذي تستعمله الدول والجمعيات واملنظمات الحقوقية (حق تقرير املصري ،والجمهورية ،والحرية،
والعدالة ،واملساواة ..إلخ) ،أو من خالل تقديمه مقرتحات للسالم تربز روحه التصالحية وميله إىل الحوار وتشجيعه عىل املفاوضات.

أن أصبحت القضية الريفية تحظى باهتمام كبري من ّ
كل الطبقة السياسية
وقد كان من نتائج هذه الدبلوماسية النشيطة والفعالة ْ
الحرة يف العالم .ومن أبرز امللفات والقضايا التي ركزت فيها الدبلوماسية الريفية،
واملناضلني االشرتاكني يف فرنسا ،وإسبانيا ،وسائر القوى َّ
ما ييل:

السعي لتحقيق االعرتاف الدويل بالدولة الريفية الجديدة
العام العاملي والحصول عىل االعرتاف بجمهورية الريف ً
دولة ذات سيادة .ولتحقيق هذه
أدرك الخطايب أهمية التوجه إىل الرأي
ّ

الغاية ،ك َّثفت الدبلوماسية الريفية تحركاتها تجاه مختلف العواصم األوروبية ومراكز صنع القرار الدويل .ويف هذا اإلطار أرسل الزعيم
ًّ
مستقل ومتمي ًزا من املغرب الذي
الريفي الوفود إىل لندن وباريس ومدريد؛ إذ كان مبعوثوه إىل املجتمع الدويل يعلنون أنهم يم ّثلون كيا ًنا

ُفرضت عليه الحماية) ،(19وكانوا يحاولون الحصول عىل املساندة املعنوية من بعض الحكومات مثل الحكومة الربيطانية ،كما أنهم
خاص).(20
أقاموا صالت مع الحركات التقدمية يف أوروبا الغربية عىل نح ٍو
ٍّ

وقد كان االتصال األول يف اتجاه مسألة االعرتاف بالحكومة الريفية عىل املستوى الدويل هو الذي بارشه جون أرنال عندما وجه

ً
رصيحا باسم الحكومة الريفية متم ّثل
أمرا
ً
مراسلة من لندن إىل منظمة عصبة األمم يوم  5أيلول /سبتمرب  .1921ويف هذه الرسالة ،طلب ً
َبع ِّد الريفيني محاربني ،ال متمردين ،وبأنهم سيفتحون أبواب بلدهم للتجارة الخارجية ،وسيحافظون عىل عالقات سلمية مع جميع
حرا).(21
شعبا ًّ
الشعوب ،يف حال االعرتاف بهم ً

ً
وثيقة أخرى
ويف إطار الحملة الدبلوماسية لدى عصبة األمم التي بارشها جون أرنال ،سيقوم أرنال نفسه بخطوة أخرى هي إرساله

العام لعصبة األمم يتحدث فيها الدبلوماسيون الريفيون عن وجود حكومة ريفية منتخبة من
يوم  6أيلول /سبتمرب  1922إىل املجلس
ّ

زعماء القبائل ،ويعلنون استعدادهم لفتح أبواب التجارة أمام جميع الدول ،وضمان الحقوق والحماية للمواطنني األجانب ،ويلتمسون
االعرتاف الدويل بحكومتهم).(22

19

املساري ،ص .139

21

ذي مادارياغا ،محمد بن عبد الكريم الخطايب ،ص .447

20
22

ماريا روسا ذي مادارياغا" ،الحزب االشرتايك اإلسباين والحزب الشيوعي اإلسباين يف مواجهة حرب الريف" ،مجلة أمل ،العدد  ،)1997( ،12ص .147

املرجع نفسه ،ص .449
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م العاملي للقضية الريفية
التحرك الدبلومايس املكثف لكسب تأييد الرأي العا ّ
ً
رسالة إىل مختلف سفراء الدول األجنبية يف طنجة ،وإىل عصبة األمم بجنيف ،يف أيلول /سبتمرب  ،1922جاء
وجه الزعيم الريفي
َّ

تحول
فيها" :لقد آن األوان أن تعمل أوروبا التي تزعم أ ّنها ترفع لواء الحضارة ( )...بنقل هذا املبدأ النبيل من القول إىل الفعل ( )...لقد َّ
إن الريف
الريف يف الوقت الراهن إىل ساحة حرب ال مربر لها ( )...ستتسبب يف هالك العديد من اإلسبان والريفيني من دون جدوى (ّ )...
ضد إقامة عالقات تجارية مشرتكة مع أوروبا ( )...فكل
ال يعرتض عىل الحضارة العرصية ،وال ينفر من مشاريع اإلصالح ،كما لن يقف ّ
ما يطمح إليه الريف هو التخلص من االضطهاد ومن العدوان العسكري اإلسباين ،والتمكن من إقامة حكومته املحلية ،حيث يتوىل
إدارتها بنفسه").(23

عدة رسائل وخطابات لشعوب العالم من أجل التعريف بقضية الريف والحرب العادلة التي يخوضها رفقة شعبه ،ومن
وجه ّ
لقد َّ

الشعب األمرييك ً
دائما من أهوال
قائل" :أحييك أيها الشعب األمرييك املحرتم باسم الشعب الريفي
بينها مخاطبته
َ
الفتي الذي يعاين ً
ّ

ً
ً
مماثلة ملكانتكم التي أحرزتموها نتيجة الجهد
مكانة
يوما
الحرب نتيجة إيمانه مثلكم بالحريةّ .
إن الشعب الريفي يتمنى أن ينال ً

والتضحيات يف فرتة كنتم خاللها يف كامل إيمانكم بها كما ّ
كل الريفيني اآلن").(24

وكانت للزعيم الريفي اتصاالت كثيفة بشعوب العالم ،وبمنظمات عديدة ساهمت بفعالية يف التعريف بكفاح الريفيني) .(25ويمكن

ضد حرب الريف منذ النصف
اإلشارة يف هذا الصدد لجهد اليساريني الفرنسيني واإلسبان .فقد انطلقت حملة الحزب الشيوعي الفرنيس ّ
ً
كثافة ،واستمرت إىل غاية استسالم الزعيم الريفي) ،(26وقد طالب
الثاين من عام  ،1924وتعممت ،وأصبحت يف أيار /مايو  1925أكرث
حد
السلم بالجالء العسكري عن املغرب ،ووضع ّ
خاللها الشيوعيون وغريهم من تنظيمات اليسار األخرى باستقالل الريف وربط ّ

ضد الريفيني؛ وذلك باالعرتاف باستقاللهم).(27
للمعارك ّ

وقد اعتمد الشيوعيون الفرنسيون يف حملتهم املساندة للريفيني عىل وسائل دعائية متنوعة تم ّثلت بالكراسات ،وامللصقات،

أن التجمعات واملهرجانات بقيت هي الشكل املفضل يف هذه
واملناشري ،واإلعالنات ،وترويج عرائض تطالب بوقف الحرب يف الريف .غري ّ
ً
ً
إضافة إىل الدور الكبري الذي قامت به املنابر اإلعالمية اليسارية يف
مساهمة كبري ًة يف هذه التعبئة،
الحملة .كما ساهمت النقابات العمالية
التعريف بنضال الريفيني ،ويف هذا السياق نذكر جريديت لومانيتي والثورة الربوليتارية).(28

"إن املجموعة الربملانية واللجنة
زياد ًة عىل ذلك ،بعث الحزب الشيوعي الفرنيس رسالة تهنئة إىل الزعيم الريفي عام  1924جاء فيهاّ :

حيي االنتصار الرائع للشعب املغريب عىل اإلمربياليني اإلسبان ،ته ِّنئ
القيادية للحزب الشيوعي واللجنة الوطنية للشبيبات الشيوعية ُت ِّ
23

املرجع نفسه ،ص .13

Paul Scot Mowrer, The house of Europe (Boston: Houghton Mifflin, 1945), p.76.

24

Ageron, p. 9.

25

 26واجهت التحريض الشيوعي ضد حرب الريف صعوبات كبرية تمثلت بالتضليل اإلعالمي الرسمي الذي جعل ّ
يعدونه
جل الفرنسيني يتقبلون النظام االستعماري ،وال ُّ
وأن السلطان هو الذي يدفع الثمن ،يف حني تجني فرنسا الفوائد االقتصادية
ً
أن هذا النظام ال يستخدم سوى عدد قليل من الجنودّ ،
مناقضا ملصالحهم .كما ساد اعتقاد مفاده ّ
للغزو ،انظر:
زكية داود ،عبد الكريم ملحمة الذهب والدم ،محمد الرشيك (مرتجم)( ،الرباط :وزارة الثقافة ،)2007 ،ص .263
 27مارتني.64 ،
جورج أوفيد ،اليسار الفرنيس والحركة الوطنية باملغرب ( ،)1955 ˗ 1905محمد الرشيك ومحمد بنيس (مرتجمان)( ،الرباط :دار توبقال للنرش ،)1987 ،ص .111

Ageron, p. 15.
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زعيمه املقدام عبد الكريم ،تتمنى له ،بعد االنتصار النهايئ عىل اإلمربيالية اإلسبانية ،أن يواصل رفقة الربوليتاريا الفرنسية واألوروبية،
ضد جميع اإلمربياليني [بمن فيهم الفرنسيون] حتى التحرير الكامل لألرض املغربية").(29
الكفاح ّ

تحرريا ،بل هو رصاع ال يختلف عن الرصاعات
كفاحا
وبالنسبة إىل الحكومة الفرنسيةّ ،
فإن الكفاح الذي يخوضه الزعيم الريفي ليس ً
ًّ

ضد الحكم املخزين املركزي الذي أوكل إىل فرنسا عرب معاهدة الحماية
التقليدية التي يخوضها يف املغرب مطالبون بالعرش (روكيات))ّ (30

أن الخطايب ليس سوى متمرد ومغامر يستهدف العرش الرشيفي بعد السيطرة عىل الريف).(31
قيادة بالده يف طريق التقدم ،كما ّ

العام للحزب الشيوعي الفرنيس بيار سيمار  Pierre Semardهذه االتهامات الصادرة عن الحكومة الفرنسية،
وقد ف َّند السكرتري
ّ

وعمل رفقة سائر الشيوعيني الفرنسيني عىل تصحيح الصورة التي روجتها وسائل الدعاية الرسمية الفرنسية عن الريفيني ،بوصفهم

أن الريف ال ُّ
تنظيما عن سائر الدول األوروبية الديمقراطية،
يقل
رجال عصابات يحرتفون أعمال النهب وقطع الطريق)(32؛ إذ رأى ّ
ً

واستقالل ال يعني انكفاء الريفيني عىل أنفسهم ،بل يتيح لهم إمكان الوصول إىل منافع الحضارة الغربية ،وعقْد اتفاقيات مع الرشكات
األجنبية لتسهيل استغالل ثروات بالدهم).(33

واسعا)(34؛ ذلك أ ّنها أعادت نرش املقابالت الصحافية التي
صدى
كما أكسبت صحيفة لومانيتي ترصيحات رئيس جمهورية الريف ً
ً

وعرفت برشوطه السلم املبلغة عرب وسطاء من جهته ،ونرشت الرسالة التي وجهها إىل الربملان الفرنيس.
ص بها
خَ َّ
الصحافيني األجانبَّ ،
ِّ

ً
السلم املوضوعة من جهة عبد الكريم").(35
كما نرشت جريدة "الكوتيديان" Le Quotidien
وثيقة بعنوان "خطاطة رشوط ّ

وقد أرجع الحزب الشيوعي الفرنيس حرب الريف إىل أخطاء اإلدارة العسكرية اإلسبانية ،ورأى أ ّنه كان من املمكن تج ّنب الحرب

سياسة َّ
ً
نزوعا إىل الروح العسكرية).(36
أن فرنسا اعتمدت يف املغرب
الريفية الفرنسية لو ّ
أقل ً

نقاط قوة الدبلوماسية الريفية
قدرة الدبلوماسية الريفية عىل التكيف مع األوضاع الخارجية
التكيف مع األوضاع الخارجية .ويتجىل ذلك بوضوح يف سمة املرونة
وقوتها ،وبقدرتها عىل
تميزت الدبلوماسية الريفية بحيويتها ّ
ّ

التي طبعت مواقف الزعيم الريفي تجاه مجموعة من القضايا؛ إذ كانت مواقفه تتغري وتتبدل بحسب تغري األوضاع واملعطيات .فبعدما
صحافيا يف مليلية ،ويتهم هذه السياسة بالسعي إلخضاع املغرب
زمن اشتغاله
كان ُيثني عىل اإلسبان ويهاجم السياسة الفرنسيةَ ،
ًّ

لسيطرتها االستعمارية) ،(37اتسمت مواقفه بشأن تدبري العالقة مع الفرنسيني بالحذر وكرثة الرتوي ،بل إ ّنه أبدى رغبته يف مهادنتهم
 29أوفيد ،ص .88

 30مفردها "رويك" ،وقد دخلت هذه اللفظة إىل القاموس املغريب يف زمن السلطان محمد الرابع ،وهي يف األصل اسم ألحد الثوار الذين خرجوا عىل السلطة املركزية ،لكنها
صارت منذ ذلك الوقت ُتطلق عىل ّ
كل املتمردين ،والساعني للسلطة ،أو الخارجني عىل سلطة املخزن.
31 François et al., p. 634.
32 Ageron, p. 7.

 33أوفيد ،ص .92

34 Ageron, p. 14.

 35أوفيد ،ص .108
36
37

املرجع نفسه ،ص .85
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ألح عليه الزعيم الريفي يف
أن أنشطته موجهة ّ
وضمان التزام فرنسا الحياد وطمأنة املسؤولني الفرنسيني إىل ّ
ضد إسبانيا فقط ،وهذا ما َّ
خصوصا فرنسا فال نحاربها وال نعاديها ما أمكننا
خطاب مبايعته بقوله" :غري أننا نعمل مجهودنا مع الدول التي تريد االنتصار إلسبانيا،
ً
التام معها")(38؛ لسبب بديهي هو الرغبة يف التزام الفرنسيني الحياد وتفادي
من جميع الوجوه ،ونستعمل الوسائل التي تضمن السلم ّ
حصلة ،وعزل الخصم الرئيس واستهدافه ً
بدل من تشتيت الجهد يف واجهتني).(39
االصطدام معهم ،واالنشغال بتوطيد املكاسب املُ َّ

فبعد انتصار القوات الريفية يف معركة أنوال يف تموز /يوليو  ،1921اضطر اإلسبان إىل االنسحاب والرتاجع وإخالء ّ
جل مواقعهم،

ً
وتسبب
كامل وأصبحت يف مواجهة مبارشة مع الريفيني) ،(40وهو ما أقلق السلطات الفرنسية
فانكشفت الجبهة الفرنسية انكشا ًفا
ّ
بزيادة مخاوفها) .(41وبذلك عرفت العالقات اإلسبانية – الفرنسية ،إىل حدود عام  ،1924تدهورا ِ
خط ًرا تبلور عىل نح ٍو ج ّ
يل باستفحال
ً
)(42
ضد الريفيني  .ويف ضوء
املشكالت بني الطرفني ،وتبادل االتهامات يف ما يتعلق بمسؤولية الهزائم التي ُمنيت بها إسبانيا يف الحرب ّ
لجس نبض الفرنسيني ومعرفة موقفهم ،ومن ثمة تحديد طبيعة
هذه املستجدات بادر الزعيم الريفي إىل االتصال بالجانب الفرنيس
ّ

بناء عىل ذلك املوقف) .(43ويف هذا اإلطار أوفد وزير خارجيته أزرقان للتباحث مع املسؤولني الفرنسيني يف املناطق املجاورة
ترصف الريفيني ً
ُّ
للريف بما يقيض "تحسني العالئق مع فرنسا التي نو ُّد أن تعاملنا ونعاملها بحسن املجاورة ،عىل الوجه الذي يفيض إىل الراحة التامة بني

)(44
املهمة نفسها ،بعث شقيقه امحمد إىل فرنسا).(45
الجميع"  .ولتحقيق ّ

خصوصا بني إسبانيا وفرنسا،
أيضا يف إطار استغالل التنافس االستعماري بني القوى االستعمارية،
يدخل ذلك السلوك
السيايس ً
ً
ّ

ً
ً
تتكيف مع املتغريات التي كانت تعرفها العالقات بني الدول االستعمارية ،وحاول
ذكيا .فقد اعتمد الزعيم الريفي
دبلوماسية ّ
استغالل ًّ

استثمار التناقضات املوجودة بينها ،بخاصة بني ّ
كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا) .(46وكان عىل ِّبينة تامة بالتنافس القائم بني إسبانيا وفرنسا
يف سعيهما لفرض الحماية عىل املغرب) ،(47وعمل يف اآلن نفسه عىل استغالل ذلك التنافس لتفادي مواجهة القوتني االستعماريتني،

كبريا عىل الدور الذي يمكن أن تضطلع به دول مثل إنكلرتا ،والواليات املتحدة األمريكية لفائدة القضية الريفية.
كما راهن الخطايب رها ًنا ً

 38سكريج ،ص .180
39

املساري ،ص .103

41

أحمد البوعيايش ،حرب الريف التحررية ومراحل النضال ،ج ( 2طنجة :سوشربيس ،)1974 ،ص .355

40 Exposition coloniale internationale de Paris, 1931. Les Armées françaises d'outre - mer. Les Opérations militaires au Maroc (Paris:
Imprimerie Nationale, 1931), p. 122.

ً
فاصلة بني منطقتي النفوذ
أن االتفاقية الفرنسية اإلسبانية املوقَّعة يف  25ترشين الثاين /نوفمرب  1912جعلت مرتفعات الضفة الشمالية لوادي ورغة حدو ًدا
 42عىل الرغم من ّ
ً
غامضة ،وفتحت باب النزاع بني القوتني االستعماريتني يف منطقة بني زروال .فقد كانت السلطات الفرنسية ترى
الفرنسية واإلسبانية ،فإنها يف املقابل أبقت عىل هذه الحدود
أن هذه القبيلة تدخل ضمن منطقة نفوذها؛ بسبب انتمائها إىل حوض ورغة .يف حني كان اإلسبان يطالبون بأحقيتهم يف ّ
جل أجزاء القبيلة ،انظر:
ّ

Germain Ayache, La Guerre du Rif (Paris/ Montreal: L'Harmattan, 1996), p. 162 ; Exposition coloniale internationales, p. 118.

 43أوفد محمد بن عبد الكريم ،يف أيار /مايو ًّ ،1922
كل من سيدي محمد بن الحاج امليك الوزاين وسيدي إبراهيم بن عبد الله الوزاين ،يف إطار مهمة ملبارشة محادثات مع
يتم بموجبها تقديم تسهيالت من الجانبني
ريفية
فرنسية
تجارية
اتفاقية
إبرام
إىل
التوصل
يف
الريفيني
املبعوثني
لهذين
سلطات الحماية الفرنسية .وتتلخص املهمة األساسية
ّ
للقوافل التي ستمارس التجارة يف مختلف األسواق املوجودة يف املناطق الحدودية ،واتخاذ تدابري وقائية كفيلة تضمن األمن لهذه القوافل .ولنئ كانت لهذه املحادثات طبيعة
تجارية ،فيمكن أن تتمخض عنها ،من دون ّ
مهمة .فكل اتفاقية ممكنة يف هذا الشأن ستعني االعرتاف بحكومة ريفية مستقلة من جهة فرنسا،
شك ،انعكاسات سياسية ّ
انظر:
ذي مادارياغا ،ص .267
 44سكريج ،ص .180
45
46

املساري ،ص .123

ماريا روسا" ،الحزب االشرتايك اإلسباين ،"..ص .147

47 Jean - Louis Miege, "L'arrière plan diplomatique de la guerre du Rif," Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, no. 15 - 16
(1973), p. 225.
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لكن السياسة الربيطانية تجاه الريفيني تميزت بالتغري والتبدل) ،(48فبعد أن استمر تأييدها لهم حتى أواخر عام  ،1924غريت
ّ

موقفها ،ودعمت التنسيق العسكري املشرتك الفرنيس  -اإلسباين .وبخصوص املوقف الربيطاين ،ينبغي َّأل نخلط املوقف الرسمي باملوقف

عبت عنه مجموعة من الشخصيات اإلنكليزية من رجال أعمال ،وصحافيني ،وحقوقيني .وقد كان الزعيم الريفي يدرك
الشعبي الذي َّ
ً
ضد الغرب ك ِّله؛ إذ يقول يف هذا الشأن" :عىل ِّأن أتوقَّع إذا نرصنا الله عليه [أي اإلسبان]،
ضد إسبانيا هي معركة ّ
أن املعركة ّ
إدراكا عميقًا ّ
وإن لم يصدر منهم
فإن الكفر م ّلة واحدة ال َّ
فإن غري هذا الجنس ربما ال يدعنا نتمتع يف أرضنا يف راحة وسكون ّ
ّ
بد من تدخلهم يف شؤوننا ْ

ما يوجب تراميهم علينا").(49

ً
ملزمة بالتدخل ،وبأ ّنها لن تتدخل يف
ّأما السلطات الفرنسية ،فقد اكتفت يف ر ِّدها عىل املساعي الريفية بالتذكري بأنها لن تكون

املغرب إال طبقًا لالتفاقيات املربمة مع السلطان من جهة ،ومع الدول املوقعة لعقد مؤتمر الجزيرة الخرضاء من جهة أخرى) .(50ومن ثمة
عدته متمر ًدا ُي ِّ
تهديدا للوجود الفرنيس
شكل مرشوعه
رفضت ً
ً
متعددة .ففي البداية َّ
رفضا با ًّتا مسألة التفاوض مع الزعيم الريفي ألسباب ّ

ثم َّ
ً
إضافة إىل ذلك رأى
ألن مصالحها متداخلة مع املصالح اإلسبانية.
أكدت أنها ال يمكنها أن تترصف بمفردها؛ ّ
يف أفريقيا الشماليةّ ،
ٍ
ضعف ُيؤ ِّدي إىل تقوية نفوذه وزعزعة القبائل الخاضعة).(51
مظهر
أن التفاوض مع الزعيم الريفي سيكون
الفرنسيون ّ
َ
ٍ
ٍ
وكسب لثقتها) ،لم
صداقة لفرنسا
جيدا املكاسب الكبرية التي ستجنيها القضية الريفية (من
لكن الزعيم الريفي الذي كان يعي ً
ّ
جاهدا لضمان حيادهم وإقامة عالقات ُحسن جوار معهم .ويف هذا اإلطار بادر إىل إبداء موقف للتقارب
سلبي للفرنسيني ،بل سعى
رد
ً
ُي ِثنه ٌّ
ٌّ

العام الفرنيس باملغرب املارشال ليوطي  Louis Lyauteyيف  4نيسان /أبريل 1923
مر ًة أخرى عندما بعث برسالة إىل املقيم
ّ
مع فرنسا َّ

تعب عن
تتضمن الكثري من عبارات اإلطراء وتعلن استعداد الريفيني إلقامة عالقة صداقة مع الفرنسيني .وقد جاء يف إحدى فقراتها التي ِّ

روح تصالحية واضحة" :أبلغ امتنان الشعب الريفي الصادق لفرنسا التي كانت الوحيدة بني القوى األوروبية التي قدمت يف العديد من
املناسبات أدلة عىل تعاطفها مع العالم اإلسالمي ،وسارعت إىل دعمه يف لحظات حرجة معينة").(52

وبعد إقدام السلطات الفرنسية عىل تطبيق مخططها التوسعي يف منطقة ورغة الواقعة عىل الحدود الجنوبية للريف ،تدهورت
األوضاع يف املنطقة واندلعت مواجهات حا َّدة بني القبائل املحاذية للمراكز العسكرية الفرنسية مدعومة بقوات ريفية ُأرسلت إىل املكان

ً
الزعيم
دبلوماسيا؛ إذ كاتب
تعامل
أن قيادة حركة املقاومة تعاملت يف بداية األمر مع مسألة التوسع الفرنيس يف حوض ورغة
عينه) .(53غري ّ
ُ
ًّ
العام الفرنيس املارشال ليوطي مرات عديدةً ،وأوفد مبعوثيه إىل فاس لتأكيد رغبته يف إرساء عالقات حسنة مع الفرنسيني
الريفي
املقيم ّ
َ
مبنية عىل حسن الجوار واالحرتام املتبادل) ،(54وإبالغ السلطات الفرنسية برضورة إيقاف تنفيذ مخططاتها التوسعية يف املنطقة ،وسحب

)(55
لكن املقيم
قواتها من املرتفعات اإلسرتاتيجية شمال ورغة ،والدخول يف مفاوضات إليجاد تسوية لهذه القضية تريض جميع األطراف ّ .

العام الفرنيس الجرنال ليوطي رفض املقرتح الريفي القايض بتشكيل لجنة فرنسية ريفية مشرتكة تعمل عىل إيجاد حلول م َّتفق عليها
ّ
48 Ibid., p. 224.

 49سكريج ،ص .180
50

ذي مادارياغا ،ص .267

52

ذي مادارياغا ،ص .269

 51أوفيد ،ص .105

 53محمد خرشيش" ،األهمية اإلسرتاتيجية ملنطقة بني زروال إبان املقاومة الريفية 1921م1926  م" ،ندوة املقاومة املسلحة والحركة الوطنية بإقليم تاونات
( 1956  1912الرباط :املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ،)2000 ،ص .163

54 Ayache, p. 169.

55 René Thierry, "L'agression des Rifains contre le Maroc Français," Bulletin du Comité de l'Afrique Française (mai 1925), p. 252 ; Exposition
coloniale internationale de Paris, p. 121.
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بني الجانبني تجاه ما أصبح يسمى "قضية بني زروال")ّ ،(56
أن املعاهدات املُوقَّعة مع السلطان واإلسبان ُتلزمه عدم الدخول يف
وأكد ّ

مفاوضات مع الريفيني).(57

دما يف توسيع
بعد هذا الرفض الفرنيس ملطالب القيادة الريفية التي تأكدت من ع ْزم السلطات الفرنسية وإرصارها عىل امليضِّ ُق ً

)(58
يوما بعد يوم ،وأصبحت تهديداته
سيطرتها عىل مختلف أرجاء قبيلة بني زروال َّ ،
تغي خطاب الزعيم الريفي وأخذت لهجته تتصاعد ً

جدية مع نهاية عام  .(59)1924فقد َّ
ً
وإن لم ُتحمل تهديداته
أكد أنه "لن ُيسمح للقوات الفرنسية بالسيطرة عىل قبائل شمال ورغةْ ،
مضطرا إىل اللجوء إىل السالح").(60
محمل الجد ،فإنه سيكون
ًّ

ويف ٍ
التوصل إىل اتفاق) ،(61بادرت الحكومة
وقت كانت فيه السلطات اإلسبانية تضاعف اتصاالتها مع املسؤولني الريفيني بغية
ُّ

جيدا املخاطر املرت ِّتبة عىل نجاح الريفيني
الفرنسية إىل الدخول يف مفاوضات دبلوماسية مع نظريتها اإلسبانية)(62؛ ألنها كانت تدرك ً

ً
يف مسعاهم للحصول عىل اعرتاف دويل باستقاللهم ،سواء كانت هذه املخاطر متع ّل ً
خاصة ،أو بأفريقيا
قة بمصالحها الحيوية باملغرب
ً
عامة).(63
الشمالية

تفنيد ادعاءات السلطات العسكرية الفرنسية واإلسبانية ومزاعمها
قام الزعيم الريفي بجهد تفسريي وإعالمي كبري يف األوساط اإلعالمية الغربية لتوضيح حقيقية الرصاع الذي يخوضه الشعب

حد كبري يف تصحيح الصورة التي أرادت السلطات االستعمارية اإلسبانية
الريفي ،وتأكيد طابعه التحرري املعادي لالستعمار .وقد نجح إىل ٍّ

ُّ
ً
ً
همجية)،(64
حركة
وتعدها
تحط فيها من الحركة الريفية
عب آليتها اإلعالمية والدعائية التي
والفرنسية تقديمها للرأي
ُّ
ّ
العام الدويل ْ
أي "رويك" يف زمن السيبة) ،(65كما أ ّنها حاولت إزالة الطابع
مغامرا
قائدا مح ِّل ًّيا
صور زعيمها ً
خارجا عن الرشعية مثل ِّ
السلطةً ،
و ُت ِّ
ً
ً
طامعا يف ُ
أحكاما وفقًا للمقاييس االستعمارية).(66
الوطني عن حركته التحررية وأصدرت
ً

ففي استجواب أجراه معه مراسل جريدة  Il Popolo d'Italiaيف  16حزيران /يونيو  ،1925سخر الزعيم الريفي عندما أبلغه املراسل

"لدي ما يكفي من الهموم يف
أن الصحافة الفرنسية تتهمه بمحاولة االستيالء عىل فاس وتنصيب نفسه سلطا ًنا عىل املغرب؛ إذ قال:
ّ
ّ
ً
خليفة ()...
أي َّنية لالستيالء عىل فاس ،وال أن أعلن نفيس سلطا ًنا أو
لدي ّ
الريف ،وال أريد أن أبحث عنها يف مناطق أخرى .لم تكن ّ

56

من أبرز قبائل منطقة ورغة ،انظر :خرشيش ،ص .53

58

خرشيش ،ص .53

Exposition coloniale internationale de Paris, p. 120.

57

Ibid., p. 121.

59

Ibid., p. 122.

60

Miege, p. 225.

61

يئ لحركة املقاومة الريفية .وقد أسفر
دبلوماسيا بنظريتها اإلسبانية قصد التوصل إىل أوضاع مالئمة يكون هدفها
 62بادرت الحكومة الفرنسية إىل االتصال
التصدي الثنا ّ
ّ
ًّ
مستوى بني الحكومتني اإلسبانية والفرنسية عىل االتفاق عىل تنسيق جهدهما وتكثيف عملياتهما يف ُأفق القيام بعمل عسكري مشرتك
هذا التحرك السيايس املكثف يف أعىل
ً
أيضا عىل تركيز جهدهما يف منطقة بني ورياغل التي ُت َع ُّد مركز نفوذ للزعيم الريفي ،انظر:
للقضاء عىل التهديد الريفي .واتفق الجانبان ً

;Les opérations militaires au Maroc, p. 173
Exposition coloniale internationale de Paris, p. 173.

63
65

66

محمد خرشيش" ،الوفاق الفرنيس ضد املقاومة الريفية ( ،")1926 ˗ 1925مجلة أمل ،العدد  ،)1997( 12ص .164
املساري ،ص .138

عبد الرحمن اليوسفي" ،مؤسسات جمهورية الريف" ،مجلة أمل ،العدد  ،)1996( 8ص .93
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Ageron, p. 7.
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قسم بها املغرب .لقد جعل الريف تحت الحماية اإلسبانية،
أهدايف واضحة ًّ
جدا ،لقد حاربنا اإلسبان َّ
أو ًل ألننا ال نعرتف بالطريقة التي ّ

وألغى استقاللنا الذي كان العالم بأرسه معرت ًفا به").(67

وعام  ،1925حينما تجددت الحملة عىل الخطايب يف الغرب بدعوى أنه جزء من حركة إسالمية مناهضة للغرب ،أدىل بحديث إىل

الصحايف األمرييك شني  Scheanمراسل جريديت  Nearو ،Midlle East Associationإثر انتقاله إىل أجدير عاصمة الريف) ،(68استنكر

وأن الرصاع ليس
أي ارتباطات بالريفّ ،
فيه الربط بني حركته والحركة اإلسالمية يف العالم ،مبي ًنا ّ
أن حركة الجامعة اإلسالمية ليست لها ّ
أن الغاية من ترديد
ضد العدو املحتل ،وأنه عىل استعداد لوضع ٍّ
ّإل ّ
حد له إن تراجعت الحكومة اإلسبانية عن مواقفها العدائية) ،(69ورأى ّ

العام العاملي ،واألورويب عىل الخصوص ،للحؤول دون مساندته ودعمه للريفيني يف كفاحهم من
مثل هذه املغالطات هي تخويف الرأي ّ

الريفيني وقتالهم من أجل الحرية إن كانت
أي تأثري أملاين ،وأضاف" :ال معنى لتضحية
أجل االستقالل .كما أعلن
رسميا أنه ليس تحت ّ
ّ
ًّ
قوة أخرى").(70
هذه التضحية من أجل َّ

اعتامد الخطايب مفاهيم متداول ً
ة يف أوروبا
ً
ً
أسس الخطايب ً
فاعلية وقادر ًة عىل اإلقناع
عرصية ،انتهج ُسبل االبتكار والتجديد حتى تكون الدبلوماسية الريفية أكرث
دولة
عندما ّ
ٍ
جمهورية تحرص عىل
رئيس
والنجاح يف كسب التأييد والتعاطف من األوساط الحكومية والشعبية يف أوروبا وغريها من الدول ،وظهر
َ
جسد
تقديم نفسها يف شكل حكومة تمثيلية منتخبة منبثقة من اإلرادة الشعبية ،تتوافق مع املبادئ العامة للديمقراطية األوروبية و ُت ِّ
ً
أن التربير
النموذج الغريب للديمقراطية) ،(71فقد كان يستعمل مصطلحات ومفاهيم
متداولة يف األمم األوروبية لرتويج خطابهم) .(72وبما ّ

فإن تأسيس الخطايب لجمهورية الريف بما يحمله
النظري إلقامة الحماية األوروبية هو عجز املغاربة عن حكم أنفسهم بأنفسهم)ّ ،(73
مرغ يف الوحل هذه الحجج االستعمارية .ويف رسالة موجهة إىل الحكومة اإلسبانية،
مصطلح الجمهورية من شحنة رمزية قوية ،قد َّ
"إن الحكومة الريفية التي ُأ ِّسست عىل قواعد
يف  24تموز /يوليو  ،1923يقول محمد أزرقان وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الريفيةّ :
واقتصاديا؛ ً
ً
حر ًة كما عاشت قرو ًنا وكما تعيش جميع الشعوب ()...
سياسيا
مستقلة
عرصية وقوانني مدنية ،تعترب نفسها
ًّ
آملة أن تعيش َّ
ًّ

أن الريف يلتزم أن يحكم نفسه بنفسه ويسعى يف نوال حقوقه الرشعية التي ال نزاع فيها").(74
والحالة [هي] ّ

كل الثائرين الذين كانوا يرغبون يف ِّ
تنظيميا يك يختلف عن ّ
ً
تول
سياسيا
إطارا
إضافة إىل ذلك ،اعتمد الزعيم الريفي الجمهورية ً
ًّ
ًّ

منصب السلطان ،وقد كان آخرهم الزرهوين الجياليل امللقب بـ "بو حمارة" .إنها إسرتاتيجية حكيمة وواقعية يك يبعد الخطايب عن نفسه
السلطة التي حاولت األدبيات االستعمارية إلصاقها به.
صورة املتمرد ،أو "الرويك" ،الطامع يف ُ

67 Thierry, p. 363.
68 Ageron Charles - Robert, p. 9.
69 Thierry, p. 362.

 70بخصوص املزاعم الفرنسية املتع ّلقة بعالقات الخطايب بالجامعة اإلسالمية ،يقول الخطايب نفسه يف أحد لقاءاته الصحافية" :لقد عرفنا كيف نتأقلم مع الحرب من
دون حاجة إىل هؤالء الضباط الذين تزعم إسبانيا أنهم أتراك ،وفرنسا أنهم أملان .إننا لسنا يف حاجة إىل مدربني عسكريني أو جنود ،لكن بالتأكيد إذا كانوا مثلنا يخوضون
إن الفرنسيني
حربا مزدوجة أو عىل واجهتني ،فإنه سيكون من السذاجة االعتقاد أننا سرنفض مساعدتهم .إننا نستطيع تحمل الحرب بإمكاناتنا الذاتية ثالث سنوات أخرىّ .
ً
واإلسبان واهمون إن اعتقدوا أنهم سريغموننا عىل االستعباد بمنعهم ع َّنا املؤونة والذخرية" ،انظر:
Thierry, p. 363.

71

ماريا روسا ،ص .452

73

مارتني ،ص .64

74

72 François et al., p. 634.
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ً
جملة من املبادئ أصبح ينادي بها املجتمع الدويل يف وقتنا الحارض؛ مثل "الحوار"،
واعتمد الخطايب يف كفاحه من أجل االستقالل

أساسا ّ
ً
إضافة إىل مبادئ أخرى مثل "التعاون السلمي بني الدول"
لحل الخالفات ،و"عدم اللجوء إىل الحروب"،
والطرق السلمية"
ً
َّ
حد كبري يف تقديم نفسه
و"احرتام حقوق اإلنسان" .ولم
يتخل عن هذه العقيدة َطوال مراحل نضاله) .(75وبذلك نجح الزعيم الريفي إىل ٍّ

أي مواجهات عسكرية .فقد حاول إقناع
العام العاملي بوصفه رجل سالم .وكان عىل قناعة تامة بإمكان التفاهم والتعاون وتفادي ّ
للرأي ّ

تقدمهم الحضاري والتكنولوجي منذ فرتة اشتغاله يف مليلية .وأبدى
السلطات اإلسبانية بأهمية قيام تعاون سلمي معهم لالستفادة من ُّ

ً
بنياته الطيبة التي تتم ّثل بالحفاظ عىل الريف واستقالله .وقد كرر
حق الدولة األكرث
استعداده للتعاون معهم وم ْنحهم ّ
رعاية إذا اقتنعوا َّ

هذه الرسالة مرات عديدةًً .
تفهم املسؤولني اإلسبان منطقه الداعي إىل السالم والتعاون ،حاولوا استمالته إىل جانبهم وإىل
وبدل من ُّ
منطقهم اإلمربيايل من خالل إغرائه ببعض املناصب).(76

أن أهدافه
ّأما بخصوص العالقات بني الريف وفرنسا ،فقد حمل الخطايب الفرنسيني مسؤولية اندالع الحرب الريفية  -الفرنسية ،مرب ًزا ّ

ً
ً
خالصة ،وأ ّنها كانت من أجل حماية حقوق الريفيني .وأوضح كذلك األسباب التي أرغمته عىل خوض هذه الحرب؛ إذ يقول:
دفاعية
كانت
وتم إيقاف
"حتى وقت قريب ،كانت تربطنا بالفرنسيني عالقات ودية ًّ
جدا .لكن منذ سنتني أرجع الفرنسيون املبعوثني الريفينيَّ ،

لكن ّ
كل
ورضبهم ،ومصادرة السلع التي تعرب حدودنا .منذ اليوم األول للرصاع مع اإلسبان
ُر ُسيلْ ،
ُ
طالبت الفرنسيني بتحديد الحدودّ ،
تم تجاهل وجوده ،وأبلغني الجرنال
طلبايت قوبلت بالرفض .وعام  1923طلب مني ليوطي أن أرسل مبعوثًا إىل الرباط وهو ما فعلته ،لكن ّ
أن الفرنسيني سيدفعون بمراكزهم إىل ما وراء ورغة ،وطلب من قوايت الجالء عن هذه املنطقة حيث تعقد
دي شمبورن ّ De Chambrun

أن قوايت التي توجد
أمرا
ً
جديدا من املارشال ليوطي أبلغني من خالله ّ
القبائل أسواقها وتشرتي حاجاتها ( )...ومع بداية عام  1925تلقيت ً

ً
فإن
دائما
تابعة للريف ،يجب أن تنسحب من هذه املنطقة .وحتى لو كنت أريد تنفيذ األمرّ ،
يف منطقة بني زروال ،وهي منطقة كانت ً
الطائرات الفرنسية لن ترتك يل الوقت الكايف لفعل ذلك بعد أن بادرت إىل إلقاء قنابلها وقذائفها عىل رجايل").(77

أن يف عدم دخوله مدينة فاس ً
ً
ً
حقيقية
ورغبة
واضحا عىل حسن ّنياته تجاه الفرنسيني
دليل
ومن جهة أخرى رأى الزعيم الريفي ّ
ً

أي مواجهات عسكرية معهم .ويف اإلطار نفسه يضيف الزعيم الريفي يف لقاء أجراه مع مريكو أردماين Mirko Ardemagni
يف تفادي ّ

لدي َّنية للدخول
مراسل الجريدة اإليطالية  Il Popolo d'Italiaيف  16حزيران /يونيو  ،1925إثر انتقاله من مليلية إىل أجدير" :لم تكن ّ
عدو جديد ،واألمر عىل العكس من ذلك .فبعد االنتصار الذي حقّقته عىل اإلسبان ،وبعد اقتناع اإلسبان للمرة األوىل بعدم
يف حرب ّ
ضد ّ

ضد الريف ،سعيت حينئذ لعقد اتفاق مع مدريد ،وبالتأكيد جرى خالل هذه الفرتة الدخول يف مفاوضات
جدوى االستمرار يف الحرب ّ

ً
ضغوطا ً
قوية عىل الحكومة اإلسبانية وقدمت لها وعو ًدا لثنيها عن االتفاق
إسبانية  -ريفية من أجل السلم والرشاكة ،لكن فرنسا مارست
ً
ممثل للشعب الريفي").(78
معي بوصفي

املقررة يف مؤتمر عقد الجزيرة ،أجاب
ويف ما يتع ّلق باستعداد الخطايب لعقد ُصلح مع فرنسا وتحقيق السالم معها عىل قاعدة الحدود َّ

دائما عىل استعداد للتفاوض مع الفرنسيني .وإن كانت فرنسا ترغب
حاليا هو الذي ِّ
بقوله ّ
يحدد الحدود .لكنه أضاف "إنني ً
إن السالح ًّ
75
76

سعيد عبد الكريم الخطايب" ،األمري املجاهد عبد الكريم والسالم يف البحر األبيض املتوسط" ،مجلة أمل ،العدد  ،)1997( 12ص .31

الخطايب ،ص .31
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وإن فضلت الحرب ،فإننا عىل استعداد لخوضها .لقد هاجمتنا فرنسا ،وأرغمتنا عىل
أي عقبة يف وجه الصلحْ .
يف السالم ،فإنني لن أضع ّ
خوض الحرب .ونحن عىل استعداد ملواصلة الحرب حتى املوت").(79

خامتة
العام العاملي والتسويق الدبلومايس الجيد للقضية الريفية ،لذلك أوىل
أدرك الخطايب ،زعيم ثورة الريف ،أهمية التوجه إىل الرأي ّ

ً
أهمية كربى .وقد كان من نتائج هذه الدبلوماسية النشيطة والفعالة التي
العمل الدبلومايس والعالقات الخارجية يف مرشوعه التحرري
دولية ُتناقش يف املحافل الدولية ،وتحظى باهتمام كبري من ّ
ً
ً
كل الطبقة السياسية واملناضلني
قضية
أن أصبحت املسألة الريفية
اعتمدها ْ

الحرة يف العالم .وقد تج َّلت فاعلية الدبلوماسية الريفية ونجاعتها يف مستويني ،هما:
االشرتاكني يف فرنسا ،وإسبانيا ،وسائر القوى
َّ

ً
عدة
أول ،التحرك الدبلومايس :ك ّثف الخطايب تحركه تجاه مختلف العواصم األوروبية ومراكز ُصنع القرار الدويل ،واتصاالته مع ّ

شخصيات عاملية وأطراف دولية ،ومختلف املنظمات الحكومية وغري الحكومية التي ساهمت بفعالية يف التعريف بكفاح الريفيني .ومن
العام العاملي للقضية الريفية ودعمه لها .كما أ ّنه ّ
وظف يف مفاوضاته ومراسالته مع مختلف القوى األجنبية ً
لغة
ثمة كسب تأييد الرأي
ّ

ً
ً
ً
ً
إضافة إىل اعتماده
فاعلية وقدر ًة عىل اإلقناع،
قريبة من املصطلحات واملفاهيم املتداولة يف الدول األوروبية؛ ما جعل خطابه أكرث
سياسية
ً
تتكيف مع املتغريات التي كانت تعرفها العالقات بني الدول االستعماريةُ .يضاف إىل ذلك أ ّنه حاول استثمار التناقضات
دبلوماسية
َّ
خصوصا بني فرنسا ،وإسبانيا ،وبريطانيا.
املوجودة بني هذه الدول،
ً

ثانيا ،تعامل الخطايب مع الصحافة :ا َّتسم الزعيم الريفي بتعامل ذ ّ
يك تجاه الصحافة الدولية .وقد َّ
تجل ذلك يف قدرته التواصلية،
ً

ويف الجهد اإلعالمي الكبري الذي قام به يف األوساط اإلعالمية الغربية لتوضيح حقيقة الرصاع الذي يخوضه الشعب الريفي ،وتأكيد
جليا من خالل مختلف الحوارات التي أجراها يف منابر إعالمية دولية عديدة؛ إذ كانت
طابعه التحرري املعادي لالستعمار .وبدا ذلك ًّ
لترصيحاته ولقاءاته الصحافية التي كانت ُتنرش عىل نطاق واسع يف مختلف الصحف العاملية أصداء مختلفة يف مختلف جهات العالم،

كبريا.
والقت أفكاره من الرأي العام الدويل تعاطفا ً

79 Ibid., p. 365.
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مراجعــة كتــاب "املســالك والبلــدان يف بــاد الشــام
"يف العصور القدمية والوسطى
Historical Topography of Ancient and Medieval Syria by
René Dussaud
 أو كام وصفه مؤلفه بأنــه "مدخل إىل الطبوغرافيا،يص ّنــف هــذا الكتاب ضمن كتب الجغرافية التاريخية وكتب املوســوعات
 ومــازال هذا العمــل يحتفظ بأهميتــه عىل الرغم من صــدوره باللغة الفرنســية قبل نحــو مئة عام."التاريخيــة الســورية

تقــل ترجمته إىل اللغة
ُّ
 وال.)1958 - 1868( René Dussaud للمســترشق وعــامل اآلثار الفرنيس املوســوعي رينيه دوســو
ٍ ة واســع
ٍ ة عنه؛ ألنها أوصلته إىل رشيح
ً العربيــة أهمي
 وهو ميثّل وجهة نظر اســترشاقيه أوروبية نحو.ة مــن الق ّراء العرب
 وخلق كيانات ما زالت املنطقة، وقد ساهمت وجهة النظر هذه وأمثالها بوضع سياسات وحدود.تاريخ املنطقة وإشكاليته

ن فرتة ظهوره مهمة؛ إذ جاءت بعد الحــرب العاملية األوىل وانهيار آخر خالفة
ّ  وال بد من تأكيد أ.تعــاين آثارها حتــى اليوم
،مهم يف تاريخ بالد الشام والعامل العريب
 وهي بهذا تُعد منعطفًا،إسالمية والسيطرة األوروبية الفعلية عىل املنطقة
ً

.وهي الفرتة أيضً ا التي شهدت خلق الكيانات (الدول) الحديثة يف املنطقة بأيدي غربية بالدرجة األوىل

 ومــن خاللها يتتبع تاريــخ املنطقة والحمالت العســكرية والدروب التي ســلكتها،يتتبــع الكاتب الطرق واملســالك القدمية
واملواقــع والبلــدات التي مرت منها واملعارك التي خاضتها؛ وذلك من خالل اآلثار ومــا كتبه املؤرخون والرحالة وما حفظته
. وميكن تشبيهه يف كثريٍ من الوجوه مبعجم البلدان لياقوت الحموي،كتاب موسوعي بامتياز
 ونستطيع القول إنه.الوثائق
ٌ

Despite being nearly a century old, the book Historical Topography of Ancient and Medieval Syria, by the French
archeologist and orientalist Rene Dussaud, continues to be a seminal work in its field. Its Arabic translation will
be no less important since it brings Dussaud's writings to a wider Arab readership. Dussaud's work represents
a European Orientalist perspective on the history of the region and its problematics. It is this perspective and
similar ones that helped draw up policies and borders, and helped create entities the impacts of which continue
to plague the region. Published just after the First World War, the book marks an important rupture in the history
of the Levant and the Arab world, with the collapse of the last Islamic Caliphate, and European dominance of
the region. The book explores the geography, history, and archeology of sites, towns, castles, and villages, and
the peoples who lived or passed through the region, from the most ancient periods of the Assyrians, Akkadians,
Arameans, Greeks, and Romans, continuing through the appearance of Islam and the region becoming Muslim,
up to the Crusades. By means of archeology, the accounts of historians and travelers, and documentary records,
the French archeologist follows ancient routes and uses them to trace the military campaigns and the routes they
followed, the sites and towns they passed through and the battles fought.

.) بدمشق وبريوتIFPO( * أستاذ تاريخ العرب الحديث واملعارص يف املعهد الفرنيس للرشق األدىن
.)أستاذ التاريخ يف جامعة دمشق (سابقًا
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املؤلف :رينيه دوسو .René Dussaud
عنوان الكتاب :املسالك والبلدان يف بالد الشام يف العصور القدمية والوسطى.

العنوان األصيل Topographie historique de la Syrie antique et médiéval (Paris: René Dussaud, 1927). :
ترجمة وتعليق :عصام الشحادات.
النارش :منشورات املعهد الفرنيس للرشق األدىن ( ،)ifpoبريوت  -دمشق.
سنة النرش.2013 :
عدد الصفحات 744 :صفحة.

متهيد
يص ّنف هذا الكتاب ضمن كتب الجغرافية التاريخية واملوسوعات أو كما وصفه مؤلفه "مدخل إىل الطبوغرافيا التاريخية السورية".
وجهد يستحق اإلشادة؛ فمن النظرة األوىل ،ومع تصفّح الكتاب ،يمكن أن تعرف أنك أمام ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جهد
مختلف
كتاب
ويمكن القول إننا أمام
علمي كب ٍ
ري سواء يف التأليف أو الرتجمة.

ّ
ويشكل الكتاب أهمية خاصة للمتخصصني يف جغرافية بالد الشام وتاريخها وآثارها ،وحتى للناس العاديني الذين يودون معرفة

تاريخ سورية ولبنان .وهو يشكل إضافة متميزة للمكتبة العربية.

ٌ
مهمة ألنها
أن ترجمته إىل اللغة العربية
وما زال هذا العمل يحتفظ بأهميته عىل الرغم من صدوره باللغة الفرنسية قبل نحو مئة عام .كما ّ

وألن املتخصصني عاد ًة يطلعون عىل هذه الكتب التي تقع يف صلب عملهم وإن كانت بلغة أخرى.
أوصلته إىل رشيحة واسعة من القراء العربّ ،
وعىل الرغم من األهمية العلمية لهذا الكتاب ،فإنه يمثل وجهة نظر استرشاقيه أوروبية نحو تاريخ املنطقة وإشكاليته .وقد ساهمت

وجهة النظر هذه ومثيلتها بوضع سياسات وحدود وخلق كيانات ما زالت املنطقة تعاين آثارها حتى اليوم .وال بد من التأكيد عىل أهمية
فرتة ظهوره ،وهي منعطف مهم يف تاريخ بالد الشام والعالم العريب ،بعد الحرب العاملية األوىل ،وانهيار آخر خالفة إسالمية والسيطرة

األوروبية الفعلية عىل املنطقة .وهي الفرتة التي شهدت خلق الكيانات (الدول) الحديثة يف املنطقة بأيدي غربية بالدرجة األوىل .ويف

الوقت الراهن ،تموج املنطقة يف بحر متالطم من االضطراب والدماء قد يضع تلك الكيانات يف مهب الريح عىل الرغم من مسارعة القوى
الغربية التي ساهمت يف صنعها إىل التدخل إلبقاء الوضع عىل ما هو عليه.

كتاب يف طبوغرافية بالد الشام (سورية ولبنان) يف العصور
كتاب املسالك والبلدان يف بالد الشام يف العصور القديمة والوسطى هو ٌ

القديمة والوسطى بشكل خاص ،ويصل ببعض تعليقاته إىل فرتة تأليفه يف بداية الربع الثاين من القرن العرشين .يتحدث عن جغرافية املواقع
والبلدان والقالع والقرى وتاريخها وآثارها يف ظل الدول واألقوام التي عاشت يف املنطقة أو مرت منها من أقدم العصور أيام اآلشوريني

ً
ووصول إىل الحروب الصليبية عىل بالد الشام.
والكلدانيني واآلراميني واليونان والرومان وحتى ظهور اإلسالم ودخول املنطقة فيه،

يتتبع الكاتب الطرق واملسالك القديمة ،ومن خاللها يتتبع تاريخ املنطقة والحمالت العسكرية والدروب التي سلكتها واملواقع

والبلدات التي مرت منها واملعارك التي خاضتها .ويقوم بذلك من خالل اآلثار وما كتبه املؤرخون والرحالة وما حفظته الوثائق .ونستطيع
كتاب موسوعي بامتياز ،ويمكن تشبيهه يف كث ٍ
ري من الوجوه بمعجم البلدان لياقوت الحموي.
القول إنه
ٌ
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وقد مدح كثري من املتخصصني الكتاب ،ومنهم عالم اآلثار السوري عدنان البني ( )2008 - 1924الذي قال بأنه يمثل قمة

عالم كبري باألرض السورية يف وقت كان علم اآلثار
اإلنجاز الفكري الغريب حول الرتاث السوري القديم "ألنه عمل رائع ،أنجزه ٌ

يعيش أبهى فرتاته".

الكاتب رينيه دوسو  )1958 - 1868( René Dussaudمسترشق وعالم آثار فرنيس موسوعي ،زار املنطقة عدة مرات ،كان أولها عام

كثريا من املواقع التي كتب عنها .وله كتب ودراسات أخرى تتعلق باملنطقة غري
 ،1895كما كان فيها بداية االحتالل الفرنيس .وقد عاين ً
الكتاب الذي بني أيدينا منها كتاب العرب يف سورية قبل اإلسالم الذي ُت ِ
رج َم إىل العربية ،وغريه لم يرتجم.

ومرتجما يف الوقت نفسه ،ومن
أما مرتجم الكتاب عصام الشحادات ،فيعمل أمي ًنا ملكتبة املعهد الفرنيس للرشق األدىن بدمشق،
ً

أهم ترجماته كتاب املعجم الجغرايف لإلمرباطورية العثمانية .وقد قىض نحو ثماين سنوات يف ترجمة الكتاب ،ولم يكتف بالرتجمة

أيضا بضبط املواقع الجغرافية وأسماء البلدات والقرى والوديان وربط األسماء القديمة باملسميات الراهنة.
فحسب ،بل قام ً

وصدرت الرتجمة العربية للكتاب عام  2013بطبعة أنيقة عن املعهد الفرنيس للرشق األدىن ،وبمساعدة من وزارة الخارجية الفرنسية

أن املعهد الفرنيس قد قدم خدمات جليلة للثقافة العربية من خالل نرش كث ٍ
ري من
واملركز الوطني لألبحاث العلمية يف فرنسا .والجدير ذكره ّ

كتب الرتاث العريب واإلسالمي وتحقيقها وطباعتها.

وجاءت الرتجمة العربية يف  744صفحة باإلضافة إىل ملحق مستقل بالخرائط ،حاول من خاللها املؤلف تتبع املسالك والطرق

والبلدان واملواقع التي كانت تقع عليها يف العصور القديمة والوسطى.

ونظرا ألهمية هذا الكتاب وترجمته ،كان أحد الكتب املرشحة للمسابقة العربية للرتجمة لعام .2014
ً

أول :إشكالية العنوان واملضمون
ً
هناك قضيتان تتعلقان بالعنوان:
القضية األوىل :تتعلق بعنوان الكتاب األصيل ومضمونه ،وترجمته "الطبوغرافيا التاريخية لسورية يف العصور القديمة والوسطى"،
ٍ
كمرادف لسورية الذي
خيل للقارئ أنه يقصد سورية الطبيعية ،وقد ع ّزز هذا االعتقاد استخدام املرتجم مصطلح "بالد الشام"
بحيث ُي َّ
استخدمه املؤلف .ولكن عند الولوج يف الكتاب نجد أنه ال يشمل إال املناطق الواقعة ضمن الحدود السياسية الحديثة لسورية ولبنان،
ُش عام  - 1927أي ال يشمل
التي ُرسمت عقب الحرب العاملية األوىل بعد أن أصبحت البالد تحت االحتالل (االنتداب) الفرنيس  -ن ِ َ

سوى مناطق االنتداب الفرنيس قاف ًزا فوق الجغرافيا الطبيعية والتاريخية .حتى إنه يدافع عن تلك الحدود ضد االدعاءات اإلرسائيلية،

ويخصص يف الفصل األول لذلك عنوا ًنا يدحض فيه تلك االدعاءات التي استندت إىل التوراة حول مناطق يف لبنان الكيان الحديث.
ّ

تصديرا يف بداية
واعيا إىل االلتباس الذي سيحدثه عنوان الكتاب باملقارنة مع مضمونه ،لذا نراه يضع
ولكن يبدو ّ
ً
أن املؤلف كان ً

توحدت يف
الكتاب يخصصه لـ "حدود سورية" يقول فيه "لم يحدث لسورية املمتدة من حدود مرص حتى سفوح جبال طوروس ،أن ّ
غربا والصحراء ونهر الفرات رش ًقا.
نسبيا وجلية بني البحر املتوسط ً
كتلة سياسية واحدة عىل الرغم من أنها تقع بني حدود طبيعية واضحة ً
ٍ
ٍ
مجمل لألرايض التي تشملها كتلة سورية أو بالد الشام باملعنى الواسع للكلمة ،أما إذا
تعريف
إجماع عندما يتعلق األمر بإعطاء
هناك
ٌ
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حاولنا تسمية تقسيمات هذا الكل ،فسيدب الخالف ألنه من الصعب أال نأخذ يف االعتبار إال املعطيات الجغرافية" .ويف النهاية يقول إنه

جنوبا عند الحدود التي رسمتها التقسيمات االنتدابية بني سورية وفلسطني.
سيوقف بحثه ً

ً
إن املفاوضات بني بريطانيا وفرنسا حول تثبيت الحدود بني مناطق االنتداب
ويقول يف الصفحة  ،31بما ال يدع
مجال للشك ّ

كبريا لالدعاءات
الفرنيس يف سورية واالنتداب الربيطاين يف فلسطني واالتفاق النهايئ الذي توصلت إليه الدولتان قد أوىل
اهتماما ً
ً
اإلرسائيلية القديمة .وينقل إلينا يف حوايش ص  32شهادة أحد املفاوضني الفرنسيني الذي قال "إنه كانت لدى املفاوضني اإلنكليز أوامر

باللجوء إىل التحكيم التاريخي يف تعيني حدود فلسطني وفق ما جاء يف الكتاب املقدس".

القضية الثانية :تتعلق بعنوان الرتجمة العربية التي بني أيدينا املسالك والبلدان يف بالد الشام يف العصور القديمة والوسطى،

التقيد بالرتجمة الحرفية
بينما ترجمة العنوان األصيل الطبوغرافيا التاريخية لسورية يف العصور القديمة والوسطى ،ونالحظ عدم
ّ

للعنوان األصيل ،وعدم إشارة املرتجم إىل مربراته أو وجهة نظره يف هذا التغيري .وكان من األفضل االحتفاظ بالعنوان األصيل ألنه واضح
وذو داللة عىل الرغم من كون كلمة طبوغرافيا غري عربية .وقد يكون املرتجم قد أخذ العنوان من مادة الكتاب التي ركزت عىل ذكر الطرق

واملسالك والبلدان الواقعة عليها ومن خاللها تم رسد تاريخها يف العصور القديمة والوسطى ،وهو بذلك يحايك عناوين بعض الكتب
العربية الرتاثية الشهرية ،ككتاب "نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق لإلدرييس" وكتاب "مسالك األبصار يف ممالك األمصار" البن فضل
الله العمري ،وكتاب "مسالك املمالك" لالصطخري.

ثان ًيا :محتويات الكتاب
جاء الكتاب بثالث مقدمات ،وسبعة فصول ،وثبت بأسماء مصادر الكتاب ومراجعه وآخر خاص باملرتجم ،وفهارس متنوعة منها

من وضع املؤلف وأخرى للمرتجم .وهناك ملحق خاص خارج الكتاب ضمن مغلف كرتوين يحوي  15خريطة .وليس هناك خاتمة للمؤلف
أو للمرتجم.

وتحدث فيها عن
وتحدث فيها عن أهمية الكتاب ،والثانية للمرتجم
كتب املقدمة األوىل عالم اآلثار السوري ميشيل املقديس
ّ
ّ

عمله ومنهاجه ،ومن الرضوري االطالع عليها لفهم الكثري من اإلشارات واألعمال التي قام بها يف النص .واملقدمة الثالثة للمؤلف الذي

ً
مرورا
يعطي فيها "نظرة عامة عىل سورية ورسم الخرائط" ويتحدث فيها عن تطور علم الجغرافيا والخرائط منذ اليونان
ووصول إىل وقته ً
عاليا جهدهم وخاصة ياقوت الحموي والرشيف اإلدرييس .ثم يركز عىل تاريخ رسم الخرائط لسورية
بالجغرافيني املسلمني الذين ث ََّم َن ً
ً
كبريا فيها.
أوروبيا
طبوغرافيا
نشاطا
منذ القديم إىل القرن التاسع عرش الذي شهد
وفرنسيا ً
ً
ً
ً

وأشار دوسو إىل قلة اهتمام الجغرافيني والرحالة األوروبيني بداخل سورية ،والرتكيز عىل السواحل السورية وفلسطني حيث األرايض

كثريا من الرحالة الذين زاروا املنطقة وكتبوا عنها يف العصور الوسطى لم تكن أهدافهم علمية ،بل كانت بتكليف من
املقدسة .وقال ّ
إن ً

لشن حمالت صليبية ضد املسلمني.
ملوك أوروبا وأمرائها بهدف االستكشاف وجمع املعلومات ّ

وع َّر َف
كما أشار يف مقدمته إىل أعمال من سبقه وخاصة الرحالة حول املنطقة والخرائط ،وما أسماه اكتشافات األوروبيني للمنطقةَ .

القارئ بفضل من سبقه وهم كرث كاملهندس الفرنيس كاليية الذي نعته بـ "الرائد يف الجغرافية السورية" والذي تجول يف املنطقة ورسم
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خريطة لها يف ثالثينيات القرن التاسع عرش .وهناك مسوحات وخرائط قام بوضعها ضباط فرنسيون وغريهم من خالل جوالت طويلة يف
جزءا من الدولة العثمانية.
املنطقة ،وكأنها كانت بالد سائبة عىل الرغم من كونها ً

وقد وضع يف آخر مقدمته قائمة باملصطلحات الجغرافية السائدة يف زمانه مع ما يقابلها باللغة العربية وهو أمر ال بد منه ألي قارئ

لفهم هذا النوع الخاص من الكتب.

مضطرا إىل رسد فصوله رس ًدا كما وردت ،وبشكل قد
وقبل الحديث عن املحاور الرئيسة التي تناولتها فصول الكتاب ،أجدين
ً

يكون غري ّ
نظرا الستخدام املؤلف مصطلحات وتسميات وتقسيمات جغرافية وسياسية قديمة تتعلق باملناطق الجغرافية
جذاب ،وذلك ً

التاريخية السورية من األفضل أن ّ
يطلع القارئ عليها لوضعه يف السياق العام للكتاب.

جاء الفصل األول بعنوان" :فينيقيا الجنوبية" ،وورد تحته العناوين الفرعية :االدعاءات اإلرسائيلية حول فينيقيا الجنوبية،
وصور ونواحيها ،وصيدا ونواحيها ،من بريوت إىل البرتون .وجاء الفصل الثاين بعنوان" :من طرابلس إىل الق ِ
ُرنة  - Carnéمنطقة حمص
ُ
 "lEméséneوجاء تحته العناوين الفرعية :طرابلس وما جاورها ،وادي َ
األ ُلثري ،منطقة ماريام ورفنية ،منطقة حمص .وعنوان الفصل
كارنة ،من ِ
الثالث "فينيقيا الشمالية" وتحته العناوين الفرعية :من نهر األبرش إىل ِ
كارنة إىل بالتوس ،من بالتوس إىل الوديقية ،أرض
شيخ الجبل ،الطريق من الالذقية إىل أنطاكية عرب جرس الشغور .أما الفصل الرابع "منطقة أفاميا وحماة" فعناوينه الفرعية التالية :روسا
وحصن الروج ،كفر طاب َ
وم َع َّرة ال ُّنعمان زمن الصليبيني ،مواقع أخرى مجاورة ألفاميا ،من ريحا إىل منطقة
والكفْر ،دور كفر طاب َ
ِعفرين ،حماة وأعمالها حتى الغزو اآلشوري .وعنوان الفصل الخامس "تدمر ومنطقة دمشق" ويتضمن :طرق الصحراء ،املنطقة
بطليموس والنقاط العسكرية الواردة يف كتابه ،جبال لبنان الرشقية( :السفح الرشقي لجبال لبنان الرشقية ،وادي َحلبون
التدمرية بحسب
ُ
ومنطقة الكاليبونيتيد ،وادي َب َر َدى األعىل ،ال ُغ َ
ُ
الع َجم .والفصل السادس عنوانه "حوران ،جبل الشيخ ،البقاع"
وطة واملَ ْرج ،وادي َ

ثنية ،حوران (األورانيتيد) ،اللجا والصفا ،الجوالن والحرمون (جبل الشيخ)  -الجوالن والحرمون ومنطقة بانياس ،البقاع .أما
الب َ
ويضمَ :

الفصل السابع واألخري فعنوان" :سورية العليا" وعناوينه الفرعية :من الوديقية إىل مصب نهر العايص ،ضواحي أنطاكية ،من سلوقية

نهر الفرات األوسط (مدن الضفة اليمنى  -مدن الضفة اليرسى) ،املدن والطرق يف منطقة
إىل األبواب السورية ،املدن التي يسقيها ُ
السريستيك ،حوض الخابور.

أما فهارس الكتاب فهي غنية ومتنوعة ،وجاءت يف  118صفحة من الكتاب ،بعضها من وضع املؤلف واآلخر من وضع املرتجم،

وتتضمن :فهرس األماكن الواردة يف النص عريب /التيني ،وهناك فهرس لألماكن الواردة يف الخرائط ،وفهرس أعالم عريب وآخر

وأخريا فهرس لآليات القرآنية واألشعار واألقوال ،وهذه الفهارس مهمة لتسهيل االستفادة من الكتاب.
التيني ،وهناك فهرس لألقوام،
ً
ويحتوي ملحق الخرائط عىل  15خريطة ،كل واحدة منها ملنطقة من بالد الشام طبعت عىل الوجهني ،األول يحوي الخريطة

األصلية بالفرنسية والثاين الخريطة نفسها مع التسميات بالعربية .وقد رشح املرتجم ما قام به بخصوص الخرائط .ومن أهم تلك
الخرائط تلك املخصصة للطرق القديمة والقروسطية يف سورية ولبنان ،وهي مأخوذة من املصادر اليونانية والالتينية ومستكملة من

املصادر العربية.

كثريا من القرى والبلدات السورية التي ورد ذكرها يف هذه الخرائط عىل الرغم من قدمها واستمرار سكناها منذ آالف
والالفت ّ
أن ً

السنني هي اآلن مهجورة بسبب الحرب والقصف.
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ثالثًا :محتويات الكتاب وقضايا حديثة تبحث عن حلٍ أو مرب ٍر يف التاريخ
يتعرض الكاتب خالل حديثه عن الطبوغرافيا التاريخية لبالد الشام للكثري من القضايا التاريخية الخالفية ،ولكرثتها قال املقديس
ّ

يف تقديمه للكتاب "حاول دوسو إيجاد ٍ
حل أللف مشكلة تاريخية وجغرافية صغرية" ،وهو ما يظهر يف أغلب صفحات الكتاب ،من
خالل عرض املؤلف لآلراء املختلفة حول قضية تاريخية واحدة.

أن تناول دوسو للقضايا الخالفية قد تأثّر باللحظة التاريخية التي كان يعيشها ،فبدأ يف الفصل األول "فينيقيا الجنوبية"
ويبدو ّ

بمسألة كانت موضع نقاش يف عرصه ،وهي تقسيم املنطقة بني القوى االستعمارية آنذاك (فرنسا وبريطانيا) ،واعتماد بريطانيا امللتزمة
وعد بلفور عىل التاريخ التورايت لوضع الحدود بني فلسطني وسورية .فجاء العنوان الفرعي األول يف هذا الفصل "االدعاءات اإلرسائيلية

حول فينيقيا الجنوبية" التي كانت تضم ُصور ونواحيها ،وصيدا ونواحيها ،وبريوت؛ أي بمعنى آخر لبنان الدولة الحديثة التي ظهرت

برعاية فرنسا بعد الحرب العاملية األوىل.

ويف ّند الكاتب االدعاءات اإلرسائيلية املستندة إىل أسفار الكتاب املقدس .ويدحض باالستناد إىل املصدر ذاته ومصادر أخرى وصول
ِ
فر يشوع ألن
اإلرسائيليني إىل جنوب لبنان ،فيقول يف صفحة " 31تكفي التسميات
املكرسة إلظهار الخرافة التي يحاول من خاللها س ُ
َّ
يضم إىل أرض إرسائيل القسم الفينيقي الواقع جنوب نهر الليطاين (نهر القاسمية)" .كما يقول يف صفحة  44وباالعتماد عىل سفر العدد
َّ
قريبا من رأس الناقورة وتميش عىل أعايل الجبال ويف خط مستقيم
يف الكتاب املقدس ّ
فإن حدود فلسطني الشمالية واضحة ،إذ تنطلق ً

بحسب سفر حزقيال نحو الرشق لتتعدل لتضم إليها بحرية الحولة وتتبع السفح الجنويب لجبل الحرمون لتصل إىل بلدة حرض حيث تصبح
فإن تلك "الحدود لشمال فلسطني تقارب عىل نحو ظاهر تلك الحدود القديمة املثالية" .وهكذا
عىل تماس مع منطقة حوران .وبرأيه ّ

أن الحدود التي وضعت باالتفاق بني فرنسا وبريطانيا
يثبت دوسو وجودهم يف فلسطني كأنه حقيقة مفروغ منها أو خارج املوضوع ،وبرأيه ّ
تتوافق مع ما ورد يف الكتاب املقدس ،وهكذا يكون قد حقّق غايته بعدم االقرتاب من مناطق االنتداب الفرنيس.

وهناك مواضيع أخرى يف الكتاب تأيت يف السياق ذاته ،فعىل الرغم من تناول الكتاب تاريخ املنطقة يف العصور القديمة والوسطى؛

فهو ال يخلو من أحداث ومعلومات من التاريخ الحديث ،ولكن مناسبة ذكرها وموضعها يف السياق تهدف إىل ربطها بأصول مفرتضة

"حوران وجبل الشيخ والبقاع" يف صفحة
ربما تكون غري مؤكدة يف التاريخ القديم .ومنها عىل سبيل املثال ما ورد يف الفصل السادس َ
ٍ
ٍ
وكب  Kaukabالواقعة غرب الشيخ سعد ٌ
"ك َ
 395حول قرى يف حوران؛ إذ يقولَ :
يهودية يف موقع أثري
لجالية
مثال الستيطان حديث
قديم مثل َسحم الجوالن وج ِّلني وتل عميدون التحتاين وبيت ّ
وجب َلة  "Djoublaويعلق يف الحاشية رقم  3من الصفحة نفسها "بلدة
عكار ُ

َ
كوك ِبة  Kokabéالتي سكنها األبيونيون  -طائفة يهودية عاشت ما بني القرنني األول والخامس امليالديني  -وقد ذكرها إبيفانوس الذي

ٍ
أراض يف
إن اليهود يلفظونها :شوشّ ِبة  ."Chochabéوالصحيح واملؤكد يف هذا الكالم هو قيام يهود يف أواخر القرن التاسع برشاء
يقول ّ
حوران ،ولكنهم لم يسكنوها بسبب رفض مصلحة الطابو العثماين يف دمشق تسجيلها باسمهم .ولكن ما هو غري مؤكد ،ما قاله الكاتب
حول استيطان اليهود يف تلك املناطق منذ العصور القديمة خاصة مع وجود جماعات وأقوام أخرى تقدم روايات تاريخية مناقضة ملا

يقولون .كما يجب التفريق بني استيطان قوم يف منطقة ما وبني مهاجمتهم لها أو اللجوء إليها أو املرور منها ،وهو ما يظهر يف الصفحات
الالحقة ( )400 - 397من الفصل نفسه عندما يرسد الكاتب معلومات مأخوذة من التوراة تتحدث عن حملة يهوذا وانتصاراته يف هذه
املنطقة وبلداتها ،وكيف اصطحب معه كل يهود املنطقة إىل فلسطني خشية االنتقام منهم بسبب كرثة الدماء التي سفكها .مما يدفع

لالستنتاج أنهم لو كانوا من الكرثة يف تلك املنطقة وبلداتها ملا خافوا البقاء فيها وغادروها.
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أن الحركة الصهيونية ومؤسسات يهودية حاولت يف أواخر العهد العثماين وخالل
وحول هذا املوضوع ال بد من لفت االنتباه إىل ّ

ٍ
ً
خاصة يف الجوالن وحوران ،ووصلت محاولتهم حتى أقىص شمال رشق سورية يف منطقة
أراض يف سورية
فرتة االنتداب الفرنيس رشاء
الجزيرة.

ويتابع يف الفصل الثاين دراسة املسالك والبلدان يف منطقة حمص وما حولها .فقد كانت حمص أحد املراكز املهمة والعامرة بالكثري

من املواقع والقرى التي شهدت أحداثًا تاريخية مهمة طوال العصور القديمة والوسطى ،ومنها جاء بعض أباطرة روما ،وكانت تتبع لها

مناطق تمتد حتى الساحل ومنها مدينة طرابلس .ويقول دوسو إنه كان للمناطق الساحلية والقريبة منها أهمية كبرية للصليبيني الذين لم
كثريا من آثارهم.
كثريا يف عمق بالد الشام الذي نرى اليوم فيه ً
يتوغلوا ً

ويرشح الفصل الثالث املناطق الساحلية فيتناول "فينيقيا الشمالية" التي كانت تمتد من طرابلس نحو الشمال حتى أنطاكية

حاليا بمنطقة الساحل السوري .ويظهر عرب العصور املختلفة الغنى الحضاري واستمرار السكن من دون انقطاع يف هذه
لتضم ما يعرف ً
املناطق؛ لذلك تكرث فيها القرى واملواقع األثرية واألحداث التاريخية التي تناولها دوسو بالتفصيل .كما يتناول الكاتب يف هذا الفصل

مربرا يف التاريخ ،واملقصود هنا إقامة الفرنسيني للدولة العلوية عند تقسيم سورية بعد احتاللها إىل
قضايا مطروحة يف زمانه ويجد لها ً

أربع دويالت (دمشق ،حلب ،جبل الدروز ،العلويون) فيقول الكاتب" :جبال النصريية املعروفة عند العامة باسم جبال األنصارية قد

حافظ سكانها عىل مر العصور عىل استقاللية نسبية .برزت هذه الخصوصية والتي تأكدت يف أيامنا هذه إىل درجة إنشاء دولة العلويني
املستقلة" .كما يتناول تاريخ هذه املنطقة وخاصة خالل فرتة الحروب الصليبية ومنذ الحملة األوىل والرصاع عليها مع املسلمني ،واستقرار

اإلسماعيليني فيها وبناء قالعهم ،ويخصص لذلك عنوان "أرض شيخ الجبل" واملقصود سنان ُمق َّدم اإلسماعيلية وصاحب دعوتهم
املعروف بشيخ الجبل (ت588 .ه) والذي انتقل من حصن َأملوت يف إيران إىل مصياف يف الشام يف أيام السلطان نور الدين محمود.
ويف الفصلني الرابع والخامس يتناول الكاتب الداخل السوري الذي يتضمن مناطق أفاميا وحماة وما حولها ،ومنطقة دمشق

"إن املفاجئ
أن هذه املناطق لم تأخذ حقها يف كتابات الرحالة والجغرافيني األوروبيني ،ويعلق
مستغربا يف صفحة ّ 4
وتدمر .ويرى دوسو ّ
ً

أن ًأيا من هؤالء الجغرافيني األعالم لم ُي ِ
ول أدىن اهتمام بداخل البالد رغم دخول الصليبيني إليها وإقامتهم فيها فرتات طالت
يف األمر ّ
أو َق ُصت" .ويبدأ كالمه يف الفصل الرابع للتعريف باملناطق من خالل الحملة الصليبية األوىل وأسماء املواقع والبلدان التي استولت عليها

والتي ورد ذكرها يف كتاب "مؤرخو الحروب الصليبية" ،ونرى الكاتب يف هذا الفصل يركز عىل تاريخ بلدان هذه املنطقة ودورها أثناء
الحروب الصليبية كبلدات "كفر طاب ومعرة النعمان" واملعارك التي خاضها املسلمون ضد الفرنجة .وقد يكون لرتكيز دوسو عىل تاريخ

هذه املنطقة زمن الحروب الصليبية عالقة بمالحظته السابقة التي أشار فيها إىل عدم اهتمام الجغرافيني األوروبيني بها .وبعد بدايته
بالعصور الوسطى ،يعود ليتابع الحديث عن تاريخ املنطقة يف العصور القديمة ،فيتناول الطرق القديمة يف الصحراء التي كانت مدينة

ً
مركزية فيها؛ إذ تنطلق منها ثالث طرق نحو دمشق وحمص وأفاميا واملحطات عىل هذه الطرق.
تدمر

قديما كطريق الرقة – الرصافة – أثريا –
أن الطرق الربية الحالية تساير بشكل كبري تلك التي كانت مستخدمة
ومن الالفت ّ
ً

القسطل – سلمية – حمص – شمسني – قارة – النبك – القطيفة  -دمشق ،والتي ورد ذكرها يف صفحة  ،308وهذه الطريق مثال عىل كثري
من الطرق الحديثة يف هذه البالد التي ما زالت تساير تلك املسالك والطرق القديمة؛ فالسالك لتلك الطريق الربية اليوم يالحظ مروره

بكل تلك املناطق كما يرى اآلثار والخرائب املنترشة عىل جانبيه.

أن بعض املناطق احتفظت بالكثري من مهماتها منذ القدم وحتى اليوم بفضل طبيعتها الجغرافية ،فعىل سبيل املثال ال الحرص
كما ّ

ً
وصول إىل عام
ما جاء يف صفحة  235عن منطقة جبل الزاوية التي كانت املعقل املفضل للمقاومة عرب العصور منذ أيام اليونان والرومان

182

مراجعة كتاب املسالك والبلدان يف بالد الشام
يف العصور القدمية والوسطى

مراجعات كتب

ً
معقل للمقاومة ضد الفرنسيني ،واملقصود هنا ثورة الشمال بقيادة إبراهيم هنانو آنذاك .وهذا الوصف لجبل الزاوية
 1921عندما كانت

تماما وهذا ما يجري فيه منذ عام  2011وحتى اآلن .كما ينطبق الوصف ذاته عىل منطقة "اللجاة" الوعرة التي ذكرها الكاتب يف
دقيق ً
ً
ملجأ لكل ثائر أو مضطهد
الفصل السادس الذي تناول فيه جنوب سورية (حوران وجبل الشيخ والبقاع)؛ إذ كانت هذه املنطقة وما زالت
بسبب وعورتها.

عا :منهجية الكتاب
راب ً
 .1منهج املؤلف
يؤصل املؤلف ،ملقارنات مهمة عىل املستويات
خالل التتبع التاريخي الطويل ،وعرب فصول الكتاب السبعة ذات الحجم الكبريّ ،

كافة بني تطور الطرق واملواقع والبلدان واملدن يف بالد الشام خالل العصور القديمة والوسطى مع إعطاء فكرة عنها زمن تأليف الكتاب
ويقدم مقارنات دقيقة بني مصادره ويتناول معلوماتها بقراءة ناقدة للروايات املتضاربة ويغلب واحدة عىل أخرى يف
بداية القرن العرشينِّ .
بعض األحيان ،ويرتك أحيا ًنا أخرى أسئلة وقضايا من دون أجوبة ً
جوابا عنها يف املستقبل .ويحاول أن يقدم
آمل أن يجد املختصون
ً
ويقدم الحجج
أجوبة علمية عن قضايا تاريخية وسياسية كانت مطروحة يف زمانه وما زال بعضها
مفتوحا للنقاش حتى الوقت الحارضِّ ،
ً

والرباهني التي تدعم رأيه.

أن املرتجم قام أحيا ًنا بما أراده الكاتب ،فقام بتصحيح املعلومات القديمة يف الكتاب يف ضوء
ويف هذا السياق ،ال بد من ذكر ّ
املكتشفات الحديثة كما فعل مع نقش النمارة الذي كان يعتقد ً
خطأ حتى عام  2009بأنه شاهد قرب ملك العرب "امرؤ القيس".
"إن رس نجاح دوسو كان منهجه الصارم يف العمل" .فقد اتبع كل من املؤلف واملرتجم
ومما قاله ميشيل املقديس يف تقديمه للكتاب ّ

املنهج العلمي يف عملهم ،وكان ٍ
لكل منهما بعض الخصوصية التي اقتضتها طبيعة العمل يف هذا الكتاب .وقد أشار إىل ذلك املؤلف يف
تصديره ومقدمته ،وقد حاول ّ
االطالع عىل كل ما كتب حول املوضوع قبله واستخدم منهج املقارنة بشكل مك ّثف للوصول إىل املعلومة
الصحيحة ،وهي لم تكن عملية سهلة كون من سبقه قد كتبوا بلغات عدة ،ويف فرتات زمنية ممتدة عرب التاريخ.

ً
مدخل إىل الطبوغرافيا التاريخية،
ألن ما يقدمه يعد
كما يعرتف دوسو أنه كان يرغب يف إضافة كلمة "مدخل" إىل عنوان الكتاب ّ
ٍ
ٍ
كما أشار إىل معرفته املنقوصة حول املوضوع مما لم يسمح له بتقديم ٍ
واحد
منهج
طرح منهجي .كما أشار إىل أنه لم يكن بوسعه اعتماد

يف كل فصول الكتاب بسبب ّ
تحكم توافر املادة العلمية بني يديه حول موقع من املواقع.

ٍ
ٍ
واحد يف جميع فصول الكتاب ،فإنه يمكن مالحظة وجود منهج
منهج
وعىل الرغم من إشارة الكاتب إىل عدم تمكنه من اعتماد

عام يف الكتاب خالل تناول تاريخ املناطق؛ إذ يذكر الطرق التي سلكها الرحالة واملؤرخون وامللوك ،والطرق التي سلكتها الجيوش

املختلفة كالحمالت الصليبية يف بالد الشام واملناطق والبلدات والقرى التي مرت بها.

وغالبا ما يبدأ بذكر منطقة كربى يجعلها عنوا ًنا لفصل من فصول الكتاب أو عنوا ًنا ضمن فصل ،ويتحدث عن تاريخها القديم
ً

والوسيط وآثارها ومن مر عليها ،ثم ينتقل إىل املناطق املجاورة أو التابعة لها ،ويسلك يف االنتقال بني منطقة وأخرى الطرق واملسالك يف

العصور القديمة والوسطى والقرى املوجودة عىل هذه الطرق ،ويذكر الكتابات القديمة والوسيطة والحديثة حول املوقع ويتناول الروايات
املختلفة حوله ويقارن بينها.
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فعىل سبيل املثال :عنوان الفصل الثاين "من طرابلس إىل ال ُق ِرنة -منطقة حمص" يبدأ فيه بتناول "طرابلس وما جاورها" ويتكلم

عن تأسيس طرابلس الحالية عىل يد املسلمني أيام السلطان قالوون ،ويعود إىل رسد تاريخها من العصور القديمة إىل الوسطى ويتناول

املناطق املجاورة لها وتاريخ كل منها القديم والوسيط مثل منطقة الكورة وقراها وبلداتها ثم يتوجه إىل مناطق أخرى كعكار وغريها

وهكذا يتابع.

وبرر ذلك بأنه لم يكن لديه
ويجب التنويه إىل ّ
أن دوسو ترك بعض املناطق املهمة التي تقع ضمن سورية ولبنان من دون دراسةّ ،

جديد يضيفه إىل الدراسات التي تناولت تلك املناطق أو وثائقها يف العصور الوسطى مثل األقضية اللبنانية (املنت وكرسوان والبرتون)
والبلدات التابعة لها .ويف ما يخص وصف بريوت يف العصور الوسطى ،فيحيل املؤلف القراء والباحثني إىل دراسة "كونت مونسيل

دوبويسون  "Mesnil du Buissonبعد كالمه املخترص عن املدينة يف العصور القديمة.

تغي كث ٍ
إن دوسو كان ً
ري من النظريات التاريخية بسبب املكتشفات األثرية الجديدة والدراسات،
وال بد من القول ّ
مدركا إلمكانية ّ

كثريا ما استخدم كلمات مثل (يمكن ،يحتمل ،ربما).
لذلك ً

 .2مدى حيادية املؤلف

ٍ
كعالم ومسترشق،
حياديا يف ما كتب
عىل الرغم من كل ما تقدم حول منهجية دوسو العلمية ،فإ ّننا نستطيع القول إ ّنه لم يكن
ً

ويكفي أن نورد ً
جزءا من القصة؛ إذ يقول عند ذكر معركة حطني "عهد معركة
مثال
ً
واحدا ،وهو ما جاء يف الصفحة  452فهي تخترص ً
يعب عن املخزون النفيس للكاتب وخلفيته التي نجد تأثريها يف غري مكان من الكتاب.
حطني املشؤومة سنة 1187م"! فهذا الوصف ِّ

كما توجد مالحظة عامة ،فالكتاب الذي يتناول فرتات طويلة من تاريخ بالد الشام يف العصور القديمة والوسطى ،تعني له العصور

القديمة تاريخ املنطقة تحت حكم اليونان والرومان بشكل خاص ،وتعني العصور الوسطى تاريخ املنطقة يف فرتة الحروب الصليبية .وما

غالبا من خالل عالقته مع الحمالت واملمالك الصليبية التي قامت يف املنطقة.
جاء ذكره حول التاريخ اإلسالمي ودوله وممالكه كان ً

فأين ما جرى خالل الفتوحات اإلسالمية؟ وأين العرص األموي والعرص العبايس والطرق واملسالك والبلدان فيهما التي ال يتناسب ذكرها
يف الكتاب مع مدتها الزمنية وحضورها يف التاريخ؟ أال تعترب هذه الفرتات من العصور الوسطى؟!

 .3منهج املرتجم
خاصا يف ترجمته .فبعد ترجمة النص إىل العربية عمل عىل
نظرا لصعوبة ترجمة هذا النوع من الكتب ،فقد اتبع املرتجم
ً
منهجا ً
ً

التحقّق من تسميات القرى والبلدان وضبطها وتحديد مواقعها واكتشف األخطاء التي وقع فيها دوسو أو املصادر التي نقل عنها وخاصة
تعدد لغات مصادر األصل ومراجعه (عربية ويونانية والتينية وأملانية وإنكليزية وفرنسية
الرتجمات الفرنسية للكتب العربية ،كذلك ّ
وعثمانية وروسية) ونقل تسميات األماكن منها إىل اللغة الفرنسية ،ومن ثم نقل هذه التسميات مرة أخرى للعربية مما أدى إىل تشويه
كث ٍ
كبريا من املرتجم إلعادة ضبطها عرب املصادر والتسميات الراهنة .ولكن الصعوبة الكربى كانت مع األماكن
ري منها .وهو ما تطلب ً
جهدا ً

أن الرسم الالتيني للتسميات يحتمل أكرث من صوغ باللغة العربية .ولتج ّنب تشويه النص األصيل ،حافظ املرتجم
املندثرة ،وبخاصة ّ

بجانب كل تسمية عربية عىل الرسم الالتيني لها كما ورد يف األصل.

ً
أن دوسو يشري
وقد عاد املرتجم إىل املصادر العربية التي استقى منها دوسو مادته وضبط التسميات كما يف األصل العريب،
خاصة ّ

فإن اللغة العربية قد احتفظت باللفظة
تغي لفظ تسميات األماكن عرب التاريخّ ،
يف صفحة  22من الكتاب إىل مالحظته أنه عىل الرغم من ّ
تماما كما هي ،بعد أن أصبحت هي السائدة يف املنطقة بعد اللغتني اليونانية والرسيانية.
األوىل ً
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مراجعة كتاب املسالك والبلدان يف بالد الشام
يف العصور القدمية والوسطى

مراجعات كتب

وهناك مأخذ منهجي عىل املرتجم الذي قام بالتعريف بكث ٍ
ري من املواقع والبلدات والشخصيات واملصطلحات يف حوايش الكتاب،

ولكن يف أغلب الحاالت لم يرش إىل مصدر املعلومة كما تقتيض الدقة واألمانة العلمية ،بل كتب (املرتجم) وكأنه يرجع املعلومة إىل نفسه،

أن املرتجم قد وضع يف آخر الكتاب قائمة خاصة باملصادر واملراجع العربية واألجنبية التي عاد إليها يف رشوحاته.
وهذا خطأ منهجي مع ّ
أن
وربما أراد املرتجم تمييز الحوايش التي وضعها عن حوايش املؤلف ،ومع ذلك كان يجب إرجاع املعلومة ملصدرها املسؤول عنها .كما ّ
املرتجم اعتمد بشكل واسع عىل "املعجم الجغرايف السوري" وهو مع شموليته ،فإنه غري دقيق وفيه الكثري من األخطاء.

ويعرتف املرتجم أنه عىل الرغم من كل هذا االجتهاد يف الوصول إىل أفضل ما يمكن ،ربما أخطأ يف نقل بعض التسميات ،وأنه

كان يمكن للرتجمة أن تكون أفضل لو ّ
ولكن مشقة العمل الفردي
تمكن من مقابلة مواد الكتاب مع معجم البلدان لياقوت الحموي.
ّ
وضغط الوقت منعته من ذلك.

خامسا :مصادر الكتاب
ً
مصدرا
أن مواد أصل الكتاب اس ُتقيت من أكرث من  300مصدر ومرجع منها الكتاب املقدس ،وأكرث من 30
ذكر املرتجم يف مقدمته ّ
ً
كثريا من
من أمهات الكتب الجغرافية واملعجمية العربية اإلسالمية ،كما اعتمد عىل املسكوكات واآلثار املعمارية الباقية ،واستخدم ً

املعاجم واملوسوعات.

إلكرتونيا لتحقيق التسميات واملعلومات وضبطها عدا التواصل
موقعا
وأجنبيا ،و17
عربيا
مصدرا
واعتمد املرتجم عىل 132
ً
ً
ً
ً
ً
ومرجعا ً

املبارش مع كثري من املتخصصني والباحثني وسكان املناطق املذكورة يف الكتاب.

ِ
ٍ
كثريا
ُكتبت مصادر الكتاب ومراجعه بلغات عدة ،منها مصادر أصلية للعصور القديمة والوسطى كالعهد القديم الذي اعتمد عليه ً
وكانت رواياته التاريخية أساسية أثناء رسد تاريخ بعض املناطق كما يف الفصل السادس من الكتاب .ولكن الكاتب يف ّند روايات التوراة
بنسخها املختلفة ويقارنها مع مصادر أخرى .وأشار يف بعض املواضع إىل عهد قديم من دون الزيادات التي وضعها ُ
الك ّتاب يف العهود
الالحقة ،كما أشار إىل وجود مغاالة لغوية يف األدبيات العربية كما يف صفحة  .382وهذا االعتماد الكثيف عىل الكتاب املقدس قد يدفع
القارئ إىل االعتقاد بعدم استطاعة املؤلف الهروب من التفسري الديني للتاريخ.

رئيسا
كما اعتمد الكاتب عىل املسكوكات القديمة التي تعترب من أهم مصادر املعلومات التاريخية .وكانت املواقع األثرية
ً
مصدرا ً

ً
أن الكاتب قام بجوالت عىل العديد منها وسجل بنفسه املالحظات ،كما استفاد من نتائج البعثات األثرية األوىل يف
للمعلومات
خاصة ّ
املنطقة التي عملت يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين.

مرورا بالرحالة والجغرافيني
وعاد إىل كتابات رحالة العصور القديمة والوسطى ومؤرخيها مثل بطليموس واسطربون وغريهما
ً

املسلمني كالرشيف اإلدرييس وياقوت الحموي وأيب الفداء وغريهم؛ أي عاد إىل أمهات الكتب الجغرافية واملعجمية العربية اإلسالمية.

غالبا ،وهذا ما تسبب
ويجب لفت االنتباه إىل ّ
أن املصادر العربية التي اعتمد عليها دوسو كانت كلها مرتجمة إىل اللغة الفرنسية ً
بوقوع أخطاء يف كتابة أسماء املواقع والبلدان ،ف َت ِب َع فيها دوسو من سبقه يف الخطأ ،وقام أحيا ًنا بتصحيح تلك األخطاء ورشحها.
كما عاد إىل الوثائق التاريخية الرسمية مثل السالنامة العثمانية ،ونصوص املعاهدات القديمة ،ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص

املعاهدة املربمة عام 1285م بني سلطان دولة املماليك املنصور قالوون واألمرية الصليبية مارغريت أمرية مدينة صور التي ورد فيها أسماء
مواقع عديدة ،وقد قام باحثون بنرش هذه املعاهدة ودراسة أسماء املواقع الواردة فيها منذ عام .1896
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خامتة
تغي كث ٍ
ري من املعطيات واملعلومات الواردة يف هذا الكتاب بعد نحو مئة عام من الدراسات واالكتشافات األثرية،
عىل الرغم من ّ

فإنه يمكن اعتبار كتاب دوسو من أهم ما كتب عن بالد الشام وآثارها يف العصور القديمة والوسطى ،فهو يسلط الضوء عىل قضايا ما
زالت مستمرة حتى اليوم يف هذه املنطقة ،والتي ما زال التاريخ فيها موضع نقاش واختالف بني مكوناتها الدينية والعرقية والطائفية؛

حتى إننا نستطيع الحديث عن وجود تواريخ ال تاريخ واحد للمنطقة .ولو اقترص األمر عىل التاريخ كعلم يف بطون الكتب لكان األمر هي ًنا،
ولكنه عامل أسايس يف ّ
تشكل الهوية ويف تمزيقها يف الوقت نفسه ،وهو دعامة أساسية ألصحاب النظريات السياسية والطائفية الذين

يفرسون التاريخ بشكل انتقايئ بما يخدم نظرياتهم ومصالحهم.

أن بعضها يساهم يف فهم بعض ما يجري
ويف الختام ،ال بد من اإلشارة إىل وجود كتابات أخرى لدوسو تستحق الرتجمة ،وبخاصة ّ

يف منطقتنا يف الوقت الراهن.

فإن ذلك ال يقلل من أهميته العلمية من حيث التأليف والرتجمة.
وعىل الرغم مما تقدم من مالحظات حول الكتاب وترجمتهّ ،
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 مرشوع املثقفني- عرض كتاب "نحو دولة دستورية
")1870 – 1868( العثامنيني الشباب يف صحيفة حرية
Towards a Constitutional State: The Project of the Young
Turks Intellectuals in Hurriyet Newspaper (1868 - 1870)
 وهو يتتبع الجذور واملكونات األوىل،Christiane Czygan هذا الكتاب يف األصل رسالة دكتوراه للباحثة كرستيانه تشيغان

،م التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية األوروبية التي أفرزتها الثورة الصناعية
ّ لحركة "الشباب العثامين" يف خض
، منها ما هو فكري وقومي، نفذت أيضً ا إىل الدولة العثامنية عرب صيغ مختلفة- وما تبعها من حركة اســتعامرية أوروبية
. ظهرت بطابعها الفايش والنازي بصورة جليّة يف أعقاب الحرب العاملية األوىل،وأسست لدول قومية التعصب

Towards a Constitutional State: The Project of the Young Turks Intellectuals in Hurriyet Newspaper was
originally the doctoral dissertation of author Christiane Czygan. This book follows the roots and origins of the
Young Turks movement, and is set around the political, economic, and social transformations thrown up by the
industrial revolution in Europe, the colonial movement that followed, and its different effects on the Ottoman
state such as the rise of the intellectual and the nationalist.

. جامعة قطر،أستاذ يف قسم العلوم اإلنسانية
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املؤلف :كريستيانة تشيغان .Christiane Czygan

عنوان الكتاب :نحو دولة دستورية -مرشوع املثقفني العثامنيني الشباب يف صحيفة حرية (.)1870 – 1868
العنوان األصيل (باألملانية):
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ً
إضافة إىل مقدمة وخاتمة ،وقائمة باملصادر واملراجع ،وعدد من املالحقُ .ق ّدمت مادة هذا الكتاب يف
يقع الكتاب يف ستة فصول،

األصل رسالة دكتوراه للباحثة كريستيانة تشيغان.

ٍ
ً
ً
عرض مجمل الدراسات
مرشدا ملا سيتبع من
ودليل
مدخل
عدته
ً
األول الذي ّ
تحاول املؤلفة يف الفصل ّ
فصول ومعلوماتْ ،

أن
واألبحاث الجادة التي تناولت موضوع "الشباب العثماين" باللغات األملانية والرتكية واإلنكليزية والفرنسية .وتذكر يف هذا املقام ّ
أيضا ذوي االختصاص واالهتمام بهم .وكانت صحيفة
"الشباب العثماين لفتوا االنتباه بأفكارهم منذ ما يربو عىل  140سنة ،بل شغلوا ً
أن الكثري من
أهم منرب لنقل أفكارهم خالل الفرتة ( "1870 – 1868ص  .)10وتلفت املؤلفة النظر يف هذا الفصل إىل ّ
حرية ّ Hürriyet

الدارسني والباحثني قد أشكل عليهم األمر ولم يميزوا بني حركة "الشباب العثماين" هذه وغريها من الحركات اإلصالحية التي لها أسماء

مشابهة ،أبرزها :جمعية الشباب العثماين ،وتركيا الفتاة ،والشباب الرتيك .وتوضح يف هذا املقام ،وبصورة متسلسلة ،تاريخ هذه التسميات
ٍ
بعرض موجز ألبرز ما ستتناوله الفصول الالحقة.
املختلفة وسبب ظهورها (ص  .)28 – 23وتختم الفصل

ّأما الفصل الثاين ،فيعرض أبرز التطورات التاريخية التي جرت يف الدولة العثمانية ،وبخاصة يف إسطنبول ،حيث ظهرت أصوات

املكونة ملجموعات "العثمانيني الشباب" وأفكارهم خالل فرتة  .1871 – 1868وترسم املؤلفة يف هذا الفصل من الكتاب صور ًة
التغيري
ّ

ً
إضافة إىل
واضحة املعالم لبدايات تأسيس الحلقة األوىل ملجموعة "العثمانيني الشباب" يف املهجر ،وألبرز األسماء القيادية بينهم،
أن مصطفى فوزي باشا الذي رافق السلطان العثماين عبد العزيز يف رحلته األوروبية يف صيف
مصادر تمويلهم .ويف هذا اإلطار ترى ّ

ممولهم الرئيس ،وهو الذي حاول ،من دون جدوى ،إقناع السلطان بالعفو عنهم .من هنا ،تأخّ ر يف بودابست بعد عودة
 ،1868هو ّ
جذريا يف تمويل أنشطتهم ونرش
السلطان إىل إسطنبول مع انتهاء جولته األوروبية ،وأجرى اتصاالته بـ "العثمانيني الشباب" ،وساهم
ً

أفكارهم (ص .)68 - 64

ً
موضحة أ ّنه ُوضع يف مدينة بادن بادن األملانية ،خالل إقامة
أيضا برنامج "العثمانيني الشباب"،
تتناول املؤلفة يف هذا الفصل ً

بندا (أو  13بحسب رأي الباحث الرتيك حسني
مصطفى فوزي باشا فيها منذ وصوله إليها يف  17آب  /أغسطس .1867وصيغ الربنامج يف ً 12

جليك) ،شملت أهداف حركة "الشباب العثماين" وإسرتاتيجيتها.

ً
إضافة إىل مصطفى فوزي باشا ،ضياء بك ونامق كمال وأغا أفندي ،وشخصيتان أخريان لم يرد
فهم
أما أعضاء التنظيمُ ،
ّ

ذكرهما (ص .)69 - 68

188

عرض كتـاب "نحو دولة دستـورية -مرشوع املثـقفني العثامنيني الشباب
يف صحيفة حرية (")1870 – 1868

مراجعات كتب

األول منها يف لندن بتاريخ
وم ّثلت صحيفة املخرب  Korrespondentالوسيط األول الذي حمل أفكار هؤالء الشبان؛ فقد صدر العدد ّ

 31آب  /أغسطس  ،1867وكان عيل السبعاوي رئيس تحريرها .وكان يو ّزعها رجل يوناين ثبت أ ّنه كان يبيع نصف أعدادها ( 50نسخة

ً
فضل عن تدخّ ل
ودب خالف بني السبعاوي من جهة وأيب ضياء توفيق ونامق كمال من جهة أخرى،
فقط) من مدير الرشطة الرتيكّ .
مصطفى باشا .وهو ما قاد ،مع أسباب أخرى ،إىل إنشاء صحيفة تنطق باسمهم يف أيار  /مايو 1868هي صحيفة حرية التي جعلتها املؤلفة
سيما من
عدتها املنرب والوسيط واملخزن
موضوع الفصل الثالث؛ إذ ّ
واملعبة عن أفكار "العثمانيني الشباب" ّ
ّ
وتوجهاتهم وتطلعاتهم ،وال ّ

أن املؤلفة استخدمت الوسائل
حيث العوامل التي أثّرت يف مسريتها ،سواء أكانت فكرية أم مالية (ص  .)87 - 78ومن الالفت للنظر ّ
قراء" ،جاء  77يف املئة منها
الحديثة لعرض محتوى الصحيفة ومقاالتها التي بلغ عددها  388مقالة ،منها  103مقاالت ّ
عدتها "رسائل ّ

من إسطنبول و 10يف املئة من كريت و 4يف املئة من إزمري ،والنسبة الباقية من مناطق مختلفة يف البلقان والبالد العربية الخاضعة للدولة

العثمانية آنذاك.

كان يف تلك الرسائل أخبار سياسية دولية وأخرى محلية .وقد عززت املؤلفة حديثها عن رسائل الصحيفة بنماذج من األخبار

ونظرا لـ"اتساع تأثري صحيفة حرية وشموليته داخل الدولة العثمانية وخارجها ،كانت صو ًتا
السياسية الدولية واملحلية (ص ،) 94 - 88
ً
قويا للمعارضة يف الداخل والخارج" (ص .)94
ً

وكما سبقت اإلشارة ،قامت املؤلفة بإخضاع جميع املقاالت التي أوردتها الصحيفة لـ قاعدة بيانات حاسوبية .وهو ما أضفى عىل
ٍ
جدا.
جديدا يتميز بالتحليل الدقيق
معرفيا
عدا
ملعطيات ربما تبدو عادية ً
ً
عملها ُب ً
ً
املعتمد ّ
قدمت إحصاءات
إن منهجها
يمكننا من الوقوف عىل أهمية عدد من النقاط يف املجتمع الرتيك العثماين ،وحساسيته؛ إذ ّ
ّ
َ

مدققة بشأن عدد املرات التي أوردت فيها املقاالت املنشورة عىل أعمدة الصحيفة كلمات كالفقر والجوع والديمقراطية ،...مر ّتبة يف

موضحة ً
ً
مثل
جداول بحسب نسبة تكرارها ،لتصل يف النهاية إىل النتائج املرتتبة عن ذلك .والحال عينها يف ما يتعلق بحجم املقاالت،

أن  388مقالة ،هي مقاالت الصحيفة كافة (منها  247مقالة طويلة ،و 41مقالة قصرية)ُ ،ص ّنفت بحسب جاء فيها من :اقتباسات (من
ّ

صحف ،ومجالت)...؛ وإعالنات (بيع ،ورشاء)...؛ وأخبار دولية ً
(نقل عن صحف مختلفة ،إخبارية واجتماعية.)...

ً
مبي ً
وفعال.
كبريا
وقامت املؤلفة ً
نة أ ّنه كان ً
أيضا بقياس مدى تأثري محتوى الصحيفة يف ّ
القراء ،ور ّدات أفعالهم عىل ما جاء فيهاّ ،

وقد برزت األفكار الواردة عىل أعمدة هذه الصحيفة يف الدستور العثماين لسنة  ،1876أي بعد توقّفها عن الصدور ،حيث ساهم محرراها
نامق كمال وضياء بك يف صوغ هذا الدستور ،وأثّرا بأفكارهما يف مراد الخامس.

بدءا باملشكالت التي واجهت ك ّتاب املقاالت ،وأوغلت
ويف الفصل الرابع ،تناولت املؤلفة منهجية صوغ الخرب يف صحيفة حريةً ،
يف معادلة فهم النصوص من خالل ٍ
عدد من املصطلحات واملفاهيم املستخدمة ،انطال ًقا من مفاهيم تحليل الخطاب األورويب؛ ذلك

ً
ضاربة األمثلة عىل ذلك ،مع مقاربات تحليلية
الخطاب الذي يمايز بني لغة ش ّتى العلوم ومصطلحاتها ،كعلم األجرام ،وعلم اللغة ...إلخ،
ومطب ً
قة ذلك عىل صحيفة حرية (ص .)134 - 105
لبعض الصحف األوروبية ،مثل صحيفة التايمز الربيطانية،
ّ

مبي ًنا الفوارق حتى يف املنهجية واألفكار
ّأما الفصل الخامس ،فيعرض بصورة تفصيلية أسلوب صوغ املقاالت يف صحيفة حريةّ ،

الكمي الذي يشمل علم اإلمالء (ص ،)140 - 136
واملصطلحات املستخدمة عند محرريها ضياء بك ونامق كمال ،من حيث املعيار ّ

والقواعد (ص  ،)142 - 140وبناء النص الهيكيل (ص  ،) 144 - 142ثم تحليل النص ( ص  ،)148 - 144واملعيار النوعي ،من تحليل
جم ِلها.
مستفيض يشمل بدايات املقاالت الواردة فيها ونهاياتها ،وهندسة بنيان َ
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ً
مستخدمة منهجية التحليل اإلحصايئ
املحررين ضياء بك ونامق كمال،
وقامت املؤلفة بعقد مقارنة تحليلية ملحتوى الخطاب عند
ْ

الحاسويب ،من حيث استخدام ٍّ
كل منهما عد ًدا من املصطلحات/املفردات ،مثل الحرية ،والعدالة ،والرتقّي ،ومبدأ الشورى ،واألمة...
كل منهما ،لتصل إىل ٍ
إلخ ،وعدد مرات تكرارها يف مقاالت ٍّ
عدد من النتائج يف هذا الصددّ ،
"أن هناك فوارق رئيسة بينهما"
لعل أبرزها ّ
ّبينتها املؤلفة يف الصفحات  220 - 209من الكتاب.

أيضا املحرران ضياء بك ونامق
أن كاتبيها هما ً
ّأما يف ما يتعلق باملقاالت املتباينة يف محتواها والتي نرشتها الصحيفة ،فرتى املؤلفة ّ

الكمي والنوعي لأللفاظ واملصطلحات الواردة فيها ،مثل :حب الوطن ،وحب الوطن من
كمال؛ وذلك من خالل تحديدها الحجم ّ
اإليمان ،ووزارة الخارجية ،مع ّلقة عىل املميزات الخاصة ٍّ
املحررين يف تعبرياتهما ،مثل :رأي الشباب العثماين ،ومديح السلطان
لكل من
َ

عبد العزيز ،ويحيا الباب العايل( ...ص .)250 – 220

يف الفصل السادس ،وهو آخر فصول الكتابُ ،تعنى املؤلفة بتحليل مفهوم مصطلح "وطن" ومناقشته كما جاء يف صحيفة حرية،

ومفاهيم مرادفة اس ُتخدمت يف أوروبا آنذاك ،مثل ناشينالزموس  ،Nationalismusومدى استخدامها ،والقصد
ومقارنته بمصطلحات
َ

ً
إضافة إىل مفهوم/مفاهيم االنتماء والوالء ،وحب الوطن ،وحب الوطن من اإليمان (ص .)281 - 250
من ذلك،

و ُتجمل املؤلفة يف نهاية كتابها (ص )286 - 282عد ًدا من املالحظات الختامية .ومنها ،عىل سبيل املثال ،غياب مضمون محيل

معبة عن قومية تركية لم تكن
ملعنى "وطن" يف صحيفة حرية .وترى ّ
أن فكرة الوطنية وردت يف الصحيفة ،من حيث الصوغ "مبكرة ِّ
آنذاك قد برزت بعد" (ص .)282

وتقوم املؤلفة يف الفقرة األخرية من مالحظاتها الختامية بإجراء مقاربة/مقارنة الفتة للنظر بني توجهات العثمانيني الشباب وتوجهات

أن "حركة ماتزيني قادت إىل ثورة ،بينما استخدم "الشباب العثماين" الكتابة والنرش
شباب حركة الوحدة اإليطالية بزعامة ماتزيني .فرتى ّ
واسطة تواصل .ويف هذا اإلطار كان لصحيفة حرية أهمية خاصة؛ فقد م ّثلت املنتدى املركزي الناقد للسياسة العثمانية خالل السنوات

(التي صدرت فيها)" (ص.)286

ال ّ
أن هذا الكتاب يكتيس أهمية بالغة بالنسبة إىل الباحثني يف التاريخ اإلسالمي الحديث واملعارص؛ فهو يتتبع الجذور
شك يف ّ

خضم التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية األوروبية التي أفرزتها الثورة
واملكونات األوىل لحركة "الشباب العثماين" يف
ّ
أيضا إىل الدولة العثمانية عرب صيغ مختلفة ،منها ما هو فكري وقومي ،وأسست
الصناعية ،وما تبعها من حركة استعمارية أوروبية  -نفذت ً
جلية يف أعقاب الحرب العاملية األوىل.
لدول قومية التعصب ،ظهرت بطابعها الفايش والنازي بصورة ّ

ً
موظفة قواعد البيانات الحاسوبية يف دراستها،
عىل الرغم من انحياز املؤلفة الجذري إىل املوضوعية واملنهجية العلمية الصارمة،

فإن بيئة النمط األورويب يف عرض بحثها واضحة املعالم؛ ففي فهمها مصطلح القومية ً
مثل وتحليلها له ،كان األساس هو مدرسة الفهم
ّ
أن "قومية" العثمانيني الشباب هي وليدة بيئتهم العثمانية
األورويب الناجم عن مجمل التطورات التاريخية يف البيئة األوروبية ،بينما نرى ّ
الضامنة "قوميات" مختلفة عاشت يف كنف اإلمرباطورية العثمانية قرو ًنا عدة ،وإن عاش أصحاب أفكار صحيفة حرية يف لندن وباريس

وتمكنوا خاللها من ّ
ّ
االطالع عىل بيئتها الفكرية والسياسية.
فرتة من الوقت،

تفهمها بيئة املخيال العثماين/الرشقي ومنطلقاتها خالل الفرتة موضوع البحث ،فإ ّنها بقيت
ّأما املؤلفة تشيغان ،فعىل الرغم من ّ

األوروبيني ،عىل مستوى التأطري املنهجي وعىل مستوى النتائج التي توصلت إليها يف دراستها املتميزة
حبيسة نمط التحليل والتفكري
َّ

واملهمة بالنسبة إىل ّ
مهتم بدراسة تلك الفرتة التاريخية ومتخصص بها.
كل
ٍّ
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عــرض كتــاب "نهضــة اليابــان يف عهــد امليجــي مــن
" إســامي- منظــور عريب
The Revival of Japan in the Meiji Period
from an Arab-Islamic Perspective: A Reading
 والتي ســاهمت مســاهمة كبرية يف صوغ،تتنــاول هــذه املراجعة عرص النهضة اليابانية املعروفة باســم نهضة ميجي

 من خالل مراجعــة كتاب أحمد املــكاوي الذي عمل عىل، وتأســيس دولــة حديثة عىل جميع املســتويات،اليابــان الحديث
تغطية العديد من الوقائع والحوادث والقضايا التي كانت مثار نقاش واهتامم العديد من الباحثني املنتمني إىل املنظومة

 من خالل تنبههم، والذين تعاطوا مع نهضة اليابان االقتصادية واالجتامعية وحتى الثقافية،الحضارية العربية واإلســامية
 ومن هــؤالء نجد محمد بريم،إىل الصعــود القــوي لليابــان يف مضامر الرقي قبل انتصارها عىل روســيا بســنوات طويلة
.الخامس الذي يع ّد أول مؤلّف عريب تط ّرق بنوع من التفصيل إىل اليابان بصفتها قط ًرا يخطو خطوات نحو التقدم والقوة

 ومحمد رشــيد رضــا انطالقًا من مجلته "املنــار" التي حاولت التنويــه باإلمرباطور الياباين،فقــد تناول محمد بريم الخامس

.والثناء عىل دوره يف النهضة اليابانية والوقوف بندية إزاء القوى الغربية

كام تطرقت املراجعة إىل موضوع إسالم اليابان الذي يراه املؤلف مجرد وهم ارتبط االعتقاد به باالنتامء املشرتك للعامل

 ســواء من خالل رحلة عيل، وما ميكن أن يرتتب عليه من امتيازات يف العالقات بني الجانبني،اإلســامي واليابان إىل الرشق
،بن أحمد الجرجاوي التي مل تكن موفقة يف تحقيق أهدافها التي رســمت لها ومن بينها نرش الدعوة اإلســامية باليابان

.1910 و1908 أو مع املصلح واملجدد التتاري عبد الرشيد إبراهيم الذي قام برحلته األوىل إىل هذا البلد بني عامي

Al- Arabawi offers a reading of Ahmed Al-Makkawi's book on the Meiji Restoration, an era which paved the
way for the formation of the modern Japanese state. The Revival of Japan in the Meiji Period covers critical
events and issues of interest to many researchers from an Arab-Islamic civilizational perspective, which deal with
Japan's economic, social, and even cultural revival. This interest generated among scholars who were alert to the
rise of Japanese power, years before its 1905 victory over Russia, and among whom were Mohammed Bayram
Al-Khamis, the first Arab writer to examine Japan as a rising power, and Mohammed Rashid Rida, who, in his
magazine Al Manar praised the Japanese Emperor for his role in Japanese revival, and his quest to be an equal
with Western powers. This reading considers the subject of Islam in Japan and makes reference to the travels
of Ali bin Ahmed al-Jarjawi, who failed in his mission of Islamic proselytization in Japan, and to the Tartar
reformist and innovator Abdel Rashid Ibrahim, who made his first visit to Japan between 1908 and 1910. From
an academic perspective, the author recognizes the existence of a time gap between the Arab Near East and the
Maghreb in their approaches to the Japanese revival. He notes the precedence and superiority in the academic
studies from the Near East, and finds the Maghreb a latecomer to interest in the Japanese experience.

. املغرب، وزارة الرتبية الوطنية،أستاذ
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املؤلف :أحمد املكاوي.

عنوان الكتاب :نهضة اليابان يف عهد امليجي من منظور عريب  -إسالمي.
النارش :دار مفاتيح العلوم ،املغرب.
سنة النرش.2013 :
عدد الصفحات 186 :صفحة من القطع املتوسط.

لقد كانت نهضة اليابان املرتبطة بعهد االستنارة والتنوير محط إعجاب عريب – إسالمي ،دعا الكثري من املفكرين واملثقفني العرب

إىل احتذائها وجعلها قدوة حديثة ملواجهة الغرب القوي واملتقدم عىل العديد من األصعدة .وقد م ّثلت قدرة اليابان عىل تحقيق النرص عىل

أن
روسيا القيرصية يف حرب  ،1905 - 1904منطلقًا لحوادث تطور واضح ومتميز يف املنطقة التي تنتمي إليها ويف تاريخها الحديث .كما ّ
سببا يف خروج العديد من التفسريات والتحليالت وتجليها بخصوص تقدم هذه الدولة يف رسعة مذهلة ،فاستمر االنبهار بها
ذلك كان ً
تميز شعب اليابان يف النهوض من هزيمة ساحقة
خالل مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية ،خاصة عندما ينظر املرء إىل اإلرادة التي ّ

وتدمري عظيم ،تعرضت لهما اليابان خالل الحرب العاملية الثانية ،وإىل القدرة عىل تجاوز األزمة والخطر وتحقيق االستقرار واالزدهار
والنهضة يف زمن قصري .ويف هذا اإلطار يتنزل كتاب أحمد املكاوي نهضة اليابان يف عهد امليجي من منظور عريب إسالمي الصادر يف

 ،2013والذي يحاول من خالله اإلجابة عن استفهامات كثرية من أهمها :ما هي تجليات اإلعجاب باليابان قبل انتصارها عىل روسيا؟
وكيف تفاعلت األدبيات العربية اإلسالمية املجايلة لعهد ميجي مع االنتصار الياباين؟ وهل تمكن الك ّتاب واملفكرون العرب واملسلمون

املجايلون لنهضة ميجي من استيعاب رشوطها؟

التفاعل مع نهضة ميجي
يستحرض أحمد املكاوي يف هذا املجال بعض الك ّتاب والصحفيني املنتمني إىل املنظومة الحضارية العربية  -اإلسالمية ،والذين

تنبهوا إىل الصعود القوي لليابان يف مضمار الرقي قبل انتصارها عىل روسيا بسنوات طويلة ،ومن هؤالء نجد محمد بريم الخامس الذي
قطرا يخطو خطوات نحو التقدم والقوة .فقد تناول محمد بريم الخامس
ّ
يعد أول مؤ ّلف عريب تطرق بنوع من التفصيل إىل اليابان بصفته ً
نهضة اليابان عند تعريفه بعدة أقطار من مختلف القارات ضمن مؤ ّلفه الجغرايف  -التاريخي "صفوة االعتبار بمستودع األمصار
واألقطار" ،يف الفصل التاسع عرش من املجلد األول من هذا املؤ َّلف.
أن التغري الحاصل يف اليابان ،قد جاء من داخل األرسة الحاكمة ولم يذكر ثورة ميجي ،فهو يرى
ويشدد محمد بريم الخامس عىل ّ

أن هناك عاملني وراء االقتداء بالغرب الذي دعا إليه الحاكم الياباين ،وهما الوعي بواقع اليابان املتسم بالضعف والتخلف من جهة،
ّ
إيجابيا مع
واإلعجاب بأوروبا ومنجزاتها من جهة ثانية .فقد كان اإلجراء األول الذي قام به الحاكم هو "اختبار مدى تفاعل اليابانيني
ً
التغيري ،هو الزي ،إذ أوعز إىل املوظفني ورجال السلطة بارتداء اللباس عىل النمط األورويب ،وبما أنه لم يحصل اعرتاض عىل ذلك بل
فإن امليكادو بدل زيه كذلكً ،
حاليا ،تكسري الحاجز
استحسانّ ،
دليل عىل النجاح يف أول اختبار ،وهذا ما يمكن نعته بالتغيري املتواتر ً

النفيس" (ص .)10

أن الحاكم الياباين بعد أن نجح يف أول خطوة أقدم عليها رغم بساطتها ،فقد كانت مقدمة لسلسلة من اإلجراءات التي
يذكر املؤ ّلف ّ

همت قطاعات مختلفة من الحياة كالتعليم،
ّ
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إن محمد بريم
والتجنيد ،واالقتصاد ،والتجهيزات والبنى التحتية ،واستقدام األطر األجنبية ،وإيفاد البعثات الدبلوماسية  ..إلخ ،إذ ّ
أن أي عملية إصالح أو
الخامس لم
تمت دفعة واحدة وبكيفية تكاملية ،بمعنى ّ
معينة ،ألنها ّ
ْ
"يقم بإخضاع هذه اإلجراءات لرتاتبية ّ

معي كانت تسند بإجراء مماثل يف قطاع آخر" (ص .)11
تحديث قطاع ّ

أن محمد بريم الخامس قد أسس رؤية سادت يف الكتابات العربية اإلسالمية بشأن نهضة اليابان ،وهي
يرى أحمد املكاوي ّ

النظرة العجائبية  -االنبهارية التي تجد ما يماثلها يف سائر األدبيات العربية بل والدراسات األكاديمية إىل الوقت الراهن .فقد أسس هذا
الخطاب ثالثة ثوابت ظلت مهيمنة يف األدبيات العربية اإلسالمية ،وهي التعجب واالنبهار ،والطفرة والتقدم الرسيع ،والتغيري من أعىل

بأن اليابان كانت غنية
لكن الكاتب ير ّد عىل محمد بريم الخامس بمالحظات حول ما أورده هذا األخري يف مؤلفهّ ،
أي التغيري الفوقيّ .

دوما من نقص فظيع يف املواد الطاقية واألولية ،أو حديثه عن ملك اليابان ،والصحيح هو اإلمرباطور أو
باملعادن ،بينما هي كانت تعاين ً

أن محمد بريم قد استعان بمصطلحات من الحقل املعريف العريب اإلسالمي .كما أنه ّإبان تغطيته التدخل األجنبي يف
امليكادو،
موضحا ّ
ً
قرسا.
اليابان لم ْ
يرش إىل الواليات املتحدة األمريكيةً ،
علما أنها هي التي فتحت اليابان ً

ّ
واملجلت التي واكبت أخبار اليابان ونهضته منذ التأسيس ،مثل مجلة املنار ملحمد رشيد رضا ،إذ
أيضا بعض الصحف
يذكر املؤ ّلف ً

عملت عىل التنويه باإلمرباطور الياباين والثناء عىل دوره يف النهضة اليابانية والوقوف بندية إزاء القوى الغربية.

صدى يف األدبيات العربية  -اإلسالمية املجايلة ،ويرى املكاوي أنه يمكن تفسري
هزم اليابان روسيا يف حرب 1905 - 1904
ً
لقد ترك ُ

بأمة غربية
هذا االحتفاء والصدى بالنرص الياباين عىل روسيا القيرصية بمجموعة من العوامل ،أهمها أنه أول هزيمة تلحقها ّأمة رشقية ّ

يعب عن التشفي يف روسيا القيرصية بما أ ّنها
قوية ،واتخاذ هذا النرص أداة للتعبئة والتحفيز عىل االقتداء باليابان يف مواجهة الغرب ،وأنه ّ
العدو اللدود ألكرب دولة إسالمية وهي الخالفة العثمانية.

لقد كانت رحلة األمري محمد عيل باشا عام  1909التي َ
كتابا ملي ًئا باملشاهدات واالنطباعات واآلراء واملواقف عن التقدم
ألف فيها ً

أن هذه الرحلة تحفل بتفاصيل
معينة ،خدمة لإلنسانية وللعرب واملسلمني .ويرى املؤ ّلف ّ
الياباين ،رحلة يهدف من خاللها تمرير رسالة ّ
ٍ
انتهاء عند
مرورا بكل املعلومات التي تتعلق بالحياة اليومية للفرد الياباين،
ً
متنوعة عن اليابانً ،
بدءا بتقديم ن َُبذ تاريخية عن مدن اليابانً ،
األمور االقتصادية والسياسية والثقافية يف الدولة .ومن هنا يخلص األمري إىل تحديد العوامل املفرسة للنهضة اليابانية ومنها النظام ،والتشبث
بالوطنية وخدمة الوطن ،والدقة والرسعة يف إنجاز األعمال ،والحب الشديد للعمل والتعود عليه منذ الصغر ،وامتهان جل اليابانيني الحرف

والصنائع ،والقابلية لألخذ عن اآلخر وعدم النفور منه ،والقدرة عىل تحويل الضغط إىل حافز ،والدور املركزي للحاكم يف التغيري.

هم إسالم اليابان
و ْ
الهم الوحيد املسيطر عىل األذهان ،بل ارتبط به وهم جديد ّ
تجل يف االعتقاد باالنتماء
يؤكد املكاوي ّ
أن إسالم اليابان لم ْ
يكن ّ

املشرتك للعالم اإلسالمي واليابان إىل الرشق ،وما يمكن أن يرت ّتب عليه من امتيازات يف العالقات بني الجانبني.

ويف هذا الصدد ،يذكر املؤ ّلف ،رحلة عيل بن أحمد الجرجاوي التي كانت عبارة عن مشاركة يف مؤتمر األديان الذي انعقد باليابان

عام  ،1906إذ عمل الجرجاوي يف مداخلته عىل القدح يف معتقدات اليابانيني ونزع صفة العقالنية عنها ،عا ًّدا الدين الثغرة األكرب يف
الذم يف خطابه يف أشغال املؤتمر بأسلوب انفعايل واستعاليئ يسفّه معتقداتهم ،ويص ّنفهم يف خانة
تمدن اليابان .كما رفع من مستوى ِّ

ٍ
مغال فيه "عن
الزيف والضالل ،مع دعوتهم إىل نبذ معتقداتهم واعتناق اإلسالم .فكتب الجرجاوي صاحب الرحلة بأسلوب احتفايل
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نجاحه يف إدخال اليابانيني إىل اإلسالم يف فرتة محدودة مقار ًنا بإخفاقاته غريه من الدعاة املسلمني ،مستحرضًا كذلك فشل املبرشين
راسما صورة ملستقبل اإلسالم يف هذا القطر األسيوي" (ص .)60
بالعقائد األخرى،
ً

توهموا الحصول عىل مكسب ،ولو بروتوكويل ،من تقاسم االنتماء الرشقي مع
يرى املؤلف ّ
ممن ّ
أن األمري محمد عيل باشا كان ّ

ظن األمري كونه من مرص وهو بلد رشقي يخوله مقابلة اإلمرباطور الياباين من دون عوائق ،لكنه
اليابان ،لكنه وقف عىل ما بدد وهمه ،إذ َّ
يرش إىل الحضور اإلسالمي كيفما كان حجمه عىل الخارطة
رسعان ما تبني له زيف هذا االعتقاد .ففي رحلته التي ألفها بعد  ،1909لم ْ

الدينية باليابان ،خال ًفا للجرجاوي الذي ردد إسالم بضعة آالف من اليابانيني عىل يده قبل ثالثة أعوام فقط من رحلة األمري محمد عيل.
ويف إطار تصحيح صورة اإلسالم واملسلمني يف األوساط اليابانية ،يذكر املكاوي املصلح واملجدد التتاري عبد الرشيد إبراهيم الذي

نهائيا من  1933إىل حني وفاته  .1944إذ قام برتجمة القرآن إىل اللغة
قام برحلته األوىل إىل هذا البلد بني عامي  1908و ،1910ثم استقر
ً
اليابانية ،ونرش مقاالت عىل أعمدة الصحف اليابانية للتعريف باإلسالم ،إضافة إىل خطب ألقاها يف مناسبات ومحافل متنوعة كانت
الغاية منها إبراز عنارص التقارب الياباين  -اإلسالمي.

ً
مدركا أهمية املسألة الدينية يف اليابان ،ويؤكد املكاوي ذلك بوجود أسباب موضوعية منها "تنافس
وكان عبد الرشيد إبراهيم

اإلرساليات التبشريية الستقطاب اليابانيني ،يف خضم انفتاح بالدهم عىل األفكار واملعارف إبان عهد ميجي ،وح َّز يف نفس عبد الرشيد

عدم توافر مؤلفات باللغة العربية لرشح العقيدة اإلسالمية ،بينما تنشط البعثات التبشريية يف رسم صورة قاتمة وغري سليمة عن اإلسالم
حث الحكام يف البالد اإلسالمية عىل بعث اإلرساليات إىل اليابان" (ص .)67
وتقديمها ،ولذلك َّ

وتعد مجلة املنار أول مؤسسة إعالمية عربية وإسالمية تهتم بإسالم اليابان ،بالنظر إىل التوجه العام لهذه املجلة املرتكز عىل
ّ

الدعوة إىل اإلصالح من منظور سلفي نهضوي .فقد تمنت إسالم اليابان ،وعقدت عىل ذلك ً
آمال وتمنيات كثرية كعدد من املسلمني بكل

أن الدافع للخوض يف إسالم اليابان يف املجمل دافع سيايس وليس لباعث ديني
تجلياتهم الفكرية والسياسية .وقد تنبهت "املنار" إىل ّ
أن الدافع وراء
محض" ،ويف ذلك جاء كتاب لويس شيخو اآلداب العربية يف الربع األول من القرن العرشين ،يرشح هذا األمر ،أي ّ

األمة (اليابان) إىل اإلسالم
الخوض يف مسألة إسالم اليابان مرجعه الدافع السيايس ال غري ،إذ يقول املؤ ّلفّ :
"إن ما تطلبونه بدعوة هذه ّ
هو االعتزاز السيايس بهم والتم ّتع العاجل بحمايتهم")( (1ص .)74

املنظور األكادميي لنهضة ميجي
إن األساس الثابت يف كل مقاربات الدارسني واملفكرين العرب لنهضة اليابان يف عهد ميجي ،هو االستحضار الواعي وغري الواعي
ّ

لحقيقة العالم العريب  -اإلسالمي ،وبذلك كان حضور املقارنة الرصيحة أو املضمرة هي القاسم املشرتك والهاجس الحقيقي عندهم .ويرى
أن االنطباعية ظلت حارضة يف العديد من املقاربات والدراسات األكاديمية لنهضة ميجي ،وهذا يعني أنه لم تظهر قطيعة تامة يف
املؤ ّلف ّ

شأن الرؤية الفكرية العربية اإلسالمية لهذه النهضة.

يؤكد أحمد املكاوي وجود تفاوت زمني وتراكمي ،بني املرشق واملغرب يف مقاربة النهضة اليابانية ،بحيث يالحظ وجود سبق وامتياز

جدا،
أن املغرب متأخّ ر يف االهتمام بالتجربة اليابانية ،ما عدا استثناءات قليلة ً
بني الدراسات األكاديمية بني املرشق واملغرب ،فهو يجد ّ

إذ لم ينخرط األكاديميون واملفكرون والكتاب املغاربة يف مناقشة إشكالية النهضة اليابانية ّإل يف وقت متأخّ ر وبنسق متقطع أو عريض.
1

لويس شيخو ،اآلداب العربية يف الربع األول من القرن العرشين (بريوت :املطبعة الكاثوليكية ،)1926 ،ص .94
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عد من أبرز الدارسني املعارصين الذين قاربوا
ويف هذا اإلطار ،يذكر املؤ ّلف ،الكاتب املرصي رؤوف عباس (ت )2008 .الذي ُي ّ

خصص لنهضة ميجي العديد من األبحاث والدراسات ،إذ أنتج يف أواسط السبعينيات
النهضة اليابانية من منظور تاريخي محض .فقد ّ
دراستني نرشهما يف املجلة التاريخية املرصية ،كانتا منطلقًا لتأليف كتابه املجتمع الياباين يف عرص ميجي  ،1912 - 1868فقد درس

فيه "بنفس تحلييل عميق ،آليات التحديث يف اليابان ،والحركات السياسية والتيارات الفكرية املحددة ملسار التاريخ الياباين الحديث

واملعارص ،وما استتبعها من تغريات يف البناء االجتماعي والعادات والتقاليد والقيم ،وبصفة إجمالية ،كل ما أسهم أو ساعد عىل خلق مناخ
التغيري املالئم الذي عرفه املجتمع الياباين ،إنها دراسة تاريخية دقيقة" (ص .)93

كتبا يف التجربة اليابانية ،ولكنه استحرضها
بينما كان املفكر الفلسطيني هشام رشايب (ت )2005 .من بني املفكرين الذين لم يأ ّلفوا ً

أن هشام رشايب قد استدعى اليابان ومثقفيها للمقارنة الرصيحة
يف العديد من أعماله سواء يف كتبه أم يف مقاالته أم يف حواراته ،ذلك ّ

يف كتابه املثقفون العرب والغرب ،حيث يؤكد عىل وجود أوجه تماثل بني اليابان والعرب يف مواقف وأوضاع ،منها العداء املشرتك
جدا لدى العرب يف شأن انتصار اليابان عىل روسيا.
للمفكرين إزاء الغرب يف مرحلة من املراحل ،كما أبرز ردود الفعل اإليجابية ً

يعب
وعالج الدارس املرصي الباحث يف العلوم السياسية عبد الغفار رشاد يف كتابه التقليدية والحداثة يف التجربة اليابانية ،كما ّ
عن ذلك املؤلف يف الصفحة  104وما يليها ،إشكالية التقليدي والحدايث أو األصالة واملعارصة يف النموذج الياباين .إذ أكد تنوع عنارص

الحداثة يف اليابان واختالف كيفية نقلها إىل هذا املجتمع ،ومنها املحدد الجغرايف وعزلتها وتحصينها من الغزو األجنبي ،واالندفاع
إىل اإلنجاز االقتصادي وإىل مزيد من الحداثة تحت تأثري سيكولوجية الحرمان ،والنأي عن التبعية املالية للغرب ،وتأسيس قاعدة

تعليمية صلبة.

ً
فصل عن تقدم اليابان
خصص ضمن مؤ ّلفه أزمة الثقافة اإلسالمية
ويذكر املكاوي ً
أيضا ،املفكر التونيس هشام جعيط الذي ّ

وتعرث العرب ،إذ أجرى من خالله مقارنة بني فشل املرشوع النهضوي العريب ،ونجاح اليابان يف الرتقي ودخول املدنية والقوة .كما أكد
الطابع الفريد االستثنايئ للنهضة اليابانية ،وعقد مقارنات كثرية بني اليابان والعالم العريب من جهة ،وبني اليابان وأقطار أوروبية من جهة

أخرى ،همت العديد من املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

عد أستاذ التاريخ يف الجامعة اللبنانية ،مسعود ضاهر ،من الباحثني العرب املتخصصني يف الشؤون اليابانية ،من خالل إقامته يف
وي ّ
ُ

اليابان ملدة عرشة أشهر ،فقد شارك يف العديد من األبحاث والندوات والرحالت العلمية يف هذا البلد ،وقد أصدر كتابه العرب واليابان:
أضواء عىل تجربة التحديث اليابانية ويورد املؤلف العديد من اإلشارات واألفكار املتعلقة برؤيته لثورة ميجي وعقيدة الشنتو من خالل

حديثه عن موضوع له من األهمية الكثري ،وهو "إشكالية الدين والدولة يف نهضة ميجي" ،فريكز عىل تجربة التحديث يف اليابان بعد

ً
محاول إبراز سماتها الكبرية ،كما قارب التحوالت املهمة يف عالقة الدين بالدولة منذ عام  1600إىل ما بعد الحرب
الحرب العاملية الثانية،
زائرا يف
العاملية الثانية .ويستحرض املؤلف املفكر املرصي أنور عبد امللك الذي قارب النهضة اليابانية بدقة وشمولية بحكم عمله أستا ًذا ً
قوت دينامية املجتمع ،وشجعت
الجامعات اليابانية ،فقد درس تجربة التحديث اليابانية يف كتابه ريح الرشق ،عا ًّدا ميجي حركة ثورية ّ
عىل إطالق الطاقة القومية ،مصنفًا هذه الحركة الثورية يف نطاق الثورة الثقافية من أجل إنشاء دولة عرصية .ولقد حاول أنور عبد

ونوعا ،وأهم ما يمكن استحضاره يف إسهامه النوعي،
كما ً
امللك أن يدرس "يف الرتاكم الخاص بالدراسات العربية عن النهضة اليابانية ًّ

تشديده عىل محدودية الدين يف النهضة اليابانية ،وربما هذا ما يجعلها عىل مسافة مهمة من التجارب النهضوية العربية ،إذ طغى عليها
ً
ولبسا يف اآلن ذاته ،وهو مفهوم
بقوة الهاجس الديني .يضاف إىل هذا قدرة الباحث [ ،]...عىل توظيف واحد من أكرث املفاهيم
تداول ً
الخصوصية املتعددة األبعاد" (ص .)127
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املغرب ونهضة ميجي
أن املقاربة بني اليابان واملغرب ظلت يف شأن االستفادة من اإلرساليات التعليمية إىل أوروبا ،مهيمنة بطريقة
يرى أحمد املكاوي ّ

تم إنتاجه يف املغرب عن نهضة اليابان سواء لدى املعارصين لها أو من الجيل الحايل وخاصة األكاديمي منه.
تكاد تكون كلية عىل ما ًّ
قياسا بما
ويعتقد ً
أيضا أنه ال يمكن إنكار محدودية املساهمة املغربية يف الرتاكم العريب اإلسالمي حول النهضة اليابانية يف عهد ميجيً ،

راكمه مفكرون وباحثون من أقطار عربية أخرى.

عد أول من استحرض من النخبة املغربية التجربة النهضوية اليابانية يف
ويف هذا الصدد ،يستحرض مرشوع عيل زنيرب السلوي الذي ُي ّ

محاولة إلقناع املخزن املغريب برضورة إدخال إصالحات سياسية ودستورية عىل منظومته السياسية .ثم مرشوع عبد الكريم الطرابليس

رائجا آنذاك ،فقد استحرض كل العنارص املختلفة التي مكنت
الذي قام عىل تهيئة األذهان لتقبل االحتذاء بدولة وثنية (اليابان) كما كان ً
اليابان من الرتقي الرسيع ،كاالنفتاح عىل أوروبا يف األمور اإليجابية.

أيضا ،صحيفة لسان املغرب التي دعت إىل تبني الدستور والحياة النيابية يف املغرب واالستناد يف ذلك إىل النموذج
ويذكر املؤلف ً

الياباين .ثم محمد السليماين امللقب بابن األعرج ،واملؤرخ عبد الرحمان بن زيدان ،وعبد الهادي بوطالب ،والدكتور املهدي املنجرة الذي

دعا إىل الرتجمة والقضاء عىل األمية واالقتداء باليابان يف ذلك األمر .إضافة إىل املفكرين األكاديميني من أمثال جرمان عياش ،ومحمد
عابد الجابري ،وعبد السالم املودن.

لقد تمكن املكاوي يف هذا الكتاب القيم من إبراز مختلف التفسريات يف مسألة ترقي اليابان وتقدمها امللحوظ ،يف محاولة لإلقناع
ُ
تخل من االنطباعية واالنفعالية ،فقد ساد أغلب األدبيات
أن أغلب هذه التفسريات لم
برضورة تبني النهج الياباين ،إذ يخلص إىل ّ
والدراسات العربية واإلسالمية حول نهضة ميجي حضور هاجس املقارنة بني اليابان والعالم العريب واإلسالمي .وبرصف النظر عن تفاوت

فإن املؤلف يستنتج يف النهاية عنارص متعددة تقود إىل تفسري نهضة ميجي بصفتها التوليفة الناجحة بني املحيل
املقارنات فيما بينهاّ ،

كثريا يف محو كيل لألمية ،يف
والوافد ،والتماسك اإلثني ،واالنصهار القومي للشعب الياباين .كما ّ
أن تعميم التعليم وإجباريته قد ساهم ً
متأخرا املجابهة مع الغرب طريقًا
حني كان التخلص الفوري من الديون األجنبية والسيطرة عليها ،واالنزواء الجغرايف لليابان ودخوله
ً
ً
عامليا .بينما كان لوجود طبقة أو أكرث لها مصلحة يف تغيري األوضاع ،وغياب
سالكا نحو تحقيق الذات اليابانية ،وتقوية الوجود الياباين ً

البعد الديني أو محدوديته يف األخذ عن الغرب والتعامل معه ،وردم الهوة الصناعية والتكنولوجية التي كانت تفصل اليابان عن الغرب يف
مدة يسرية ،عنارص أساسية يف تحريك العجلة الثقافية واالقتصادية يف اليابان ،وبناء الدولة الحديثة .أما أهمية الحاكم امليكادو وحاشيته

يف تب ّني اإلصالح والتحديث والدفع بهما إىل األمام ،وأهمية اإلصالح السيايس وإقرار الدستور يف إنضاج النهضة ،فقد كانا أسايس البناء
الديمقراطي يف اليابان وتأسيس نظام سيايس جديد قادر عىل منافسة األنظمة الديمقراطية القوية يف العالم.

ومجتمعا الطريق السالكة نحو التقدم االقتصادي
أن نهضة ميجي قد م ّثلت بالنسبة إىل اليابان دولة
ويف الختام ،نخلص إىل ّ
ً

اقتصاديا عىل مستوى العالم كله .وال يمكننا أن ننكر الدور
واالجتماعي الذي صارت اليابان تنافس به العديد من البلدان الديمقراطية القوية
ً

الكبري لهذه النهضة يف تأسيس فهم جديد للسلطة السياسية واالجتماعية التي استمرت ملدة طويلة كانت كافية لجعل الشعب الياباين من
عامليا ،والتي تمثل النموذج األفضل لباقي شعوب العالم ،وبالخصوص للشعوب العربية التي هي يف حاجة إىل ثورة ثقافية
الشعوب املحرتمة ً

واجتماعية ،تقطع مع كل أنماط السلوك الثقافية املرتبطة بالفكر املتخلف واألمية والتموقع يف ذيل املراتب عىل كافة املستويات.
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مراجعة كتاب تاريخ النهب والحفظ والتملك
يف املكتبة الوطنية اإلرسائيلية يف القدس
Ex-Libris: Chronicles of Theft, Preservation,
and Appropriating at the Jewish National Library
 مساهمة يف الكشف عن جانب آخر من جوانب،يعد كتاب تاريخ النهب والحفظ والتملك يف املكتبة الوطنية يف القدس
 ســواء كان،هبها
ّ جرائم إرسائيل يف
ْ  وقيامها بســلْب الكتب العربية ون،1948 حق الشــعب العريب الفلســطيني يف حرب

 بعد احتالل املدن والقرى الفلسطينية، أو من املكتبات واملؤسســات الفلسطينية،ذلك من بيوت أصحابها الفلســطينيني
 عن معهد فان لري يف القدس2014  ويتكون هذا الكتاب الذي صدر بالعربية عام.يف تلك الحرب وطرد الفلسطينيني منها

 والكتاب يف األصل هو رســالة دكتوراه حصل.ً صفحة229  وردت جميعها يف، وخامتة، وثالثة فصول، مــن مقدمة،الغربيــة

ولية محفوظة يف أرشــيف املكتبة
َّ  وقد اســتند يف بحثه إىل مصادر أ،عليهــا املؤلــف من جامعة بن غوريون يف النقب
. وإىل مصادر ثانوية ذات صلة مبوضوع البحث، وإىل مقابالت،الوطنية اإلرسائيلية التابعة للجامعة العربية يف القدس

Ex-Libris: Chronicles of Theft, Preservation, and Appropriating at the Jewish National Library exposes another
aspect of Israel's crimes against the Palestinians during the 1948 war, when it plundered Arab books – from
the homes of their Palestinian owners or from Palestinian institutions and libraries – following the occupation
of Palestinian towns and villages and the expulsion of their residents. The 229 page book was published in
Hebrew in 2014 by the Van Leer Institute in West Jerusalem and comprises an introduction, three chapters, and
a conclusion. Originally the author's doctoral dissertation at Ben Gurion University in the Negev, the book's
research relies on primary sources preserved in the archive of the Jewish National Library – which is part of the
Hebrew University in Jerusalem – interviews, and secondary sources with relevance to the subject.

 وأستاذ العلوم السياسية والدراسات اإلرسائيلية،* باحث غري مقيم يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
. فلسطني،يف جامعة القدس
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املؤلف :جيش عميت .Gish Amit
عنوان الكتاب :تاريخ النهب والحفظ والتملك يف املكتبة الوطنية اإلرسائيلية يف القدس
النارش :معهد فان لري  ،Van Leerالقدس الغربية.
سنة النرش.2014 :
عدد الصفحات 229 :صفح ً
ة من القطع املتوسط.
لغة الكتاب :العربية.

هيمنت الرواية التاريخية اإلرسائيلية الرسمية للرصاع العريب  -اإلرسائييل ولحرب  1948عىل األبحاث والدراسات ومناهج التعليم

واألكاديميا ووسائل اإلعالم اإلرسائيلية .ومجدت هذه الرواية التاريخية الحركة الصهيونية وأهدافها ووسائل تحقيقها ،وحاكت
أن اليهودية قومية وأمة ِ
ً
ديانة
وعرق ،وليست
األساطري واألكاذيب يف تاريخ اليهود ،ونسبت إىل الديانة اليهودية ما ليس فيها؛ بادعائها ّ
َّ

كبريا يف إعادة كتابة تاريخ اليهود من أجل الربط بني ٍ
ماض قديم ألتباع الديانة اليهودية والوطن الذي سعت
فحسب ،وبذلت جهدا ً

الحركة الصهيونية الحتالله وإقامة دولة يهودية فيه عىل حساب أصحابه األصليني .ونفَت الرواية التاريخية اإلرسائيلية قيام الحركة
منهجيا َّ
منظ ًما،
الصهيونية بوضع املخططات لطرد الفلسطينيني من فلسطني ،وتنكرت لقيامها يف حرب  1948بطرد الفلسطينيني طر ًدا
ًّ
أيضا الرتكابها املجازر يف حقهم.
ومدروسا،
ومعدا سلفًا ،وتنكرت ً
ًّ
ً

عدة عقود عىل النكبة ،ظهرت يف إرسائيل بعض الكتب واألبحاث التي خرجت عن الرواية اإلرسائيلية الرسمية،
وبعد مرور ّ

واشتملت عىل تحليالت ومعلومات لحرب  1948والرصاع العريب – اإلرسائييل مناقضة للرواية اإلرسائيلية الرسمية .وكشفت كتب عديدة
َ
خطط الطرد التي وضعتها الحركة الصهيونية ،وكيفية تنفيذ
من هذه الكتب واألبحاث التي استندت إىل الوثائق واألرشيفات اإلرسائيلية

َّ
حق العرب
منهجية
هذه الخطط بطريقة
ومنظمة يف حرب  ،1948واملجازر املنهجية التي ارتكبها الجيش اإلرسائييل يف حرب  1948يف ّ
َّ
الفلسطينيني ،وقد زادت عىل مئة وعرش مجازر.

يعالج املؤلف يف هذا الكتاب ثالث قضايا جرت يف املكتبة الوطنية اإلرسائيلية يف أواخر األربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن

العرشين .ففي الفصل األول من الكتابُ ،يعنى بقضية جلب املكتبة الوطنية اإلرسائيلية مئات آالف من الكتب كان النازيون قد نهبوها

ٍ
نهب إرسائيل للكتب العربية الفلسطينية أثناء
عام  -قضية ْ
من اليهود يف أوروبا أثناء الحرب العاملية الثانية .ويف الفصل الثاين ،يعالج  -بوجه ّ

ٍ
رث من ثالثني ألف كتاب من
بوجه
ويعنى-
خاص  -بنهب املكتبة الوطنية اإلرسائيلية التابعة للجامعة العربية يف القدس أك َ
حرب ُ ،1948
ٍّ
ٍ
خاصّ .أما الفصل الثالث ،فيعالج فيه املؤلف قضية وضع املكتبة الوطنية اإلرسائيلية يدها
بوجه
أصحابها الفلسطينيني خالل تلك الحرب
ٍّ

عىل كتب ومخطوطات تابعة ليهود من اليمن هاجروا إىل إرسائيل يف أواخر أربعينيات القرن العرشين وبداية خمسينياتهِّ .
ويؤكد املؤلف أنه

توجد ،إىل جانب تزامن حدوث هذه القضايا الثالث يف الفرتة نفسها يف املكتبة الوطنية اإلرسائيلية ،أرضية مشرتكة تربطها؛ هي ْ
دأب الحركة

الصهيونية يف الفصل بني البرش الذين ان ُتزعت منهم هذه الكتب وثقافتهم .فقد عملت الحركة الصهيونية يف سياق سعيها لتحقيق مرشوعها
الكولونيايل يف فلسطني عىل محو ثقافة "اليهودي املهجري" من ناحية ،والقضاء عىل ثقافة ضحاياها الفلسطينيني من ناحية أخرى.
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مراجعات كتب

أن الكتب هي التي
يعالج املؤلف يف مقدمة الكتاب أهمية الكتب واملكتبات يف الحضارة اإلنسانية ،فيشري إىل تأكيد باحثني كثريين ّ

ويميس التاريخ أخرس .لذا ،عاد ًة ما تستهدف الكتب واملكتبات يف الحروب بسبب
تحمل الحضارة اإلنسانية ،ومن دونها يتك ّلس الفكر ُ

يعج بحوادث س ْلب الكتب واملكتبات ونهبها وحرقها.
أهميتها الفائقة .والتاريخ ُّ

أن هذا األمر ليس َّإل من فائض
ويذكر املؤلف أنه يجري يف بعض األحيان التشديد عىل نهب الكتب وحرقها إىل ٍّ
حد ينىس فيه املرء ّ

حق الشعب الذي ُيهزم ويقع تحت االحتالل .ولعل إدراك املؤلف لهذه املسألة هو الذي قاده إىل عدم االكتفاء
الجرائم التي ُترتكب يف ّ

بالتشديد عىل س ْلب االحتالل اإلرسائييل للكتب الفلسطينية ونهبها يف حرب 1948؛ ذلك أ ّنه حرص يف الوقت نفسه عىل وضعها يف سياق
حق الفلسطينيني ويف صدارتها طردهم من وطنهم فلسطني .ولم ُيغفل املؤلف اإلشارة إىل
ُمجمل الجرائم التي ارتكبتها إرسائيل يف ّ

حق مختلف املمتلكات
عمليات السلب والنهب التي قامت بها مؤسسات الدولة اإلرسائيلية املختلفة واملجتمع اإلرسائييل بمجمله يف ّ
ٍ
العربية الفلسطينية؛ من ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ولكل ما هو موجود فيه.
ونهب لوطن بأكمله،
سلب
وأراض،
وبيوت،
وقرى،
ٌ
وحقول ،وبساتني .فقد جرى ٌ
مدنً ،

االحتالل والطرد ونهب الكتب
َّ
أن دافيد بن غوريون  ،David Ben-Gurionمؤسس دولة إرسائيل ومهندس طرد الفلسطينيني من فلسطني،
أكد املؤلف ّ
ً
أهمية قصوى الحتالل القدس يف حرب  .1948فما إن أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرار التقسيم ،يف  29ترشين
أوىل
الثاين /نوفمرب  ،1947حتى هاجمت القوات العسكرية الصهيونية األحياء العربية الواقعة يف ما أصبح ُيعرف بالقدس الغربية؛ مثل أحياء

حي القطمون والطالبية ،تحظى بمستوى
الطالبية ،والقطمون ،والبقعة ،واملرصارة ،وأبو طور .وكانت هذه األحياء العربية ،وال سيما ّ
معيشة ٍ
أعداد كبرية من الرشيحة العليا للمجتمع العريب املقديس.
راق ،وكانت تسكنها
ٌ
لقد قامت القوات العسكرية الصهيونية باحتالل هذه األحياء العربية ،وبطرد سكانها منها؛ وذلك يف سياق سياسة "التطهري

العرقي" التي اتبعتها القيادة الصهيونية يف حرب  .1948وأشار املؤلف إىل أنه ما إن احتلت القوات الصهيونية هذه األحياء العربية ،حتى

سارعت القيادة الصهيونية إىل توطني املستوطنني اليهود يف جميع بيوت الفلسطينيني يف هذه األحياء .وقد كتب دافيد بن غوريون يف
حي يهودي" (ص .)80
مذكراته يف  20كانون الثاين /يناير ّ 1948
"إن حي الطالبية َّ
تحول إىل ّ

لخص دافيد بن غوريون عملية التطهري العرقي التي قامت بها القوات العسكرية الصهيونية يف
ويف السابع من شباط /فرباير َّ

القدس ،يف اجتماع قيادة حزب مباي بقوله" :عند الوصول إىل القدس عن طريق لفتا  -روميما ،وطريق محنيه يهودا ،وشارع امللك
ً
يهودية
جورج ،ومئه شعاريم  -لم يكن يوجد غرباء ( )...فالجميع يهود مئة يف املئة .منذ خراب القدس يف عهد الرومان لم تكن القدس

أي عريب يف األحياء العربية التي تحت سيطرتنا يف القدس الغربية .وهذا الوضع لن يتغري" (ص .)82
كما هي اآلن .ال يوجد ّ

عالج الكتاب بطريقة تفصيلية كيفية قيام املكتبة الوطنية اإلرسائيلية التابعة للجامعة العربية يف القدس بنهب نحو  30ألف كتاب

من األحياء العربية يف القدس الغربية التي احتلتها القوات العسكرية الصهيونية يف حرب  .1948وتابع كذلك نهب سلطات االحتالل
اإلرسائيلية وموظفي "القيم عىل أمالك الغائبني" نحو  40ألف كتاب من املدن الفلسطينية األخرى؛ مثل يافا ،وحيفا ،واللد ،والرملة،
وعكا ،وطربيا ،وصفد ،واملجدل ،وبرئ السبع.

أن هذه املكتبة خصصت عد ًدا من موظفيها
َّ
ووضح املؤلف ،استنا ًدا إىل وثائق املكتبة الوطنية اإلرسائيلية التابعة للجامعة العربيةّ ،
ٍ
للقيام بعمليات ٍ
ونهب للكتب العربية من بيوت العرب الفلسطينيني ،ومن املكتبات العامة ومن املدارس ،يف إثر احتالل القوات
سلب
َّ
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األحياء العربية وطرد سكانها منها .ففي كثري من األحيان سار موظفو املكتبة الوطنية اإلرسائيلية خلف القوات
العسكرية الصهيونية
َ
ٍ
ونهب
عام ُة الجمهور اليهودي من س ْل ٍب
العسكرية الصهيونية ونهبوا الكتب من البيوت واملكتبات العامة ،عىل غرار ما كانت تقوم به َّ

للممتلكات الفلسطينية يف تلك األحياء العربية.

وعىل منوال اللص الذي ال يعرتف بلصوصيته ،واملجرم الذي ال يعرتف بفعله اإلجرامي ،حاول مسؤولو املكتبة الوطنية اإلرسائيلية

أن الدافع من وراء أفعالهم تلك هو حمايتها من النهب والرسقة عىل أيدي الجمهور
تجميل السطو عىل الكتب العربية ونهبها؛ بادعائهم ّ
أن هدف رسقة
أن املؤلف ف َّند هذا االدعاءَّ ،
ووضح ّ
اإلرسائييل ،والحفاظ عليها من ال َّتلف الذي قد يصيبها يف حال بقائها يف أماكنها .بيد ّ

أن املكتبة الوطنية اإلرسائيلية اتخذت مختلف اإلجراءات والتدابري الرسمية لتم ّلك
املكتبة الوطنية لتلك الكتب كان تم ّلكها ،وأظهر ّ

ً
وفضل عن ذلكَّ ،
أكد
تلك الكتب العربية ،وأ ّنها رفضت طلب إعادتها إىل أصحابها الفلسطينيني عندما طالب بعضهم بها بعد حرب .1967

ً
ً
ً
وواضحة (ص .)103
رصيحة
مخالفة
أن نهب املكتبة الوطنية اإلرسائيلية للكتب العربية كان مخالفًا للمواثيق والقوانني الدولية
املؤلف ّ
ٍ
َّ
ونهب لها قد اقرتن
عمليات سط ٍو عىل املمتلكات الفلسطينية
أن ما ارتكبه الجمهور اليهودي والجيش اإلرسائييل من
وأكد املؤلف ّ
َّ

انتشارا لم يكن ُيمكن أن تتجاهله وسائل اإلعالم
العمليات قد انترشت
وأن تلك
دوما بطرد الفلسطينيني من املدن والقرى الفلسطينيةّ ،
ً
ً
َّ
ٍ
العربية يف تلك الفرتة .وعىل الرغم من ذلك ،رسعان ما توقفت عن التطرق إليه يف إطار محاولة لطمس هذا املوضوع.
واقتبس املؤلف كتابات شهود عيان عديدة لعمليات س ْلب املمتلكات الفلسطينية؛ فقد كتب يتسحاك ليفي  Isaac Leviالذي

ٍ
ٍ
ونهب شارك فيها جنود
سلب
نصه" :عندما كانت عمليات تطهري حي القطمون مستمرةً ،بدأت أعمال
شاهد عمليات النهب ما ُّ
منظرا
ومواطنون اقتحموا البيوت الخالية من سكانها وحملوا منها األثاث ،واملالبس ،واألدوات الكهربائية ،واألغذية .لقد كان ذلك
ً
ً
مخجل" (ص .)83

كما اقتبس املؤلف من الكاتب موشيه سميالنسيك  Moshe Smilanskyيف صحيفة هآرتس ،يف األول من أيلول /سبتمرب  - 1949وقد

ٍ
ً
ً
ً
دونم
فلسطينية و 2.5مليون
وقرية
مدينة
وصف فيها سلب املجتمع اإلرسائييل ونهبه للممتلكات الفلسطينية  -قوله" :كانت هناك 440

ٍ
مزروع بمختلف أنواع املزروعات ،ومئات آالف الدونمات من أشجار الزيتون ،والحمضيات ،والكروم ،ومن أشجار أخرى مثمرة .وقد
كل اإلرسائيليني عىل هذه الغنيمة .الرجال والنساء واألطفال ،الجميع شارك يف السلب والنهب .جرى س ْلب ّ
انقض ّ
كل يشء؛ األبواب
أي يشء" (ص .)84
وإطاراتها ،والشبابيك ،والحجارة ،والبالط ،والسيارات وقطع غيارها ( )...ولم يسلم من النهب ّ

وقف املؤلف عىل الفرق بني موقف ال ُنخب اإلرسائيلية الرسمي من س ْلب املجتمع اإلرسائييل ونهبه للممتلكات الفلسطينية

الرسميني اللذين قامت بهما الدولة اإلرسائيلية ومؤسساتها املختلفة تجاه املمتلكات الفلسطينية .فلنئ
وموقفها من السلب والنهب
َّ
عدوا سلب الدولة
نهب املجتمع اإلرسائييل "التلقايئ" للممتلكات الفلسطينية ،فإنهم ُّ
دان قادةٌ يف الدولة ،عىل نح ٍو ظاهري ،عمليات ْ

اإلرسائيلية ومؤسساتها املختلفة لتلك املمتلكات ونهبها لها ً
عدة نُخب وقادة صهيونيني،
رشعيا
عمل
وأخالقيا (ص  .)84فمعارضة ّ
ًّ
ًّ

أن السلب والنهب قد
كما أشار املؤلف ،لم تكن بسبب
ونهبها يف حد ذاتها ،بل كانت بسبب ّ
عمليات س ْلب املمتلكات الفلسطينية ْ
ّ
كا َنا من فئات واسعة من املجتمع اإلرسائييل بطريقة تلقائية ،ولم يكو َنا من الدولة اإلرسائيلية ومؤسساتها املختلفة بطريقة رسمية،
ومنهجية ،ومنظمة.

مبكرا يف وضع الخطط وإقامة املؤسسات ملصادرة أمالك الفلسطينيني املنقولة وغري
أن القيادة اإلرسائيلية دأبت
وذكر املؤلف ّ
ً

املنقولة .ففي آذار /مارس  ،1948أقامت الهاجاناه (املنظمة العسكرية الصهيونية) "لجنة األمالك العربية"؛ بهدف مصادرتها عند وقوعها
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تحت االحتالل .وما إن احتلت الهاجاناه القرى واملدن الفلسطينية حتى بارشت مصادرة أمالك الفلسطينيني .ويف تموز /يوليو ،1948

ً
ً
ً
مسؤولة عن "األمالك املرتوكة" التي يملكها الفلسطينيون الذين طردتهم إرسائيل من
وزارية لتكون
لجنة
أقامت الحكومة اإلرسائيلية
وقي ً
مة عليها.
وطنهم ِّ

وتابع املؤلف الخطوات القانونية والرسمية التي قامت بها إرسائيل بعد حرب  ،1948وقد هدفت إىل مصادرة األمالك الفلسطينية

بطريقة منهجية و"قانونية" من ناحية ،وإىل م ْنع الفلسطينيني من العودة إىل ديارهم وممتلكاتهم من ناحية أخرى .فبعد فرتة وجيزة من

"القيم عىل أمالك الغائبني" الذي ُمنح صالحيات لبيع
طرد الفلسطينيني من مدنهم وقراهم ،وضعت إرسائيل ممتلكاتهم تحت يد
ِّ

السلطة باعت
ثم ّ
أرايض الفلسطينيني "الغائبني" ،وبيوتهم ،ومختلف أمالكهم لـ ُ
إن هذه ُ
"سلطة التطوير" التابعة للحكومة اإلرسائيليةّ .
ثمة قام بدوره يف تأجريها للمؤسسات واألفراد من اليهود فقط.
للكرين كاييمت (الصندوق القومي) األرايض العربية ،ومن ّ

أصحاب الكتب
تقص املؤلف أسماء أصحاب الكتب الفلسطينيني الذين نهبت املكتبة الوطنية التابعة للجامعة العربية كتبهم من األحياء العربية
َّ

تقريرا كتبه أحد موظفي املكتبة ،يف بداية
يف القدس التي احتلتها القوات العسكرية اإلرسائيلية ،فوجد يف أرشيف املكتبة الوطنية
ً
عام  ،1949وردت فيه أسماء عديدة ألصحاب الكتب الفلسطينيني الذين نهبت الجامعة العربية كتبهم ،وأسماء املدارس واملؤسسات
فلسطينيا نهبت الجامعة العربية كتبهم من مكتباتهم
اسما
أيضا.
الفلسطينية التي نُهبت منها الكتب ً
وتضمن هذا التقرير خمسني ً
َّ
ًّ

التعرف إىل أصحاب هذه الكتب التي وردت يف ذلك التقرير أنهم كانوا ُي ِّ
ً
نخبة من املثقفني العرب املقدسيني.
شكلون
الخاصةَّ .
وتبي من ّ

وكان من بينهم خليل السكاكيني ،ومحمد إسعاف النشاشيبي ،ويعقوب فراح ،وهرني كتان ،وخليل بيدس ،وفؤاد أبو رحمة ،وفرنسيس

خياط ،وحلمي عبد الباقي ،ويوسف هيكل ،وتوفيق كنعان.

لقد وضعت املكتبة الوطنية التابعة للجامعة العربية هذه الكتب بعد أن جعلتها ضمن دليل استعمال يف متناول أساتذة الجامعة

وطلبها ،وال سيما أساتذة قسم دراسات الرشق األوسط َّ
العربية َّ
وطلبه .وكان من بني املسؤولني عن تصنيف هذه الكتب املؤرخ

املسترشق إلياهو أشتور  ،Eliyahu Ashtorأحد أساتذة التاريخ يف الجامعة العربية ،وهو م َّتصف بأفكاره العنرصية املعادية للحضارة
"إن الجامعة العربية
عب عن رأيه يف نهب الجامعة العربية للكتب الفلسطينية وتم ّلكها بقولهّ :
العربية .ويذكر املؤلف ّ
أن املؤرخ إلياهو أشتور َّ
أنقذت هذه الكتب ،وليس ذلك ألنها 'جمعتها' من بيوت أصحابها وحافظت عليها من التلف ،بل ألنها 'أخرجتها' من ملكية أصحابها

ومجد
الفلسطينيني الذين لم يكن يف وسعهم استيعاب مضامينها ،ونقلتها إىل الذين يعرفون االستفادة منها ملصلحة العلم واإلنسانية"َّ .
ً
دينية
يهوديا باستعماله مصطلحات ومفاهيم
دينيا
نهب الجامعة العربية لهذه الكتب وأعطاه ،كما يذكر املؤلفً ،
إلياهو أشتور ْ
ًّ
بعدا ًّ
ً
يهودية .فالجامعة العربية وفق إلياهو أشتور "خ َّلصت" تلك الكتب وحررتها من أصحابها الفلسطينيني (ص .)94

وخصوصا
وأشار املؤلف ،مقابل نقده الالذع ألقوال إلياهو أشتور العنرصية ،إىل عالقة الفلسطينيني املتينة بالحضارة والكتب،
ً

ونوه بحنينهم إىل كتبهم املنهوبة وال سيما حنني األديب الفلسطيني خليل السكاكيني إىل
أولئك الذين نهبت الجامعة العربية كتبهمَّ ،

عجت قبل نهبها بكتب كثرية.
مكتبته التي َّ
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وصف يف مذكراته الوضع
ويجدر التنويه ّ
بأن خليل السكاكيني ،بعد مرور نحو نصف عام من سقوط حي القطمون ونهب مكتبتهَ ،

حي القطمون قبل سقوطه وكيفية مقاومته لالعتداءات العسكرية الصهيونية عليه .كما وصف السكاكيني بيته قبل وقوعه تحت
يف ّ
عب عن حنينه إىل بيته ،وإىل مكتبته فكتب ضمن عنوان "لئال ننىس":
ثم َّ
االحتالل اإلرسائييلّ ،

"الوداع يا مكتبتي! يا دار الحكمة ،يا رواق الفلسفة ،يا مهد العلم ،يا ندوة األدب! كم أحييت فيك الليايل الطوال أقرأ وأكتب...

ألن هذه الكتب ال توجد
الوداع يا كتبي النفيسة القيمة املختارة ...من ِّ
أن بعض األطباء كانوا يستعريون مني بعض الكتب الطبية ّ
يصدق ّ
مظان هذه املشكلة ال توجد
أن
ّ
إال يف مكتبتي ...لم تعرض مشكلة يف اللغة يف إحدى دوائر الحكومة إال وسألوين عنها ألنهم يعرفون ّ
حل بك بعد رحيلنا ...الوداع يا كتبي! يع ّز ع ّ
إال يف مكتبتي ...الوداع يا كتبي! لست أدري ما ّ
يل أن ُأحرم منك وأنا عىل أهبة الرحيل من

يل أن ُأحرم منك وقد ِ
وكنت  -وال أزال َ ِ
هذه الدنيا ...يع ّز ع ّ
كنت أالزمك يف لييل ونهاري ولم
كنت غذايئ الروحي،
 ش ًها إىل هذا الغذاء .لقد ُُ
منكبا عىل كتبي").(1
يزرين أحد يف الليل أو النهار إال وجدين ًّ

استعرض املؤلف إسرتاتيجية إرسائيل املعادية للعرب الفلسطينيني الذين بقُوا يف حدود الدولة التي قامت عىل أنقاض شعبهم،

وح َّلل الوسائل التي اتبعتها ،واملؤسسات التي أقامتها بهدف محو ثقافتهم وهويتهم العربية الفلسطينية وإحالل الوالء للدولة اليهودية
ِ
منهاجا
ووضع يهود صهيونيون
خاصا للعرب يف وزارة الرتبية التعليم اإلرسائيليةَ ،
ً
سما ًّ
وثقافتها مح ّلها .فقد أنشأت إرسائيل عام  1949ق ً
ّ
ّ
ً
محل الكتب العربية الفلسطينية التي كانت يف
لتحل
تعليمية كتبها صهيونيون؛
كتبا
تعليميا
ًّ
تربويا للعرب يف إرسائيل ،وفرضوا عليهم ً
ًّ
املنهاج الرتبوي الفلسطيني قبل النكبة .ويف الوقت نفسه قامت إرسائيل بإتالف عرشات آالف الكتب التعليمية الفلسطينية التي نهبتها
من املدارس واملكتبات العربية أثناء الحرب.

ويف خاتمة الكتاب ،يربط املؤلف بني القضايا الثالث التي عالجها يف كتابه؛ وهي القضايا التي هدفت إىل فصل ّ
كل من

الفلسطينيني واليهود يف مختلف أنحاء العالم عن ثقافاتهم األصلية ،وإىل فرض ثقافة صهيونية عنرصية كولونيالية عليهم.

 1خليل السكاكيني ،كذا أنا يا دنيا :يوميات خليل السكاكيني (القدس :املطبعة التجارية ،)1955 ،ص .394 - 393
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وعي قبائل املنطقة الخليفية يف املغرب
مبأساة فلسطني
Moroccan Northern Tribes' Awareness of Palestine's Tragedy
تعرض هذه املادة مجموع ً
ة من الوثائق املخزنية الرسمية يف الفرتة الواقعة بني  1939و ،1948والتي تربز مؤازرة منطقة
الريف املغربية (التي خضعت لالحتالل اإلســباين بني  )1956 - 1912الشــعب الفلسطيني من خالل املساعدات التي قدّمتها
يف ظل الظروف الصعبة التي كانت متر بها هذه املنطقة تحت وطأة االستعامر اإلسباين .وعىل الرغم من رمزيتها ،تُظهر

هذه املساعدات وعيًا لدى هذه القبائل بطبيعة املأساة التي تع ّرض لها الشعب الفلسطيني عىل يد الحركة الصهيونية.

This article offers a number of official Makhzen documents dating back to the period between 1939 and 1948,
highlighting the support provided by the Moroccan Rif region (which was under the Spanish protectorate between
1912 - 1956) to the Palestinian people, in spite of the then difficult circumstances caused by Spanish colonialism.
This aid, despite of its symbolism, reflects an awareness among these tribes of the nature of the tragedy of the
Palestinian people caused by the Zionist movement.

*

متخصص بالرتاث األديب للغرب اإلسالمي ،أستاذ زائر يف جامعة ليون رقم 1 :مبدينة ليون  ،وجامعة غرناطة الدولية.
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التواصل بني املغرب وفلسطني
ً
للحجاج املغاربة يجد
أن الصلة بني املغرب وفلسطني كانت موصولة منذ القديم .ومن يرجع إىل الرحالت الحجازية
بداية ،نوضح ّ
ّ

أحاديث مستفيضة عن حب الحجاج بيت املقدس واإلشادة بباقي األماكن املقدسة يف فلسطني .ولم تكن األماكن املقدسة يف الشام

ّ
إن الحجاج املغاربة كانوا إذا قفلوا راجعني من أداء الحج والعمرة فإ ّنهم يمرون عرب الشام حتى
أقل مكانة من مكة واملدينة املنورة ،حتى ّ
ينعموا بمرسى النبي ببيت املقدس ،ويتزودوا بالعلم من مختلف املراكز العلمية يف الشام ،حتى قيل" :من ي ِ
نه فرائض الحج وسننه عليه
ُ
)(1
كثريا منهم يمتلك
أن يخلل ويقدس " .واستقر كثري من املغاربة يف الشام وبالضبط يف فلسطني وباألخص يف بيت املقدس ،وهو ما جعل ً
وإما للجالية املغربية التي
ورا وعقارات ،وقام بوقفها ّإما عىل املغاربة العابرين يف مواسم زيارة بيت املقدسّ ،
دورا هناك وامتلك بعض آخر ُد ً
ً

ّ
حي يحمل اسم املغاربة يف عمق القدس خري مثال عىل ذلك.
ّ
فضلت االستقرار يف القدس .ولعل وجود ّ

طالبا يف مرصَ ،م ّثل املغرب يف أول مؤتمر دويل يف القدس الرشيف سنة
ويكفي أن نعلم ّ
أن الشاب محمد امليك النارصي الذي كان ً

ّ
أن رحالت الطلبة إىل املرشق زادت
واستغل الفرصة ليطلق رصخة ضد
 1931لنرصة الفلسطينيني،
االستعمار ْين الفرنيس واإلسباين .كما ّ
َ
من تعميق الوعي بالقضية الفلسطينية ،وذلك حتى قبل نشأة الدولة العربية وتأسيسها سنة .1948

كانت السلطات اإلسبانية منذ ّ
تول الجرنال فرانكو تبدي تعاطفًا مع الفلسطينيني ولم تعرتف بدولة إرسائيل .ويكمن سبب هذا
ً
معزول يف العالم وكان يتقرب إىل الدول العربية لربط العالقة معها؛ فقد ساعدت جامعة الدول
املوقف يف كون النظام الفرنكوي كان
العربية النظام الفرنكوي للدخول إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة  .1965ولهذا السبب كانت تطوان ومدن شمال املغرب تتمتع

نعرف بتأثريات مأساة فلسطني وباألصداء الواسعة التي كانت لها يف منطقة الريف،
بنوع من الحرية لنرصة القضية الفلسطينية .وفيما ييل ّ
تتجل يف مجموعة من الوثائق املخزنية الرسمية التي ُتظهر تضامن سكان قبائل الريف الرشقي مع الفلسطينيني منذ ٍ
ّ
وقت مبكر
والتي
من تاريخ نكبتهم ،وهو ما ّ
أن املصائب التي كان املغرب قد
يدل عىل الوعي يف منطقة الريف بنكبة هذا القُطر الشقيق ،عىل الرغم من ّ

اب ُتيل بها يف هذه الظروف العصيبة ال ّ
عما اب ُتليت به منطقة الشام آنذاك.
تقل ّ

تضامن منطقة الريف املغربية مع الفلسطينيني منذ بداية املأساة
ليست الغاية من هذه املساهمة التأريخ ملشكلة تهويد فلسطني أو إبراز كيف جرت قصة هذه املأساة ،بقدر ما يكمن الهدف يف إبراز

ّ
نقدمها خري دليل عىل ذلك،
شعور التضامن يف منطقة الريف املغربية مع الفلسطينيني منذ بداية هذه املأساة.
ولعل هذه الوثائق التي ّ
عىل الرغم من رمزية قيمة املساعدة التي تتضمنها يف مؤازرة الشعب الفلسطيني .لكن حني نعود إىل تاريخ املنطقة ونستعرض ظروفها،

همه استغالل
أن منطقة الريف كانت ّ
يتضح للعيان مدى أهمية هذه املساعدة؛ من ذلك ّ
تنئ تحت وطأة االستعمار اإلسباين الذي كان ّ
(الس ْدرة) وأوراق التني الشويك (الهندية) وحملها من الريف إىل إسبانيا ل ُتباع وقو ًدا للمخابز
املنطقة ،حتى طمع يف قطع النباتات الشوكية َّ
أن الفرتة التي ُأرسلت فيها هذه املساعدة كانت إسبانيا املحتلة لم تسرتجع بعد نف ََسها من الحرب األهلية
واألفران .زيادة عىل ذلك ّ
ً
مليون مواطن إسباين إىل فرنسا وإىل الجزائر واملغرب وتونس
فضل عن فرار ما يزيد عىل
اإلسبانية التي أوقد نريانها الجرنال فرانكو،
َ

ً
فإن هذه
ضحى بما يزيد عىل ربع مليون من أبناء الريف الذين ال ناقة لهم وال جمل يف هذه الحرب.
إضافة إىل ذلك ّ
املستعمرة .كما ّ
الوثائق تتعلق بعدة قبائل يف الريف الرشقي ،منها قبيلة "تفرسيت" (كانت ً
فخذا من قبيلة "بني توزين") ،وقبيلة "بني سعيد" وقبيلة

1

ً
نسبة إىل مدين َتي الخليل والقدس.
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"بني توزين" ،وقبيلة "بني وليشك" .وهي ك ّلها من دائرة الريف يف إقليم الناظور(وكان هذا اإلقليم قد أطلقت عليه إسبانيا يف النصف

إضافة إىل هذه القبائل ،نجد وثيقة ّ
ً
تدل عىل مساعدة قبيلة كبدانة التي تقع يف أقىص رشق
األول من القرن العرشين "إقليم كرت").
أن التضامن كان من قبائل الريف كافة يف شمال املغرب عىل األقل ،عىل الرغم من أ ّننا ال نتوفر يف الوقت
اإلقليم نفسه ،وهو ما يؤكد ّ
القواد واألعيان عىل عهد
الراهن عىل الوثائق التي تؤكد ذلك ،وعىس أن تجود األيام بها .وأغلب الظن ّ
أن هذه الوثائق توجد يف أرشيف ّ
ألن هذه التي بني أيدينا استطعنا الحصول عليها من أرشيفات بعض القواد املوجودة لدى ورثتهم.
الحماية اإلسبانيةّ ،

جدا ،ولكن عليه أن يضعه يف سياقه التاريخي ليك يعرف قيمته الحقيقية .وسأورد
أن هذا التضامن يشء زهيد ً
وقد يعتقد القارئ ّ

أن ُمر ّتب الجندي يف هذه الفرتة العصيبة من تاريخ املنطقة الشمالية بعد أن دقّت طبول إعالن انتهاء الحرب
أمثلة توضح ذلك ،منهاّ :
األهلية اإلسبانية بتاريخ أواخر آذار  /مارس  ،1939كان ال يتعدى الـ  125بسيطة ،ومرتب الجندي املعطوب يف الحرب  150بسيطة،

املعي بمرسوم الوزارة
ومرتب أرملة الجندي املقتول يف الحرب  25بسيطة ،واملرتب الشهري لقائد قبيلة يف منطقة النفوذ اإلسباين ّ
يقدمها القائد للقوة
اإلسبانية وبالظهري الخليفي بتطوان ال يتعدى  400بسيطة ،عىل الرغم من الدور الخطري والخدمات الكبرية التي ّ
أي تأمني ال تتعدى الـ  200بسيطة
االستعمارية .واألجرة الشهرية للعامل يف جبل ويكسان يف املغارة الستخراج معدن الحديد من دون ّ

إن سكان هذه القبائل (بني سعيد ،وبني وليشك ،وبني توزين ،وتفرسيت) يف هذه الفرتة كانوا قلة قليلة بعد أن أتت الحرب
يف الشهر .ثم ّ
األهلية اإلسبانية عىل أغلبيتهم ،ولم يبق فيها إال الشيوخ واألرامل والعجزة واألطفال وأصحاب النفوذ من املوالني للقوة االستعمارية.

املؤرخة بتاريخ  ،1948وهي السنة
هذا بالنسبة إىل الوثائق التي ُتربز مساعدة هذه القبائل سنة ّ .1939أما الصنف الثاين من الوثائق ّ

ستؤسس فيها الدولة العربية عىل أرض فلسـطني ،فإ ّنها كانت يف الريف نهاية سنوات املجاعة والقحط َ
اللذين اب ُتيل بهما
نفسها التي
َّ

ً
إضافة إىل ما اب ُتليت به من االستعمار الفرنكوي اإلسباين بعد أن خرجت إسبانيا منهوكة من الحرب
سكان قبائل الريف منذ ،1942

الحبيبي
خربتها
وهجرت أبناءها إىل الخارج ،فقد كانت ّ
تنئ تحت وطأة الجوع واألمراض الفتاكة ،كالرمد ُ
ّ
األهلية اإلسبانية التي ّ
والجدري َ
تربع سكان قبيلة "كبدانة" (واحدة
يوميا يف غياب الرعاية الصحية .يف هذا الوقت بالضبط ّ
اللذين كانا يزهقان آالف األرواح ً

من قبائل الريف التي غادرها أكرث أبنائها إىل الجزائر باحثني عن لقمة العيش) بمقدار  63.526بسيطة ،وتربعت قبيلة "بني سعيد" بما
تبي الوصوالت التي تس َّلمها قايض هذه القبيلة .وهو رقم له أكرث من داللة يف السنوات
مقداره  126.525بسيطة عىل ثالث دفعات كما ّ
(إي ْرين) ليصنعوا منه الخبز ،واملحظوظ كان من يملك
العجاف حيث كان أبناء قبائل الريف يبحثون يف بطن األرض عن النبات السام َ
شي ًئا من الشعري ليخلطه بدقيق إيرين .وال تزال املأثورات الشعبية األمازيغية من أشعا ٍر َ
وأ ٍ
غان تتحدث عن هذا النبات الذي أودى بحياة
َْ

كثري من األشخاص الذين ال يحسنون تعقيمه وطبخه عىل درجة حرارة عالية .من ذلك البيت الشعري الذي ورد عىل لسان امرأة تلوم
"إي ْرين" حتى ال يؤذيها يف الحنجرةً ،
قائلة:
من يملك الزرع ورفض أن يعريها شي ًئا منه لتقوم بخلطه مع دقيق النبات السام َ
شيت ُأ َي ْرين
أياباب َإم ْندي      أث ِْم ّج ْينو ث ْ
والله وا َذ ْ
اش َس ْم َحغْ
ْحاش َي ْس َح ْر ْ
ْ
ْ

)(2

كثريا من
ممن عاشوا يف السنوات التي أعقبت الحرب األهلية اإلسبانية (أي من سنة  1939إىل ّ )1948
أن ً
ويحيك من استفرسناهم ّ

إن السلطات االستعمارية
جوعا يف األسواق ويف الطرقات نتيجة القحط الذي خ ّلفته سنوات الجفاف بني  1940و .1948بل ّ
الناس ماتوا ً
2

وترجمته :لن أغفر لك خطاياك يا من يملك الشعري ،أل ّنك تركتني آكل إيرين وحده ما جعله يؤلم حنجريت.
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تفش األمراض وانعدام
ليكونوا فر ًقا خاصة يف املراكز االستعمارية لدفن املوىت لكرثة سقوط األرواح نتيجة ّ
أجربت ً
كثريا من املواطنني ِّ

سدا لرمقهم.
كثريا من الناس كانوا يتناولون أبعار البهائم يف اللنب والحليب ً
األكل .بل حىك البعض ّ
أن ً

نتعرف إىل هذه القيمة الرمزية من مساعدة الفلسطينيني يف هذه الفرتة العصيبة.
ويف ضوء هذه املعطيات عن الفرتة ،نستطيع أن ّ

ونظرا ألهمية هذه الوثائق التي تربز الوعي بمساعدة الفلسطينيني والتضامن معهم ،ننرش نصوصها فيما ييل:
ً

مساعدة الفلسطينيني من خالل الوثائق
وقفنا عىل قصاصة إلحدى الجرائد) (3التي كانت تصدر يف تطوان يف هذه الفرتة نرشت بالغً ا تدعو فيه نساء املنطقة الشمالية من

املغرب أو املنطقة الخليفية ملساعدة الفلسطينيني ،زياد ًة عىل اإلعالنات التي كانت الجرائد تنرشها إلذكاء حماس الرجال للمساهمة يف

لهن ملساعدة الفلسطينيني املنكوبني
يس الله ّ
هذا العمل النبيل .ويدعو هذا اإلعالن نساء الريف الكبري من ذوات األريحية إىل التربع بما ّ
يف أرضهم ووطنهم .وجاء اإلعالن املنشور عىل هذه الشاكلة" :نداء موجه من اللجنة املكلفة بجمع اإلعانات لعرب فلسطني بهذه
املنطقة الخليفية باملغرب إىل السيدات الفاضالت املخلصات لدينهن وقوميتهن".

الوثيقة األوىل

)(4

والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وصحبه

الحمد لله وحده

جناب الفاضل املحرتم قائد قواد الريف األجل املفخم السيد الحاج محمد بن عمرو السعيدي الحطري) (5عليكم السالم التام

وعواطفه عىل الدوام عن خري سيدنا أعزه الله.

وبعد؛ فال يخفى عليكم ما يقاسيه إخواننا املسلمون بفلسطني من الشدائد وتحمل البالء عندما قاموا يطلبون حقوقهم الدينية

ويدافعون عن حرمة املسجد األقىص الذي بارك الله حوله حني أرادت اليهود أن تجعله معبدا لهم يقيمون فيه ديانتهم ،وعىل أن

يتخذوا فلسطني عاصمتهم ومقر تدبريهم لتنظيم أغراض حزبهم الصهيوين .وال شك أنكم تعلمون أن موالنا الخليفة املعظم) ،(6أيد
الله عنايته ،تحركت عزيمته ونهضت بكرته إىل االهتمام بقضية فلسطني وحثه عىل إعانتهم بما تجود به النفوس الكريمة يف سبيل

الله إلعانة أولئك األيتام والبائسني الذين أصبحوا وليس لهم قوت وال غطاء وقد نسفت ديارهم وأهينت كرامتهم وشتت شملهم ،ومع

ذلك فإنهم صابرون ملا حل بهم .أفال تقشعر جلودنا أيها السادات والحالة هذه وأن الصدر األعظم الفقيه العالمة الوزير سيدي أحمد
 . 3مقتطف من إحدى األوراق التي عرث عليها الباحث ضمن أوراق وجرائد يف ربائد الخزانة العامة يف تطوان دون أن يتمكن من معرفة هوية الجريدة ،ولكن ورقها
وطباعتها يوحيان بأ ّنهما لجريدة كانت تصدر يف تطوان يف أربعينيات القرن املايض(.)1940 - 1931
 4صورة شمسية لألصل توجد يف أرشيف خاص يف ملكية املرحوم القائد محمد بن عمرو الحرضي (أو الحطري بالنطق املحيل)  ،وهي اليوم يف ملكية نجله السيد حسن
أوشن (وايل مدينة الدار البيضاء األسبق).

 5هو محمد بن عمرو الحرضي (أو الحطري بالنطق املحيل) السعيدي الريفي ،وقد كان ينادى بـ"أموح عمرو ويلقب بأوشّ ن (الذئب) من قرية لحضارة بربع إزعومن من
نائبا للصدر األعظم بتاريخ  8تموز/يوليو  1952خلفًا لعبد القادر بن الحاج الطيب الذي مات بتاريخ 1950/12/09
قبيلة بني سعيد ،من مواليد 1890بالقبيلة نفسها ،وقد ُع ّي ً
وبقي يف هذا املنصب إىل غاية استقالل املغرب  .1956وتويف سنة  1972عن عمر يناهز  92سنة (وللمزيد ،انظر :الحاج العريب الوريايش ،الكشف والبيان عن سرية بطل
الريف األول سيدي محمد أمزيان ،ط( 1تطوان :املطبعة املهدية ،)1976 ،ص 78؛ محمد محمد عمر بلقايض ،أسد الريف محمد عبد الكريم الخطايب :مذكرات عن
َ
برالنكا املكتوب باللغة اإلسبانية:
حرب الريف ،ط( 2الرباط :مطبعة سلمى ،)2006 ،ص 187؛ كتاب مليلية يف القرون املاضية للمؤرخ اإلسباين فرانثيسكو مري
Francisco Mir Berlanga, Melilla en los pasados siglos y otras historias (Madrid: Editora Nacional, 1980), pp.148, 161.

6

املقصود به هو خليفة السلطان موالي الحسن بن املهدي الذي كان عىل كريس الخليفة بتطوان بعد أبيه موالي املهدي.
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الغنيمة كتب لنا محرضا عىل أن نتربع بما جادت به قريحتنا يف سبيل فلسطني الشهيدة ،وعمال بكتابه يجب عىل كل من انضم يف
املخ َز ِان ّية) (7من القواد وخلفائهم وشيوخ القبائل املوظفني عىل اختالف طبقاتهم أن يبذلوا ما يفرضه عليهم اإلخاء الديني ويشاركوا
سبيل ْ

أولئك املنقطعني املترشدين يف الثواب الذي أعده الله لهم يف اآلخرة .فقوموا وفقكم الله بهذا املرشوع الخري واجمعوا ما تدعوكم إليه

الروابط الدينية من العطف والشفقة وحرروا ذاك يف قائمة كالجريدة نبهوا فيها عىل تسمية املتربعني ،واذكروا قبائلهم ومقدار ما يدفع

ألوجهها إىل الصدر األعظم عن طريق الربيد) (8واكتب لكافة القواد الذين
من املال ،وما يجتمع من ذاك فابعثوه لنا صحبة تلك القائمة ّ

تحت نظرك) (9وأرسعوا إىل ما تبيضوا به مجدكم وتحوزوا به الثواب من ربكم .والله يف عون املرء مادام املرء يف عون أخيه .والله ال

يضيع أجر من أحسن عمال .وبارشوا ذلك بكل ما لديكم من القصد والجزم والعزم والحزم .والله يرعاكم بمنه وكرمه والسالم .حرر يف 16
جمادى الثاين عام 1358ه موافق  3غشت سنة 1939م).(10

الوثيقة الثانية

)(11

وصىل الله وسلم عىل سيدنا محمد وآله

الحمد لله وحده	 

حرضة الفاضل األبر قائد قواد الريف النزيه األخري السيد الحاج محمد بن عمرو السعيدي الحطري أمنك الله ورعاك وسالم عليك

ورحمة الله.

وبعد؛ فقد حل بيدنا ما جمعته قبيلة بني وليشك) (12من املال ألجل إعانة إخواننا املسلمني بفلسطني قدر ذلك جميع  10045بسيطة

صحبة نجلكم البار السيد عبد السالم) (13مصحوبا بكتابكم املؤرخ  20شعبان موافق أكتوبر الجاري مع القائمة املشتملة عىل القدر املتربع
به وأسماء أولئك املتطوعني جزى الله الجميع جزاء املحسنني .وإنا لنشكركم ونشكر أولئك املتطوعني بهذه الصدقات بقبيلة بني وليشك

نرجو من املوىل سبحانه أن يتقبل منهم ويجعل ذلك من العمل الذي ال ينقطع .وعىل املحبة والسالم.

حرر يف  7رمضان عام 1358ه موافق  21أكتوبر 1939م .وعىل الفور وجهناه يف الربيد مع قائمته للصدر األعظم.
وبآخره طابع مخزين من الحجم املتوسط ال يظهر بوضوح ما بداخله

)(14

7

تقصد الوثيقة بهذه اللغة الركيكة ّ
كل العاملني تحت إمرة املخزن من موظفني وأعوان.

ّ
ألن الس ّلم اإلداري يقتيض أن تكون املراسلة عىل هذه الشاكلة :القائد فقائد القواد يف
8
لعل هذه العبارة تبني الجهة التي أرسلت هذه الرسالة إىل السيد قائد قواد الريفّ ،
دائرة الريف ،ثم نائب الصدر األعظم يف الناظور ،فالصدر األعظم يف تطوان ،ومنه إىل خليفة السلطان يف املنطقة الخليفية.
9

أي قواد القبائل التابعني لدائرتك.

10

أن هذه الكتابة جاءت بعد إعالن انتهاء الحرب األهلية اإلسبانية مبارشةً.
ويوضح هذا التاريخ بجالء ّ

12

مركز هذه القبيلة هو ابن الطيب ،تقع هذه القبيلة بني القبائل اآلتية :قبيلة بني سعيد وتمسمان ومطالسة وبني توزين.

 11صورة شمسية لألصل توجد يف أرشيف خاص يف ملكية املرحوم القائد محمد بن عمرو الحرضي (أو الحطري بالنطق املحيل) السعيدي الريفي الذي ترجمنا له يف هامش
الوثيقة األوىل ،وهي اليوم يف ملكية نجله السيد حسن أوشن (وايل مدينة الدار البيضاء األسبق).
 13املقصود ابنه عبد السالم أوشن ابنه البكر الذي كان يم ّثله يف كثري من املناسبات ،وكان هذا الرجل قد ّ
تول نيابة وزارة األوقاف يف الناحية الرشقية من منطقة النفوذ
اإلسباين كما توضح وثيقة بني يدي الباحث بتاريخ  24ربيع األول  1360املوافق لـ 21أيار/مايو 1941م .وتويف يف بحر سنة .1979
ّ
لعل هذا الطابع الذي ال يظهر ما بداخله هو لنائب الصدر األعظم بالناظور عبد القادر الحاج الطيب الشكري.
14
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الوثيقة الثالثة

)(15

وصىل الله وسلم عىل سيدنا محمد وآله

الحمد لله وحده

فضيلة األجل األرىض قائد قواد الريف النزيه األحظى السيد الحاج محمد بن عمرو السعيدي الحطري أمنك الله ورعاك وسالم

عليك ورحمة الله.

وبعد؛ فقد حل بيدنا ما تربعت به قبيلة بني سعيد) (16يف سبيل منكويب مسلمي فلسطني قدره  10.300بسيطة ،وعىل الفور وجهناها

لفخامة الصدر األعظم الفقيه العالمة الوزير سيدي أحمد الغنيمة مع قائمتها يف الربيد .نرجو الله أن يقبلها صدقة مقبولة عائدة عىل
أولئك املتصدقني بأضعاف مضاعفة ،وإنا لنشكر وقوفكم الجميل واعتناءكم يف هذه الرغبة الدينية ،كما نشكر كافة أهايل قبيلتكم عىل
هذا التربع بالكمية املذكورة .جزى الله الجميع بالجزاء األوىف فاملوىل يبارك لكم يف األرزاق وعىل املحبة والسالم.
حرر يف  7رمضان 1358ه موافق  21أكتوبر 1939م.

الوثيقة الرابعة

)(17

وصىل الله عىل سيدنا محمد وآله وسلم

الحمد لله وحده	  

جناب الفاضل املعظم الوجيه املفخم قائد قواد الريف السيد الحاج محمد بن عمرو السعيدي الحطري أمنك الله ورعاك وسالم

عليك ورحمة الله.

وبعد؛ فقد حل بيدنا صحبة نجلك البار السيد عبد السالم)(18ما تربعت به أهايل قبيلة بني توزين) (19يف سبيل إعانة إخواننا املسلمني

أهل فلسطني قدر ذلك املال جميع  80.000بسيطة ووجهناه فورا مع قائمته لسيادة الصدر األعظم الفقيه العالمة الوزير سيدي أحمد
الغنيمة بتطوان وذاك عن طريق الربيد ،سائال من املوىل سبحانه أن يتقبل أعمال أولئك املتطوعني ببذل تلك اإلعانات ويجعل الربكة

يف أرزاقهم ،فنشكر وقوفكم وندعو لكم ولكافة قبيلة بني توزين بالخلف يف املال والصالح يف سائر األحوال .وعىل املحبة والسالم .حرر

يف  7رمضان 1358ه/موافق  21أكتوبر 1939م.

 15صورة شمسية لألصل توجد يف أرشيف خاص يف ملكية املرحوم القائد محمد بن عمرو الحرضي (أو الحطري بالنطق املحيل) السعيدي الريفي ،وهي اليوم يف ملكية
نجله السيد حسن أوشن (وايل مدينة الدار البيضاء األسبق).

 16قبيلة بني سعيد إحدى القبائل التي كانت ّ
(تتكون دائرة الريف من القبائل التالية آنذاك :قبيلة بني سعيد ،قبيلة بني وليشك ،قبيلة
يسمى دائرة الريف
ّ
تشكل ما كان ّ
دور بار ٌز يف عهد عبد الكريم الخطايب ومقاومة
لها
كان
والتي
الناظور،
إقليم
يف
املهمة
القبائل
من
وتعد
الريف.
قواد
قائد
إىل
تمسمان ثم قبيلة بني توزين) كما يف إشارة الوثيقة
ّ
ٌ
االستعمار اإلسباين.
 17صورة شمسية لألصل توجد يف أرشيف خاص يف ملكية املرحوم القائد محمد بن عمرو الحرضي (أو الحطري بالنطق املحيل) السعيدي الريفي ،وهي اليوم يف ملكية
نجله السيد حسن أوشن (وايل مدينة الدار البيضاء األسبق).
18
19

سبقت اإلشارة إليه ،وهو االبن البكر للمخاطب محمد عمر الحطري (أوشن).

قبيلة بني توزين ومركزها ميضار ،وكانت من القبائل التي ساهمت يف تكوين جيش التحرير سنة  1954بإقليم الناظور ملحاربة فرنسا يف مناطق تيزي وسيل وبورد وبوزينب.
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الوثيقة الخامسة

)(20

وصىل الله عىل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

الحمد لله وحده	 

فضيلة األجل املحرتم والنبيه املكرم قائد قواد الريف السيد الحاج محمد بن عمرو السعيدي الحطري أمنكم الله ورعاكم وسالم

عليكم ورحمة الله عن خري سيدنا أعزه الله.

وبعد؛ فقد حل بيدنا مسطوركم املؤرخ  21شعبان موافق  6أكتوبر املتضمن لكمية من املال قدره  5006بسيطة الذي تربعت به

قبيلة تفرسيت)(21عىل مسلمي فلسطني .فجوابا عنه أننا بعثناه فورا لسعادة الصدر األعظم يف الربيد مع الالئحة الواردة معه ،وعندما يرجع
الجواب عليه أبعث لكم نسخة).(22أرجوك أن تنوب عنا يف الدعاء الجميل لكافة أهايل قبيلة تفرسيت .جزاكم الله خريا وبارك فيكم وسدد

رأيكم عىل هذا الوقوف .وتقبل أعمالكم وعىل املحبة والسالم.

حرر يف  18شوال عام 1358ه /موافق  1دجنرب سنة 1939م.

الوثيقة السادسة

)(23

وصىل الله عىل سيدنا وموالنا محمد وآله

الحمد لله وحده

محبنا األرىض نائبنا بالناحيتني الرشقية والريفية السيد الحاج عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري) (24أمنه الله وسالم عليك ورحمة الله
عن خري سيدنا ) (25دام عاله.

وبعد؛ فقد توصلنا بكتابك املؤرخ  23رمضان موافق  6نونرب من العام والسنة الجاريني الذي أعلمتنا فيه أنك وجهت إلينا عىل طريق
الربيد املال الذي تربع به أهايل قبيلة تفرسيت) (26من الناحية الرشقية إلعانة املنكوبني بفلسطني وقدره  5.006بسيطة .فلتعلم أننا قد توصلنا
بالعدد املذكور راجني من املوىل تعاىل أن يتقبل منهم هذه الصدقة وعىل املحبة والسالم يف  22شوال عام 1358ه  /موافق  5ديسمرب سنة .1939
توقيع :أحمد الغنيمة لطف الله به

)(27

 20صورة شمسية لألصل توجد يف أرشيف خاص يف ملكية املرحوم القائد محمد بن عمرو الحرضي (أو الحطري بالنطق املحيل) السعيدي الريفي ،وهي اليوم يف ملكية
نجله السيد حسن أوشن (وايل مدينة الدار البيضاء األسبق).
21
22

إحدى القبائل التي ّ
تشكل دائرة الريف التي كان محمد عمر الحطري أوشن يتوىل قيادتها باسم قائد قواد الريف.

وجواب ذلك يف الوثيقة الالحقة.

 23صورة شمسية لألصل توجد يف أرشيف خاص يف ملكية املرحوم القائد محمد بن عمرو الحرضي (أو الحطري بالنطق املحيل) السعيدي الريفي ،وهي اليوم يف ملكية
نجله السيد حسن أوشن (وايل مدينة الدار البيضاء األسبق).

يسمى.
 24نائب الصدر األعظم هو نائب الصدر األعظم عىل الريف الرشقي أو إقليم كرت كما كان ّ
 عبد القادر بن الحاج الطيب العبدوين الشكري من مواليد بحر شهر تموز/يوليو 1870م يف قرية إمحارشن عبدونه بعد أن قدم أبواه من فرقة إرهوانا من القبيلة نفسها .وبدأصوته يسمع منذ شبابه وبالضبط منذ معركة سيدي ورياش أو حرب مليلية  ،1893حيث ساهم يف الدفاع عن قبيلة قلعية ضد هجومات اإلسبان عىل الرشيط الحدودي حني قررت
إسبانيا تمديد حدود مليلية برضبة املدفع .وبعد ذلك سيصبح من أعيان قبيلة بني شيكر ،وعند قدوم بوحمارة إىل الريف الرشقي انضوى تحت مظلة املحلة املخزنية التي كان
هربا من بطش األمري املزعوم مع املعارضني لهذه الحركة بجانب الرشيف
فر إىل مليلية ً
يرتأسها يف املنطقة البشري بن سناح يف قصبة فرخانة وملا تغلب بوحمارة عىل املحلة املخزنية ّ
أمريا للجهاد ضد القوة اإلسبانية بعد اندحار بوحمارة يف اتجاه مجهول ،وساهم
أمزيان
تمت مبايعة الرشيف محمد
ً
محمد أمزيان .وسيربز اسمه ً
المعا يف جمعة أيث الناظور حني ّ
إىل جانب الرشيف أمزيان يف معارك مقاومة االستعمار اإلسباين يف وادي الذيب ويف سيدي موىس بخمس مزوجة .لكن مساهمته إىل جانب املجاهدين لم تدم طويال .انظر:

Mir Berlanga, pp.143 - 146.

الفك َ
سماه البطل الريفي عبد القادر بن الحاج الطيب .وملزيد من التوضيح عن حياة هذا الرجل واألدوار التي قام بها ،انظر الرتجمة التي وضعها له األستاذ حسن َ
يك يف
ّ
معلمة املغرب ،ج .404 / 16

 25املقصود به هو خليفة السلطان موالي الحسن بن املهدي الذي كان خليفة للسلطان عىل منطقة الحماية اإلسبانية يف تطوان.
 26تفرسيت كانت ً
تاريخيا بقصبتها التي ُبنيت
فخذا من قبيلة بني توزين أو مشيخة منها قبل أن تستقل يف اآلونة األخرية لتصبح قيادة منفصلة ،ومركزها تفرسيت املشهورة
ً
تضمنت استالم نائب الصدر األعظم املبلغ من قائد القواد.
التي
السابقة
الرسالة
عن
جواب
الرسالة
فهذه
إسماعيل.
موالي
عهد
عىل
تجديدها
جرى
يف عهد بني مرين ثم
ّ

 27أحمد الغنيمي السليماين توىل الصدارة العظمى يف املنطقة الخليفية شمال املغرب يف تطوان (الوزير األول) إىل جانب املقيم العام اإلسباين ،وبقي فيها عقو ًدا من الزمن،
انظر :ماء العينني بن العتيق ،الرحلة املعينية ،محمد الظريف(محقق)( ،الرباط :املعارف الجديدة ،)1998 ،ص .93

211

العدد 2

متوز  /يوليو 2015

الوثيقة السابعة

)(28

محمد الرهوين

MOHAMED ERHONI

زنقة القزدارين رقم18 :
نمرة التلفون 	  545

CALLE KAZDARI N.° 18
TELEFONO    545

يف …………………………… سنة …19.
19……de…………… de……Tetuan

الحمد لله وحده

توصلنا من عند ماسكه السيد شعيب بن محمادي اإلدرييس) (29قايض بني سعيد مقاطعة كرط بخمسة آالف بسيطة هاكد 5.000

من قبل تربعات عريب فلسطني بالنيابة عن أمني صندوق اللجنة الحاج أمحمد العريب .والسالم.
 20شوال عام  1367موافق  25غشت سنة 1948م.

إمضاء محمد الرهوين

)(30

زد ما توصلنا من سيادة القايض املذكور أعاله السيد شعيب بن محمادي اإلدرييس من قبل تربعات فلسطني ألفا وخمس مائة

وخمسة وعرشين بسيطة  1525والسالم.

 17محرم عام 1368ه.
إمضاء محمد الرهوين

الوثيقة الثامنة

)(31

املحكمة الرشعيـة

لعاصمة تطوان ونواحيها
-----------------

الحمد لله وحده وصىل الله عىل سيدنا وموالنا محمد

جناب الفقيه املحرتم العالمة قايض قبيلة بني سعيد

)(32

بمقاطعة كرت سالم عليكم ورحمة الله عن خري موالنا اإلمام دام عاله.

وبعد؛ فبصفتي رئيس اللجنة العليا لجمع التربعات لعرب فلسطني فقد استلمت الكمية التي وجهتموها إلينا وقدرها السالم من

الصوائر الالزمة  120.000بسيطات ،هكذا مائة ألف وعرشون ألف بسيطة ،وأنها يف اإلثر ستحل محلها وتسلم للمستحقني لها ،وإن
 28صورة شمسية لألصل توجد يف أرشيف خاص يف ملكية املرحوم القائد محمد بن عمرو الحرضي (أو الحطري بالنطق املحيل) السعيدي الريفي ،وهي اليوم يف ملكية
نجله السيد حسن أوشن (وايل مدينة الدار البيضاء األسبق).

 29قايض قبيلة بني سعيد املقصود يف هذه الوثيقة هو شعيب بن محمادي بن عالل القضاوي اإلدرييس من القبيلة نفسها قىض فرتة طويلة يف القضاء غداة الحماية
اإلسبانية وبعد استقالل املغرب إىل غاية منتصف العقد الثامن من القرن العرشين ،وكان من قبل قد توىل التدريس بقبيلته وأحيل عىل التقاعد من القضاء سنة  ،1974وتويف
يف شهر ترشين األول/أكتوبر  1998عن عمر يناهز التسعني سنة (ترجم له :الوريايش ،ص .)182 - 173
 30ينتمي الفقيه محمد الرهوين إىل األرسة الرهونية املشهورة يف تطوان ،وهو شقيق العالم أيب العباس أحمد الرهوين املشهور بتآليفه التاريخية  -صاحب عمدة الراوين ّ -
وكل
ً
رئيسا للجمعية الخريية اإلسالمية بتطوان بحسب تعبري األستاذ التهامي الوزاين ،انظر :أبو العباس أحمد الرهوين،
ما نعرف عنه أ ّنه كان
نشيطا يف العمل الجمعوي ،إذ كان ً
عمدة الراوين ،جعفر بن الحاج السلمي(محقق) ،سلسلة تراث رقم( 6تطوان :منشورات كلية اآلداب تطوان/جمعية تطاون أسمري )1998 ،ج ،1ص .20
أمدين بهذه الوثيقة وبرتجمة هذا الرجل األستاذ عبد القادر شقيقي القادري
 31توجد يف ملكية أحد أقارب السيد محمد أوملود قايض قبيلة كبدانة (أنظر هامش  .)34وقد ّ
الشكري وهو من أقارب القايض من جهة ّأمه.
32

قاضيا عىل قبيلة بني سعيد ويف الفرتة ذاتها التي أرشنا إليها من قبل.
هو نفسه الذي أرشنا إليه من قبل ،وهو الذي كان
ً
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وعي قبائل املنطقة الخليفية يف املغرب مبأساة فلسطني

تيرست بقية فنحن مستعدون لقبولها يف أي وقت أمكن .وإننا بلسان اللجنة العليا ولسان العالم اإلسالمي والعريب نشكركم ونشكر كل
من شارككم يف هذا االكتتاب الخريي ومد يد املساعدة إلنجازها قوال وفعال .وإن الله ال يضيع أجر من أحسن عمال.
ويف الختام تقبلوا فائق االحرتام.
وحرر بتطوان  29ذي الحجة عام 1367ه موافق  2نونرب 1948م
رئيس اللجنة العليا قايض العاصمة
محمد اللباح

الوثيقة التاسعة

)(33

املحكمة الشــــرعية
لعاصمة تطوان ونواحيها
وصىل الله عىل سيدنا وموالنا محمد

الحمد لله وحده

جناب الفقيه املحرتم العالمة قايض قبيلة كبدانة) (34بمقاطعة كرت سالم عليكم ورحمة الله عن خري موالنا اإلمام دام عاله.
وبعد؛ فبصفتي رئيس اللجنة العليا لجمع التربعات لعرب فلسطني فقد استلمت الكمية التي وجهتموها إلينا وقدرها السالم من

الصوائر الالزمة  63.526بسيطات ،هكذا ثالثة وستون ألفا وخمس مائة وست وعرشون بسيطة ،وإنها يف اإلثر ستحل محلها وتسلم

للمستحقني لها ،وإن تيرست بقية فنحن مستعدون لقبولها يف أي وقت أمكن وإننا بلسان اللجنة العليا ولسان العالم اإلسالمي والعريب

نشكركم ونشكر كل من شارككم يف هذا االكتتاب الخريي ومد يد املساعدة إلنجازها قوال وفعال .وإن الله ال يضيع أجر من أحسن عمال.
ويف الختام تقبلوا فائق االحرتام.
وحرر بتطوان  29ذي الحجة عام 1367ه موافق  2نونرب 1948م.
رئيس اللجنة العليا قايض العاصمة
محمد اللباح

أمدين بهذه الوثيقة وبرتجمة هذا الرجل األستاذ عبد
 . 33توجد يف ملكية أحد أقارب السيد محمد أوملود قايض قبيلة كبدانة املخاطب يف هذه الرسالة يف هذا التاريخ .وقد ّ
القادر شقيقي القادري الشكري وهو من أقارب القايض من جهة ّأمه.

قاضيا عىل كبدانة وأوالد ستوت من  1944إىل غاية  .1956وكان
 34املخاطب يف هذه الرسالة يف هذا التاريخ هو الفقيه السيد محمد بن الحاج أمولود الكبداين الذي كان
ً
يعي يف السلك القضايئ .كما نجده يتوىل نظارة األوقاف يف إقليم
أن
من العلماء يف الفقه وعلم التوقيت .وقد اشتغل بالتدريس يف معهد فرخانة للتعليم األصيل منذ  1938قبل
ّ
قاضيا للتوثيق واألحكام الرشعية يف محكمة َ
تاركسيت
عي
ذلك
بعد
الناظور من  1956إىل غاية  1961لينتقل إىل الحسيمة ليتوىل املهمة نفسها من  1961إىل غاية  .1963ثم
ّ
ً
أمدين بهذه الوثيقة وبرتجمة هذا الرجل األستاذ عبد القادر شقيقي القادري
يف اإلقليم نفسه من  1963إىل أن تقاعد سنة  .1975وتويف رحمه الله يف بلده كبدانة سنة  .1980وقد ّ
وهو من أقاربه من جهة ّأمه.
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قامئة املصادر و املراجع
املراجع العربية:
•بلقايض ،محمد محمد عمر .أسد الريف محمد عبد الكريم الخطايب :مذكرات عن حرب الريف ،ط ،2الرباط :مطبعة سلمى.2006 ،
•بن العتيق ،ماء العينني .الرحلة املعينية ،محمد الظريف(محقق) ،الرباط :املعارف الجديدة.1998 ،
•الرهوين ،أبو العباس أحمد .عمدة الراوين ،جعفر بن الحاج السلمي(محقق) ،سلسلة تراث رقم ،6تطوان :منشورات كلية اآلداب
تطوان/جمعية تطاون أسمري.1998 ،

•الوريايش ،الحاج العريب .الكشف والبيان عن سرية بطل الريف األول سيدي محمد أمزيان ،ط ،1تطوان :املطبعة املهدية1976 ،

املراجع األجنبية:
Mir Berlanga Francisco, Melilla en los pasados siglos y otras historias, Madrid: Editora Nacional, 1980.
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العرب والحرب العاملية األوىل
The Arabs and World War I
 22شباط /فرباير  ،2015بريوت  -لبنان
ة فكري ً
ة بعنوان "العرب
مبناســبة مرور  100عامٍ عىل الحرب العاملية األوىل ،عقدت مجلة أســطور للدراســات التاريخية ندو ً

والحــرب العامليــة األوىل"؛ وذلك عــى هامش مؤمتر "مئة عام عىل الحــرب العاملية األوىل :مقاربــات عربية" كان عقده
املركــز العريب لألبحاث ودراســة السياســات خــال الفرتة  22 - 20شــباط /فرباير  2015يف بــروت بفندق .وقــد أدار الندوة

عبــد الرحيم بنحادة نائب رئيس تحرير مجلة أســطور ،وشــارك فيها عــدد من الباحثني يف التاريخ الحديــث للمنطقة العربية،

وهم  -بحســب األحرف الهجائية -األساتذة :جامع بيضا ،وســعود املوىل ،وعبد الحميد هنية ،وعبد الواحد املكني ،وفتحي
ليسري ،ومحمد األرناؤوط ،ومحمد جامل باروت ،ومحمد عفيفي ،ومهند مبيضني ،ونارص الدين سعيدوين.

وقُدّمت يف الندوة مداخالت فكرية مكثفّة يف عدد من املوضوعات لعدد من املتخصصني بالتاريخ الحديث للمنطقة العربية

واملهتمني به ،من بينها :األوضاع العربية عشــية الحرب العاملية األوىل ،واملســاهمة العربية يف الحرب األوىل (املادية

واملعنويــة) ،والتحوالت التي عرفتها البلدان العربية زمن الحــرب ومدى ارتباطها بصريورة الحرب وتفاعالتها معها ،والعرب
ومعاهدات الســام :ما جناه العرب ســلبيًّا وإيجابيًّا ،واملثقفون العرب والحرب؛ وهو محور سعى لدراسة متثل العرب للحرب

األوىل من خالل اإلنتاج األديب والصحايف زمن الحرب وبعدها.

As part of the ACRPS conference "The First World War A Hundred Years On: Arab Perspectives", which was
held in Beirut in February 2015, Ostour's academic board hosted a seminar on "The Arabs and World War I".
The seminar was directed by Abdel Rahim Benhada, Deputy Editor of Ostour, and attended by a number of
specialists and researchers working in the field of modern history of the Arab region including Jami Bayda,
Saud al-Mawla, Abdel Hamid Haniyah, Abdel Wahid al-Makani, Fathi Lisir, Mohammed Al-Arnaut, Mohammed
Jamal Barout, Mohammed Afifi, Muhannad Mabidin, and Nacereddine Saidouni. Topics addressed by a number
of specialists attending the seminar included: the Arab status quo on the eve of the Great War; Arab participation
in the Great War, in terms of material and morale; contemporaneous transformations within the Arab countries
and their relation to the Great War; a reckoning of what the Arabs won and lost through peace treaties; and
Arab intellectuals, and how the Arabs portrayed the Great War in journalism and in literary works, during and
immediately after the war.
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مقدمة

)(1

أن حدث "الحرب العظمى" يف الفرتة  ،1918 - 1914عىل نحو ما ُس ِّميت إبان اندالعها،
غربا ورش ًقا ،عىل ّ
يتفق جمهور املؤرخنيً ،

أو "الحرب األوروبية" ،كما ُس ِّميت يف الواليات املتحدة األمريكية ،أو الحرب "العاملية األوىل" ،بحسب تسميتها يف أربعينيات القرن
ٍ
العرشين ،قد َّ
عموما.
خصوصا ،وتاريخ البرشية
انعطاف يف تاريخ العالم املعارص
شكل لحظة
ً
ً
ً
نتيجة الحتداد النزاعات والخصومات
ونيف من األعوام ،وجاء اندالعها
نشبت تلك الحرب خالل صيف  1914واستمرت نحو أربعة ّ
يف القارة األوروبية وبلوغها شأوا ِ
ً
ونتيجة ِلما
خط ًرا يف خضم التنافس اإلمربيايل خالل نهاية القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين،
ً
أسفر عنه من تصادم مصالح اقتصادية وظهور أحالف سياسية وعسكرية .ولقد ألقى ذلك املناخ املُفعم بالتوتر واالحتقان بظالله الثقيلة
عىل العالقات الدولية حتى  28تموز /يوليو  ،1914تاريخ اندالع الحرب بعد اكتساح إمرباطورية النمسا  -املجر أرايض رصبيا ،بوصفه

ر ًّدا عىل اغتيال و ّ
يل عهد اإلمرباطورية األرشيدوق فرانسوا فرديناند  Franz Ferdinandيف رساييفو عاصمة البوسنة يوم  28حزيران/
يونيو .1914

وقد ترتبت عىل هذه الحرب ،وهي املنعرج الذي لم يشهد التاريخ له ً
إن من جهة التعبئة والنفري واالتساع والشمول ،أو
مثيل؛ ْ

واقتصادية بالغة األهمية،
وترابية
سياسية
تحوالت
ّ
ّ
من جهة الدمار ،والخسائر البرشية ،وتطور التقنيات الحربية ،واقتصاد الحربّ ،
ّ

شملت – إن ً
إن تداعيات هذه التحوالت
شطرا
كثريا ،بطريقة مبارشة أو غري مبارشة –
قليل أو
واسعا من أقطار العالم وسكانه .بل ّ
ً
ً
ً
وارتداداتها طالت خالل عرشينيات القرن العرشين وثالثينياته ،وعىل نحو مبارش ومؤثِّر ،االقتصاد الرأسمايل واألوضاع الداخلية ألهم
الدول العظمى والعالقات الدولية؛ ما أ َّدى ،يف النهاية ،إىل نشوب حرب عاملية ثانية يف أيلول /سبتمرب .1939

لقد أتاحت االحتفاالت التذكارية التي ت ّتصل بمئوية هذه الحرب خالل عام  ،2014والتي أقيمت يف املجتمعات الغربية (أوروبا

ً
فرصة الستئناف النظر يف
خصوصا) للهيئات األكاديمية واإلعالمية والسياسية واملجتمع املدين يف تلك املجتمعات
والواليات املتحدة
ً
وعقدت
تدبره ،والحفر يف معانيه ودالالته؛ فكان أن ن ُّظمت املؤتمراتُ ،
مقدمات ذلك الحدث الهائل ونتائجه ،واكتناه رمزيته ومزيد ّ
وع ّددت املنابر ونُوعتُ ،
وأ ِّلفت الكتب والدراسات ،وظهرت املطبوعات والرشائط الوثائقية وغريها.
الندوات والورش ُ
ِّ
أيضا ،قد َّ
ً
شكل إحدى دعامات
أن إحياء الذكرى ،بوصفه
تحدث يف مفرتق التاريخ والذاكرة ،وتج ّل ًيا للذاكرة ً
مسألة ُ
ومن املعلوم ّ

هويات الشعوب واألمم .وقد تزامنت هذه الفعاليات االحتفالية مع حقبة عاد فيها املؤرخون لالحتفاء بالحدث والتصالح مع التاريخ
ّ
ردحا من الزمن  -وذلك يف إطار ما ُعرف بتيار "العودات" (العودة إىل الفرد،
غيبته مدرسة الحوليات ً
السيايس والعسكري  -بعد أن ّ

والحدث ،والسياسة ،واملدة القصرية ..إلخ) يف سياق استفهامات ومراجعات جديدة .فقد بات من املس ّلم به ،أو املتواضع عليه ،لدى
بتقصيه.
املؤرخني ّ
أمر ال يسمح هذا املقام ّ
أن الحدث يمكن أن ُيفيد يف معرفة ما تحت الحدث؛ أي يف الكشف عن البنية وهو ٌ

بد ًعا من األمور .فمن شأن هذا اإلحياء أن
ثمة ،ال ُي ُّ
عد استغالل العرب سانحة إحياء الغرب ملئوية الحرب العاملية األوىل ْ
من ّ

قوي يف ّ
ظل
يجعلهم يعكفون عىل إعادة قراءة ذلك الحدث الفارق من زاوية نظرهم ،وعرب مورثوهم
الخاص ،عالو ًة عىل وجود شعور ّ
ّ
شبيهة بنهاية الحرب العاملية األوىل التي شهدت ُّ
ً
ً
تشكل
مرحلة
حاليا
املستجدات اإلقليمية والدولية الراهنة مفاده ّ
أن العرب يعيشون ًّ
1

أرشف عىل التحرير العلمي للندوة فتحي ليسري عضو الهيئة االستشارية لدورية أسطور.
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أن املشهد الجيوسيايس
خريطة املنطقة العربية باملرشق ،وفقًا ملصالح القوى الغربية وعىل رأسها بريطانيا وفرنسا .ولسنا يف حاجة إىل تأكيد ّ
جرت خالل حقبة الحرب املذكورة وما بعدها.
الراهن يف املنطقة العربية ،يف جانب كبري منه ،نتاج للقرارات والتوازنات التي َ

ً
مماثلة ِلما حدث بعد
إسرتاتيجيا
التجوز،
عده ،يف يشء من
أن األعوام األخرية تشهد ما يمكن ُّ
حاليا أكرث من دليل عىل ّ
ُّ
َ
يوجد ًّ

ً
ً
و"هالمية" أحيا ًنا – إعادة تشكيل خريطة املنطقة وتأهيلها بحسب
غامضة
الحرب العاملية األوىل .وقوام هذه اإلسرتاتيجية – وإن بدت

سوداني ،وممارسة إقليم كردستان يف العراق َّ
جل مظاهر الدولة املستقلة،
مصالح أجنبية جديدة ،وال سيما بعد انقسام السودان إىل
ْ
بقوة يف ٍّ
ً
إضافة إىل النعرات الطائفية والعرقية واالنفصالية التي
كل من ليبيا واليمن،
وفكرة الفدرالية
املتجسدة يف العراق واملطروحة َّ
ّ

يمكن أن تعصف بوحدة أكرث من دولة عربية وتماسكها .فاملؤرخ ،بحسب لوسيان فيفر  ،Lucien Febvreينطلق من الحارض ،ومن

وتبي ما غمض من مالمحه.
ويؤوله؛ بمعنى ّ
أن الغاية من دراسة التاريخ هي يف النهاية إجالء الحارض ُّ
يتعرف املايض ِّ
خالله هو فقط ّ
يفس الحارضُ املايض؛ وذلك يف عالقة جدلية تضع املايض والحارض يف املستوى نفسه من األهمية ،وهو
يفس املايض الحارضَ ّ ،
ومثلما ّ
"إن الحارض واملايض ييضء ّ
كل منهما اآلخر".
ما عناه املؤرخ فرنان بروديل  Fernand Braudelبقولهّ :
ً
وإما لإلدارة العثمانية
عندما اندلعت الحرب العظمى كانت البالد العربية ّإما
خاضعة لالستعمار الغريب( أقطار املغرب العريب ومرص) ّ

وإما غري املبارشة (شبه الجزيرة العربية) ولقد أوجد دخول الدولة العثمانية الحرب الكربى يف خريف
املبارشة (سوريا الكربى والعراق)ّ ،

ً
بقي
1914
ذريعة للقوى الغربية املرتبصة بها (بريطانيا ،وفرنسا ،وروسيا) يك تحسم أمر ما كان ُيعرف بـ "املسألة الرشقية"؛ أي تقسيم ما َ
ٍ
أراض لـ "رجل أوروبا املريض" ،بتعبري بعض األدبيات الدبلوماسية.
من

بأن مشاركة العرب يف الحرب العاملية األوىل (مشاركة عرشات اآلالف من املغاربة واملشارقة يف الجيشني الفرنيس
وإذا س ّلمنا ّ

العام الضخم الذي تطلبته هذه املواجهة،
والعثماين ،والثورة العربية بقيادة الرشيف حسني ..إلخ) كانت محدود ًة مقارنة بالجهد
ّ

أن العرب لم يكونوا طر ًفا ً
ً
تكلفة ،بل إ ّنها كانت
فإن النتائج املرتتبة عليها كانت أغىل
فاعل فيهاّ ،
والخسائر الكبرية الناجمة عنها ،بخاصة ّ
ً
عكيس" ،كما يقال يف لغة الرياضيات .وآية ذلك ما انجلت عنه مقررات مؤتمر
جدا بالنسبة إليهم .فكأ ّننا إزاء عالقة "تناسب
دراماتيكية ًّ
ٍّ
ٍ
سان ريمو ( 5أيار /مايو  ،)1920ومعاهدة سيفر ( 10آب /أغسطس  ،)1920وهي معاهدة ّ
انتداب
فككت اإلمرباطورية العثمانية ،من

الرسية
تكريسا لالتفاقيات
جاءا
ّ
حاليا .فهذان االنتدابان َ
ً
ٍّ
فرنيس عىل سورية ولبنان ،وبريطاين عىل العراق وفلسطني بما يف ذلك األردن ًّ
وحري
تحديدا اتفاقية سايكس – بيكو عام  ،1916ووعد بلفور عام .1917
التي صيغت يف ال ُغرف املغلقة خالل فرتة الحرب؛ ونعني
ً
ٌّ
عاما لتطور ثالث حركات قومية يف الرشق ،وهي متم ّثلة بالحركات العربية والرتكية
أخريا ّ
بالتسجيل ً
أن نهاية الحرب قد أوجدت سيا ًقا ًّ

والصهيونية ،وهذا موضوع آخر كما ُيقال.

املتعددة ،تنزلت ندوة "أسطور" حول العرب والحرب العاملية األوىل ،وقد
العام ،وضمن هذه اإلحداثيات واملدارات
ّ
يف هذا اإلطار ّ

ُعقدت يف بريوت بفندق "جفينور روتانا" ،يوم  22شباط /فرباير  ،2015وشارك فيها ،بحسب األحرف الهجائيةّ ،
كل من األساتذة :جامع

بيضا ،وسعود املوىل ،وعبد الحميد هنية ،وعبد الواحد املكني ،وفتحي ليسري ،ومحمد األرناؤوط ،ومحمد جمال باروت ،ومحمد عفيفي،
ومهند مبيضني ،ونارص الدين سعيدوين ،وأدار الندوة عبد الرحيم بنحادة نائب رئيس تحرير مجلة "أسطور".
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املحور األول
خصصنا هذه الندوة األوىل للعرب والحرب العاملية األوىل لنتطارح فيها مشاركة العرب يف هذه الحرب
عبد الرحيم بنحادة :لقد ّ

ً
سؤال هو :هل كان العرب ،عشية الحرب العاملية األوىل؛ أي قبيل الحرب العاملية األوىل
وتم ّثلهم لها .ويف البداية أريد أن أطرح عليكم
أو الحرب العظمى ،واعني بما هم مقبلون عليه؟ بمعنى آخر كيف عاش العرب يف املغرب عشية الحرب العاملية األوىل حني كانت التجربة

االستعمارية يف بداياتها؟ وكيف أثَّرت هذه الحرب يف مسار التجربة االستعمارية يف تونس ،والجزائر ،واملغرب .السؤال األول إذن ،هو:

كيف عاش العرب عشية الحرب العاملية األوىل؟ الكلمة ُ
لكم.

جامع بيضا :بالنسبة إىل السؤال الذي طرحته (كيف عاش العرب يف الرقعة العربية واإلسالمية من املحيط إىل الخليج عند اندالع

ً
ألن اإلنسانية لم تألف
حربا
عاملية؛ ّ
أظن ْ
الحرب ،وقبل اندالعها ،وعشيتها)ّ ،
أن ال أحد يف العالم العريب ،أو يف العالم ك ّله كان يتوقع ً
حربا عىل نطاق واسع ،ولم يكن يف سج ّلها التاريخي حرب عاملية بهذا النوع من الشساعةّ .أما بخصوص سكان تلك الرقعة الجغرافية،
ً

لدي وجهة نظر أخرى يف ما تسميه "العرب" ،وهو االنطباع نفسه الذي عند غريهم من األمم ،بما يف ذلك األمم األوروبية التي هي
ّ
فإن ّ
حدودية بني قوتني ،أو ثالث ً
ً
مثل ،وربما يف رقعة جغرافية محدودة ،ويف زمن محدود
حربا
بؤرة النزاع .فقد كان الناس يتوقعون شي ًئا ماً ،

أيضا .ال أحد كان ينتظر أن ت ّتسع رقعة الحرب ،وال أحد كان ينتظر أن ي ّتسع الزمن لها أكرث من أربعة أعوام .هذا إذن شعور ساكني هذه
ً
الرقعة وهو ،يف ما أرى ،شعور العالم بأرسه.

آيت ،بعد هذا ،إىل الكالم عىل الرقعة الجغرافية .عندما نتحدث عن "انخراط العرب" يف الحرب  -وسأكتفي بحالة املغرب التي

عربا ،بل بوصفهم مسلمني .فحتى فرنسا ،يف حالة املغرب
أعرفها ً
جيدا  -ينبغي القول ّ
إن املغربيني لم ينخرطوا يف الحرب بوصفهم ً
عىل األقل  -وسرنى حاالت أخرى بالنسبة إىل الجزائر ،وتونس ،واملرشق العريب  -طلبت منهم االنخراط يف إطار ما يسمى السياسة

"اإلسالمية لفرنسا" ،وربما كانت لنا عودة إىل هذه النقطة الحقًا.

شكرا ،دكتور .حقيقة هذا السؤال تبدو من افرتاضه وجود مؤرشات يف األفق تتحدث عن حرب عاملية ً
مثل.
محمد األرناؤوط:
ً

ً
إن وزير خارجية النمسا واملجر الكونت بارشتولد قال يف مذكراته التي نرشت بعد
أذكر ،اآلن ،يف نهاية ورقتي
جملة لم أ ُقلها ،هيّ :

حربا عاملية ،نحن ك َّنا نريد عقاب رصبيا فقط" .وهذه الجملة بالغة الداللة .فالحرب  -كما
الحرب عام " :1920نحن لم نكن نريد ً

تعرفون – قد اندلعت ً
ً
ً
عاملية ،وربما كان
ثم ا ّتسعت وأصبحت
أول
ثنائية؛ من خالل إعالن النمسا الحرب ّ
ضد رصبيا يف  28يوليو ّ ،1914
الحكم العثماين.
لتوه من ُ
الشعور بقرب اندالع حرب أو مواجهة أزمة ما موجو ًدا يف البلقان ،أو يف أجزاء واسعة منه ،وهو الخارج ّ

أريد أن أجيب عن هذا السؤال ،وأعرج عىل ذلك من خالل البلقان .فنحن قبل سنتني حاولنا أن نعقد ندو ًة عن حرب البلقان يف

الفرتة  1913 - 1912وآثارها وصداها يف املرشق ،وأخفقنا يف ذلك .ويف الحقيقة كانت تتوافر مادة جديرة ذات فائدة يف اإلجابة عن هذا
السؤال .ولو عدنا ً
مثل إىل مذكرات عيل سالم التي نرشها الدكتور حسان حالق وغريه ،لرأينا حقًّا بداية التوجس عند ال ُّنخبة بما هو ُمقبل

ألن هذه الحرب الخاطفة التي أنهت ُحكم هذه الدولة "الرسمدية" ،أو التي
يف املرشق .ولهذا األمر عالقة بحرب البلقان األوىل والثانية؛ ّ

وتم
اعتقد مواطنوها وسكانها أنها دولة الخالفة والدولة اإلسالمية ،والتي أنهت ُحكم الدولة العثمانية الذي استمر قرو ًنا ،بتلك البساطة ّ
اقتسام هذه املناطق بني الدول ،أثارت عند ال ُّنخبة كما يبدو بوضوح يف مذكرات عيل سالم هذا التوجس بحرب مماثلة ،أو بحرب أوسع
ثمة مصري املنطقة.
بشأن مصري العرب ،ومن ّ
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أن الحرب
أن هذا التوجس أخذ يرتبط باالستعدادات ً
أيضا .فاستنا ًدا إىل مذكرات بوانكاريه ،كان من الواضح يف نهاية ّ 1913
أرى ّ

العدة لها .فهذا كما يبدو يف تقرير السفري الفرنيس يف 4
مفر منها ،أو أنها ُفرضت عىل فرنسا ً
عد ّ
فرضا .وبهذا املعنى ،يجب عىل فرنسا أن ُت َّ
ال ّ
كانون األول /ديسمرب  .1912لذلك ،ربما يختلف األمر يف املستوى األورويب والبلقاين .ولكن استنا ًدا إىل ذلك ،مع هذا االستعداد للحرب،

ً
مدخل آخر إىل صدى هذه
أيضا
ثمة ،الفرنسية واإلنكليزية .وربما يكون هذا األمر ً
بدأت تتضح الربوباغاندا العثمانية  -األملانية؛ ومن ّ

ثم إذا توسعنا أكرث فأكرث يف تحليل هذه الربوباغاندا املتضاربة،
الربوباغاندا ومن ّ
ثمة إىل صداها يف املنطقة بالنسبة إىل موقف ال ُّنخبة العربيةّ .
إن الربوباغاندا العثمانية واألملانية كانت تدعو سكان املنطقة إىل الدخول يف تلك الحرب بوصفهم مسلمني
وجدنا قول الدكتور جامع بيضا ّ

مؤمنني بوجود خليفة ،بخاصة بعد اإلعداد ملثل هذه الفتوى ،كما كانوا يف السابق يشتغلون بذلك بحسب الوثائق .وهكذا ،دخلوا الحرب
وهم مندفعون إىل ما يسمى الحرب مع دولة الخالفة ،مع الدولة اإلسالمية ،مع الدولة العثمانية.

عرب لدينا
يف املقابل ،كانت الربوباغاندا الفرنسية  -اإلنكليزية ،بعد مراسالت حسني مكماهونّ ،
تلح عىل يشء مختلف متم ّثل بأننا ٌ

ثمة الحلم بدولة عربية .ولذلك انخرط بعض العرب يف هذه الربوباغاندا ،وانضموا إىل الثورة العربية باقتناع
طموحات ومشاريع؛ ومن ّ

أن الحوادث توالت
أن الجواب عن هذا السؤال يرتبط بمداخل متعددة .ولكن أرى ً
أيضا ّ
وبحماسة للوصول إىل هذا الحلم .لذا ،أرى ّ
برسعة ،وتتالت بعد ذلك ،وأنه كان ال بد أن ّ
تحديدا.
نركز يف نقطة البداية؛ أي الفرتة 1914 - 1913
ً

مهمة ال بد من التفطن إليها .فلم يكن من السهل صنع الرأي
عبد الواحد املكنيً :
ثمة مسألة ّ
شكرا ،عشية الحرب الكربى ،كانت ّ

ً
خصوصا كانت حركتها الصحافية محدود ًة واملعلومة فيها تسري ببطء.
بطيئة ،والبالد العربية
ألن وسائل االتصال كانت
العام آنذاك؛ ّ
ً
ّ
والحظنا يف املصادر وقوع مفاجآت أحيانا عند العرب ،وبخاصة عرب املغرب ،أو املغاربة بصفة عامة ،تجاه حدث الحرب .لكني أضطر مر ًة
ٍ
ٍ
أخرى إىل تقسيم ٍ
مطروحا آنذاك.
أن معطى العروبة لم يكن
مرشق
قائم عىل
ومغرب .وبشأن بالد املغرب ،أتفق مع الدكتور جامع بيضا يف ّ
ً

فقد كانت بالد املغرب تعيش أزمة حرب طرابلس عام  1911ومعاهدة فاس عام  .1912ويف تونس ،كانت حوادث ال ّزالج والرتمواي،
فلما
وحوادث الزيتونة .ويف الجزائر ،كانت هجرة أرشاف تلمسان .وهذا يعني وجود نوع من األزمة بسبب مخ ّلفات االستعمار وتداعياتهّ .
ين للتعاطف مع اإلمرباطورية العثمانية وبخاصة مع الحليف األملاين .هذا ما كان يروج سواء عند ال ُّنخبة
تهي ٌؤ وجدا ّ
جاءت الحرب ،حصل ُّ
العام.
أو عند أغلب الشباب التونيس والجزائري ،أو حتى عند الرأي ّ

ً
مختلفة ،والرهانات مغايرةً؛ إذ نستطيع أن نتحدث عن مرشوع عريب آنذاك ،أو عن
فإن املسألة كانت
ّأما يف املرشق العريبّ ،

فثمة جملة من املطالب الواضحة .وعندما أصبحت طبول الحرب ُتدق،
إرهاصات تبلورت يف املؤتمر العريب األول يف باريس عام ّ ،1913
ً
تماما
كانت آنذاك عىل األقل نخبة تطمح إىل ُحكم ذايت يف إطار عثماين .وهكذا ،كانت اإلسرتاتيجيات ،والطموحات ،واآلمال،
مختلفة ً
عن بالد املغرب .معنى ذلك أنه لم تكن يف املرشق عاطفة جياشة كبرية تجاه الدولة العثمانية ،عىل الرغم من االنبهار بما قامت به أملانيا
إن املؤرخني اليونانيني تحدثوا
من استعراض ومحاولة تبيان أنها حليفة أوىل لإلمرباطورية ،وللعرب .هذا
تقريبا أهم ما يمكن أن نقولهّ .
ً

إن الحرب األوىل ،أو الكربى ،فاجأت العرب.
عن املفاجأة يف التاريخ وإذا أردنا أن نتحدث عن هذه املفاجأة ،قلنا ّ

ً
عثمانية ولم تكن تحت احتالل أجنبي ،ويف هذه الفكرة نقطة فاصلة أوىل؛ ألنها
أن بالد الشام كانت
سعود املوىل :أوافق عىل فكرة ّ
ٍ
ً
ً
أن األساس هو أن نتحدث عن ال ُّنخب يف
طويلة .ولكن حني نتحدث عن الوضع العريب
مرحلة
فكرة استبدت بعقول العرب
حينئذ ،أظن ّ

أي وسيلة تواصلً ،
فضل عن
البلدان العربية ،وليس عن الشعوب .فالشعوب لم يكن لديها وسائل تعبري عن رأيها ومواقفها .فال إعالم وال ّ
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عموما  -وهؤالء
الجمعيات واألحزاب .وال ُّنخب العربية العثمانية شُ ِّكلت من الضباط ،والحكام ،واملترصفني يف بعض املناطق ،واملتعلمني
ً

ً
إضافة إىل املندوبني إىل "مجلس املبعوثان" .فهذه ال ُّنخبة التي عاشت يف إسطنبول
كانوا يدرسون يف إسطنبول وبعض العواصم األخرى -
أساسا ،وامتزجت بال ُّنخبة العثمانية إىل جانب نخب سياسية واجتماعية من زعماء القبائل والوجهاء املحليني .ويف هذه النقطة يجب التمييز
ً

بني املستويات االجتماعية يف كيفية التفاعل مع الدولة العثمانية يف تلك األيام و أجندة الدولة العثمانية آنذاك.

أن النقطة الفاصلة ،وهي حرب البلقان عام ،1912
أوافق الدكتور محمد األرناؤوط ،وكنت سأقول ذلك يف مداخلتي ،من جهة ّ

أن
لم تأخذ حقّها من البحث .وقد أتيح يل من خالل االشتغال بنقاشات "مجلس املبعوثان" واملندوبني من املنطقة العربية ،أن أعرف ّ
لدينا ماد ًة ً
ممن تطوع من لبنان ،مثل "شكيب أرسالن" ،للمشاركة
ثرية ملعرفة اتجاهات العرب نحو تلك املرحلة .واملثال األول يأتينا َّ
ثم انتقل إىل البلقان ،وكان معه متطوعون من كل املناطق
العلية؛ ذلك أ ّنه قاد متطوعني قاتلوا يف ليبيا عام ّ ،1911
يف حروب الدولة ّ

وخصوصا عىل جبل لبنان ،من حيث بداية ّ
تشكل
والطوائف .وقد انعكست تلك الحرب ونتائجها عىل األوضاع الداخلية يف بالد الشام،
ً
ألن الهزيمة يف البلقان واملآيس التي
طموحات لطوائف يف تحقيق استقالل ما ،أو من حيث الشعور القوي ُ
بد ِّنو سقوط الدولة العثمانية؛ ّ

نتجت منها نُقلت ك ّلها إىل تلك املنطقة ،وكان يف الجيش العثماين أشخاص قاتلوا يف البلقان.

أن قبائل من األردن ذهبت تقاتل يف البلقان ،وأنها كانت يف مستوى الجيوش أو التجييش العثماين،
وقد حدثني األخ مهند مبيضني ّ
ُ
أحس العرب بهزيمة الدولة العثمانية ،وكان ذلك يف مستوى الطوائف،
ّ
وأن مقاتلني وجنو ًدا من املنطقة أخذوا ليقاتلوا يف البلقان .لقد ّ
وخصوصا ما جرى يف اليونان .فحرب استقالل
وكانت توجد بدايات لشعور قومي ما ،وذلك مع نشوء دول البلقان ،واالستقالالت،
ً
اليونان كانت بداية القومية الدينية ذات الطابع املسيحي التي انعكست يف وجدان املطالبني باالستقالل يف لبنان وبعض طوائف هذه

أيضا مع ال ُّنخب املسلمة التي التقت ال ُّنخب املسيحية يف مؤتمر باريس عام  ،1913فنتج من ذلك  -وهذا ما كتبه
ثم كان ذلك ً
املنطقةّ ،
انقساما
أنطونيوس  -صوغ اليقظة القومية ،أو صوغ املطالب بصيغة قومية ،ونشأ هذا بعد عام  1913وليس قبله ،وقد انقسمت ال ُّنخب -
ً
جدا  -ما بني عثمانية ضمن عنوان إسالمي ،وقومية بعنوان سوري ،وطائفية قومية بعنوان ماروين ..إلخ.
عنيفًا ًّ

بعيدا يف مواقفها؛ ما بني التحام كامل بالعثمانية م َّثلته جريدة الرشق يف دمشق من جهة،
أن هذه ال ُّنخب ذهبت ً
وينبغي َّأل ننىس ّ

أن
وتعاون كامل مع الدول األجنبية م َّثلته املجموعة التي حاكمها جمال باشا وأعدم معظم أبطالها من جهة أخرى .وينبغي َّأل ننىس ً
أيضا ّ

الحرب األوىل ،واملجاعة ،واإلعدامات ،فاقمت انقسام ال ُّنخب العربية .وهذه االنقسامات بني ال ُّنخب تو ّلدت منها حساسيات وعداوات،
أن قاد ًة وطنيني إسالميني ا ُّتهموا بتعاونهم مع جمال باشا ،وبأنهم كانوا متسببني باإلعدامات والوشايات .لقد عاشت ال ُّنخب ً
أزمة
حتى ّ
ٍّ
ً
مستقل ،هذا ما أحببت أن أضيفه.
مخيفة يف هذا االنقسام ،وهذا األمر جدير بالبحث عىل نح ٍو

محمد عفيفي :كالمي سريكز يف املشهد املرصي عشية الحرب العاملية األوىل نتيجة التعقيدات التي كانت موجود ًة يف هذا املشهد.

فإن هذا االحتالل
أن مرص يف تلك الفرتة عىل الرغم من أنها كانت تحت االحتالل الربيطاينّ ،
أهمها ّ
لقد جاءت تعقيدات من عدة جوانب ّ
ثمة ،كان املشهد شديد االلتباس؛ إذ كانت توجد دولة احتالل ،ولكن يف الوقت نفسه كان
ليس له يف الوقت نفسه ّ
أي سند قانوين .ومن ّ
ً
ً
عثمانية .وهذا سيؤثِّر قبيل الحرب العاملية األوىل
والية
يوجد خديوي تابع للدولة العثمانية ،ويف القانون الدويل كانت مرص ،عىل نح ٍو ما،

ً
لضم مرص
وخاللها .فقد فرضت بريطانيا الحماية الربيطانية عىل مرص عام  ،1914واتخذت إجراءات
عنيفة تجاهها .وكانت توجد مشاريع ّ
ضم مرص إىل بريطانيا بالنظر إىل عامل توازن القوى.
إىل بريطانيا ومشاريع أخرى مقابلة لها؛ إذ رفض حلفاء بريطانيا ّ
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كبريا هو وجود قناة السويس؛ بسبب أهميتها بالنسبة إىل بريطانيا .ويف ما
واألمر الثاين الذي كان يعقّد املشهد املرصي
ً
تعقيدا ً

قانونيا
أن مرص ما تزال
أمرا
رضوريا ،عىل الرغم من ّ
ًّ
يتع ّلق بخطوط املواصالت ،كانت بريطانيا ترى سيطرتها عىل األرايض املرصية ً
ًّ

ً
التباسا يف
جدا ،وسيحدث
تابعة للدولة العثمانية .وهذا سيظهر يف الحملة العثمانية ،ويف الحملة املضادة لربيطانيا ،يف وقت مبكر ًّ
ً
ً
نزاعا يف حدود مرص بينها وبني الدولة العثمانية،
املشهد السيايس املرصي
بداية من عام ( 1906حادثة طابا) .هذه أول مرة نرى فيها ً

ً
نتيجة إلدراكها أهمية مرص .فقد رأت أنه يف
جدا؛
كبريا ًّ
وهي يف األصل تابعة لها ،وقد كان هذا النزاع مع تدخُّ ل بريطانيا تدخّ ًل ً
كثريا عىل الحوادث يف مرص ،وقد أثّر
حال حدوث حرب ،أو أزمة دولية ،ستكون مرص منطقة تموين للرشق األوسط .وهذا سينعكس ً

بأجمعه يف الوضع السيايس بمرص.

ٍ
ً
كالما عىل "العروبة"
كانت فكرة العروبة
تماما؛ إذ علينا أن ننتظر ثالثينيات القرن العرشين يك نسمع عىل نحو خافت ً
غائبة عن مرص ً

ً
لكن الفكرة املسيطرة آنذاك كانت الفكرة اإلسالمية تحت تأثري الحزب الوطني مع مصطفى كامل ،ثم محمد
نتيجة لحوادث فلسطنيّ .

فريد .والتيار الصاعد الذي سيسيطر بعد ذلك ،سواء أثناء الحرب العاملية األوىل ،أو بعد ثورة  ،1919هو القومية املرصية الذي ظهرت
تم الغزو اإليطايل لليبيا عام  ،1911حدث يف املجتمع املرصي شبه انقسام أو
بداياته
ً
جليا عشية الحرب العاملية األوىل .وعندما ّ
ظهورا ًّ

انشطار .فالتيارات الشعبية تدعو هي والحزب الوطني إىل الجهاد يف ليبيا؛ بالنظر إىل أ ّنها مسلمة ،وإىل أ ّنها كانت تابعة للسلطان العثماين.
وثمة مقولة مشهورة أثارت
وعدة نُخب إىل عكس ذلك؛ أي إىل االهتمام بمرص والفرعونية
يف حني دعا أحمد لطفي السيد ّ
اهتماما ً
ً
كبرياّ .
مرص يف تلك الفرتة ألحمد لطفي السيد هي "سياسة املصالح ال سياسة العواطف" .وستصبح هذه املقولة عماد الفرعونية يف مرص ،وسيتم
إعادة استنساخها بطرائق كثرية بعد ذلك ،بخاصة يف عهد السادات.

لكن وضعها غري قانوين،
عندما قامت الحرب العاملية األوىل وجدت بريطانيا أنها يف مشكلة كبرية .فهي تريد السيطرة عىل مرصّ ،

أيضا ،وكل ذلك من أجل تهدئة
وقبل الحرب العاملية األوىل (عام  ،)1913جرى تعطيل الحياة النيابية يف مرص وإيقاف حرية الصحافة ً

ٍ
وضع خاص ،ولذلك ستصبح يف الحرب العاملية األوىل املكان الذي
أن مرص ذات
األوضاع يف مرص؛
ً
تمهيدا لحدوث يشء كبري ال سيما ّ

فإن فرتة الحرب
سيأيت إليه عساكر أسرتاليون ،وهنود ،وستصبح ً
حد بعيد ًّ
أيضا ،إىل ّ
أي حالّ ،
جدا ،مكا ًنا لتموين الرشق األوسط .وعىل ّ
العاملية س ُتخرج مرص يف اتجاه القومية املرصية ويف حالة شبه قطيعة مع الفكرة اإلسالمية .وهذا سيكون من أسباب سقوط الخالفة
وظهور اإلخوان املسلمني ،بوصف ذلك ر ّد ًة من ر ّدات الفعل.

نارص الدين سعيدوين :من األفضل أن نتناول قضية العرب والحرب العاملية األوىل يف سياق الهيمنة االستعمارية التي بلغت

أوجها مع الحرب العاملية األوىل ،وهي املرحلة التي ُعرفت بـ "الهيمنة املطلقة"  ،والتي بدأت بالرتاجع منذ عام  .1930ويف هذا السياق

أن دور الجزائر ّ
فإن
َّ
مغي ًباّ ،
سخرت فرنسا إمكانات الجزائر ملصلحتها يف الحرب سواء كان ذلك بالجنود أو العمال .وعىل الرغم من ّ
ظل ّ

البرشية .فكانت بالنسبة إىل بعض املؤرخني كأنها استمرار
الحرب كان لها تأثري كبري يف الجزائريني من جهتي العالقات بفرنسا والخسائر
ّ
لكن
ِل َما عاناه الجزائريون بعد الحرب السبعينية (عام  ،)1870فقد قاموا بثورة كبرية كادت تضع ًّ
حدا لالستعمار الفرنيس يف الجزائرّ .
اختالل ميزان القوى حال دون ذلك ،وجعلها تنتهي بقمع وحيشٍّ  ،وبمصادرة نحو  35.000هكتار من أرايض الجزائريني لتوطني آالف
الفرنسيني النازحني من منطقتي األلزاس واللورين ،بعد استيالء األملان عليهما.

ً
ً
أقروا مرشوع التجنيد اإلجباري (عام ،)1912
تجربة
ومن جهة أخرى كانت الحرب األوىل
ميدانية للتعامل مع الفرنسيني ،بعد أن ُّ

وعدتها
تقبلت الخدمة اإلجبارية يف الجيش الفرنيس ّ
وقد انقسم الجزائريون إزاءه إىل ثالث فئات .فال ُّنخبة ،أو حركة الشباب الجزائريّ ،
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فضلت فئة أخرى الهجرة  -ومن أهم الهجرات هجرة "تلمسان"  -وتواصلت الهجرة بعد ذلك بسبب
مرب ًرا للمطالبة بالحقوق .يف حني ّ
ّ
سلبيا منها .وبهذه املواقف وجد الجزائريون أنفسهم يف خضم
تقبلت األوضاع واتخذت موقفًا ًّ
استمرار حالة التمردّ .أما الفئة الثالثة ،فقد ّ

لكن مستواهم لم يكن يف مستوى التحديات والتطورات التي فرضتها الحرب العاملية األوىل .ويف املرشق العريب ،كانت توجد
الحربّ ،
موقف من الدولة العثمانية وانتشار اإلحساس باالنتماء العريب الذي تجاوز العوامل املذهبية والدينية ،يف ٍ
ٍ
وقت
شبه يقظة بسبب تبلور

كان فيه االنتماء اإلسالمي بما يحمله من انتساب إىل العروبة هو الغالب يف املغرب العريب.

وعىل ّ
فإن الحرب العاملية لم تفاجئ العرب ،فقد وجدوا أنفسهم طر ًفا فيها ،و ُفرض عليهم التعامل معها يف إطار التجربة
كل حالّ ،

ً
مقارنة بمنطقة البلقان.
إيجابيا بالنسبة إىل أوضاعهم،
االستعمارية .ولم يكن ذلك ،يف ما أرى،
ًّ

ٍ
ً
أشدها خطور ًة توافر
عام ،يف
لقد كانت نتائج الحرب األوىل
املستويني القومي والسيايس .ولعل ّ
كارثية بالنسبة إىل العرب بوجه ٍّ
َ

ً
قطعة عزيز ًة من بالد العرب.
األوضاع لفرض الكيان الصهيوين الذي اغتصب

إن السؤال املطروح ،يف الحقيقة ،هو :كيف عاش العرب بداية الحرب العاملية األوىل؟ لقد كان حدث الحرب العاملية
فتحي ليسريّ :

ابتداء ،الحرب األوىل لم
جدا.
مهم ًّ
صعبا ًّ
ً
جدا بالنسبة إىل البالد العربية ،والتمييز بني املرشق واملغرب العربيني ،يف هذا السياقّ ،
األوىل ً

ً
عاملية إال عام  1917عندما خرجت منها روسيا ودخلتها الواليات املتحدة ،واملؤرخون الغربيون يتحدثون عن الحرب األوروبية حتى
تصبح
ألن منهم من كان تحت االستعمار الغريب ،ومنهم من كان تحت اإلمرباطورية العثمانية التي
مهم ًّ
جدا؛ ّ
ذلك العهد .وموقف العرب ّ

مهم هو دخول دولة الخالفة الحرب إىل جوار أملانيا والنمسا واملجر ،وبخاصة
هي فاعل يف الحرب يف املرشق العريبّ .
وثمة حدث آخر ّ
يوم  14ترشين الثاين /نوفمرب  .1914وكان هذا الحدث مؤث ًّرا يف املغرب العريب عىل األقل .ففي تونسً ،
مثلُ ،أعلن الجهاد؛ من جهة
انقساما يف صفوف العرب بني منارص لتلك الدعوة ورافض لها.
جدا؛ أل ّنه أحدث
مهما ًّ
السلطان العثماينّ .
ً
وإن هذا الحدث ،يف ما أرىًّ ،

أيضا بني مساند لدخول اإلمرباطورية يف الحرب ومعارض له.
وحتى يف الشام كان يف ال ُّنخبة انقسام ً

أن عبد الرحمن الخليل وعبد الرحمن الشهبندر وعبد الغني العرييس كانوا من الجماعة التي ساندت
إن ما نعرفه من خالل قراءتنا ّ
ّ

الشيف حسني يف
أن الثورة العربية بقيادة ّ
وأن البالد العربية ُفتحت فيها جبهات خالل الحرب العاملية األوىل؛ من ذلك ّ
هذه املشاركةّ ،

 10حزيران /يونيو  ،1916قد ّ
جدا إزاء هذا الحدث .لست
شكلت حدثًا فار ًقا يف تاريخ الخليج واملرشق العريب ،وهنا كان التفاعل مختلفًا ًّ
ٍ
ً
ً
إشكال يف هذا املوضوع .لقد
حركة؛ بسبب وجود
نسميها
مؤهل للحديث عن هذه الحقبة ،ولكن ماذا بشأن توصيف هذه الحركة؟ دعنا ّ

فلنتفق يف املصطلح :هل هي ثورة؟ ثم هل هي عربية؟ وهل شارك فيها ّ
كل العرب؟ وهل
قرأنا يف كتب التاريخ "الثورة العربية الكربى"،
ْ
هي كربى؟ وإن كانت كذلك فمن شملت إذن؟

أي حال ،جبهات أخرى .صحيح أنها كانت صغريةً ،لكنها ُوجدت .وقد تحدثت ِ
أن العثمانيني ساعدوا عىل
أمس عن ّ
لقد ظهرت ،عىل ّ

أن الحضور اإليطايل اقترص عىل رشيط ساح ّ
يل
إعادة املَسك بزمام األمور يف طرابلس الغرب بعد هزيمة اإليطاليني يف نهاية عام  ،1915حتى ّ
خمس طرابلس يف الجهة الغربية .ويف ما عدا ذلك ،كان زعماء القبائل يسيطرون عىل كامل البالد.
ضيق شمال إقليم برقة ،وآخر لم يتجاوز ُ
ّ

ّ
وتمكن العثمانيون واألملان من إعادة التمركز يف ليبيا وتحويلها إىل رأس جرس (عام  ،)1916عرب ميناء مرصاطة حيث كانت الغواصات
األملانية تأيت بالخرباء العسكريني األملان واألتراك ،وبالسالح والذخرية .وجرى تكليف أحمد الرشيف ،الزعيم السنويس املعروف بفتح جبهة
بخاصة بعد إخفاق جمال باشا يف هجماته عىل قناة السويس بمساعدة األملان.
رشقية يف ليبيا غرب مرص إلشغال اإلنكليز،
ّ

234

ندوة أسطور

العرب والحرب العاملية األوىل

ً
ً
غربية يف مرص .وأحرزوا انتصارات يف البداية ،ووصلوا حتى مرىس
جبهة
وإلشغال اإلنكليز أكرث فأكرث ،فتح العثمانيون واألملان

وذكرت ِ
أن الطريف يف الحركة الوطنية الليبية قد تم ّثل بمشاركة عنارص غري
لكن الجيش السنويس انكرس بعد ذلك.
ُ
أمس ّ
مطروحّ ،

رئيسا للجامعة العربية ،وجعفر العسكري الذي سيصبح الحقًا وزير الدفاع يف
ليبية فيها ،مثل عبد الرحمن عزام الذي سيصبح يف ما بعد ً
حكومة فيصل يف العراق .وبالتوازي مع ذلك فتحت جبهة عىل الحدود التونسية ،وهي جبهة من جبهات الحرب العاملية األوىل املنسية

تقريبا .وآلت هذه املحاولة إىل
كما جاء يف املصادر الفرنسية ،وقد فتحها سليمان الباروين وخليفة بن عسكر عام  ،1915ودامت سنتني
ً
تماما مثلما أخفق هجوم أحمد الرشيف والسنوسية عىل مرص.
االنكسار ً

أن سقوط الدولة العثمانية
فثمة من يرى ّ
عندما نقول "مساهمة العرب" ،فإننا نعني بذلك كيفية تقييم الثورة العربية اليومّ .

أيضا كانوا يف جبهات أخرى .وعىل سبيل املثال،
لكن العرب ً
كان بسبب خيانة عربية ،وربما كانت هذه القراءة من وجهة نظر تركيةّ .
الشيف وإسماعيل الصفايحي ،وهما من القادة الوطنيني التونسيني للقيام ،بالدعاية للحلفاء يف الجبهات الغربية.
ج ّند األملان صالح ّ

كتابا يسمى حقيقة الحرب املقدسة ،ونرش منه األملان آالف ال ّنسخ .وكان هذا الكتاب ُيو َّزع يف جبهات الجنود
وقد أ ّلف صالح الرشيف ً
الخطب
املغاربة ،والتونسيني ،والجزائريني؛ ليقول لهم إنكم تحاربون يف الصف املعادي لدولة الخالفة ،وكان صالح الرشيف يلقي ُ
عدة مواقع ،سواء يف البالد العربية يف
ويستنهض الجنود املغاربة يف الجبهات ليقول لهم إنكم يف
ّ
الصف الخاطئ .فالعرب شاركوا يف ّ
جدا بالنسبة إىل بريطانيا .فهذا اإلعالن
مهما ًّ
الثورات ،أو "الدسائس" ،كما نقرأ يف األرشيف الفرنيس ،وكان موقفهم من إعالن الجهاد ًّ

عدة بقاع أخرى،
كان
موجها إىل الشعوب اإلسالمية من غري األتراك ،ويف صدارتهم العرب؛ بهدف خلق قالقل يف املغرب العريب ،ويف ّ
ً

وال سيما يف مرص؛ بسبب أهمية قناة السويس.

ولكن
صف دولة الخالفة.
صف دول التحالف ،ومنهم من كان يف ّ
كان العرب ،إذن ،مش َّتتني .ففي الجبهات منهم من كان يف ّ
ّ
ناقة وال ٌ
الوعود هي التي كانت تحرك العرب .فعندما اندلعت الحرب التي لم يكن لهم فيها ٌ
جمل ،كانت وعود بريطانية للرشيف حسني
بدولة عربية كربى ،وكانت توجد أيضا وعود أخرى من فرنسا؛ فقد أغدقت وعو ًدا كثري ًة عىل ّ
سكان شمال أفريقيا ،وأرسفت يف ذلك،

أن أوضاع املستعمرات ستتحسن عندما تضع الحرب أوزارها .ولدينا يف هذا الشأن وثائق .وقد ذكر الدكتور نارص الدين سعيدوين
وزعمت ّ
ً
الرئيس
وطنيني جزائريني راسلوا ولسون .وأريد أن أضيف،
مساوقة لهذا األمرّ ،
أن ال ّزعيم الوطني ال ّتونيس محمد باش حامبة قد راسل ّ
الشعوب َّ
األمرييك ولسون خالل مروره بالعاصمة اإليطالية روما ،يف  2كانون الثاين /يناير ّ ،1919
املول عليها
حق ّ
وذكره بوعوده؛ ومنها ّ

يف تقرير مصريها بنفسها.

ً
متوقعة؟ يف الحقيقة لقد اندلعت الحرب إثر اغتيال األرشيدوق فرانسوا فردينان،
لدي مالحظة أخرية فقط :هل كانت الحرب
ّ

و ّ
أن الحرب ربما كانت
جي ًدا ّ
يل عهد ال ّنمسا يف رصبيا ،أي يف منطقة البلقان التي كانت ُت ّ
سمى مخزن البارود .واإلخوة املغاربة يعرفون ّ

ألن األحالف ّ
تشكلت ،وبدأ النزاع عىل أشده بني
ستندلع بسبب األزمتني يف املغرب (أزمة طنجة عام  ،1905وأزمة أكادير عام )1911؛ ّ

العام،
أملانيا وفرنسا عىل املغرب .فالناس كانوا يتوقعون الحرب .ولم يعد السؤال" :هل تندلع الحرب؟" بل صار" :متى ستندلع؟" .والرأي ّ

عام آنذاك ،كان يتوقّع أن يكون انطالق الحرب العاملية بسبب املشكلة املغربية ،فإذا بها تنطلق من البلقان.
إن ّ
صح الحديث عن رأي ّ

جدا  -كما كان يشري إىل ذلك ّ
كل من الدكتور سعود والدكتور األرناؤوط
مهمة ًّ
مهند مبيضني :صحيح ّ
أن الفرتة ّ 1913 - 1912
 بالنسبة إىل اللحظة املبكرة ،أو السابقة ،الندالع الحرب عىل صعيد حرب البلقان ،أو التحضري لها ،أو مشاركة الناس فيها .لقد ّظل ُأناس

كثريون يتحدثون يف قرى شمال األردن عن ذهاب أبنائهم وشبابهم إىل حرب البلقان ،من دون أن يعرفوا مصريهم حتى بعد اندالع
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إن هذا األمر ال يزال حارضًا يف الذاكرة والوجدان ،ولكن لم يكن له من تفسري آنذاك سوى الدفاع عن دولة الخالفة ،أو الدولة
الحربّ .
سمى.
األبدية القرار ،كما كانت ُت ّ

بناء عىل ذلك ،كان الدخول يف رشق األردن عىل األقل ،يف ما أعرف ،بداية الحرب .فـ "رعايا السلطان" ،و"أمري املؤمنني"،
ً

عام" يف ظل عدم وجود أساليب دعاية باملعنى
أمر ينعدم الكشف فيه ً
أيضا عن وجود "رأي ّ
و"الخليفة" ،وما إىل ذلك من هذه األلقابٌ ،
اإلعالمي الراهن .كان الناس يدافعون عن هذه الدولة تحت وهج الدعاية اإلسالمية ،والخالفة اإلسالمية ،وأمري املؤمنني .لدينا فاصل

أي اسم ُس ِّميته ،وبداية الحرب وقبلها بسنة .فهذه الفرتة هي الفرتة
زمني ،إذن ،بني عام 1916؛ أي الثورة العربية ،أو النهضة العربية ،أو ّ
التحضريية ،والسنتان األو َليان بمنزلة "دبلوم الحرب العاملية".

علينا أن نذهب نحو الشعوب ،والناس ،واألرياف ،واملدن .فال ُّنخب كانت ّ
مط ً
لعة عىل ما يحدث ،أو ما يربم من اتفاقيات ووعود.

ً
أحد ويزيل دولة الدين والدنيا،
حربا
كونية ،ولم يتخيلوا أن يأ َ
يت ٌ
ولكن الناس البسطاء يف الريف والبادية لم يكونوا واعني أنهم يخوضون ً
كبريا بالنسبة إليهم .وعندما دخلت ثورة عربية الحوادث
ينهي وجودها ،وكان
أو
التماس مع قوة غربية تأيت إىل هذا الوجود وتنهيه خَ ْط ًبا ً
ّ
َ

جالء بالتحالف ،بإبقاء الوالء للسلطان العثماين.
وتفاعالتها ،ظهر هذا املوقف أكرث
ً

تقريبا .وكنت قد أرشت ،من ُ
قبل ،إىل
فإن هذا األمر يأيت بعد قيام الحرب بعامني
ويف ما يتعلق بمسألة الثورة ودخول حرب عامليةّ ،
ً
ٍ
ٍ
اتهام ،بالنسبة للرشيف حسني بن عيل ً
أن هذا الرجل ُظلم ،عىل خالف ابنيه
إنصاف ،أو انتصا ٍر ،أو
أنني لست يف معرض
مثل ،ولكن أرى ّ

عبد الله وفيصل ً
تمت
مبعدا
مثل؛ ألنهما
استمرا قائدين ،والرشيف حسني انتهى ً
سياسيا ،ومرض يف قربص ،وكان طلبه الوحيد الذي ّ
َّ
ًّ
تلبيته له هو أن يدفن يف القدس ،وهو من أكرث الناس الذين تعرضوا للخيانات وللوعود .ربما كان يف ثقته بالغرب إفراط.

بد َّأل ُتمنح ،فإ ّنه لم يكن يعمل من تلقاء نفسه .إنه لم يكن يعمل للثورة؛ فالثورة ليست مرشوعه،
أن الثقة كان ال َّ
وعىل الرغم من ّ

بل إ ّنها كانت مرشوع ال ُّنخب العربية التي عرضت مرشوعها عىل أكرث من زعيم ،وأكرث من شخص فرفضوها .فقد رفضها إمام اليمن،
ورفضها عبد العزيز آل سعود ،وتورط فيها الرشيف حسني هو بسبب ابنيه فيصل وعبد الله اللذين كا َنا مع املبعوثني العرب .فابنه فيصل

ذهب من منزل نسيب البكري إىل والده ،ور ّتب االتصاالت قبل ذلك ابنه عبد الله مع الربيطانيني عام  .1916وكان إعالن الثورة ً
معطى

ً
وحركة جديد ًة يف موقف العرب ،وموقف ال ُّنخب العربية .لهذا عندما تخرس سيحدث انقسام أكرب ،وتو ُّزع سيذهب بعضه الحقًا مع
جديدا
ً
امللك فاروق ،وبعضه ليستقر بالقاهرة ،وبعضه اآلخر مع عبد العزيز آل سعود ويستقر معه .فالسنوات األوىل ،أو "الدبلوم" ،كما أسميها
وشكرا.
هي األهم.
ً

أيضا .ولست الوحيد الذي يلفت إليها االنتباه .إنها قضية خاصة تعرض لها
عبد الحميد هنية :أريد قول مالحظة مهمة ومنهجية ً

املتدخلون وهم يتساءلون :أين هم العرب يف ذلك التاريخ؟ أي يف هذه القضية ،والعروبة وتصنيف العرب .ذكر بعضهم أ ّنه ال موضوع
للعرب يف ذلك التاريخ ،وأ ّنه يجب أن نبحث عن الكلمة املالئمة ّ
غائيا ،فنحاول أن نسقط عىل هذه الفرتة أشياء نعرفها
لئل يصبح حديثنا ًّ
الحقًا .أريد أن أؤكد وجود خطر الغائية يف النظرة إىل هذا املوضوع.

ً
نسبيا من النمو السكاين والعمراين واالقتصادي والثقايف ..إلخ.
محمد جمال باروت :كانت املدن الشامية قد بلغت
درجة متطور ًة ًّ

نقطة البدء يف تفسري ذلك هي مواجهة األزمة املالية للدولة العثمانية ،وإفالس الدولة منذ سبعينيات القرن التاسع عرش .وقد نجم عن

ذلك توقّف مرحلة التنظيمات السياسية ،وال سيما مع تعليق السلطان عبد الحميد الثاين للدستور العثماين ،مع استمرار التنظيمات
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استمرارا للتنظيمات ،ولكن يف جانبها العمراين .وخال ًفا للصورة
العمرانية ،ورفع وتريتها .وبهذا املعنى كانت سياسة عبد الحميد الثاين
ً

أن حقبة عبد الحميد
السياسية
"إن تجميع الخطوط
الرئيسية تثبت ّ
عدوا للتنظيمات ،فـ ّ
التنميطية املرسومة لعبد الحميد الثاين بصفته ً
ّ
ّ
ّ
استمرارا لربامج عهد التنظيمات" ،وهذا رأي دقيق ملالكولم ياب.
كانت
ً

لقد دفعت أزمة اإلفالس ورهن موارد الدولة لتسديد الديون التي ستزيد مع القروض؛ من أجل تمويل بناء شبكة خطوط السكك

الحديد ،إىل الرتكيز يف مصادر أخرى للنمو أو الناتج املحيل اإلجمايل .وكان يف صدارتها التوسع يف عملية استصالح األرايض القابلة
للزراعة واستثمارها؛ إذ ّ
شكل ذلك أحد أبرز محددات هذه املصادر ،وال سيما يف أرياف حماة وحلب ،ويف منطقة الجزيرة الفراتية ،وكذلك

وعبت سياسة األرض العثمانية يف مرحلة التنظيمات عن هذه الطموحات،
األناضول الذي ارتفع إنتاجه من الحبوب بدرجة قياسيةّ .

حمت الفالحني لكنها لم تستطع أن تمنع مشكلة ُّ
تركز
فحاولت – بخاصة يف مرحلة عبد الحميد  -حماية املعمورة ّ
بقوة من البدو ،وقد َ
امللكية .وهذا هو أساس املشكلة الفالحية الزراعية يف سورية التي ستضطلع بدور بارز يف اتجاهات تطورها السيايس الالحق بعد انهيار

الدولة العثمانية.

ً
بداية من سبعينيات القرن إىل الثمانينيات .وحني كانت
ولقد أ ّدى ذلك إىل انقالب كبري يف الناتج املحيل العثماين ،بدأنا نالحظه

أوروبا تعيش ً
جزءا
أزمة يف ما ّدة القمح ،كان يوجد فائض كبري يف الشام العثماين ،ونقصد بالشام ً
أيضا ما فيها من واليات أصبحت اآلن ً
وتمت محاولة ّ
حل
من الجمهورية الرتكية ،تسمى أحيانا "الواليات السورية الخمس" .كانت مشكلة هذا الفائض هي مشكلة النقلّ .
نسبيا عرب توسعة خطوط السكك الحديد.
هذه املشكلة ًّ

ّأما النقطة الثانية ،فهي املرحلة الواقعة بني السبعينيات وعشية الحرب .وكانت مرحلة ارتفاع يف معدل النمو الديموغرايف.
أن عوامل النمو الديموغرايف تتألف من الوالدات ،والوفيات ،وعامل الهجرة بنوعيها (الداخلة والخارجة) .وعىل
نحن نعرف
مدرسيا ّ
ًّ
الرغم من شدة تأثري الهجرة الخارجة يف إطار موجة الهجرة الدولية إىل ما وراء البحار واألمريكيتني يف معدل النمو السكاين يف بالد

فإن عامل الوالدات والوفيات بدأ يميل بوضوح ملصلحة ارتفاع وترية معدل الوالدات الحية؛ ما يعني ارتفاع وترية الخروج من
الشامّ ،

عب عنه يف مجازات الديموغرافيا التاريخية بأسنان املنشار الذي تحصد فيه الوفيات الوالدات .ووفق شارل
التوازن السكاين السلبي املُ َّ
قدرا بنحو  3.500ماليني نسمة
عيساوي يف التطور االقتصادي يف الرشق األوسط ( ،)1914 – 1815كان عدد سكان سوريا الطبيعية ُم ً

نمو سكاين يبلغ
يف الفرتة  .1915 – 1910ويف حال مقارنة هذا الرقم بتقديرات عام  ،1835وهو  350.000,1نسمة ،فإنه يعني معدل ٍّ
ٍ
ً
الفت للنظر ،من
أن معدل النمو السكاين يف سورية كان أعىل ،عىل نح ٍو
نحو  ،%1.2وإذا كانت هذه التقديرات
صحيحة ،فذلك يعني ّ

خاص.
عام ،ومن الهند واليابان بوجه
معدالت آسيا وأفريقيا بوجه ّ
ّ

الرحل واإلرساع يف وتائر التحول إىل نمط اإلنتاج الرعوي  -الزراعي ،عىل
وأما النقطة الثالثة ،فهي تتمثل بارتفاع وترية ُّ
تحض البدو ّ
ّ

أساس التوسع يف نمط الحياة القروي ،كما تتمثل بارتفاع وترية التمدين يف املدينة الشامية .ووفق نتائج بحوث دونالد كواترت ،كانت
مما كانت عليه يف مدن األناضول .ففي حني قطن يف كل من مدن دمشق وحلب وبريوت
وترية معدل التمدين يف واليات الشام أعىل ّ

فإن مدن األناضول شكلت نحو  %18فقط من إجمايل سكان إقليم األناضول.
والقدس نحو ربع سكان سوريا الطبيعية أو الكربىّ ،
وبالنسبة إىل بريوت ً
سكانيا من أقل من عرشة آالف نسمة عام  1880إىل نحو  150ألف نسمة عام  .1914فقد دخل
نموا
مثل ،فإ ّنها عرفت ًّ
ًّ

َ
توس ٍع عمراين ملموس يف مدينتي حلب ودمشق
بدءا من الربع األخري من القرن التاسع عرش إىل نشوب الحرب
مرحلة ُّ
الشام العثماين ً
استثنائيا يف عدد السكان ،والتوسع العمراين.
نموا
وشهدت بريوت ًّ
ًّ
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وتقدما؛ بسبب ارتفاع معدالت نموها السكانية
تطورا
ولكن بالد الشام كانت أرفع
استأثرت املدن بمعظم ثمار النمو االقتصادي،
ّ
ً
ً

عموما يف سنوات ما قبل الحرب ،عىل غرار ما يالحظ شكيب أرسالن من "رفاهية" واليات
واالقتصادية والعمرانية والثقافية والحرضية
ً
األناضول الرشقية ،يف حني تفوقت عليها واليات األناضول الغريب بسبب عملية التنمية العثمانية الحثيثة منذ مرحلة عبد الحميد.

ً
ً
كبريا بعد هذا الرتاكم ما قبل
رضبة
ألحقت الحرب
جسيمة بوتائر هذا النمو .وعىل الرغم من ذلك كان تراكم رأس املال النقدي ً

الحرب ،واملدخر قسم منه ،ورأس املال النقدي خالل الحرب الذي منه رشائح األعيان يف املدن الشامية من خالل اقتصاد الحرب
عرب تضخم الكتلة النقدية ،ونشوء رشكات بني األعيان وقيادة الجيش العثماين الرابع من أجل توافر متط ّلباته التي تقتضيها الحرب،

شأن جيوش الحلفاء ،فـ "يف مدينة حلب ً
مثل وصلت أعداد كبرية من جنود أملانيا ،وأ ّدى
واإلنفاق النقدي الكبري للجيوش األملانية َ

أيضا إىل ارتفاع
يعب عن ذلك كرد عيل ،وأ ّدى ً
استهالكها الكبري وارتفاع طلبها إىل نشاط الحركة التجارية والصناعية يف الشام" كما ّ
ارتفاعا "فاحشً ا" بسبب تأجريها للقوات األملانية ،وإىل ارتفاع سعر الحبوب بسبب اعتماد
الكتلة النقدية والذهبية ،وارتفاع أسعار العقارات
ً

اغتناء "لم يسبق له مثيل".
الجيوش األملانية عىل الحبوب السورية ،واغتناء طبقة التجار
ً

جدا من حظوظ تجار سائر
وكان نصيب تجار حلب والخانجية الذين يتوسطون الفالحني والطلب العسكري من هذه األرباح" أوفر ًّ

تغص بالسلع وبتجارة العملة النقدية خالل الفرتة  .1920 - 1918وستظهر
املدن الشامية ،حتى ّ
أن بالد الشام ومدنها الداخلية كانت ّ

وتحول االدخار إىل استثمار ،ويف االستثمار الزراعي الرأسمايل للقطن يف
أهمية مزايا الرتاكم املايل يف رشاء األرايض خالل فرتة الحرب،
ّ
بدءا من عام  1927يف سورية .لكن هذا األمر جانب من الصورة ،يف
ثم يف نشوء الصناعة التحويلية أو املعمليةً ،
الفرتة ّ ،1927 – 1920
جدا ،وهو متم ّثل بالحرب وآثارها يف معظم السكان ،وال سيما يف الريف.
بائسا ًّ
حني كان جانب آخر منها ً

أن تلك الحرب يف حصيلتها الصافية كانت ً
وبال مثلها مثل
أردت من ذلك ك ّله تقديم مدخل بشأن اآلثار املتناقضة للحرب ،عىل ّ

أي حرب أخرى.
ّ

األهمية .وتفيدنا املصادر أنها تسببت بهالك  %10من ّ
سكان
فتحي ليسري :املجاعات يف الشام يف الفرتة  1917 – 1916مسألة بالغة
ّ

وخصوصا يف منطقة جبل لبنان .فهل يفرس هذا بسياسة مصادرة املواد الزراعية التي أقدم عليها جمال باشا فقط؟
الشام،
بالد ّ
ً

محمد جمال باروت :املجاعة ليست بفعل الحرب بدرجة أساسية ،بل بفعل هجمات الجراد الكاسحة والكثيفة يف نيسان /أبريل

جزءا من كارثة لحقت يف
 ،1915وقد ظ ّلت تنهش اإلنتاج الزراعي حتى الصيف .فكانت تلك الفرتة من أطول هجمات الجراد ،وكانت ً
أمر دفع ثمنه
تلك السنة حتى بالعراق وفلسطني ولبنان .لكن ارتفاع وترية طلب الجيش للحبوب أ ّدى إىل ندرتها وارتفاع سعرها ،وهو ٌ

خصوصا؛ وذلك بعد إلغاء املترصفية وفرض الحصار عليه .وكان تأثّر جبل لبنان بندرة القمح
فقراء الناس .وكانت املجاعة يف جبل لبنان
ً
كثريا من تأثّر سورية عىل نح ٍو غري قابل للقياس؛ بسبب م ْنع تصدير القمح إليه ،وهو الذي يعتمد عىل صادرات الشام إليه وبخاصة
أقىس ً

لكن جبل الدروز وجبل حوران يف سوريةً ،
مثلَّ ،
ويمدان مدينة
منتجي للقمح،
ظل
َّ
ْ
منطقة البقاع ،ولم يرفع هذا الحظر إال عام ّ .1917

دمشق به .فاملدن الداخلية السورية لم تواجه أزمة املجاعة التي واجهها جبل لبنان بسبب أريافها املنتجة للقمح ،عىل الرغم من مصادرة
لسد حاجات الجيش.
جربيا ّ
الفائض اإلنتاجي الزراعي ،وال سيما يف مجال الحبوب ورشائه ًّ
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املحور الثاين
لنمر إىل املحور الثاين ،وهو يتعلق بمشاركة العرب يف الحرب العاملية األوىل .هناك مسألة عىل قدر كبري من األهمية ،وهي تتعلق
َّ

وثمة مسألة أخرى؛ وهي الفرق بني
باألرقام ،كيف نثق باألرقام التي تقدمها لنا الوثائق عن أعداد املشاركني يف الحرب العاملية األوىل؟ ّ

ً
انخراطا يف الحرب العاملية األوىل من املشارقة.
أن املغاربيني كانوا أكرث
املساهمات العربية بني املرشق واملغرب .فاملالحظ ّ

املهمة يف هذا املوضوع ما يتع ّلق بأهمية املساهمة يف األحزاب السياسية يف بالد الشام بعد عام .1908
سعود املوىل :من النقاط
ّ

مهما من ال ُّنخب العربية َّ
أيضا دخل
مهما منها ً
شكل جمعيات؛ مثل الالمركزية ،والعهد ،وغريهاّ ،
ينبغي َّأل ننىس ّ
وأن ً
أن ً
قسما آخر ًّ
قسما ًّ
يف حزب االتحادينيّ .
تأسست له فروع يف كل بالد الشام .ومن
ولعل معظم ال ُّنخب اإلسالمية دخلت يف الحزب مع االتحاديني ،ولذلك ّ
أمثلة ذلك جنوب لبنان؛ إذ كانت يف مدينة النبطية وعدد من املدن يف املناطق الشيعية نُخب شيعية داخلة يف هذا الحزب.

بأن هذا األمر ّ
أن املثقفني
مهم .فليس
أن هذه املجتمعات كانت غري واعية ،أو ّ
صحيحا ّ
وتتع ّلق نقطة ثانية ّ
ً
شكل عامل نقاش ّ

لم يكن لديهم وعي بتلك األوضاع .لقد كان األعيان والوجهاء والنواب يف "مجلس املبعوثان" ،وكان هناك نقاش دقيق واحرتايف يف

وخصوصا بشأن املوقف من الدخول يف الحرب العاملية األوىل ً
ثم أخذت املواقف
تفاصيل السياسة العثمانية خالل تلك املرحلة،
ً
مثلّ .
عدة انقسامات تجاه هذا األمر .فشكيب أرسالن كان من دعاة الدخول يف الحرب العاملية بقوة ،من خالل مقاالت وندوات
تعرف ّ

حدثت يف حريب ليبيا
بناء عىل الوقائع التي َ
وغريها .وكان يرشح رضورة مساهمة الدولة العثمانية يف الحرب إىل جانب أملانيا؛ وذلك ً
أن الغرب ُي ِع ُّد العدة لتقسيم الدولة العثمانية .وكان هذا قبل انكشاف اتفاقية سايكس بيكو أو وعد بلفور.
والبلقان ،والتي استنتج منها ّ
ُيضاف إىل ذلك االنتفاضات التي حدثت يف ذلك الوقتً ،
ً
مجهولة ،ولم تكن انتفاضة باملعنى الحقيقي،
أول انتفاضة
فمثل كانت ّ

ً
إن املواجهة
بل كانت
أول من َّلبوا النداء علماء الشيعة يف النجف؛ أي ّ
تلبية لنداء الجهاد الذي أطلقه السلطان عبد الحميد ،وكان ّ
األساسية مع اإلنكليز حصلت يف الفرتة  1915 - 1914يف الكوت والعمارة ،وقادها علماء ومشايخ ،ونحن نجد اليوم بشأنها كتابات عديدةً.

تلبية لنداء السلطان ونداء الجهاد ،عىل الرغم من ّ
واملهم فيها أنها كانت ً
كل التعقيدات والتناقضات السنية الشيعية .وعند علماء الشيعة
ّ
ُ
ثمة ،إذن ،مساهمة يف مسألة الجهاد قبل ثورة
توجد خطابات وكتابات عديدة يف هذه املسألة .وعندما أعلنت فتوى الجهاد ،كانت ّ
العرشين يف النجف ( .)1920ومن ناحية أخرى ،نذكر مسألة ال ُّنخب واألعيان الذين التفوا حول الهاشميني ،وكيفية نجاحهم يف تجميع
القادة من القبائل ووجهاء البدو ،وانقسام هذه ال ُّنخب بشأن هذه املسألة بني التحالف مع اإلنكليز والبقاء يف ظل الدولة العثمانية.

تحتاج هذه القضية إىل نظ ٍر يف الوثائق العثمانية .واملشكلة أنه ال يوجد لدينا من الوثائق حول هذه الحقبة ّإل الوثائق العثمانية،
أن أصحاب تلك النزعة خانوهم،
وإىل يومنا هذا ُأهمل هذا الجانب بسبب النزعة القومية العربية والرتكية .فالفكرة السائدة عند األتراك ّ

أن العثمانيني أذ ُّلوا العرب وأهانوهم ولم يراعوا
وأن الخيانة العربية هي سبب سقوط الدولة .والفكرة السائدة عند القوميني العرب ّ
ّ
حقوقهم .فلم يج ِر البحث يف الوثائق العثمانية الحكومية ً
ً
مقارنة بالجيش،
مثل عن أعداد املقاتلني الشهداء يف الجيوش ونسبهم العامة،

جدي واملئات من اللبنانيني والسوريني يف اليمن (حمالت اليمن التي قام بها
وبعدد السكان العرب واألتراك .وعىل سبيل املثال ،قاتل ّ

العثمانيون) .فكم من اآلالف ذهبوا يف تلك الحرب من أبناء هذه البلدان.

إن لإلحصاءات أو األرقام داللة قيمية يف الواقع ،فمن الصعب تحديد عدد القتىل أو الجرحى يف الحرب.
نارص الدين سعيدوينّ :

وإذا قلت ً
عب عن واقع األحداث فقط؛ وذلك لصعوبة
ثمة ّ
فإن األرقام ُت ِّ
مثل :هلك  100شخص ،فقد يكون العدد  101أو  ،99ومن ّ
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كل ٍ
ضبطها بسبب اختالف الروايات .وعىل ّ
فثمة القتىل والجرحى
حال ،توجد تصنيفات عديدة لضحايا الحرب العاملية األوىل من العربّ .
جراء األوضاع املأساوية التي
وثمة من ُقتلوا يف الثورات واألعمال الناتجة من الحربّ ،
من املشاركني يف الحربّ ،
وثمة من هلكوا من ّ

وع ُّدوا يف ُحكم املفقودين.
نتجت من الحرب كالكولريا ،والطاعون ،واملجاعات ،وغري ذلكّ ،
بغض النظر عن الذين التحقوا بالجانب اآلخر ُ
تعرض
ّ
إن إشكالية األرقام يف تحديد خسائر الحرب قضية ّ
لتعرف الن ْزف الذي َّ
مهمة ،ولكن ينبغي أن ُتعالج بنظرة شاملة ودقيقة ُّ

جراء الحرب العاملية األوىل وتبعاتها؛ من قمع استعماري وأوضاع مأساوية.
له العالم العريب من ّ

طوعا أو تحت
جامع بيضا :سأتحدث ،بطبيعة الحال ،عن حالة املغرب ،وانخراط املغرب ،أو املغاربة ،أو إرشاكهم (انخرطوا
ً

ً
طعما للمدافع" فحسب؟ هذه مسألة أخرى ولكن
اإلكراه) .ويف هذا السياق نطرح
سؤال :هل ُهم شهداء؟ أم هل أنهم "قتىل راحوا ً

ٍ
ً
لسبب قوامه حداثة االحتالل عام  ،1912ثم اندالع الحرب
انخراطا
يف حالة املغرب يجب أن ُتؤخذ يف الحسبان .فهذه املشاركة ليست
بعد ُّ
تمكن عىل أرض الواقع ،سواء كان
أن قوات االحتالل لم يكن لديها ُ
عام 1914؛ أي بعد زمن قصري ًّ
جدا من االحتالل .وهذا يعني ّ

ذلك من حيث املؤسسات ،أو من حيث البنيات اإلدارية ،أو البنيات التحتية.

عثمانيا سواء كان ذلك بالنسبة إىل
أن املغرب األقىص ال يحمل مثل بقية الدول إرثًا
وثمة عنرص آخر يجب أن نأخذه يف الحسبان؛ وهو ّ
ّ
ًّ

السلطة .وهذا ك ّله جعل قوات االحتالل تستغل هذا
عموما ،أو بالنسبة إىل ال ُّنخبة
الناس
خصوصا ،وال يحمل ذلك اإلرث ً
ً
ً
أيضا يف مستوى ُ

الظرف ليك تر ّد عىل فتوى الباب العايل املتع ّلقة بالجهاد ،يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،1914بفتاوى أخرى مضادة ذات طبيعة إنسانية ،استصدرها

العام الفرنيس ليوطي من أقطاب الزوايا من العلماء الكبار؛ مثل عبد الحي الكتاين ،وأحمد املواز ،وأبو شعيب الدوكايل ،وغريهم.
املقيم ّ

ولكن "الداهية" ليوطي
نسبيا،
ّ
وإذا ذهبنا إىل ما هو أبعد من ذلك تساءلنا :هل كان لهذه الفتاوى تأثري يف الشعب؟ لقد كان تأثريها ًّ

أن السلطات الفرنسية كانت
استطاع أن يستميل أمري املؤمنني السلطان إىل استصدار رسائل منه موجهة إىل املحاربني .ويف األرشيف ّ

يؤطر بعض القوات يف بورتو وغريهاً ،
تستنسخ تلك الرسائل املوجهة إىل املحاربني يف الخنادق يف فرنسا .فالقبطان "جوا" الذي كان ّ
مثل،
ووزعت بني الناس الذين كان معظمهم أميني ،وغري ناطقني باللغة العربية،
يذكر أنه يف الفرتة  1915 - 1914اس ُتنسخت هذه الرسائلُ ،

أو عاميتها .فج ّلهم أمازيغ ولكنهم يقبلون هذه الرسالة بخشوع ،ما إن يعرفوا أ ّنها وصلت من ذلك السلطان الذي يص ّلون باسمه ّ
كل
يوم جمعة.

توجد ،إذن ،دعاية عثمانية ،ودعاية مضادة تنتقد رشعية الدولة العثمانية يف خالفة املسلمني؛ ألنها ليست من آل البيت .بل يوجد

مرشوع لجعل السلطان املوىل يوسف خليفة للمسلمني ،ولكن جرى التخيل عنه .وآيت إىل قضية األرقام فأضيف ما ييل :عىل الرغم من

ّ
محل استفهام
البنى ،وموقع قدم فرنسا يف تلك الفرتة يف املغرب ،فقد استطاعت  -وأضع األرقام الرسمية
حداثة االستعمار ،وهشاشة ُ
رسميا ً 40.398
رجل عىل األقل .وقد نجم عن ذلك نحو  9.000من الضحايا و 17.000من الجرحى .أعني
ألنها دون الواقع  -أن تجند
ًّ

أن األمر يتع ّلق بنجاح له تداعياته .ولكن يجب أن يوضع يف سياقه حتى نعرف حيثياته بدقة.
ّ

عبد الرحيم بنحادة :كان جامع بيضا يتحدث عن الدعاية والرسائل والفتاوى التي استصدرها السلطان العثماين ،وكان يشري

أن الدولة العثمانية لم
بطريقة مضمرة إىل تلك الوثائق التي نرشتها مجلة العالم اإلسالمي عام  ،1916والتي كانت بمنزلة فتاوى تبني ّ

تكن بالدولة التي تستحق أن تكون دولة خالفة ،وتقرتح املوىل يوسف ً
أن إنكلرتا حليفة فرنسا
بديل،
ومرشحا للخالفة .ولكن الذي وقع ّ
ً
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الخفي داخل أوساط الحلفاء يف مواجهة دول املحور ،ويف
ثمة ،حدث ذلك النزاع
كانت تقرتح
ً
شخصا آخر هو الرشيف حسني .ومن ّ
ّ
خصوصا.
مواجهة الدولة العثمانية
ً

جيوبا لهذه الحرب (خليفة بن عسكر،
أن رقعة الحرب كانت يف أوروبا ،ولكن البالد العربية عرفت
عبد الواحد املكني :صحيح ّ
ً

العربية،
والباروين ،وأحمد الرشيف) بني تونس وليبيا وقعت يف مرص ،بعد محاولة الهجوم عىل قناة السويس وما وقع يف شبه الجزيرة
ّ
وهذه نقطة أوىل.

أن الجديد يف هذه الحرب هو حرب الغواصات واستعمال الطائرات ،وهو ما وقع يف الجنوب التونيس ،و"حرب
النقطة الثانية هي ّ

ً
مساهمة كبري ًة يف سقوط عدد كبري من الضحايا؛
الخنادق" .ومثل هذه أشياء لم يكن للجنود العرب أو املغاربة تدريب عليها؛ فساهم ذلك
أن عدد الضحايا الكبري لهذه الحرب يرجع إىل التطور التقنيً .
فمثل ،ما إن خرج عدد كثري من التونسيني من املوانئ حتى قصفتهم
ذلك ّ
برا إىل وهران فقصفتهم الغواصات األملانية.
الغواصات األملانية ،و ُقتل نحو  700جندي تونيس وهم خارجون من ميناء وهران .لقد ذهبوا ًّ

وهذه الفئات التي شاركت يف الحرب هي من األرياف والبوادي عادةً .وهي فئات فقرية ،والتعرض لها ال يكون يف سياق رقمي فقط ،بل
وإن أغلبها من عمق املجتمع ،ومن فئاته الشعبية.
يف سياق اجتماعي ً
أيضاّ ،

النقطة األخرى متم ّثلة بوجود رأي ،ورأي ضديد تجاه الخسائر .وأول محاولة لبلورة الحديث عن خسائر ،وعن أزمة ،وعن ن ْزف،

كان قد قام بها محمد بشحامبة يف كتابه الشعب الجزائري التونيس وفرنسا .وهذا الكتاب تم تعريبه يف بيت الحكمة يف تونس
ً
رقمية للمجندين
يعرج عىل املغرب ،وذكر فيه سالسل
عام  ،1990وقد بلور فيه املؤلف فظائع االستعمار الفرنيس يف تونس والجزائر ولم ّ

والضحايا تنطوي عىل كثري من املبالغة التي تدخل يف إطار الخطاب.

أن املغاربة
إن املشاركني يف الحرب من التونسيني والجزائريني واملغاربة نسميهم يف الخطاب الشعبي التونيس "املراركة" .وأشري إىل ّ
ّ

كانوا ّ
خاصة ،كانت للجيش املغريب تقاليد ،وهو أكرث ً
ً
دربة من التونسيني والجزائريني.
أقل خسائر ،بشهادة الفرنسيني .ففي الحرب املبارشة
ً
مدنيا ،ال جيشً ا
بداية من عام  ،1882جيشً ا
تقريبا،
تم ح ُّله ،وأصبح تحت إدارة فرنسية ،وأصبح
ويف تونس كان يوجد جيش ،لكن ّ
ً
ً

أن املغاربة الذين شاركوا كانوا ّ
أقل خسائر من التونسيني والجزائريني؛ بسبب
عسكرياّ .أما بالنسبة إىل املغرب ،فتتحدث املصادر عن ّ
ًّ
ً
إضافة إىل وجود ضباط فرنسيني ،يف الفرتة ،1912 - 1911
وجود تقاليد لهم متم ّثلة بـ "فرق الغوم" ،و"فرق املخزن" ،و"فرق الصبايحية".
مؤثّرين يف الجيش املخزين املغريب ،ويف تدريبه .هذا ما أردت أن أقوله يف بإيجاز.

ٍ
ً
ومساوقة ملسألة الخسائر ،أشري إىل أ ّنه راجت عبارات؛ مثل مذابح ،وركام الجثث ،وقبور
قي،
فتحي ليسري:
ً
شكرا ،عىل نحو ْبر ّ

ً
ً
وبشاعة من الحروب السابقة .ومر ّد ذلك استعمال أسلحة جديدة مثل "الغاز
فظاعة
أن هذه الحرب كانت أكرث
جماعية ،يف إشارات إىل ّ

الخانق" الذي نسميه اليوم "الكيماوي" والطريانّ .
حاسما يف الجبهتني :الجبهة التي فتحها األملان واإليطاليون مع
كل ذلك كان
ً

مرص ،والجبهة يف الجنوب التونيس حيث أنشأ الفرنسيون مطارات جديد ًة لقصف نالوت التي كانت منطلق القبائل الثائرة.

أن تصفية زعماء الحركة العربية (شنق جمال باشا لرموز هذه
أريد أن أشري كذلك إىل ما ييل:
عربيا ،من املغرب العريب ،أرى ّ
بوصفي ًّ
ّ

العربية يف الشام (سوريا الكربى) ،إىل جانب االرتجال الذي وسم
الحركة) ،وإعالن الرشيف حسني الثورة العربية بالتنسيق مع جماعة الحركة
ّ

ّ
ً
كارثية بالنسبة إىل عرب املرشق والحركة العربية عىل وجه الخصوص.
مخططات الخرباء األتراك واألملان خالل الحرب يف املنطقة ،كانت
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إن الوثائق املتع ّلقة بجبهة الجنوب ال ّتونيس
ما أريد أن ّ
أشدد عليه هو وجود تقصري كبري يف دراسة هذه الفرتة من الجانب العريبّ .

تعد بعرشات اآلالف .والفرنسيون يعرتفون بأنها كانت ً
ً
أن عدد الضباط الفرنسيني
فعل
ّ
جبهة من جبهات الحرب العاملية ،ويكفي أن نذكر ّ
عدة مواقع ،تجاوز ً 2750
ً
قتيل.
كان 365
وأن عدد القتىل يف الجانب الفرنيس ،يف ّ
ضابطا ،وأنهم كانوا يرشفون عىل العملياتّ ،

فثمة من شاركوا يف الجبهات ،وتوجد يف هذا املؤتمر عديد الورقات
تتم ّثل املالحظة األخرية باملجندين وبجهد الفرد بصفة عامةّ .

سدت النقص
لكن جهد الحرب الفرنيس لم يقترص عىل املجندين الذين شاركوا يف الجهد الحريب فقط .ففرنسا ّ
بشأن هذا املوضوعّ .

جدا،
الكبري من العمالة يف املصانع بشباب املغرب العريب ،و ُق ّدرت هذه العمالة بعرشات اآلالف الذين اشتغلوا يف املناجم يف أوضاع صعبة ًّ
ً
أيضا ضمن جهد الحرب
ولم يكونوا متكيفني مع الطقس والربودة الشديدة (تصل الحرارة إىل عرشين
درجة تحت الصفر) .فهذه مشاركة ً

كبريا؛ ما دفع
متع ّلقة بن ْزف
مهم ً
جدا؛ ّ
ّ
تطو ًرا ً
ألن الصناعة الحربية تطورت ّ
برشي ،ال يجري التعرض له يف أغلب األحيان ،وهو جانب ّ
شكرا.
جدا تجري يف أوضاع صعبة.
الفرنسيني إىل إرشاك النساء يف مهن ال تستقيم مع وضع املرأة؛ فهي مهن شاقة ًّ
ً

شكرا .أو ّد أن أساهم يف مسألة املعاناة فقط ،وأشري إىل آالم من تطوعوا ،أو عملوا يف الجهد الحريب .والتجربة
محمد عفيفي:
ً
ومهمة .وتشري األرقام إىل عرشات اآلالف من املرصيني من البسطاء الذين جاؤوا من الريف ،تم ُأخذوا
املرصية ،يف هذا الشأن ،ثرية
ّ
أن األرقام متضاربة ،ولم ُتدرس
للعمل يف الجهد الحريب يف بالد الشام ،ويف أوروبا .وتوجد مؤرشات دالة عىل موت كثري منهم .غري ّ
أيضا يف الرتاث الشعبي
ثمة مرصيون ماتوا يف بالد الشام ،وحتى يف جنوب فرنسا .وتلك املعاناة دخلت ً
باستفاضة .ويف تلك الفرتةّ ،
ٍ
أغان أخرى ،مثل" :بلدي يا بلدي يا عزيز
جدا ما زلنا نرددها ،وقد حاكتها
املرصي .وحتى اآلن ،عىل سبيل املثال ،توجد أغنية شهرية ًّ

(السلطة اإلنكليزية) .وحاكت تلك األغنية
والسلطة خدت ولدي" ُ
عيني وأنا نفيس أروح بلدي" ،وأصل هذه األغنية" :بلدي يا بلدي ُ
أيضا ٍ
أغان كثرية أخرى .ويف هذا السياق ،توجد أمثلة أخرى من هذا القبيل.
ً

بأن من يخلصهم من معاناتهم هو عباس حلمي الذي سوف يأيت مع الحملة العثمانية،
زرعت املعاناة عند املرصيني فكرة الحلم ّ

ّ
ً
ً
أن
حي ،التاين جي" .واملقصود بذلك الهدف الثاين ،عىل ّ
حتى ّ
أن أغنية شعبية ظهرت ،وظلت ُتر َّدد حتى اآلن؛ إذ ُير َّدد يف املالعب الله ّ
حي ،عباس جي ..إلخ" .وهذه األغنية التي تشتمل عىل الحلم بعودة عباس نتيجة املعاناة الشديدة التي عاناها
أصل ذلك هو" :الله ّ
جدا.
املرصيون طويلة ًّ

ٍ
أن ّ
وأن أكرث الناس الذين عانوا هم أبناء الريف والفالحني.
عام ،كانوا من األريافّ ،
مهند مبيضني :أظن ّ
جل املج ّندين ،بوجه ّ

وهذا األمر ربما أ َّدى إىل كساد يف األرايض الزراعية يف ما بعد .أتوقع أنه توجد سجالت عثمانية يف هذا الشأن .وبالنسبة إىل أعداد

كثريا من املعلومات املتوافرة ّ
تظل غري دقيقة.
املج ّندينّ ،
فإن ً

ويف ما يتعلق بأوالد العشائر والبدو الذين شاركوا يف ما بعد يف ثورة مع الرشيف حسني أو يف حملة جمال باشا نحو السويس ،يوجد

مهم أرى أ ّنه من األفضل أن ّ
نطلع عليه؛ ألنني اطلعت عىل معطيات لبعض املعارك يف منطقة رشق األردن متع ّلقة بالعمليات
مصدر ّ
أهمية يف تلك الفرتة ،وكانت
العسكرية للثورة من خالل مجلة الحرب العظمى التي كان ينرشها عمر أبو النرص ،وهي مجلة كانت لها
ّ
تقريبا خالل عامني مستمرين من الزمن.
يوميا
ً
ُتوثّق وقائع الحرب توثيقًا ًّ

شأن
أن لدينا إشكالية متع ّلقة بالتعميم .فاملناطق التي تناولناها لكل منها خصائصها؛ َ
محمد األرناؤوط :بالنسبة إىل املشاركة ،أرى ّ

بالد الشام ،ومرص ،وبالد املغرب .البارحة ً
أن نظام التجنيد يف الجزائر لم يصدر ّإل عام .1912
مثل ،عرفنا من خالل إحدى الورقات ّ
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فإن لدينا مسارين مرتبطني بالتجنيد .فمن خالل األرشيفات العثمانية املتعلقة بوزارة الحربية يمكن
وبالنسبة إىل بالد الشامّ ،

ً
ً
وصول إىل عدد الضحايا والشهداء.
خاصة بالجيش العثماين الرابع ،والكيفية التي كان يجري بها التجنيد ،وآليته،
أن نعرف معطيات
بد من التمييز بني عام ( 1914بداية الحرب ونداء
ثمة إذا عدنا إىل صحيفة املقتبس ،أرى أنه ال ّ
ّأما املسار اآلخر ،فهو التطوع .ومن ّ
وتحديدا خالل وجود جمال باشا،
السلطان للجهاد) وعام ( 1916إعالن الثورة) .ولو أ ّننا عدنا إىل الصحافة السورية خالل هذه الفرتة،
ً

لوجدنا بالد الشام كأ ّنها ك ّلها ُمجندة أو متطوعة يف سبيل الدفاع عن هذه الدولة .ولذلك يجب أن نأخذ يف الحسبان ،كما ذكر الدكتور
أن موقف العشائر يف رشق األردن ً
معي إال عام 1917؛ ولذلك فإننا نحتاج إىل أن نعود إىل
مهند مبيضنيّ ،
مثل لم ُيحسم ملصلحة طرف ّ
شكرا.
املصادر واألرقام ،إذا أردنا التوصل إىل نتائج دقيقة.
ً

املحور الثالث
ثمة حضور للعرب خالل الحرب العاملية األوىل التي امتدت خالل
عبد الرحيم بنحادة :بالنسبة إىل املحور الثالثّ ،
الفرتة  .1918 – 1914ولكن يوجد حدثان بارزان مرتبطان بتاريخ األمة العربية هما حدث سايكس بيكو عام  ،1916وحدث وعد بلفور

عام  .1917فكيف أثّر هذان الحدثان يف مسار الحرب؟ وكيف تأثر العرب بالحرب من خاللهما؟

محمد جمال باروت :بخصوص وعد بلفور ،يحتاج األمر إىل استعراض مك َّثف .وتحتاج مسألة العالقة بني ما نصطلح عليه

فبأي مع ًنى هي حركة عربية؟ وبالنسبة إىل "الحركة الصهيونية" ،فلن أعود ،بطبيعة
"الحركة العربية" وهذا الوعد إىل تدقيق ورشحّ .
الحال ،إىل بدايات االستيطان الحديث ،ولكن كان توجد حالة ِحوارية بني رجاالت من يمكن أن نضعهم يف إطار الحركة العربية من

جهة ،وقادة الحركة الصهيونية من جهة أخرى .وحتى يف الصحف العثمانية ،يف تلك الفرتة ،توجد تفاصيل كثرية متع ّلقة بمحاوالت

التنقيب ،ورشاء األرايض ..إلخ.

تتلخص يف حضور مم ّثل عن الحركة الصهيونية يف املؤتمر العريب األول ،وهي يف حاجة إىل توقُّف عندها ،وعند
النقطة املحورية ّ

تحول كبري يف موقف
الدور الفرنيس ً
أيضا يف عميلة التحفيز .إننا نجد ،يف التاريخ الداخيل لتطور الحركة الصهيونية يف فلسطني ،عملية ّ

أعيان الشام املم ّثلني يف "مجلس املبعوثان" .وقد جرى هذا التحول من خالل عملية لقاء شكري العسيل وممثيل الحركة الصهيونية،

أن صيغة هذا
أن طرح األفكار كان يصل إىل درجة أعىل من وعد بلفور ،عىل الرغم من ّ
عىل أساس االعرتاف بحقوق اليهود .والحقيقة ّ
ً
ً
نتيجة لعدة
ألن شكري العسيل يف "مجلس املبعوثان" عام  1911دخل يف قطيعة مع االتحاديني
الوعد كانت
دقيقة .وهذا تغري كبري؛ ّ

عمليا عام  ،1914وهي من املمكن تدقيقها بسهولة حتى بحسب األيام.
ثم بدأت هذه العالقة
مالبساتّ ،
ًّ

ً
مصادفة يف إطار تنظيم اتفاق فيصل وويزمان الثاين
أن فيصل التقى ويزمان عام ،1918
يف هذا السياق ،نجد عىل صعيد الوقائع ّ

بعد عقْد مؤتمر فرساي .ولهذا األمر سياق آخر تنضوي إليه تحفظات فيصل ،إىل جانب وجود شكوك يف إمكان قراءة فيصل للوثيقة

أن العالقة بني الحركة العربية والحركة الصهيونية لم تكن بهذه الطريقة العدائية التي
التي كانت باللغة اإلنكليزية .الخالصة ،إذنّ ،
صورها الفكر القومي الالحق بعملية إعادة البناء األيديولوجية لهذا التاريخ؛ أي عملية الجزر املبعرثة املتمثلة بنجيب عازوري وتوقُّعه
ّ
أن يكون النزاع بني القوميتني العربية واليهودية يف كتابه يقظة األمة العربية .فأفكار عازوري ومجموعته اليمينية مرتبطة بالنزاعات
تحديدا بني اليمني الفرنيس والجمهوريني الفرنسيني من جهة ،واليسار واملاسون من جهة أخرى.
الفرنسية السياسية والفكرية الداخلية،
ً
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ومنطلقه يف العداء للحركة الصهيونية واليهود هو منطلق ما يسمى "العداء للسامية" ،وليس منطلق العداء للحركة الصهيونية كمرشوع

قومي استيطاين إحاليل.

بطبيعة الحالُ ،أبرز مرشوع نجيب عازوري ،وهو من أبرز مبلوري الفكر القومي العريب ،بوصفه ذا "دواع قوموية" .ويف هذا الصدد،

ً
ً
عدائية بني قادة الحركة العربية والحركة
فمثل ،لم تكن العالقة
لدينا مشكلة متع ّلقة بعملية وضع هذه األفكار يف سياقها الفعيل.
ً
ً
تناحرية عىل النحو
تناقضية
أن العالقة لم تكن
الصهيونية قبل اندالع الحرب ،وربما حتى يف الفرتة التي أعقبتها بعدة سنوات؛ بمعنى ّ

يدا للتحالف أو الحوار مع الحركة الصهيونية ،وتدخل العثمانيون االتحاديون
مدوا ً
الذي نتصوره اليوم .فقادة الحركة العربية يف الشام ُّ

إن قادة الحركة العربية يف تلك الفرتة لم يدركوا ُك ْن َه املضمون االستيطاين اإلحاليل للحركة
ملحاولة م ْنع ذلك وعرقلة انعقاد االجتماعّ .
ثمة نشوء دولة إرسائيل عىل حساب
الصهيونية إال عىل نحو محدود ،وهو ما س ُت ِّ
عب عنه كارثة نشوء الوطن القومي اليهودي ،ومن ّ

الشعب الفلسطيني.

محمد األرناؤوط :قبل سايس بيكو ووعد بلفور ،أرى من الرضوري أن نعود إىل موضوع الثورة ،وإىل التساؤل املهم الذي طرحه

الدكتور فتحي ليسري بشأن الثورة العربية الكربى ،وقد كان الرشيف حسني يسميها "النهضة العربية" ،وهو مصطلح له مغزاه .وإذا
عدنا إىل صحيفة القبلة التي استشهد بها الدكتور مهند مبيضني ،فمن املهم أن نسميها باسمها "النهضة العربية"  .Revoltويف ما بعد

اس ُتخدم مصطلح "الثورة" ،ثم "الثورة العربية" ،ثم ُأضيف إىل هذا املصطلح كلمة "الكربى" .وقد وعد الدكتور مهند بإيجاد مناخ نعيد

ً
وخصوصا ما أبداه من تقدير للرشيف الذي ُظلم ،ونُفي،
وصول إىل ما حدث وإىل ما انتهت إليه هذه الحركة،
فيه مراجعة هذه الفرتة،
ً
وانتهى إىل ما انتهى إليه.

ً
إضافة إىل ما قاله األخ العزيز محمد جمال باروت وما قلته بشأن رضورة التمايز  -وأشري إىل أنني يف هذه
بالنسبة إىل وعد بلفور،

ً
مصادفة إىل قراءة كتاب بيان الحوت املتع ّلق بال ُّنخب والقادة الفلسطينيني  -لفت نظري بخصوص وعد بلفور االحتفاالت
األيام عدت
التي كانت ُتقام له .واآلن يكتب أحد الزمالء دراسة عن هذا املوضوع ،فيذكر أ ّنه ورد يف الصحافة اليومية أ ّنه كانت ُتقام احتفاالت

أن أحد االحتفاالت حرضه نحو  7000شخص ،وكان ذلك من مظاهر الفرحة .ومثل
ضخمة بصدور وعد بلفور يف اإلسكندرية ،حتى ّ
يمر عىل نح ٍو عادي.
هذا الخرب يف الصحافة املرصية كان ّ

ً
رسمية يف نيسان /أبريل 1920؛ أي عندما بدأ االنتدابّ .أما بالنسبة إىل سايكس بيكو ،فال بد أن نأخذ
إن وعد بلفور ُقرئ قراء ًة
ثم ّ
ّ

ً
ً
نتيجة للثورة البلشفية وما قام به البالشفة ،وهو ما علم به الناس يف فلسطني
مصادفة؛
رسيا ،وأ ّنه لم ُيعلن إال
يف الحسبان أنه كان اتفا ًقا ًّ

تقريبا ،وكان الجرنال اللنبي قد وصل واحتل القدس،
يف مطلع عام  ،1918عندما كانت العمليات العسكرية عىل األرض قد ُحسمت
ً

ً
إضافة إىل ما قاله األخ العزيز جمال.
مهمتان،
وأصبحت العمليات العسكرية يف املنطقة تدور ملصلحة الحلفاء .أرى ّ
أن هاتني النقطتني ّ
ً
جزيل.
شكرا
وعندنا اآلن من يشتغل بالوعي املبكر أو املوقف املبكر إزاء الصهيونية وغريها.
ً

أن
ثمة ما يشري يف الوثائق إىل ّ
فتحي ليسري :كشف البالشفة للرشيف حسني عن حقيقة اتفاقية سايس بيكو وأعلموه بها ،فهل ّ

كأن شي ًئا لم يكن؟
البالشفة كشفوا للرشيف حسني عن فحوى اتفاقية سايكس بيكو ،وأنه  -عىل الرغم من ذلك  -واصل دعمه إلنكلرتا ّ
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مهم ،وقد كشف نوري الشعالن ،وهو أحد الشيوخ البدو ،هذا األمر لعودة أبو تايه الذي كان مع جنود
مهند مبيضني :السؤال ّ

تجري مساهمات يف هذا األمر ،سواء
فيصل عام  .1917فقد وصلوا إىل العقبة ،بعد أن كانوا يف الوجه ،واستمرت العمليات فيها .أرجو أن
َ
كان ذلك يف ندوة ،أو يف مؤتمر السنة املقبلة ،حتى ننظر يف الكيفية التي سيكون بها تقييم هذا املوضوع.

ّ
بمخططني .وأقول ،مر ًة أخرى،
مرشوعا اصطدم
ويف موضوع الحوادث الكربى للنهضة العربية (أو الثورة) ،يمكن القول إنها كانت
ً

إن النهضة ليست مسؤولية الرشيف حسني وال مسؤولية أوالده ،سواء كان ذلك يف ما يتع ّلق بإخفاقاتها ،أو نجاحاتها ،أو تداعياتها .كان
ّ
يوجد مرشوعان آخران :مرشوع االستعمار األورويب يف املرشق ،ومرشوع الحركة الصهيونية.

وبالنسبة إىل هذه الحركة ،لم ُ
تكن ال ُّنخب عىل وعي بأنها تتعامل مع مرشوع دولة سيكون اسمه "إرسائيل" الحقًا .وهذا ما اتضح

مع شيوخ العشائر والبدو عندما كانوا يعتبون عىل الوكالة الصهيونية بأشياء من قبيل "إنكم أعطيتم فال ًنا أشتال زيتون ولم تعطوا هذا".

فإن الدراسة يف "مجلة أسطور" متع ّلقة بال ُّنخب السورية ،وعبود ،وفخري بارودي ،والقوتيل ،وبالكيفية التي تعاملت
ويف الوقت نفسهّ ،
بها ال ُّنخب السورية مع الحركة الصهيونية والوكالة الصهيونية ،وبالطريقة التي كان توجد من خاللها مشاريع ،ولقاءات ،ومؤتمرات،
فهم واضح بالنسبة إىل ال ُّنخب .وإذا
ً
علما أ ّنه كان يف دمشق نحو  16000يهودي يف ذلك الوقت .ويحيل هذا األمر عىل أنه لم يكن ّ
ثمة ٌ

متغلغلة يف ّ
ً
كل
كانت هذه هي حال ال ُّنخب ،فكيف تكون حال العامة والبسطاء الذين ال يعرفون خطر الحركة الصهيونية التي كانت

مدينة ،أو مجموعة ضباط ،أو مندوبني يتعاملون معهم؟

ثمة
ّأما بالنسبة إىل مسألة الوطنيات ،فنتساءل :كيف ّ
عبت هذه الوطنيات عن ذاتها خالل هذه املرحلة؟ يف البوادي واملدن كان ّ

نوع من ال ُّنخب ،ولكنها ُم ّ
أن هذه
تماما يف تلك األماكن .لم يكن ُيتخيل ّ
شكلة يف حالة وعي مختلفة .أرى ّ
أن األمور كانت غري واضحة ً

ٌ
وانكسار لهذه ال ُّنخب ،وهو أكرث مشهد صارخ عاناه األمراء الذين حكموا
انكشاف
واقعا حدث
الدولة ستسقط ،ولكن حينما أصبح الغرب ً
ٌ
املنطقة .فعبد الله الحسني كان يعاين يف رشق األردن ،وفيصل كان يعاين يف العراق معاناة شديدةً .وكما قلت ،كان الضحية األكرب هو

أن أحد األشخاص ،وهو املمرض ،كان يطالب براتبه؛ أي إنه لم يكن
والدهم الرشيف حسني بن عيل الذي ذكر يف إحدى الوثائق ّ
شكرا.
مأتم ،ولم ُيقم له بيت عزاء ،وإنما ُأخذ مبارش ًة و ُدفن يف القدس.
ً
لديه راتب يدفعه له مقابل رعايته الصحية له .بل إ ّنه لم ُيقم له ٌ
وإن األمري عبد الله كانت له عالقة بالحركة الصهيونية .نجد
إن ال ُّنخب األردنية كانت لها عالقة بالحركة الصهيونيةّ ،
دائما ّ
نقول ً

ً
ً
ً
ً
عميل
عميل ألملانيا ،كان
وأن لها تعاو ًنا معها .فمن لم يكن
متهتكة
أن ال ُّنخب العربية يف ذلك الوقت
مخرتقة من الحركة الصهيونيةّ ،
ّ
شكرا.
لربيطانيا ،وعمالء بريطانيا عاتبون عىل عمالء أملانيا ،وعمالء أملانيا عاتبون عىل عمالء بريطانيا.
ً

فإن
ثمةّ ،
نارص الدين سعيدوين :أرى ّ
أن وعد بلفور هو تعبري عن مرشوع استعماري أورويب قبل أن يكون خطو ًة صهيونية .ومن َّ

الفكر االستعماري القائم عىل النظرة املركزية األوروبية التي تتجاهل حقوق الشعوب األخرى ومصالحها كانت ُت ّ
خطط لغرس الكيان

الصهيوين عىل حساب الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني؛ ألنها ترى أنه يستحيل يف املستقبل التعايش بني صاحب األرض ،وهو

الشعب الفلسطيني ،ومغتصبي أرضه وهم اليهود ،وهو ما يتطلب يف نظرها تجاهل الشعب الفلسطيني.

عب عنه هاينز فيترش  ،Heinz Fischerأحد الطلبة اليهود ،من خالل أطروحة دكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة باريس عام 1937
هذا ما َّ

بعنوان االستيطان اليهودي يف فلسطني :مراحله ومصاعبه  .La colonisation juive en Palestine : ses étapes, ses difficultésفقد
ّركز يف دراسة عقلية العرب من خالل موقف الجزائريني من الفرنسيني وأسلوب األوروبيني يف الجزائرً ،
أمل أن ُيستفاد من ذلك يف معاملة

245

العدد 2

متوز  /يوليو 2015

معتمدا يف رسالته عىل املصادر اليهودية .وقد أظهر األهداف التي كان ُيخطط لها الصهاينة قبل ضياع فلسطني بعرش
الفلسطينيني،
ً

سنوات .ولسوء الحظ لم ّ
يطلع عىل تلك األطروحة ،يف ما أعلم  -باحثون عرب آنذاك؛ بسبب االنشغال بتصفُّح األرشيفات الربيطانية .وقد
مؤخرا بالحصول عىل نسخة من هذه األطروحة ،واشرتكت يف ترجمتها مع الدكتور معاوية سعيدوين .وحتى تكتمل
سمحت لنا األوضاع
ً
ً
ً
ً
مجموعة من الوثائق اليهودية التي استعملها فيترش يف
ضافية بعنوان" :املستقبل ملن؟" كما ألحقنا بها
مقدمة
الفائدة منها ،وضعنا لها

أن هذه األطروحة طبعت قبل أكرث من عرش سنوات من ضياع فلسطني ،فإ ّنها ّ
مهم ًة بالنسبة إىل الباحث
رسالته .وعىل الرغم من ّ
تظل ّ
العريب؛ ألنها تدرس نفسية العرب من منظور أورويب و ُتح ِّلل وعد بلفور من وجهة نظر صهيونية ،وهو ما ِّ
أن وعد بلفور بداية لتطبيق
يؤكد ّ

ً
ً
سياسية هدفها تمكني اليهود من فلسطني.
خطة
مرشوع استعماري أورويب للبالد العربية يف الواقع ،قبل أن يكون

أي
جامع بيضا :تعليقي سيكون ً
أيضا بشأن وعد بلفور ،وقد تساءلت :هل كان له ً
صدى عند ال ُّنخبة املغربية؟ يف الواقع ،ال نجد له ّ

ضد وعد بلفور إال يف العرشينيات والثالثينيات.
صدى عند ال ُّنخبة املغربية املسلمة .ولكن لم يكن لهذه ال ُّنخبة ر ّدة فعل ّ

إن األفكار
إىل جانب ذلك يوجد ً
صدى يف األوساط اليهودية املتطورة وغري املتطورة؛ ونعني بذلك املتعلمة وغري املتعلمة .بل ّ

الصهيونية ترسبت إىل بعضها حتى قبل وعد بلفور ،منذ أواخر القرن التاسع عرش بعد املؤتمر األول يف "بازل" .لكن ّإبان الحرب ،ونحن

العام ليوطي لهذه األفكار الصهيونية باملرصاد؛ ألنه كان يراهن عىل السياسية اإلسالمية ،ويف
نتحدث عن الحرب العظمى ،كان املقيم ّ
منسجما مع السياسة اإلسالمية ومع السياسية الرسمية لفرنسا التي تريد االحتفاظ بالعنرص اليهودي يف
الوقت نفسه كان موقفه هذا
ً

دائرة "االتحاد اليهودي العاملي"ً ،
بدل من االستجابة لطموحات بريطانيا بتصدير اليهود إىل فلسطني.

وحتى الذين لم يخضعوا ألوامر من اليهود ،ومن األوامر الرسمية الفرنسية ولليوطي ،فضلوا الهجرة إىل فلسطني ،ولكن تحت

غطاء أو تحت ذريعة روحية باطنها الصهيوين يحركه ناشطون صهيونيون ك ّلهم من األشكناز ،وليسوا من السفرديم ،وأغلبهم جاء ّإما

وإما من بريطانيا ،وأصله من أوروبا الوسطى ،الفئة القليلة هي التي هاجرت فاصطدمت بواقع فلسطني آنذاك؛
من أوروبا الوسطىّ ،

ألن ذلك الحلم قد تبخر فرجعت .لم يسمح لها ليوطي بالعودة "إنكم عصيتم أوامري" وبقيت مد ًة يف البحر تنظر أن يسمح لها بالعودة
ّ
"ألسباب إنسانية" فقط.

فئة يف بالدنا ،وأنهم كانوا أصحاب مال وأصحاب ٍ
أن اليهود يف تلك األيام كانوا ً
علم؛
أظن ّ
سعود املوىل :ضمن هذا السياقّ ،

لذلك من املمكن أن تكون يف الصحافة مقاالت مؤيدة لوعد بلفور ،مثلما تفضل الدكتور محمد جمال باروت باإلشارة إىل ذلك ،كما
أن
حصلت اجتماعات مؤيدة لوطن قومي يهودي يف بلدان إسالمية عديدة ،من دون أن
يعني ذلك وجود نوع من التعاطف ،أو ّ
َ

ولكن احتجاجي كان عىل
أيضا.
ثمة ال ُّنخب ً
ّ
املسلمني ،أو املسيحيني ،أو سكان هذه البلدان ،كانوا ُ
يعون املسألة الصهيونية ،ومن ّ
ً
"متهتكة".
القول إنها كانت

يف تلك اللحظات الحاسمة :سقوط الدولة العثمانية ،ومخاض نشوء دول جديدة ،كانت ّ
كل ال ُّنخب تبحث عن مواقع لها يف

حد
تكوينات عديدة ،ويف اتجاهات متعددة ،وكانت تحسم انتماءها وتذهب إىل االتجاه الذي سارت فيه ،وإىل الحد األقىص؛ إىل ّ
االستشهاد ،سواء كان ذلك مع الهاشميني يف الحجاز ،أو مع الدولة العثمانية ،أو مع الفرنسيني ،أو مع اإلنكليز.

أشد املُعادين للصهيونية يف تلك األيام كان اليمني االنعزايل اللبناين ،وك ّنا نسميه "اليمني املسيحي الطائفي" .وهذا اليمني
ولعل ّ

اقتصادي ملوقع لبنان ،ولكيان لبنان .وأبرز ممثيل هذا التيار هو ميشال شيحا ،صاحب
املؤسس للكيان اللبناين رأى أ ّنه يوجد منافس
ّ
ِّ
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ً
اقتصادية
أن وجهاء املدن واملسلمني كانوا يحسبون حسابات
أيديولوجية "الفكرة اللبنانية" ،فهو من َّ
تصدى بعنف للصهيونية ،يف حني ّ
يف التعامل ،من دون ٍ
أخذ يف الحسبان وجود كيان صهيوين سينشأ عىل املدى البعيد.
لم تأخذ القضية الفلسطينية ْ
شكل االستنهاض ملجتمعاتنا ّإل يف الثالثينيات ،مثلما تفضل محمد عفيفي بالقول .فقبل عام ،1936

لم يذكر سعد زغلول وال اإلخوان املسلمون (حسن البنا) كلمة "فلسطني"ّ ،
وكل األمر كان من باب التعاطف اإلنساين ،ومن قبيل القول:
عضوا يف اإلخوان
"إننا ندفع مبالغ ليك نساعد إخواننا الفلسطينيني" ،وبعد ذلك كان التخطيط إلحضار الشيخ محمد أمني الحسيني
ً

تاريخيا ،وكانت له عالقة بالتحوالت الدولية التي حصلت ،مثل سياسية ستالني يف
إن عام  1936كان العامل الحاسم
املسلمني؛ أي ّ
ًّ
بناء التحالفات ،والجبهات الوطنية ،ووصول الجبهات الشعبية اليسارية للحكم (فرنسا ،وبريطانيا ،وإسبانيا ً
مثل) ،ومواجهة الفاشية

والنازية الصاعدة ،وقيام معاهدات بني الحركات الوطنية اللبنانية والسورية مع دولة االنتداب الفرنيس ،وقيام الثورة الفلسطينية الكربى

منحى آخر .والخالصة أ ّنه لم توجد مسألة صهيونية أو يهودية يف وعي
يف الفرتة  ،1939 - 1936وهذا ما جعل القضية الفلسطينية تأخذً ،
شعوبنا عام  1917بمثل هذا الوضوح الذي صارت عليه بعد عام .1936

عبد الواحد املكني :أرى أنه عندما ُأعلن وعد بلفور عام  1917لم تكن توجد حتى عند ال ُّنخب مسألة اسمها "الصهيونية" ،إال إذا

عام لم تكن هذه املسألة موجودةً .والتعرض
استثنينا بعض النبهاء يف إطار تأثرهم بنظريات اليمني الفرنيس املعادية للسامية .ولكن بوجه ّ
أن اليهود يف البلدان
لعالقة بعض األطراف بالطائفة اليهودية ينبغي ّأل ُيفيض إىل القول إنها كانت مع الصهيونية .وينبغي أن نؤكد ّ
أول مواجهة بني التونسيني
تاما ،يف املجتمع،
العربية مندمجون،
ً
ً
وخصوصا يف املغرب ،وتونس ،وغريهما .يف تونس لم تكن ّ
اندماجا ًّ

املسلمني واليهود عام  1917بسبب الحوادث يف املرشق ،أو بسبب وعد بلفور ،فقد كانت يف خريف عام  ،1917وقد حركها الفرنسيون؛

أن أبناء التونسيني املسلمني ،وأبناء "الفرنسيني املسيحيني" هم الذين
ألن اليهود لم يكونوا مجندين ،فوقعت نقمة عليهم من جهة ّ
ّ
ثمة بدأت املصادمات يف مقابلة لكرة القدم.
دفعوا تكلفة الحرب .ومن ّ

ً
غائبة ،وكان ينبغي أن ننتظر عام  1936يف تونس لتقع مشاحنات يف مدينتي صفاقس وتونس بسبب
لقد كانت مسألة الصهيونية

ما وقع يف الخارج وليس يف الداخل .آنذاك أصبح ما يقع يف فلسطني والرشق األوسط ينعكس ،لكن قبل ذلك ال وجود ملسألة الصهيونية

حتى عند ال ُّنخب ،وحتى عند زعماء الحركة الوطنية .وبالنسبة إلينا يف املغرب بصفة عامة سيكون الطرح الرئيس واملوضوعي للمسألة
ً
بداية من عام  ،1947هذا ما أردت أن أقوله.
الصهيونية

تنبه للحركة الصهيونية يف وقت ّ
مبكر؛ ففي الفرتة  1930 - 1929كانت توجد عريضة مشرتكة بني
جامع بيضا :ربما كان املغرب قد َّ

املسلمني واليهود للتنديد بوعد بلفور.

عبد الواحد املكني :الشيخ الثعالبي وهو زعيم الحركة الوطنية يف تونس هاجر منذ عام ّ ،1923
ونظم مؤتمرات للقدس وكان صدى

ً
بداية من الثالثينيات.
تحركاته يصل إىل تونس ،ولكن املسألة ستطرح يف بعدها الواسع

املحور الرابع
ويملون املعاهدات التي يريدون.
عبد الرحيم بنحادة :وضعت الحرب أوزارها عام  ،1918وبدأ الحلفاء يحرضون ملعاهدات السالم ُ

ومن األسئلة التي ُتطرح :ماذا جنى العرب من الحرب العاملية األوىل؟ وما هي تكلفة الحرب العاملية األوىل بالنسبة إليهم؟
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أمرا ذا ٍ
شأن ،سواء كان ذلك
نارص الدين سعيدوين :يف الحقيقة ،لم يكتسب العرب من الحرب العاملية األوىل يف املدى القريب ً

ً
أن تداعياتها كانت عىل املدى البعيد بمنزلة انطالقة لحركة
من الناحية املادية أو املعنوية بسبب األحداث التي كانت
مأساوية .غري ّ
وبتعمق الوعي ،وال سيما يف املغرب العريب الذي عرف  -يف غفلة من
أوضاعا سمحت بتطور املطالب الوطنية،
التاريخ .فقد أوجدت
ً
ُّ
ّ
إيجابيا بالنسبة إىل الحرب .فعىل الرغم من
جانبا
وثقافيا.
وسياسيا،
فكريا،
تطورا
اإلدارة االستعمارية -
ًّ
ً
ولعل هذا ما يمكن أن ُنع َّده ً
ًّ
ًّ
ًّ

بلوغ االستعمار أوجه يف الثالثينيات من القرن العرشين ،كانت الحرب  -بسبب مشاركة الجنود الجزائريني ،واملغاربة ،والتونسيني،
ً
تلمس نتائج الحرب يف العالم
وغريهم –
بداية ألوضاع وتداعيات سمحت يف املدى البعيد بتفكيك البنية االستعمارية ،وهو ما يتطلب ُّ

العريب من منظور دراسة املجال عرب الزمن الطويل بحسب نظرية املؤرخ الفرنيس فرناند برودال.

الشباب األردنيني قد تواصلوا مع السفارة األسرتالية يف األردن بعد أن افتتحت
مهند مبيضني:
أن مجموعة من ّ
شكرا .أشري إىل ّ
ً

أن الحكومة األسرتالية ستنظم ً
عمان والسلطنة يف الفرتة
عمان .وإىل ّ
رحلة ألحفاد الجنود الذين ُقتلوا أثناء القصف يف منطقة ّ
مقرا يف ّ
لها ًّ

ثمة ّ
خط مع أسرتاليا.
 ،1917 - 1916وإىل أنه سيكون ّ

إن الخروج من الدولة السلطانية إىل مرشوع الدولة املنتدبة يف املرشق العريب أو املحتلة ،يف ما أرى ،كان صاعقًا .غري أنني أظن
ّ

جدا؛ عىل صعيد الوطنية السورية ،وعىل صعيد
مهم ًة ًّ
ّ
أن دولة فيصل يف سوريا خالل الحرب وما بعدها يف الفرتة  1920 - 1918كانت ّ
مهما يف موضوع تجربة فيصل سابقًا ،يف جامعة
الحركة القومية العربية ،وعىل صعيد ال ُّنخب وتجاربهم .وقد أنجز الدكتور أرناؤوط ً
أمرا ًّ

انقساما .وهذا ما أثّر يف ال ُّنخب التقليدية،
"آل البيت" قبل عرش سنوات .واليوم يجري تقييم هذا املشهد ،ويجري الخروج بمشهد أكرث
ً
والتجار والفالحني ،وزعماء القبائل .قرأت بعض الربقيات من بعض وجهاء رشق األردن تشتمل عىل تحذير لفيصل يف مؤتمر الصلح

ً
أن
مر ًة أخرى ،عىل ّ
ممثل عن والده ،وعن العرب من تقسيم املنطقة ،ومن إمكان نشوء هجرة يهودية ً
تبعا لوعد بلفور .وهذا يحيلّ ،
ً
ً
طويل ،فالنتيجة أ ّننا
فادحة وأنه أ ّدى إىل مزيد من الترضر واالنقسام .وإن كان الحلم العريب مع فيصل لم يستمر
الخروج كان خسار ًة
شكرا.
ذهبنا إىل التعدد واالنقسام أكرث مما ك ّنا عليه قبل الحرب.
ً

شأن العملة؛ ذلك
جانبا آخر َ
جامع بيضا :عىل الرغم من الجانب الدرامي املتم ّثل بالضحايا والوقوع يف األرسّ ،
فإن لهذه الحرب ً

ً
منسية إبان الحربُ ،رفعت مبارشة بعد
أن بعض الشعارات التي كانت
أنها ساهمت يف فتح عيون املغاربة عىل العالم ،والدليل عىل ذلك ّ
أيضا ّإبان
ورفعت ً
الحرب مبادئ ولسون األربعة عرش يف تقرير البصري من لدن الشبيبة املغربية يف إرهاصات التنظيم أثناء العرشينياتُ ،

حرب التحرير الريفية التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطايب .إنها تحوالت اجتماعية واقتصادية عميقة؛ يف امللبس ،ويف األكل ،ويف

ً
معروفة يف املجتمع دخلت
أن بعض العادات التي لم تكن
العادات ،منها الحصول عىل معاشات مادية من لدن بعض املحاربني؛ أعني ّ
مرة يساهم فيها
أمر آخر ً
كثريا ما ننساه يف حالة املغرب عىل األقل .فهذه ّ
إىل العائالت بما فيها العائالت البدويةُ .يضاف إىل ذلك ٌ
أول ّ

املغاربة يف حرب الخنادق بأوروبا ضد دولة إسالمية تحت علم فرنسا .ولهذا وق ُْعه يف سقوط ثنائية دار الحرب ودار اإلسالم أو تقلصها.

أن أغلبهم رجع بعد اتفاقية
أخريا إىل مشاركة نحو أكرث من  40.000من املغاربة يف الحرب من دون احتساب العمال ،وإىل ّ
أشري ً

يبث من حوله بعض األفكار حول تلك البلدان وذلك العالم .وعندما احتاجت أوروبا ،وبالخصوص
الصلح إىل البالد ،وكان يف الوقت نفسه ّ

تزودت من هذا الخزان البرشي لليد العاملةّ ،
وشكل ذلك النواة األوىل لظاهرة الهجرة
فرنسا التي كانت تستعمرنا إىل إعادة بناء نفسهاّ ،

عموما ،وهي ظاهرة مازلنا نعيشها .فهنالك أربعة ماليني ونصف املليون ،أو خمسة ماليني من العمال
إىل فرنسا ،وإىل الدول األوروبية
ً
املغاربة خارج املغرب .وهذه الظاهرة انطلقت من تلك البدايات.
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إن الغزو الصهيوين واجتياح لبنان،
سعود املوىل :بالنسبة إىل مسألة الجيش األسرتايل التي أشار إليها مهند مبيضني ،أو ّد أن أقول ّ

إن التكتيكات
يف صيف  ،1982أخذ الخطة نفسها التي استخدمها األسرتاليون عند الدخول إىل لبنان من فلسطني ( ،)1918 – 1917بل ّ
املهمة .أظن أ ّنه يوجد ا ّتفاق عىل ّ
ً
ثمة
كل ما قيل.
دراسة يف هذه املسألة
أيضا .وقد أنجز أحد الباحثني الشبان
كانت هي نفسها ً
ْ
ولكن ّ
ّ

أول
عامل ذو أهمية كبرية بعد عام  .1918إ ّنه نشوء األحزاب السياسية الحديثة يف بلداننا ،وبخاصة األحزاب الشيوعية .وهذا يعني ّ
أن ّ

األحزاب يف بالدنا كانت هي األحزاب الشيوعية؛ بالنظر إىل سبب متع ّلق باألممية الثالثة ،وال سيما أنه جرى إرسال مندوبني إىل بلداننا
للمساعدة يف تشكيل أحزاب بلشفية .ويف أغلب بلداننا ،تعود األحزاب الشيوعية إىل عام  ،1918إن لم يكن قبل ذلك .وقد كان هذا

مهما يف تلك الحقبة.
العامل ًّ

ً
إضافة إىل ذلك ،يوجد عامل آخر يف بالد الشام؛ هو نشوء النزاع األيديولوجي والسيايس حول الهوية ،والدولة الوطنية ،وهوية

الدول املوجودة ،والطابع الطائفي بالنسبة إىل بعض الدول (لبنان وكذلك تقسيم سوريا إىل دول طائفية ومناطقية أيام االنتداب)،

ً
وصول إىل الهوية الوطنية الخاصة؛
والطابع ما فوق الوطني بالنسبة إىل بعضهم (قومية أنطون سعادة السورية أو قومية البعث العربية)،

مهمة .ويف هذا السياق نذكر كذلك الجمعيات
مثل الهوية اللبنانية الكيانية .وهذا يعني ً
أيضا وجود دينامية حيوية أيديولوجية ثقافية ّ
حاليا "املجتمع املدين") ،بخاصة يف دمشق ،وحلب ،وبريوت ،ويف مدن سورية،
األهلية الخريية التي نشأت بعد عام ( 1916أو ما ُيسمى ًّ
ين باملواطنة ،ويف
وعي مد ٍّ
وفلسطني ،ولبنان ،ومرص؛ لإلعانة واملساعدة والتعليم .لذا ،ساهمت تلك الجمعيات يف تلك الحقبة يف تكوين ٍ

االهتمام بشؤون الناس يف مجتمعاتنا.

كارثي ًة بالنسبة إىل البالد
بأن نهاية هذه الحرب كانت
تماما عىل ما قيل منذ حني يف ما يتع ّلق ّ
فتحي ليسري :يف الحقيقة ،أوافق ً
ّ

ألن الواليات العثمانية سقطت تحت
العربية ،سواء يف املرشق العريب أو املغرب العريب ،وربما كانت يف املرشق العريب ّ
أشد من ذلك؛ ّ
ً
االنتداب مدشّ ً
وتلونات من بلد
نة بذلك
صفحة جديد ًة يف التاريخ املعارص للمنطقة .ولكن هذا ال يمنع ّ
أن آمال العرب عرفت اختالفات ُّ

أي بلد من البلدان ،وليكن
إىل بلد.
وابتداء من اآلن سنتحدث عن أقطار؛ عما أثارته مبادئ ولسون .ولو عدنا إىل صحافة ذلك العهد يف ّ
ً
هذا البلد تونس ألنني أعرفه أكرث من غريه من البلدان ،لوجدنا ً
ً
يعدون
آمال
عريضة ع ّلقها الوطنيون عىل هذه الوثيقة ،والتونسيون ّ
وأن الوقت قد حان للحظوة بقليل من ثمار ذلك االنتصار.
أنفسهم مشاركني يف االنتصار من خالل ما قدموهّ ،

جدا رسالة بعث بها محمد بشحامبة ،وهو ُي َع ُّد الرجل الذي بذر البذرة األوىل لفكرة املغرب العريب يف سويرسا
ومن الوثائق
املهمة ًّ
ّ

ً
ً
رسالة
مجلة تسمى مجلة املغرب ،وكانت تشارك يف هذه املجلة أقالم مغربية ،وجزائرية ،وتونسية .كما أ ّنه أرسل
أسس
عام  ،1916وقد ّ
مارا يف تلك الفرتة بروما يف  2كانون الثاين /يناير ّ 1919
وتحدث باسم
ره فيها بتضحيات سكان املغرب،
ّ
ذك ُ
إىل الرئيس ولسون حني كان ًّ

خصص بمقالة عىل األقل.
جميع املغاربة ولم يتحدث باسم التونسيني .والرسالة موجودة ،وهي تستحق أن تدرس أو ُت ّ

تكرس االستعمار يف بالد املغرب العريب ،أو "تعقلن"؛ ففرنسا التي أنهكتها الحرب ،زادت استغاللها للمستعمرات ،واستغالل

وقوة .وليبيا التي أعرفها ً
أكدت هذا الجانب ّ
وثمة رسائل دكتوراه ّ
قليل ،كانت نهاية
بكل وضوح ّ
خرياتها أكرث فأكرث ،بطريقة ممنهجةّ .
ً
الحكم الذايت ،وكان يوجد اتفاق إنكليزي  -إيطايل
الحرب فيها
نوعا من ُ
كارثية .فالفرتة بني عام  1913واندالع الحرب ،عرفت فيها برقة ً
الحكم الذايت .ويف هذا السياق نذكر إدريس السنويس الذي سيلجأ إىل مرص عام  ،1922والذي سيعود ً
ملكا عىل
نوعا من ُ
عىل منحها ً

قوى غربية .وبقي السنويس ً
ملكا خالل الفرتة 1969 – 1951؛ أي حتى انقالب القذايف عليه .وهذا يعني أنه كان
ليبيا عام  ،1951باتفاق ً
َ
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ومحق
ثمة إجماع عىل هذه الشخصية .وقد حدث األمر نفسه
تقريبا يف الجهة الغربية؛ إذ جاء ضابط إيطايل يسمى رودولفو غراتسياينَ ،
ّ
ً

دمويا بطريقة بربرية ال مثيل لها ،ودخلت ليبيا ليل االستعمار الطويل بعد إعدام عمر املختار يف أيلول /سبتمرب .1931
محقًا
املقاومة ْ
ًّ

إن ال ّزمالء يف املرشق العريب يعرفون أفضل مني أوضاع إجهاض حكومة العهد الفيصيل يف سورية عام  ،1920ثم االنتدابات
ّ

ًّ
مستقل واحتالل العراق ،وثورة العراق عام  ،1920ثم ثورة مرص عام  1919التي
سياسيا
املعروفة يف سورية ولبنان ،وظهور األردن كيا ًنا
ًّ

أن أحد أبناء أحمد عبد الجواد،
كانت حدثًا
مفصليا يف تاريخ مرص .تحدثتم منذ حني عن ثالثية نجيب محفوظ .أشري يف هذا السياق إىل ّ
ًّ

ومعجبا
أن نجيب محفوظ كان متعاطفًا مع حزب الوفد،
األول من الثالثية ،وإىل ّ
املسمى "فهمي" ،مات يف هذه الثورة ،يف نهاية الجزء ّ
ّ
ً
جسد رمز الوطنية املرصية آنذاك.
ّ
جدا بشخصية سعد زغلول باشا الذي ّ

الوطنية ،ونشأت الحركات الوطنية يف سوريا ،والعراق ،ومرص،
مالحظة أخرية :نهاية الحرب بدأت تكرس يف البالد العريب الدولة
ّ

ّ
فكل بلد أصبحت له حركة زادت يف تكريس فكرة الدولة القُطرية ،والهوية املح ّلية ،واالستقالالت التي بدأت منذ
واملغرب العريب.
ور ّسخ أكرث
عام  ،1943وبالنسبة إىل سورية ،ولبنان ،ومرص ،كان ذلك عىل نح ٍو غري واضح عام  .1936ويف بالد املغرب العريب ّ
تطور األمر ُ

ً
ً
واقعة .وهذا موضوع آخر.
حقيقة
الوطنية يف ما بعد
فأكرث ،وأصبحت الدولة
ّ

شكرا .يف السياق نفسه ،سأبتعد عن الجانب القاتم من نتائج الحرب؛ ألنه قيل فيه الكثري .أريد أن أنظر
عبد الواحد املكني:
ً

بربودة دم إىل النتائج يف األمد البعيد .من الناحية السياسية بدأ يزول ذلك البهرج الذي كانت تمتلكه الخالفة العثمانية يف املخيال عند
عامة الناس ،سواء يف املغرب أو يف املرشق .فالسلطان العثماين املنصور ،أو ف ْلنقل الخالفة عىل األقل ،لم تعد تصلح للحكم ،وربما كانت

أيضا نذكر الدولة الرتابية ْ
القطرية والظاهرة الحزبية .والعائالت
تصلح للعقيدة .وهذه الفكرة ُك ِّرست إثر الحرب .ومن الناحية السياسية ً
السياسية املوجودة اآلن ّ
تشكلت ُبعيد الحرب كل األحزاب الشيوعية يف اإلسكندرية عام  ،1921ويف لبنان وتونس تكونت كل األحزاب
تقريبا ،يف الفرتة .1921 – 1919
الشيوعية،
ً

ً
بداية من عام  ،1916بخاصة من املغرب ،ثم كانت هجرة
ومن الناحية االقتصادية واالجتماعية ،كانت ظاهرة هجرة اليد العاملة

الطلبة يف ما بعدّ .
مهاجرا وتزوج
محاربا ثم
جل الزعماء يف املغرب والذين عملوا يف الحركات الوطنية كانوا مهاجرين ،فمصايل الحاج بدأ
ً
ً

فرنسية َ
ً
ً
ً
فرنسية وهو طالب .الهجرة ،إذن ،ظاهرة جديدة ارتبطت بالحرب.
أرملة
أول عالمة للجزائر ،وبورقيبة تزوج
خاطت ّ

املهم يف
تحدث الدكتور جامع بيضا عن التحديث النسبي الذي عاد به املجندون ،وعن التحديث
ويف املستوى االجتماعيّ ،
ّ

وخصوصا يف مستوى األذواق ،بما يف ذلك امللبوس ،واملأكول ،واملركوبّ .
غيت نسق الذهنيات ،وستكون
األرياف،
ً
فكل هذه العوامل ّ
لها نتائج بني الحربني من خالل الثورة عىل كل ما هو عتيق .ويف هذا اإلطار تأيت عملية "تجديد"  -وال أقول عملية "تحديث"  -عرفتها
ً
نتيجة للحرب العاملية األوىل.
األقطار العربية

أمر يرتبط باملشاركة .إذا تساءلنا ً
مثل :بالنسبة
محمد األرناؤوط:
شكرا مر ًة أخرى .أعود إىل التمييز بني املرشق وشمال أفريقيا ،وهو ٌ
ً

ً
واضحة
ثمة توجد عالقة لهذا األمر بنتائج لم نلمسها يف املرشق ،وربما كانت هذه النتائج
إىل املرشق ،أين ذهب الجنود املشاركون؟ من ّ

ثم يف القتال
يف تونس ،ويف الجزائر ،ويف املغرب؛ بسبب طبيعة املشاركة يف الجبهات .وبالنسبة إىل املرشق شارك العرب يف جبهة السويسّ ،
ً
ً
مقارنة
لكن حصيلة املشاركة يف هذه الجبهات،
ضد اإلنكليز يف جنوب العراق،
وصول إىل بغداد ،أو يف الدردنيل ،أو يف الجبهة مع روسياّ .
ببالد املغرب ،كانت محدودةً.
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إن العرب بدؤوا ينتقلون من إحباط إىل
بالنسبة إىل النتائج األخرى ،يمكن القول ،استنا ًدا إىل املذكرات والصحافة وغري ذلكّ ،

إحباط ،ومن بكاء إىل بكاء .يقول عارف العارف ً
مثل :عندما دخل الجرنال اللنبي إىل القدس بكينا حتى طلوع الصباح .وهذا يعني أنه
ً
كان يوجد استشعار ملا هو ٌ
وصول إىل الكيفية التي جرى بها التعامل مع ما ُسمي
أيضا ،مؤتمر الصلح بباريس،
مقبل .ومن أمثلة اإلحباط ً

تم بها التعامل مع من انتخب ً
دستوريا
ملكا
ًّ
"املسألة العربية"ُ .يضاف إىل ذلك إحباط آخر عندما جرت موقعة ميسلون ،والكيفية التي ّ
عىل سورية ،وغري ذلك من أنواع اإلحباط.

حاليا يف تقسم سورية وكيف
يف الحقيقة ،لدينا سلسلة إحباطات متتالية ،وصوال إىل االنتداب .وليس االنتداب فحسب ،بل التفنن ًّ

أن التحول
أنها بعد تشكيل لبنان الكبري تحولت إىل أربع دويالت :جبل الدروز ،وجبل العلويني ،وحلب ،ودمشق .يف خالصة رسيعة ،أرى ّ

املهم الذي جرى ،كما تفضل بذكره الدكتور عبد الواحد املكني ،يتعلق بالخالفة .معنى ذلك أ ّنه مع إلغاء السلطنة عام  1922كانت بداية
ثمة الدولة الوطنية.
التحول إىل ما يمكن أن نسميه "اتجاه الدولة الوطنية"؛ أي ظهور هذه النزعة ،ثم ظهور الحركة الوطنية ،ومن ّ

مهمة بالنسبة إىل هذا التحول؛ لذلك نجد يف الحركة الوطنية السورية ما ُس ّم َي الثورة السورية الكربى .الحظوا،
والعرشينيات هي فرتة ّ
إذن ،الثورة العربية الكربى ،واآلن الثورة السورية الكربى التي أصبح سقفها توحيد البالد يف إطار دولة واحدة ضمن معاهدة مع فرنسا،

ولم يعد السقف يتخطى سورية.

ً
مهما يف الحركة الوطنية ،ويف ثورة  .1919والفارق يف هذا السياق يتع ّلق بالوضع يف بالد
عرفت مرص األمر نفسه .فقد شهدت
تحول ًّ

"مستقرا" تحت الحماية ،أو االحتاللّ .أما يف املرشق،
املغرب؛ فهو مختلف عن بالد املرشق يف هذه الناحية .ففي املغرب ،كان الوضع
ًّ

ثمة وعود بدولة عربية .وهكذا يتأىت اإلحباط من التخيل عن هذا الوعد ،ومن التحول إىل دولة محتلة بأسماء مختلفة سواء كانت
فكانت ّ

ً
حماية.
انتدابا أو
ً

املحور الخامس
وبعيدها.
عبد الرحيم بنحادة :أختم بالتساؤل عن تم ُّثل العرب للحرب العاملية األوىل من خالل اإلنتاج األديب والصحايف زمن الحرب ُ

محمد عفيفي :التعبريات عن الحرب العاملية األوىل كثرية ،وهي ليست يف األدب والفن فقط ،ومن الصعب اإلملام بها يف هذه الفرتة

فرا َدة سيد درويش ً
إن الحرب
ثم ّ
القصريةَ .
ثم عاد إىل مرصّ .
مثل ،جاءت من أ ّنه ذهب إىل بالد الشام وعاش فيها أثناء فرتة الحربّ ،
ً
كبريا يف مرص ألنه أصبح يوجد فيها عسكر من أسرتاليا وعسكر إنكليز ،فازدهرت
عاملة يف ازدهار الفن
العاملية األوىل كانت
ازدهارا ً
ً
كثريا ،وقد كانت توجد ٍ
أغان كثرية حول تلك الفرتة .ويف الوقت نفسه عملت حالة الحرب يف ازدهار القطن
املسارح والكباريهات واألغاين ً

وتجارته والتأثري االقتصادي ،وهو ما انعكس عىل الفن .فأثرياء الريف أصبحوا يبيعون القطن يف مرص أو اإلسكندرية ويرصفون تلك
املبالغ يف املسارح والكباريهات ويف الفن.

أيضا يف هذه الفرتة،
توجد حالة ازدهار كبرية ُكتب عنها يف مسارح روض الفرج ،ومسارح عماد الدين يف فرتة الحرب .ازدهر الشعر ً

ً
نتيجة لألحكام العرفية والتقييد عىل الصحافة ،من خالل الشعر الفصيح ،وأحيا ًنا من خالل شعر العامية .لدينا كتابات
وأصبح التعبري،
وخصوصا روايات نجيب محفوظ ،ومرسحية توفيق الحكيم عودة الروحّ .
ولعل
جمعت تلك األشعارّ .أما يف الروايات ،فستأيت فرتة أخرى
ً

ً
صعبة ،ولكن مع ثورة  1919كانت عودة الروح إىل مرص .ويف الحقيقة ،عملت الحرب شي ًئا آخر
أن فرتة الحرب كانت
الحكيم يعني بها ّ
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ً
للحس
نتيجة
يدرس يف الجامعة املرصية اسمه "األدب املرصي"
مهما؛ ذلك أ ّنها خلقت "األدب املرصي" وأصبح يف ما بعد يوجد ُ
ًّ
قرر" َّ
"م ّ
ّ
حرص عىل األدب املرصي حتى يف العرص اإلسالمي؛ مثل "أدب الطولونيني" و"أدب اإلخشيديني" .كانت توجد،
الوطني ،وأصبح يوجد
ٌ
إذن ،تحوالت كثرية يف هذا املجال.

ميزنا بني الثقافة العاملة والثقافة الشعبية يف تونس ،ال نجد أنه حدثت أمور كثرية بالنسبة إىل تلك الثقافة.
عبد الواحد املكني :إذا ّ

ً
مجندا يف الحرب
خاصة .ويف هذا السياق يمكن أن نذكر الشاعر عبد الرحمن الكايف الذي كان
فلقد كان تأثري الحرب يف الثقافة الشعبية
ً
ً
جدا ،وأغلبها
عدة قصائد شعبية كانت
جريئة ّ
العاملية األوىل ،وعندما عاد من الحرب ،انتمى يف البداية إىل الحزب الشيوعي ،وقال ّ

"بذيء" ،وقد قمت بتحقيق أشهر هذه القصائد ،وهي منشورة عىل الشبكة العنكبوتية .وكانت قصائده تصف حالة اإلحباط واليأس،

ٍ
أغان ،منها "يا ريب سيدي" ،وقد جاءت هذه
ولع ّله اختار البذاءة ملواجهة القبح .يوجد شعراء آخرون كثريون .وتوجد يف الجزائر عدة
حد اآلن لم نقم بجمع هذه املدونة ،ولم ُيبذل جهد كثري يف جمع املوروث الشفوي.
األغاين بعد الحرب ،ولكن إىل ّ

وفجرت الطاقات الكامنة يف الفنان الشعبي العريب،
نارص الدين سعيدوينّ :
إن الحرب العاملية األوىل أغنت األدب الشعبي ّ

ً
وهو ما يسمح بالقول إنها كانت ً
رائدا يف ما يتعلق باألدب الشعبي وصلته بالحرب
قدم الجزائر
نقلة
نموذجا ً
مميزة .ويف هذا املجال ُت ِّ
ً
نوعية ّ
العاملية .فااللتجاء إىل املديح الديني ،واالستغراق يف الشطحات الروحية التي تنظمها حلقات الزوايا ،والغوثيات والتوسل واالبتهال،

حركت الضمري الشعبي ،وه ّزت املخيال الجمعي ،وسمحت بتفجري
والحنني إىل الوطن واالشتياق إىل األهل واألحبة ،ك ّلها مظاهر ّ
إن الحرب العاملية األوىل كانت بالنسبة إىل األدب الشعبي بمنزلة الزلزال
الشحنة العاطفية واملخزون الطاقوي .وهذا األمر يسمح بالقول ّ

ً
حركة قادر ًة عىل تغيري الواقع العريب بعد الحرب العاملية األوىل.
تنمو وتصبح
حرك العواطف ّ
وبث الوعي ،وسمح للروح الوطنية أن َ
الذي ّ

ًّ
ً
مستقل
سياسيا
أن منطقة رشق األردن لم تظهر بوصفها كيا ًنا
مهند مبيضني :ربما تكون النتائج
متشابهة ،لكن بالنظر إىل ّ
ًّ

تقريبا ،فقد ظهر نوع من املقاهي ،وبدأت العرائض ُت َّ
حيزه وتعبريه عند
إال بعد انتهاء الحرب عام 1920
شكل و ُتكتب ،وبدأ الشارع يأخذ ِّ
ً
معب عنها بمع ًنى َّ
منظم .األصوات التي ظهرت بني الناس يف الصحافة؛
مجموعات الحركات الوطنية أفضل مما كان عليه ،بأشكال غري َّ

ومنها الشعر الشعبي ،كانت قبل الحرب ،وأثناء الحرب ،وبعد الحرب .ويف هذا السياق ،نريد أن نشكر دار جداول؛ إذ أخرجت الشعر
النبطي أو الشعر الشعبي يف صحيفة ِالقبلة ،وهو شعر رافق عمليات الحرب الكربى يف الفرتة .1918 - 1916
جامع بيضا :يف ما يتعلق بر َّدات الفعل يف املغرب بشأن األدب والفكر ،ينبغي أن نستحرض أوضاع غياب حرية التعبري بالنسبة إىل

خصوصا ،يف ّ
أي صحافة حرة؛ لذلك من الصعب أن ننتظر حضور يشء ملموس يف هذا
األهايل
ظل نظام األحكام العرفية ،وغياب ّ
ً

املجال .فجميع التجليات لم تبدأ َّإل يف الوسط الشعبي؛ ومن ذلك األغاين ،سواء كانت باللسان األمازيغي أو اللسان العريب الدارج.
وحتى الذين تجرؤوا ً
ً
كتابة ،حاولوا مراوغة الواقع بيشء من الخيال.
عما يريدون قوله
قليل يف التعبري ّ

يعب عن أفكاره اإلصالحية
أستحرض يف هذا السياق العالمة أحمد صبيحي الذي تأثر بالحرب ،وسافر إىل مكة أثناء اندالعها؛ ليك ِّ

دونها يف كتاب من مطبوعات الطبعة الحجرية يف ذلك الوقت بعنوان أصول أسباب الرقي الحقيقي .وحتى ال يقول إنني أواجه
التي ّ

ثمة موظف للسلطة ،يقول" :رأيت يف منامي ِ
أمس ..إلخ" ،ويطلق العنان ملخيلته ،فيعرب عن
السلطة الفرنسية ،وهو ناظر أحباس؛ ومن ّ
ُ
ً
مقموعة .ويف العرشينياتُ ،بعيد الحرب ،بدأت بعض
كثري من املسائل واألماين إلصالح حالة البالد والعباد .أما الصحافة ،فقد كانت
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العرب والحرب العاملية األوىل

ثم كانت أجواء أخرى يف الثالثينيات ال أقول
اإلرهاصات بصحافة مخطوطة باليد (الوطن ،والسيف القاطع ،واملدرسة ،وأم القرى)ّ ،

ً
ً
مسموحا بها عىل األقل.
صحافة
صحافة حرةً ،بل أقول إنها عرفت
إنها شهدت
ً

فتحي ليسري :يف الحقيقة ،لم أكن ألر ّد عن مسألة الحريات يف ظل االحتالل الفرنيس ،لوال ما قاله الزميل جامع بيضا .فلست

ولكن ما حظيت به تونس يف ّ
ظل
قامعا للحريات.
موافقًا له يف الرأي .صحيح أنه كانت توجد أحكام عرفية ،وصحيح ّ
ْ
أن االستعمار كان ً

جدا .وصحيح أ ّنه
االستعمار الفرنيس من حرية صحافة هو أكرث مما حظيت به يف بداية دولة االستقالل؛ فقد كان قانون الصحافة مر ًنا ًّ

ً
مطبوعة .فالصحيفة نفسها التي تتوقف اليوم ،يبتكر لها
كان بإمكانهم تعطيل صحيفة ،ولكن بإمكانك تأسيس صحيفة ما إن تمأل

كل ٍ
الصدور بالطاقم الصحايف نفسه .وعىل ّ
حال ،فهذا موضوع آخر يستحق ندو ًة أخرى.
أصحابها عنوا ًنا آخر
ً
ثم تعاود ّ
جديدا يف الغدّ ،

ً
مقارنة بأمر جلل متم ّثل بالحرب العاملية
أن اإلنتاج األديب واإلبداعي كان ضعيفًا،
نعود إىل ما ك ّنا بصدده .املالحظة األوىل هي ّ

حد ما رواية الرغيف لتوفيق يوسف عواد .املالحظة
األوىل .لم يكن يوجد إنتاج غزير ألسباب عديدة ليس هذا مجالها ،إذا ما استثنينا إىل ّ

جدا جاء بها مجندون نجوا
الثانية متعلقة بما ذكره زمييل عبد الواحد املكني بشأن الثقافة العاملة والثقافة الشعبية .لدينا أزجال رائعة ًّ
فإن هذا الشعر ّ
يشكل شهاد ًة
من أهوال الحرب ،أو ابتدعها بعض املحاربني .وحتى إن لم تكن القيمة
األدبية لهذا الشعر جيد ًة ًّ
جداّ ،
ّ

ٍ
ً
وأن الحفظة ماتوا ،ولم ُيلتفت إليه يف
أن هذا املأثور من (أشعار ،وأهازيج،
يدون إال يف بعض الصحفّ ،
تاريخية .واملشكلة ّ
وأغان) ،لم ّ
وقت من األوقات ألسباب عديدة .لم تكن توجد جامعة تونسية وال مراكز بحوث .لهذاُ ،دفن مع أولئك الذين اختفواّ .أما بشأن األعمال
ً
معايشة للحوادث.
ألن هذه األعمال ليست مبارش ًة وليست
اإلبداعية يف السينما مثل املسلسالت التلفزيونية ،فهذا موضوع آخر؛ ّ

عبد الحميد هنية :حدثت يف تونس انتعاشة ثقافية كبرية يف العرشينيات ،كان من رموزها أبو القاسم الشايب وما حام حوله من إنتاج

أيضا الطاهر الحداد الذي تحدث عن حرية املرأة ،وبداية الدستور ،والحزب الجديد .هذه االنتعاشة،
ثقايف ،وشعري .وكان من رموزها ً
ً
عامة.
لم تكن من نتائج الخروج من الحرب ،بل كانت
مرتبطة بأوروبا ،وبالعالم بصفة ّ

ً
خاصة ،ويمكن أن نستحرض يف مناطق البدو
أن الذي انتعش هو األدب الشعبي ،والثقافة الشعبية ،والزجل
سعود املوىل :صحيح ّ

والفالحني "العتابا" و"امليجانا" و"الرشوقي" .وهذه األنواع الشعبية التي كانت تحيك ً
فعل اآلالم واملعاناة التي عاشها األهل أو املقاتلون
فن قصيص ،ومن مخيلة اللبنانيني عن
ثمة أدب قصيص أو ّ
الناجون يف تلك الحقبة .فهذا املوضوع يستحق البحث .ويف بالدنا لم يكن ّ
عاطفيا ضد العثمانيني
وطابعا
طابعا مشحو ًنا باأليديولوجيا،
ً
الحرب األوىل خرجت أعمال عديدة متع ّلقة بمسألة املجاعة ،ولكنها أخذت ً
ًّ
فكأن جمال باشا والدولة العثمانية كالهما كان يقصد إىل قتل املسيحيني من خالل تجويعهم .فأ ّدى ذلك إىل شيوع
خاص.
عىل نحو
ّ
ّ

نوع من األدب الشعبي ،وشيوع بعض القصص وبعض الفنون  -حتى الغنائية منها  -حول املجاعة يف تلك الحقبة قبل عام  .1930وقد
ً
مساهمة مشهودةً.
ساهم الرحابنة يف هذا األمر

تفضل الدكتور عبد الواحد املكني بالقول ،لها عالقة بالنهضة
تتع ّلق الناحية الثانية بنشوء شخصيات لها عالقة باألحزاب كما ّ

بالوعي الحزيب والسيايس ،الشيوعي والتقدمي واالشرتايك والقومي ..إلخ .وخرجت شخصيات ووجوه كثرية كانت لها أهمية شعبية.

ولكن لم يكن يوجد شبيه ،أو مثيل ،ملا حدث يف العالم املتقدم من كتابات أدبية روائية ،أو قصصية ،أو فنية ،متع ّلقة بنتائج ذلك
سياسيا يف نُخب سياسية.
"الزلزال" الذي ه ّز العالم .فهذا النوع من الوعي جاء بعد ذلك ،فقد كان االهتمام
ًّ
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ً
إضافة إىل األدب الشعبي ،لم ُيبحث كما
أن استلهام الحرب يف األدب،
محمد األرناؤوط :بالنسبة إىل بالد الشام ،من املالحظ ّ

أن لدينا أحد رواد املرسحية والرواية يف سوريا ،وهو معروف
ينبغي .أريد أن أتحدث عن األدب .فمن املالحظ مبارش ًة بعد الحربّ ،

األرناؤوط الذي كتب مرسحية جمال باشا السفاح ،عام  ،1919وكانت هذه املرسحية ُتعرض ،فتقابل باهتمام شديد يف املسارح.

أدبيا
أخذ االسم منذ ذلك الحني يفرض نفسه "جمال باشا السفاح" .ولكن ،ال بد أن نأخذ يف الحسبان ّ
أن تلك املرسحية كانت ً
جنسا ًّ
جديدا بعد رواية زينب .وعىل سبيل املثال ،ك ّلما كان الكالم عىل الحرب ،استحرضنا يف هذا السياق رواية الرغيف للروايئ اللبناين يوسف
ً
إن موضوع الحرب مازال ً
وع ّدت
عواد .أريد أن أقول ّ
قابل لالستلهام .فالروايئ نبيل سيلمان نُرشت روايته مدارات الرشق يف أربعة أجزاء ُ

يف ما بعد واحدة من أفضل  100رواية عربية .وثمة مثال آخر هو ممدوح عدوان يف مرسحية سفر برلك ،ويف األردن نذكر الروايئ سليمان

قوابعة من خالل روايته سفر برلك ودروب الفقر .هذه الرواية صدرت منذ أربعة أعوام؛ أي إ ّنه ال تزال لدينا قابلية استلهام أريد أن
ألن لدينا يف بالد الشام اآلن ،سواء كان ذلك يف سورية ،ولبنان ،واألردن،
أسميه "أدلجة التاريخ واألدب"؛ ّ
أربطها بما يمكن أن ّ

إن ّ
كل ذلك ينعكس عىل األدب بطبيعة الحال .فرواية
اصطفا ًفا من جديد بني املثقفني :مع الدولة العثمانية أم ضد الدولة العثمانية؟ ّ
ً
ً
ألن قارئها ُيشحن باستمرار منذ البداية حتى النهاية ليك يصل إىل موقف ما من
رواية
سليمان قوابعة أراها
أيديولوجية بالدرجة األوىل؛ ّ
مهم؛ وهو استلهام الحرب وأشكالها وأنماطها.
الدولة العثمانية .هذا موضوع يف تقديري ّ
عبد الرحيم بنحادة :أشكركم عىل الجهد الذي بذلتم.
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سري الباحثني العرب يف مجال الكتابة التاريخية
حوار مع املؤرخ الجزائري نارص الدين سعيدوين

Masarat: Arab Scholars and their Contributions
to the Writing of History
A Conversation with Algerian Historian Nassereddine Saidouni
ِ تســعى "مســارات" لتع ُّرف
 والكشــف عن خبايا عالقاتهم باملواضيع التي،ــر الباحثني العرب يف مجال الكتابة التاريخية
َ س
ً  أو متعلق،ً سواء كانت مادية،ك َّرســوا لها أبحاثهم والصعوبات التي واجهوها
 أو ذات طبيعة،ة بالحصول عىل مصادر الخرب

 وانفتاحهم عن، كام تســعى للوقوف عىل درجة اســتفادة هــؤالء الباحثني من املــدارس التاريخية املعــارصة،منهاجيــة

.العلوم االجتامعية األخرى

يف هــذا العدد نلتقي املؤرخ الجزائري نارص الدين ســعيدوين الذي ينقل لنا تجربتــه الخاصة مع علم التاريخ وتعامله مع

. ونتعرف الكتب املؤسسة التي أثرت يف إنجازاته العلمية.املادة التاريخية

Masarat (Trajectories) seeks to introduce Arab scholars who have made distinguished contributions through their
historical writings, and to reveal the core of their relationships with the subjects which they explored and the
difficulties they encountered – be they material, methodological or related to their access to sources. This section
also aims to reflect on the extent to which these researchers have benefited from contemporary historiographical
schools of thought and their openness to the other social sciences. In this edition, Ostour introduces its readers
to Algerian historian Nassereddine Saidouni, who reflects here on his personal experience with the academic
domain of history and his relationship with historical materials. He also discusses the seminal works of history
which impacted his life's work.

257

العدد 2

متوز  /يوليو 2015

السؤال األول :كيف كانت عالقتك األوىل بالتاريخ؟ وما هي الرشوط التي دعتك لتكريس أعاملك

يف البحث التاريخي؟

إن يل َم ً
فطريا إىل التاريخ ،فقد كانت تستهويني منذ الطفولة الباكرة أحداث املايض
يل
اإلجابة :ربما ال أجانب الحقيقة إذا قلت ّ
ًّ

نمت هذا امليل بساطة حياة الريف الذي
بتصوراتها الخيالية فته ّز مشاعري ،وتشحن نفيس رواياتها ومالمحها ومشاهدها املؤثرة .وقد َّ

نشأت فيه ( ،)1947 - 1940وما كنت أستمع إليه من حكايات الوالدة التي كانت تسبغ عىل قصص املايض – وأغلبها حكايات شعبية -

مسحة من الخيال والتصور الخرايفّ .
ً
ثم يف
ولعل هذا ما جعلني ،أثناء دراستي االبتدائية يف مدرسة التهذيب بالتالغمة (ّ ،)1950 - 1947
كثريا بماديت التاريخ والجغرافية ،قبل أن يصبح التاريخ مجال قراءايت املفضل
مدرسة الرتبية والتعليم بقسنطينة (،)1955 - 1950
أهتم ً
ّ

تحول التاريخ ً
فعل ،مع
يف مرحلة التعليم الثانوي بقسنطينة يف معهد عبد الحميد بن باديس ويف الكلية الكتانية ( .)1958 - 1955وقد ّ
أحداث الثورة الجزائرية التي عشتها يف مدن قسنطينة وعنابة والجزائر وبجاية ( ،)1962 - 1954إىل ملجأ روحي ُي ّ
غذي الوعي ويشحن
النفس ويفتح آفاق املستقبل الواسعة.

استبدت يب رغبة جامحة يف دراسة التاريخ ،ووجدت ضالتي يف فرع التاريخ والجغرافية بمعهد
وبعد استقالل الجزائر (عام ،)1962
ّ

لتفوقي يف الدراسة واحتفاظي بالرتبة األوىل َطوال
الدراسات العربية العليا بجامعة الجزائر ،فكان عطيش للتعلم وشغفي بالتاريخ سببني ُّ

مر ًة أخرى إىل الجامعة لدراسة التاريخ والجغرافية واألدب العريب ،لكنني وجدت
الفرتة  ،1966 - 1963وقد شجعني ذلك عىل االنتساب َّ
منقطعا عن مدرسة املعلمني العليا التي حصلت عىل منحة دراسية فيها ( ،)1966 - 1964فارتبطت
عرضا عن دراسة األدب العريب،
نفيس ُم ً
ً

باختصاص التاريخ والجغرافية بكلية اآلداب بجامعة الجزائر ،وحصلت عىل شهادة الليسانس يف التاريخ عام  1969وشهادة الليسانس

يف الجغرافية عام .1971

بعد ذلك ،ارتبطت بدراسة التاريخ الحديث ،وتوجهت إىل دراسة الفرتة العثمانية من تاريخ الجزائر ،عندما سجلت لتحضري رسالة

دكتوراه الدور الثالث يف موضوع "النظام املايل للجزائر أواخر العهد العثماين ( ،")1974 - 1969تحت إرشاف األستاذ الدكتور أبو القاسم

سعد الله .وبعد حصويل عىل دكتوراه الدور الثالث بدرجة االمتياز وتوصية من لجنة املناقشة بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات عام ،1974
لكن أوضاع جامعة الجزائر آنذاك لم تكن تسمح بتحضري دكتوراه دولة ،فحاولت التسجيل
زادت رغبتي يف استكمال مساري األكاديميّ ،
بجامعة القاهرة مع األستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم الذي وجدت منه ّ
لكن صعوبات التسجيل وعراقيله
كل املساعدة والتشجيعّ ،

جعلتني أتوجه إىل فرنسا ،وحظيت بالتسجيل يف تحضري رسالة دكتوراه دولة بجامعة إيكس آن بروفانس  Aix - en - Provenceتحت
إرشاف أحد أساطني الدراسات العثمانية يف الغرب؛ األستاذ الدكتور روبري مونرتان  ،Robert Mantranوقد كان نعم األستاذ املوجه

واملشجع والناصح َطوال تحضريي أطروحة دكتوراه دولة تحت إرشافه ( ،)1988 - 1979وكان يشجعني عىل املزيد من القراءة والتعمق
ّ

يف البحث أثناء تواصيل معهَ ،
مما هو معتاد،
وطوال فرتة املنحة العلمية بفرنسا .وهذا ما جعل فرتة تحضريي للرسالة تستغرق وق ًتا أطول ّ
ً
موضوعا للمهتمني بدراسة الفرتة
جدا ،وكانت رسالتي
وإن كانت الحصيلة
مجزية .فقد حصلت عىل درجة دكتوراه دولة بدجة مرشف ًّ
ً

العثمانية من تاريخ الجزائر وتقديرهم.

إن انجذايب إىل القراءات الجانبية املتصلة بالتاريخ ،واشتغايل بالتدريس يف قسم التاريخ بجامعة الجزائر ،وإقبايل عىل املشاركة
ّ

يف النشاط العلمي ،ومشاركتي ببحوث يف عديد املؤتمراتّ ،
وتول إدارة معهد التاريخ ( ،)1988 - 1980ك ّلها عوامل أخَّ رت حصويل
عمق وشامل يف مجال دراسة
عىل درجة األستاذية إىل فرتة الحقة (عام  ،)1992لكنها سمحت يل باكتساب تكوين علمي متكامل ُ
وم َّ

حاليا؛ إذ أصبح الطالب يستكمل مساره العلمي يف سنوات محدودة ،وكأنه يف سباق مع الزمن،
التاريخ العثماين ،عكس ما هو شائع ًّ
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مسـارات

فيضطر إىل أن يبدأ مساره العلمي وتكوينه األكاديمي بعد
وهو ما يحول دون أن تكتمل قدراته يف البحث واكتساب النضج العلمي،
ّ

حصوله عىل املؤهل العلمي.

أن أصبح التاريخ ،وما يتصل به من علوم رافدة
كانت حصيلة هذا املسار العلمي يف الدراسة والبحث والتدريس والنشاط الثقايف ْ

ومساعدة ومفرسةُ ،ي ِّ
يل الفضاء العلمي املفضل ،ويشغل ّ
شكل بالنسبة إ ّ
جل اهتمامايت الفكرية وأنشطتي الثقافية .وارتبط ذلك بتوسع يف
وتعمق يف املعالجة ،فاتسعت دائرة اهتمامايت يف البحث والدراسة من الجزائر العثمانية إىل البعد املغاريب واملجال
الرؤية وتطور يف املقاربة ُّ

العريب والفضاء املتوسطي ،وتجاوزت الرتكيز يف الجانبني االقتصادي واالجتماعي إىل استكمال الجوانب األخرى يف معالجة التاريخ؛

وذلك باالهتمام بالرتاث ودراسة الجوانب السياسية والثقافية يف بعدها التاريخي ،ويف تأثرياتها الحالية وإسقاطاتها املستقبلية .وبذلك

أعد أكتفي باملسائل االقتصادية والقضايا االجتماعية ،بل أصبحت
تجاوزت التاريخ الحديث إىل ما يتصل بفرتات سابقة والحقة ،ولم ُ
أميل إىل اإلشكاليات الفكرية واملقاربات الثقافية.

السؤال الثاين :اشتعلت مبجاالت بحثية جديدة كالدميوغرافية ،والتاريخ االقتصادي ،فام الداعي إىل
االهتامم بهذه املجاالت؟ وما هي العوائق التي واجهتك؟ وهل كان لهذه املجاالت ُر َّواد من طلبتك؟
اإلجابة :لقد أصبحت الديموغرافية ،واإلحصاء ،وعلم االقتصاد ،ضمن اهتمامايت العلمية الرتباط هذه املجاالت بالقضايا

االقتصادية واملسائل االجتماعية واألوضاع السكانية التي درستها ضمن التاريخ االقتصادي واالجتماعي بالنسبة إىل الفرتة العثمانية
من تاريخ الجزائر ،أثناء تحضريي لرسالة دكتوراه الدور الثالث (النظام املايل للجزائر أواخر العهد العثماين) وإنجازي لدكتوراه دولة

بعنوان "ريف إقليم مدينة الجزائر ( .")1830 - 1792وقد ساعدتني تلك املجاالت املعرفية عىل االنتفاع بمناهج الديموغرافية وطرائق
علم اإلحصاء دراستي للجغرافية ،وترددي عىل ندوات التاريخ االقتصادي بجامعة إيكس آن بروفاس أو أثناء املنحة الدراسية بفرنسا

( ،)1983 - 1980وكانت آنذاك بسبب تأثري مدرسة الحوليات موضع اهتمام الباحثني يف التاريخ الحديث ،فكان ذلك االهتمام من
العوامل التي ساعدتني عىل إنجاز رسالتي وتوجيه نشاطي لدراسة الحياة اليومية وقضايا الوقف يف الفرتة العثمانية.

ً
ً
أول رشوط تأصيل البحث
عملية
وقد كان استخدام املعطيات اإلحصائية والديموغرافية يف معالجة قضايا التاريخ،
أساسية ومن ّ

وإعطائه الطابع العلمي؛ أل ّنها رضورية يف عملية التحليل االجتماعي واالقتصادي ،ومن دونها ال يمكن االنتفاع باملعلومات التاريخية
أي موضوع تاريخي
املستخلصة من وثائق األرشيف .وضمن هذا املنحى ابتعدت عن العرض الحديث للتاريخ ،ورصت أنفر من معالجة ّ

معالجة َّ
مرك ً
ً
بة
أن النشاط اإلنساين يتطلب من املؤرخ
جمع املعلومات ويعرض لألحداث بأسلوب روايئ حديث،
وخصوصا ّ
ً
يعتمد عىل ْ
تخضع للرشوط الطبيعية ،واملعطيات الديموغرافية ،والتحاليل االجتماعية ،والعوامل النفسية.

إن التوجه إىل دراسة التاريخ يف بعده اإلنساين بالرجوع إىل علوم اإلنسان األخرى؛ كاالقتصاد والديموغرافية ُمهمة صعبة ،وعمل
ّ

أن أصعب
شاق يتطلب التعمق يف التحليل والنظرة الشاملة للفعل البرشي ،وهو ما يجعل الديموغرافية واإلحصاء رضور ًة يف البحث .عىل ّ
ما يف هذا التناول التاريخي متم ّثل بكيفية املزاوجة بني النفس العلمي الخاضع لإلحصائيات والجداول من جهة ،واملنحى اإلنساين

كبريا
ألحداث التاريخ الذي ُيكسب العمل التاريخي قيمته اإلنسانية وبعده الحضاري من جهة أخرى .وقد تطلب مني هذا األمر ً
جهدا ً
ً
طويل يف إنجاز ما كنت
ودفعني إىل دراسات جانبية كادت تبعدين عن اختصاص التاريخ باملفهوم املتعارف عليه ،بل جعلني أستغرق وق ًتا
يربر ذلك يف نظري سوى التعمق يف البحث ،واإلحاطة بدقائقه ،وما يرتتب عىل ذلك من تحديد للرؤية يف
أنوي عمله من البحوث ،وال ّ
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قضايا التاريخ ،وتجاوز التاريخ الحديث الروايئ إىل التاريخ التحلييل االستنتاجي .وهذا ما حاولت تجسيده يف بحوث عديدة أنجزتها يف

مجال التاريخ االجتماعي واالقتصادي ،وال سيما ما يتصل منها بامللكية والجباية والوقف وأوضاع املعيشة وحالة السكان.

وبالنظر إىل إرشايف عىل عديد الرسائل الجامعية ،فقد حاولت توجيه بعض الطلبة إىل البحث يف التاريخ االجتماعي واالقتصادي

للجزائر يف العهد العثماينً ،
أمل يف أن يساهموا يف تطوير الدراسة يف القضايا املتصلة بالتاريخ االقتصادي؛ كالديموغرافية ،والصحة،

وأن
وأن إمكانات البحث فيها محدودةّ ،
أن هذه الجوانب من التاريخ صعبة التناولّ ،
والسكان ،واألوقاف والجباية .وعىل الرغم من ّ

فإن بعض الطلبة كان لهم استعداد لرفع هذا التحدي ،فكانوا يف صدارة
صعوبة التواصل مع املكتبات ودور األرشيفات تزيدها
ً
تعقيداّ ،

أن ما ملست فيهم
قيمة يف هذا االختصاص ُت ِّ
بش بمستقبل علمي واعد لهمُ .يضاف إىل ذلك ّ
الباحثني الذين أرشفت عليهم وأنجزوا أبحاثًا ِّ

كثريا من املساهمات يف مجال البحث يف التاريخ االقتصادي
ويف غريهم من رغبة ،وجدية ،وإرصار ،بشأن البحث ،يجعلني أنتظر منهم ً
حاليا يف صدارة الباحثني يف هذا املجال ،نذكر  -عىل سبيل املثال ال الحرص  -األساتذة
واالجتماعي .ومن هؤالء الطلبة الذين أصبحوا ًّ
ً
قدم بحوثًا
الدكاترة :ودان بوغفالة بجامعة معسكر الذي أنجز
أطروحة متميز ًة يف موضوع األوقاف ،ومحمد حوتية بجامعة أدرار الذي ّ

ً
ً
قي ً
جيد ًة متع ّلقة بالريف القسنطيني ،والنظام
مة متع ّلقة بقبيلة كنته يف منطقة توات واألزواد ،وفلة القشاعي التي أنجزت
أعمال
علمية ّ
ّ
أيضا صليحة عالمة التي بحثت يف الحالة
الرضيبي بالرشق الجزائري ،والوضعني الصحي والسكاين يف الجزائر يف العهد العثماين ،ونذكر ً

الصحية ملقاطعة الجزائر يف الفرتة االستعمارية.

الســؤال الثالث :ما هي نوعية املادة التاريخية التي غذَّت أبحاثك؟ وما هو النص الذي اســتأثر
سا يف أعاملك؟
بانتباهك وتراه
مؤس ً
ِّ
هت بحويث نحو التاريخ الحديث ،فكان ّ
جل اهتمامي ّ
مرك ًزا
اإلجابة:
ُ
وتوج ْ
ارتبطت بالبحث التاريخي من خالل الدراسة الجامعيةّ ،

انصب جهدي عىل البحث عن املصادر األولية واالطالع عىل وثائق
وخصوصا ما يتصل منه بتاريخ الجزائر .وبذلك
يف العهد العثماين،
ً
ّ
األرشيف أل ّنها ُت ِّ
لتعرف واقع األحداث وطبيعة املعامالت اليومية .وهذا ما دفعني إىل االطالع عىل
شكل املادة الخام والوسيلة املفضلة ُّ

الودائع العثمانية باألرشيف الوطني الجزائري التي تتضمن دفاتر البايليك ،وسجالت بيت املال ،ووثائق املحاكم الرشعية املعروفة

بـ "" ، Série Zوالبحث يف أرشيف ما وراء البحر بإيكس آن بروفانس  M. O. Aحيث تتوافر مادة أرشيفية متع ّلقة بالجزائر يف العهد
العثماين .كما أنني بحثت يف ودائع وزارة الحرب الفرنسية بقرص فانسان بباريس  G/ Série H، .A. Mويف محفوظات وزارة الخارجية

الفرنسية بنانت (األرشيف الدبلومايس) ،ويف األرشيف الوطني بباريس  P، .A. Nوأرشيف الغرفة التجارية بمرسيليا  .C. M .A. Cكما

أتاح يل السفر إىل إسطنبول زيارة األرشيف العثماين التابع للوزارة األوىل الرتكية ،وال سيما األقسام التي تضم بعض الوثائق الخاصة
أن ّ
جل املادة األرشيفية املتوافرة يف هذه األرشيفات تخص
املهمة (مهمة دفرتي) .وبما ّ
بالجزائر؛ مثل دفاتر الديوان الهامايوين ،ودفاتر ّ
اإلدارة املحلية ،وتتعلق بالنشاط االقتصادي ،وتسجل ّ
فإن أغلب أعمايل تركزت يف معالجة املسائل االقتصادية
كل ما يتصل باألوقافّ ،

وخصوصا منها امللكية والجباية ،واملعامالت التجارية ،وأوضاع األوقاف ،ومداخيل اإلدارة املحلية.
والقضايا االجتماعية،
ً

حد ذاتها غري كافية لتغطية جميع جوانب البحث يف التاريخ االقتصادي
أن املادة األرشيفية يف ّ
السياق تجدر اإلشارة إىل ّ
ويف هذا ِّ

واالجتماعي ،وهو ما يتطلب الرجوع إىل الرحالت ،والتقاييد الشخصية ،والروايات الشفوية ،بوصفها مصادر أولية قد تتوافر عىل ما ليس

تبي يل عند تحقيق بعض املخطوطات؛ من قبيل قانون أسواق مدينة الجزائر ،ورحلة العالم والرحالة
يف الوثيقة األرشيفية ،وهذا ما ّ
األملاين هابنسرتايت  J.E.Hebenstreitيف شمال أفريقيا ،وأوضاع الرشق الجزائري يف القرن التاسع عرش.
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سري الباحثني العرب يف مجال الكتابة التاريخية
حوار مع املؤرخ الجزائري نارص الدين سعيدوين

مسـارات

علميا ،فهي بالنسبة
أن البحث يف مجال التاريخ يتطلب االستعانة بمختلف املعارف اإلنسانية التي يجد فيها الباحث نف ًَسا
كما ّ
ًّ

أن جهد الباحث وإن تواصل ،وحياته
إليه ارتياد ملجهول واستكشاف صور جديدة للمايض بأبعاده الثالثة :الزمني والنوعي والبيئي ،عىل ّ

وإن طالت ،ال ّ
يمكنانه من استكمال مشاهد املايض الحية إال يف إطار عمل مجموعات من الباحثني ،وهذا ما تفتقده وضعية البحث
كل ٍ
حاليا يف العالم العريب .وعىل ّ
كثريا عىل العمل ضمن مشاريع بحث
حالّ ،
فإن املؤرخ األصيل والباحث املبدع ال يعوالن ً
التاريخي ًّ

مق َّننة ،ألنهما مرتبطان بمنظورهما الحضاري وأسلوبهما الخاص يف البحث القائم عىل تكامل املعارف اإلنسانية يف إرصاد الحياة اليومية
لألفراد وتحليل األوضاع التي عاشتها املجتمعات.

ً
وضمن هذا التوجه كانت مساهمات بعض املؤرخني يف التاريخ االجتماعي واالقتصادي ،بالنسبة إ ّ
قدم
يل،
أعمال رائدةً .فهي ُت ِّ

ٌ
ً
موفقة
أن كنت عىل اتصال
وعمق النظرة ،وحيادية املوقف .ولع ّلني
نماذج
محظوظ ْ
وتؤسس كتابة تاريخ إنساين يجمع بني دقة البحثُ ،
ِّ
ببعض أصحاب هذه املساهمات بسبب االختصاص والدراسة .من العالم العريب ،أذكر منهم عىل سبيل املثال بعض من كانت لنا معرفة به

من خالل التخصص .ومنهم األساتذة الدكاترة :أبو القاسم سعد الله ،وعبد الكريم رافق ،ومحمد عدنان البخيت ،وعبد العزيز الدوري،

ومحمد الهادي الرشيف ،وعبد الجليل التميمي ،وعبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ،وعبد امللك خلف التميمي ووجيه كوثراين،
ومسعود ظاهرّ .أما من العالم األورويب ،فأذكر :روبري مونرتان ،وبابر يوهانسن ،وآندري ريمون ،ودانيال بانزاك ،وجيل فانشتاين ،ولوسيت

فالنيس ،وآندري نويش ،وغريهم.

كما كانت بعض الكتابات بالنسبة إ ّ
ً
ناجحة للسري عىل منوالها؛ من قبيل :األسس الجغرافية لتاريخ اإلسالم لكزافييه دو
يل نماذج

بالنهول  ،Xavier de Planholوإسطنبول يف النصف الثاين من القرن السابع عرش لروبري مونرتان  ،Robert Mantranوالتجار والتجارة يف
القاهرة يف القرن الثامن عرش آلندري ريمون  ،Andre Raymondوالبحر املتوسط يف عهد فيليب الثاين لفرناند برودال ،Fernand Braudel

والتاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية لخليل إينالجك .Halil Inalcık

إن املساهمة التاريخية املميزة لهؤالء املؤرخني ،وغريهم من املؤرخني الذين يماثلونهم والذين لم ُيتح يل إمكان التعرف إليهم
ّ

عد األرضية املؤسسة لبناء تاريخي متكامل يستجيب لتطلعات األجيال الصاعدة من املؤرخني ،و ُت ّ
مكن
ولم أتمكن من دراسة أعمالهمُ ،ت ّ
التاريخ من فرض حضوره الثقايف وحفظ قيمته األكاديمية.

ســت
الســؤال الرابع :كيف تقيِّم األعامل التاريخية التي تناولت موضوع الثورة الجزائرية وقد ك ّر
َ

لها بعض أعاملك؟

علميا يسمح لها باالبتعاد عن النظرة
مستوى
إن الدراسات التاريخية املتع ّلقة بالثورة الجزائرية ( )1962 - 1954لم تبلغ
اإلجابةّ :
ً
ًّ

ِّ
ويمكنها من تجاوز ما كتبه الفرنسيون عنها ،وذلك عىل
الذاتية والحماسة الوطنية لدى الجزائريني والكتاب العرب واملسلمني،

الرغم من انقضاء أكرث من نصف قرن وموت
شأن
حتما إىل تراجع تلك الدراسات َ -
أغلبية من شارك فيها أو عايشها ،وهو ما يؤ ِّدي ً
ّ
ّ

ويحولها إىل فرتة رومانسية ملحمية ،ويحرم األجيال الحالية من االنتفاع بالدروس
جميع الثورات الكربى – إىل ذاكرة التاريخ،
ّ
املستخلصة منها.

حدث ٌ
جلل يف التاريخ العريب املعارص ،ويف مسرية شعوب العالم الثالث .فهي حصيلة التجربة التاريخية للشعب
وإن الثورة الجزائرية
ٌ
ّ

ً
ممثل بجمعية العلماء املسلمني
الجزائري ،وإفراز للوعي الوطني الذي ب َّثته الحركة الوطنية يف أوساط الجزائريني بجناحيها اإلصالحي
ً
وحدت
الجزائريني ،وجناحها االستقاليل
ممثل بزعامة مصايل الحاج .كما أنها بمنزلة الوالدة التاريخية للدولة الجزائرية املعارصة .فقد ّ
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ً
ً
تاريخية ال يرقى إليها الشك ،وأعطت
وأضفت عىل نظام الحكم
شعورا
أقاليم الجزائر ،وآخت بني سكانه ،وأكسبتهم
رشعية
وطنياْ ،
ً
ًّ
وشعبا ،ووحد ًة ال يمكن املساس بها.
ترابا،
الكيان الجزائري ً
ً

ّ
ً
وتشكلت نواته مع
تاريخي لهذه البالد ،بدأت مالمحه األوىل بمملكة نوميديا القديمة،
كما كانت الثورة الجزائرية
خاتمة لتطو ٍر
ٍّ

وتحددت حدودها وعاصمتها وعالقاتها
الدول اإلسالمية التي ظهرت بالغرب اإلسالمي ،من حماديني وزيانيني ،واستكملت مؤسساتها
َّ
تحديا حاول القضاء عىل كيانها الحضاري ووجودها البرشي يف الفرتة
الدولية منذ القرن السادس عرش يف إطار الرابطة العثمانية ،وعاشت
ً

ضد الفرنسيني وجهد الحركة
االستعمارية ،بعد تجربة ُحكم وطني عىل عهد األمري عبد القادر ،قبل أن يتبلور شعور وطني بسبب املقاومة ّ

الوطنية بمختلف توجهاتها .وهكذا كانت الثورة الجزائرية بمنزلة حصيلة لتجربة الشعب الجزائري التاريخية؛ فهي انتقام من حيف
ٍ
ٍ
وانعتاق تحرري ،ووالدة جديدة للشعب الجزائري يف إطاره العريب وبعده اإلسالمي وصريورته املغاربية.
تراكم ثوري،
وتعبري عن
التاريخ،
ٌ

متفحصة لألعمال التاريخية املتع ّلقة بالثورة الجزائرية ،سواء منها ما كتبه الجزائريون أو ص َّنفه الفرنسيونّ ،
ً
إن نظر ًة
ظل
مقترصا
ّ
ً

وعرض ملواقف أيديولوجية ،وتسجيل ألحداث
رسد تاريخي ،وحكايات لذكريات شخصية،
ٌ
عىل تحليل جدلية الثورة الجزائرية .فهو ٌ

وبغض النظر عن القيمة التاريخية واملستوى العلمي لهذه األعمال ،فإ ّنها ّ
تظل يف نظري قارص ًة عن تفكيك بناء
سياسية ووقائع حربية.
ِّ
املعبة عن عبقرية الشعب الجزائري،
الجدلية التاريخية للثورة الجزائرية ،ولم تستطع نقلها من مستوى حرب االستقالل إىل منزلة الثورة ِّ

وهو ما جعل إشعاعها التحرري محدو ًدا ،ولم يسمح بمواصلة تراكمها الثوري.

عدُّه أساســيًّا يف موضوع الدميوغرافيــة التاريخية
الســؤال الخامس :ما هو املؤلــف الذي ت ُ
ونسجت معه عالقات حميميةً؟

اإلجابة :بالنظر إىل اهتمامي بالعلوم املساعدة للتاريخ؛ ومنها الديموغرافية واإلحصاء ،وبالنظر إىل توجهي إىل دراسة التاريخ

تعب عن أوضاع السكان ،وأحوالهم
االقتصادي واالجتماعي ،فقد تعاملت مع املعطيات الديموغرافية واألساليب اإلحصائية؛ أل ّنها ّ

خصوصا عند دراستي للحياة الريفية بإقليم مدينة الجزائر املعروف بدار السلطان
املعيشة ،ونشاطهم االقتصادي .فهذا ما تبين ُته
ً

السلطة
( ،)1830 - 1792انطال ًقا من الوسط الطبيعي ،والوضع البرشي ،ورشوط البيئة ،ونمط الحياة ،ونوعية االقتصاد ،وعالقة ُ
ّ
املحل ،وأصناف الصناعات التقليدية ،وتطور األسعار ،وواقع الدورة
بالسكان ،ومستوى التقنيات الفالحية املستخدمة ،وأهمية التبادل
اإلنتاجية الفالحية ،وغريها من املعطيات.

دافعا الستخدام الديموغرافية واإلحصاء يف املسائل املتع ّلقة
وقبل ذلك كانت دراستي للنظام املايل للجزائر أواخر العهد العثماين ً

أن عالقتي بالديموغرافية
باستخالص الجبايات ،وتحديد األسعار ،ومداخيل الخزينة ،وأجور العمال واملوظفني وجراياتهم .عىل ّ
ّ
تعب عنه من نشاط
تظل محدود ًة بكيفية استخدامها يف التوزيع العددي والوضع املعييش وما يرتبط بذلك من تغريات يف اإلنتاج ،وما ّ
حدد
اقتصادي ،ووضع صحي ،وبنية اجتماعية ،وتوزيع سكاين ،بحسب الخدمات ،واملهن ،والطوائف ،واالمتيازات واملداخيل؛ أل ّنها ُت ّ

شكل املجتمع ،وترصد الظواهر البرشية ،وتفرس أسبابها والنتائج املرتتبة عليها ،وتس ّلط الضوء عىل طبيعة العالقات بني املدينة والريف،
السلطة والسكان ،وعىل مستوى املعيشة ،وطريقة الحياة ،ونوعية النشاط االقتصادي.
وبني ُ

كل ٍ
وعىل ّ
وخصوصا املعطيات
فإن تجربة البحث أظهرت يل رضورة االنتفاع باملعارف اإلنسانية التي تخدم املعرفة التاريخية،
حالّ ،
ً

ً
ً
ً
حقيقية بالنسبة
علمية
قيمة
الجغرافية واملناهج الديموغرافية واإلحصائية .وقد كانت بعض الدراسات رائد ًة يف هذا املجال؛ ما أكسبها
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إ ّ
يلّ ،
ولعل أهمها ما كتبه البروس  Ernest Labrousseعن حركة األسعار واملداخيل يف فرنسا يف القرن الثامن عرش((( .وبلوك عن التاريخ
الريفي  ،(((Marc Blochولوسيت فالنيس  Lucette Valensiعن الفالحني التونسيني يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش((( ،أو كتابات

ّ
كل من فرناند برودال عن العالم املتوسطي عىل عهد امللك اإلسباين فيليب الثاين((( ،وآندري نويش  André Nouschiعن مستوى معيشة
سكان الريف القسنطيني عام .(((1915

السؤال السادس :كيف تحولت من االهتامم بالتاريخ االقتصادي
إىل االهتامم بتاريخ املوريسكيني وهجراتهم؟
يتحول اهتمامي من مسائل التاريخ االقتصادي إىل قضايا التاريخ املوريسيك ،بل كان االهتمام بهذا التاريخ
اإلجابة :يف الواقع لم
َّ

ً
نتيجة لتوسع اهتمامايت نحو ما يتصل بالنشاط االقتصادي واالجتماعي يف الفضاء املتوسطي؛ ما سمح يل بالتوسع يف دراسة األوقاف،
ودفعني إىل االهتمام بأوضاع املوريسكيني ،انطال ًقا من دار هجرتهم بالبالد الجزائرية والعودة إىل مواطنيهم بإسبانيا .وقد كان للتعامل
مع إشكالية املوريسكيني دافعان أحدهما عاطفي واآلخر علمي .فالدافع العاطفي بدأ برحلة جامعية إىل إسبانيا (عام  ،)1965ومع تكرر

ور ِّسخ يف نفيس هذا
رحاليت إىل األندلسّ .أما الدافع العلمي فقد فرض نفسه بسبب الحضور املوريسيك بالجزائر يف العهد العثماينُ .
االهتمام من خالل تواصيل مع مؤتمرات الدراسات املوريسكية يف عديد األقطار ،وكان يل ّ
حظ حضور بعضها يف تونس ،ودمشق،

والرياض ،وطرطوشة ،وإيكس آن بروفانس .وكانت حصيلة بحويث العلمية يف املسألة املوريسكية دراسات وترجمات عديدة ،نُرش القسم
األكرب منها يف كتايب دراسات أندلسية :مظاهر التأثري اإليبريي والوجود األندليس بالجزائر).(6

ألن هذه املسألة إشكالية متصلة بالبعد
ألي باحث يف التاريخ الحديث تج ّنبه؛ ّ
ثم ّ
إن املسألة املوريسكية واقع تاريخي ال يمكن ّ
ّ

اإلنساين والقيمة الحضارية ،وأل ّنها خاتمة التاريخ اإلسالمي لألندلس والبداية الفعلية للتوسع األورويب يف البالد العربية اإلسالميةً ،
فضل
عن أ ّنها مسألة طمسها التاريخ ،وتجاهلها الباحثون ،وتناساها العرب وطمستها محاكم التفتيش .لذا ينبغي للباحثني أن ُيعيدوا طرحها

ً
متبادل وتسمح بتفعيل
للبحث فيها وتسليط الضوء عليها ،بوصفها مؤرشًا لعالقة اإلسبان بمنطقة املغرب العريب .كما أنها تؤسس اعرتا ًفا
متفتح عىل التاريخ اإلسالمي باألندلس
حاليا
مجال البحث التاريخي يف العالقات اإلسبانية العربية،
وخصوصا ّ
ٌ
ً
أن املجتمع اإلسباين ًّ

األهمية إىل هذا التاريخ ،واألوضاع اآلن سانحة لذلك ،بعد أن تخلصت إسبانيا والربتغال من
وأن ضمريه الجمعي ال يرفض إعادة
ّ
ّ
عام باملسألة يشارك فيه الباحثون العرب زمالءهم
املفهوم القومي يف معالجة تاريخهما ،وبعد أن توافرت الوثائق األولية ،وظهر اهتمام ٌّ
وخصوصا منهم اإلسبان ،وانفتح مجال فسيح لطرح القضية املوريسكية وحضورها التاريخي بإسبانيا وخارجها يف عديد
األوروبيني
ً

املؤتمرات واللقاءات والندوات التاريخية .وهذا ما نحاول توضيحه يف النقطة التالية من خالل عرض القضية املوريسكية من وجهة
نظر إسبانية ،استنا ًدا إىل آراء رودريغو دوساياس  Rodrigo de Zayasصاحب أطروحة "إرهاب الدولة املمارس تجاه مسلمي األندلس".

1 Ernest Labrousse, Henri Sée & Roger Picard, Esquisse du mouvement des prix et des revenue en France au XVIIIe siècle (Paris: Dalloz,
1932).
2 Marc Bloch, Les caractères originaux de l'histoire rurale française (Paris: Colin, 1924).
3 Lucette Valensi, Fellahs tunisiens: l'économie rurale et la vie des campagnes aux 18e et 19e siècles (Paris: Mouton, 1977).
4 Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II (Paris: Colin, 1949).
5 André Nouschi, Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises de la conquête jusqu'en 1919 (Paris: PUF, 1961).

( 6بريوت :دار الغرب اإلسالمي.)2003 :
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مهــا عن القضية
الســؤال الســابع :يف بداية التســعينيات كتب رودريغو دوســاياس مؤلفًا
ًّ

مي "إرهاب الدولة" تجاه مسلمي األندلس ،فام هو
املوريسكية ،ورأى أ ّ
س ِّ
ن إسبانيا مارست ما ُ

تقييمك لذلك؟

لتعرف معاناة شعب اس ُتؤصل من
اإلجابة :بعد أن ظلت الدراسات املوريسكية تعالج من جهة أ ّنها مسألة تاريخية تتطلب البحث ُّ

جذوره ُ
وطمس من ذاكرة التاريخ – بسبب روح التعصب التي سادت العالقات بني اإلسبان واملغاربة أثناء حرب االسرتداد املسيحي

وأوضاع الرصاع املسيحي واإلسالمي يف حوض البحر املتوسط يف القرنني السادس عرش والسابع عرش – وجدنا دوساياس Rodrigo

ويخرج التاريخ املوريسيك
 de Zayasيعالج إشكالية املوريسكيني من منظور إسباين ينطلق من الضمري الجمعي للشعب اإلسباينُ ،

أساسا ملصالحة
السلطة املركزية إىل صميم التاريخ اإلسباين ،ويضع
ً
من خانة التهميش ،والفئات االجتماعية البعيدة من اهتمامات ُ

ً
وتعامل
إيجابيا بني ضفتي املتوسط يف
حقيقيا
تفاهما
تاريخية تسمح باستيعاب الوجود املوريسيك يف مجال التاريخ اإلسباين وتؤسس
ً
ًّ
ًّ
شبه الجزيرة اإليبريية وشبه جزيرة املغرب العريب.

عد من األدباء املتأثرين بالنظرة الرومانسية
عد دوساياس أحد العلماء العارفني بلغات عديدة ومن ذوي املعارف الواسعة ،كما ُي ّ
وي ّ
ُ

وجه إنتاجه األديب ومعالجاته التاريخية
والنزعة اإلنسانية ،وصاحب مكتبة رائعة بإشبيلية آثر أن يضعها تحت ترصف الباحثني ،وقد ّ
حاليا
نحو أوضاع املوريسكيني املسلمني واليهود ،وس ّلط الضوء عىل أوضاعهم املأسوية ،ولم تفُته مقارنة ذلك بوضع الفلسطينيني ًّ

تجاه االحتالل اإلرسائييل؛ ما جعله يف طليعة األدباء املناضلني من أجل إنصاف املظلومني وإعادة االهتمام بهم بعد أن طمسهم
التاريخُ ،
وألغي وجودهم بسبب التعصب األعمى الذي جسدته محاكم التفتيش واعتمدته الدولة اإلسبانية يف ذلك الوقت.
حاول دوساياس الذي ينحدر من عائلة عربية إشبيلية اعتنقت املسيحية أن يسرتجع ذاته ،وأن يندمج يف التاريخ األندليس،

ووجه أصبع االتهام إىل
عب عن ذلك كتابه ابن عريب أو معلم الحب((( ،وفرض نفسه
مدافعا عن القضية املوريسكيةّ ،
عىل نحو ما ُي ّ
ً

املمارسة العنرصية للدولة اإلسبانية آنذاك .وقد رجع يف ذلك إىل مخطوطات اقتناها من مجموعة اللورد هولند Collection du Lord

 Hollandعام  ،1989اشتملت عىل ً 87
تقريرا بشأن محاكم التفتيش بمملكة بلنسية ،وهي تعود إىل نهاية القرن
تضمنت 50
ورقة
ً
َّ
خضع للنقد
السادس عرش وبداية القرن السابع عرش؛ ما يجعلها بمنزلة مادة أولية يمكن استخدامها يف التاريخ املوريسيك عىل أن ُت َ

والتصنيف ،وهذا ما نجح دوساياس يف تناوله؛ ّ
فمكنه ذلك من توجيه اتهامات موثقة إىل الدوق دوالرما  Duc de Larmaاملكلف

وع ِّده من أكرب املجرمني يف التاريخ اإلسباين ،ذلك أ ّنه شارك يف تنفيذ سياسة عنرصية قضت  -كما
برتحيل املوريسكيني عام َ ،1609

توضح الوثائق ذلك  -عىل نحو  600.000موريسيك كانوا يعيشون يف مملكة غرناطة قبل سقوطها يف يد إيزابيال وفرديناندو
الكاثوليكيني عام .1492

أن
إن معالجة دوساياس التي تلتزم الصدق واملوضوعية عرضت املسألة املوريسكية من وجهة نظر أخالقية وإنسانية ،وأثبتت ّ
ّ

تقتيل املوريسكيني الذي استند إىل ممارسة عنرصية تهدف إىل تخليص الدولة اإلسبانية من العنارص غري اآلرية .فتلك املمارسة ،إذن،
أن هذا النقاء يأيت من األجداد الذين اعتنقوا الكاثوليكية وارتبطوا
تهتم بنقاء الدم أكرث من البحث عن الهراطقة  ،Hérétiquesوترى ّ
ً
أبديا ال يمكن التخلص منه بحسب تعبري رودريغو ،وهو ما جعل الدولة اإلسبانية آنذاك تقرتف
باملسيح من خالل التعميد
ارتباطا ًّ
Ibn'Arabi ou le maître d'amour (Paris: Séguier, 1998).
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عب محاكم التفتيش بوصفها مؤسسة تمارس عنرصية الدولة ،وهذه املمارسة ترقى إىل مستوى األيديولوجيات
جريمة تصفية عرقية ْ

القهرية اإلقصائية؛ إذ سمحت بإقرار ترشيع إسباين يصبح بمقتضاه عىل ّ
كل راغب يف االلتحاق بمؤسسة من مؤسسات الدولة ،سواء

جامعة ،أو ً
ً
دينيا ،أو جيشً ا ،أو إدارةً ،إثبات أنه من ساللة مسيحية ال يرقى إليها الشك.
كانت
سلكا ًّ

لقد أعادت معالجة دوساياس للمسألة املوريسكية ً -
فضل عن جرأته يف تجاوزت املقاربات املتحفظة للعديد من داريس القضية
ُ
كثريا يف أوساط
املوريسكية  -التاريخ املوريسيك إىل الواجهة ،وس ّلطت الضوء عىل املظالم التي ألحقت بمسلمي إسبانيا ،وأثارت نقاشً ا ً

الباحثني واملهتمني بالرتاث املوريسيك ومسألة تحالف الدولة اإلسبانية مع الكنيسة يف القرن السابع عرش ،وهو أمر أثار التساؤل عن
إمكان تكرر الفعل التاريخي ،من قبيل قوانني حكومة فييش أثناء الحرب العاملية الثانية التي استنسخت قرارات محاكم التفتيش

ً
خصوصا يف الذاكرة
مجال للدراسة استغله الباحثون يف تاريخ اليهود يف إسبانيا وأصبحت له مكانة،
يف معاداتها للسامية .فكان ذلك
ً
حاليا؛ كما يظهر ذلك بجالء للسائح يف مدن األندلس ،وال سيما يف الحي
اإلسبانية ،وأصبح له ً
أيضا حضور ُمؤثِّر يف الحياة بإسبانيا ًّ

ّ
ً
داللة تمثال ابن ميمون
ولعل أكرثها
اليهودي بغرناطة وقرطبة حيث جرت املحافظة عىل شواهده املعمارية وذكرياته التاريخية،

َّ
مكتفيا
غائبا عن األنظار،
أما الجانب العريب اإلسالمي ،فلم يجد من يهتم به،
وبيوت اليهود معرض محاكم التفتيش بقرطبةّ .
ً
وظل ً
بالبحث يف الرتاث والبكاء عىل األطالل .وبسبب املوقف العريب السلبي من املظاهر الحرضية باألندلس واختصاره ّإياها يف مظاهر

وخصوصا املغاريب ،بهذا الواقع وال يجد من يساعده
شكلية كاالستعراضات ،واالحتفاالت ،واملهرجانات ،يصطدم الباحث العريب،
ً
ّ
ٍ
ً
تواصل مع الرتاث األندليس ،ومنطلقًا للتفاعل
رابطة مع إسبانيا الحديثة،
أسس مدرسة موريسكية مغاربية تكون
وجرس
عىل وضع ُ
َ

حاليا حتى منطقة البلقان وأمريكا الالتينية.
مع توجهات الدراسات املوريسكية التي اتسع مجالها ًّ

م التاريخ
السؤال الثامن :أغلب كتاباتك التاريخية تتناول الفرتة العثامنية ،فكيف تق ِّيم ما يه ّ
العثامين منها؟

ً
موجهة إىل معالجة قضايا تاريخ الجزائر يف العهد العثماين ،وهي تؤلف أكرث من
اإلجابة :لقد كانت أغلب بحويث التاريخية

عتد به من اهتمامايت ،بل إ ّنه
مهما من حيايت وحي ًزا ُي ُّ
نصف مساهمايت التاريخية ،وهذا ما جعل ما كتبته عن العهد العثماين ً
جزءا ًّ

ُيم ِّثل – من وجهة نظري  -أفضل ما أ َّلفت ،ومن ذلك((( ،والحياة الريفية بإقليم مدينة الجزائر (دار السلطان) أواخر العهد العثماين
(((
قادرا عىل تجاوز هذين الكتابني.
( ، )1830 - 1791وعىل الرغم من التجربة الطويلة ،فإ ّنني أرى أنني لم ُ
أعد ً

ّ
ويظل من اختصاص الناقد واملحلل إلنتاجي ،فإنني أكتفي بالقول
وما دام الحكم يف ما كتبته يف التاريخ العثماين يرجع إىل القارئ

ً
منهجا وماد ًة
وأن مجال هذه الدراسات فسيح
إن تعاميل مع العهد العثماين
أن مستقبل الدراسات العثمانية ٌ
واعدّ ،
ورؤية ،يجعلني أرى ّ
ّ
ً

متعددة؛ سواء منها املتع ّلق بالحياة السياسية أو النشاط االقتصادي أو التفاعل االجتماعي والثقايف .ويتطلب هذا األمر
ومواضيعها
ّ

ليتم الوصول بالدراسات
من املهتمني بالعهد العثماين مراجعة النفس والتوقف ملعرفة الحصيلة والتفكري يف استكمال ما جرى إنجازهَّ ،

ً
معرفيا
العثمانية إىل املستوى املأمول الذي يسمح بتشكيل مدرسة تاريخية عثمانية تستقطب جهد الباحثني العرب وتؤسس
تواصل
ًّ
8

(قسنطينة  :املؤسسة الوطنية للكتاب.)1985 ،

( 9بريوت :دار الغرب اإلسالمي.)2001 ،
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إن بداية العمل يف هذا االتجاه تفرض عىل
يف مجال الدراسات العثمانية .ولعل مساهمتي املتواضعة يف هذا امليدان تسمح يل بالقول ّ
الباحثني يف الفرتة العثمانية تكاثف الجهد وتوجيهه لتطوير الدراسات العثمانية انطال ًقا من:

ً
جامعية ،أو دراسات
ӵӵوضع دراسات تقييمية نقدية ملا نُرش حتى اآلن يف التاريخ العثماين بالعربية وباللغات األجنبية ،سواء كانت رسائل
ً
ً
ً
شخصية ،مع تصنيفها وتحديد قيمتها العلمية ومدى مساهمتها املعرفية.
متخصصة ،أو مقاربات
آراء
عامة ،أو ً

ً
ً
ӵӵالبحث عن املزيد من املصادر التاريخية املتع ّلقة بالدراسات العثمانية ،سواء كانت موا ّد
أرشيفية ،أو تقارير وتقاييد
أثرية ،أو ودائع
ً
سهل للباحث الرجوع إليها.
ووثائق
محلية ،مع وضع جداول وفهارس ُت ِّ
حدد مادتها و ُت ِّ

ӵӵتوجيه الدراسات التاريخية العثمانية نحو آفاق أوسع للبحث ،ونحو ميادين حيوية  -برؤية جديدة  -انطال ًقا من تساؤالت الباحثني
خصوصا ما يتصل منها بالحياة الداخلية واملشاغل اليومية ،مع ضمان التواصل والتعاون من خالل الجامعات ،ومراكز
املختصني،
ً

البحث ،والهيئات العلمية.

ٍ
املالحظ؛ من جهة
طموح ،اعتما ًدا عىل النقاط املذكورة سابقًا من أجل تطوير البحث ،وتوسيع آفاقه ،وتجاوز النقص
ӵӵوضع خطة عمل
َ
تغطية الفرتات التاريخية واملسائل األساسية ،والتغلب عىل القصور املسجل يف املستوى العلمي أو املضمون التاريخي ،عىل أن تلتزم
َ
َ
العربية لتدارك تراجعها يف هذا املجال الذي نجحت فيه اللغة الرتكية ،وتدارك تقهقرها ملصلحة اللغات األوروبية ،بسبب
الكتابة
اللغة
خضوع عدد كثري من الباحثني العرب للتأثريات الثقافية الوافدة.

السؤال التاسع :كيف أصبحت دراسة الوقف إحدى اهتامماتك البحثية؟
اإلجابة :كان ذلك بسبب طبيعة وثائق الوقف التي ُت ِّ
ً
أساسية يف دراسة تاريخ الجزائر االقتصادي خالل العهد
شكل مصادر

العثماين ،مع افتقاد الوثائق املحلية وندرة التقييد والكتابات التاريخية املعارصة املتع ّلقة بتلك الفرتة .ولقد ملست أهمية وثائق الوقف

يف وقت ُمبكر بالنظر إىل تواصيل مع الباحثني املهتمني بالوثيقة الوقفية؛ ومنهم بابر يوهانسن ( Baber Johansenبجامعة برلني)
وآندري ريمون (بجامعة إيكس آن بروفاس) ،وعبد الكريم رافق (بجامعة دمشق) ،وعبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (بجامعة
القاهرة) ،وعبد الجليل التميمي (بجامعة تونس) .كما كان للمؤتمرات العلمية والندوات املتع ّلقة بالتاريخ االقتصادي لإلمرباطورية

أن
وواسعا من
كبريا
دور يف توجيه اهتمامي إىل دراسة الوثيقة الوقفية،
وخصوصا ّ
قسما ً
ً
ً
ً
العثمانية أو الخاصة بالدراسات الوقفيةٌ ،
األرشيف الجزائري وأرشيف ما وراء البحار بإيكس آن بروفانس يتعلق بوثائق الوقف .وكانت حصيلة تعاميل مع وثائق الوقف بهذه
األرشيفات إنجازي بحوثًا عديد ًة نُرش أغلبها يف كتايب الوقف يف الجزائر أثناء القرنني  12و13ه 18 /و19م :معالجة مصادره وإشكالية

ُّ
وتمكني من وضع
أيضا)،
البحث فيه( ،((1ودراسات تاريخية يف امللكية والوقف والجباية  -الفرتة الحديثة(( ((1الكتابان باللغة الفرنسية ً
أيضا.
كشاف بأدبيات الوقف بالجزائر ً

كبريا ،حصل الباحث عىل معلومات يف غاية األهمية يصعب عليه التقدم يف بحثه
وإذا كان الجهد املبذول يف دراسة الوثيقة الوقفية ً

ً
تبينته مع
تع ّد
من دونها ،بل إ ّنها ُ
رضورية من جهة استخدامها يف تغطية الفجوات والفراغات التي ظلت تحتاج إىل التوثيق .وهذا ما ّ
ٍ
مواصلة البحث يف قضايا الوقف مع الدكتورة راندي ديغيالم  ،Randi degguilhemضمن مشاريع بحث بني جامعة الجزائر وجامعة إيكس
آن بروفانس يف الفرتة  ،2004 - 2000وقد ُك ِّللت بعقْد ندوة ،عام  ،2001متع ّلقة بالوقف بجامعة الجزائر بعنوان "الوقف يف الجزائر يف

10
11

(الجزائر :البصائر للنرش والتوزيع.)2013 ،
(بريوت :دار الغرب اإلسالمي.)2001 ،
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القرنني  18و ،"19وندوة علمية أخرى بجامعة إيكس يف املوضوع نفسه عام  .2004وتواصل هذا الجهد بإنجاز بحوث أخرى ومواصلة

التعاون يف إطار مرشوع بحث عن األوقاف يف العالم اإلسالمي بإرشاف املركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا ،G. D. R. I/C. N. R. S

نشطه مجموعة بحث دويل ترشف عليها األستاذة ديغيالم خالل الفرتة .2015 - 2012
ُت ّ

توجه مجموعة من الباحثني الجامعيني الشباب بجامعتي الجزائر وإيكس
وكانت نتيجة هذا النشاط العلمي يف مجال الوقف ُّ

ملعالجة وثائق الوقف وربط بحوثهم بمضمونها .وبعد ذلك ،زاد االهتمام بدراسة الوقف بسبب إقبال عديد الطلبة عىل تحضري رسائلهم

يف مواضيع تتصل باألوقاف ،فتكونت مجموعة من الباحثني الجزائريني املختصني بالبحث يف وثائق الوقف ،واملرتبطني ببحوث لها
صلة بإشكاليات الوقف .ومن بني من تعرفنا إليهم وتعاملنا معهم :ودان بوغفالة ،ومعاوية سعيدوين ،ومصطفى بن حموش ،وزكية زهرة،

وعائشة غطاس ،وفاطمة الزهراء قيش ،وفتيحة الوليش ،وحنفي هالييل ،ونبيلة سفاج ،وسامية رشقي ،ومحمد طرفاين ،ومحمد ملني
عدون أطاريحهم الجامعية يف
تدعم نشاط هؤالء بظهور جيل جديد من الباحثني الجامعيني الذين ُي ّ
بكراوي ،ومحمد الكردايس .وقد َّ
مواضيع تتصل باألوقاف.

السؤال العارش :كيف تنظر إىل آفاق البحث التاريخي يف الوطن العريب؟
استنتاجا ملا جرى التطرق إليه ،وهي ُت ِّ
نظرا إىل
إن إشكالية آفاق البحث التاريخي العريب تفرض نفسها بوصفها
اإلجابةّ :
ً
شكل ً -

هما بالنسبة إىل الباحث العريب .كما أنها تطرح مسألة االسترشاف يف ضوء
األوضاع التي تعيشها الساحة الثقافية يف البالد العربية ًّ -

التحوالت والتحديات والرهانات التي تواجه الشعوب العربية التي ُت ِّ
شكل ذاكرتها التاريخية ومخزونها الحضاري ً
حاسما يف تبلور
عامل
ً
أساسيا للذات ،ويف تأكيد هوية الفرد وتالحم الجماعة.
ومكو ًنا
الوعي بالوجود،
ّ
ًّ

ً
ً
حيوية يف محاولة مراجعة النفس ،والحوار مع الذات ،وتحديد التموقع يف مرسح
عد التعامل مع التاريخ يف الفضاء العريب
مسألة
وي ُّ
ُ

ً
خيال للمايض ،وإن اندفعنا نحو املستقبل من دون مرآة عاكسة
التاريخ العاملي .فإن نفينا أنفسنا يف املايض ،ألغينا الحارض ،وجعلناه

ً
وتواصل بني
حوارا ب َّن ًاء بني ذكريات املايض وآمال املستقبل،
للمايض ،ألغينا أنفسنا وفقدنا ذاتنا .وهذا يفرض علينا أن نجعل التاريخ
ً
اإلنسان العريب بمكوناته التاريخية وبيئته الخاصة ومتطلباته الرضورية.

ً
وسيلة للتوجيه وأدا ًة للنضال ،كما
إن هذه املقاربة للبحث التاريخي تتطلب االبتعاد عن التاريخ الرسمي الذي يستعمل التاريخ
ّ

تتطلب الحذر من التاريخ "امللتزم" وذلك بغلق الباب أمام األيديولوجيات والتشهري باملؤرخني الذين ال يحسنون سوى استغالل التاريخ
ً
فضل عن االبتعاد عن التاريخ التقليدي املغلق عىل تراث املايض للتفاخر به والعيش عىل
ألغراضهم واستخدامه لخدمة قناعاتهم،

ذكرياته ،وقد أصبح أغلب املنتسبني إليه من هواة التاريخ .فباجتناب هذه التوجهات يف دراسة التاريخ ،تتحقّق الحرية يف البحث ويعمل
الفكر يف تحديد رؤيتنا للتاريخ بصدق ورصاحة بشأن مكونات مجتمعنا وآفاق مستقبلنا.

ً
ناتجة من األزمة الحضارية التي تعصف بالذهنية العربية،
إن آفاق البحث التاريخي يف املجتمعات العربية تواجهه مشاكل
ّ

وتحول دون وصول البحث التاريخي العريب إىل مستوى املساهمة العاملية من جهة األصالة يف الطرح ،واإلبداع يف املعالجة ،والقدرة عىل
ُ

االستدالل ،واملنطقية يف العرض ،والحرص عىل التبليغ واملحافظة عىل حرية الرأي .وقد أ َّدى ذلك إىل تأ ُّز ٍم يف النفسية العربية الهاربة من
ٍ
مفجر للطاقات ُي ِّ
مكنها
غري قادرة عىل الوصول إىل وعي ِّ
واقعها املحبط نحو ذكريات أمجاد املايض ،وهذا ما جعلها قارص ًة عن اإلبداعَ ،
حدد موقعها من عوملة املعرفة التاريخية،
من تتجاوز واقعها الراهن؛ أل ّنها لم ُتدرج خطابها التاريخي ضمن مورثوها الحضاري ،ولم ُت ِّ

واملوجهة يف معالجة املسائل التاريخية.
ولم تقُم برفض املراقبة الذاتية
ّ
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ويحتاج التعامل مع التاريخ ومجاالت البحث فيه إىل املزيد من إثارة التساؤالت وطرح اإلشكاليات ونقد األساليب واملناهج ،وهو

يتطلب بح ًثا عن الكفاءة
ومزيدا من الحرية ،كما يتطلب التعمق يف النقاش وتبادل الرأي ،حتى يكون الخطاب التاريخي العريب مرآ ًة
ً
ً
معربا عن هواجس اإلنسان العريب واهتماماته ،وخصوصيته الحضارية ،ونظرته املميزة للحياة؛ فيصبح املوروث التاريخي
صادقة ،ولسا ًنا ً

ويفجر الطاقات الذهنية
متوافقًا مع الذات العربية يف ذكرياتها التاريخية ،ويتحول من إرث ثقيل يتعب الذاكرة إىل واقع حي ُي ّ
نشط الفكر ّ
أمر ال يتحقّق إال بدمج الجانب النظري والعميل يف
املعطلة ،عىل ّ
أن ذلك يف نظرنا مرتبط بمسألة التوطن املعريف يف البيئات العربية ،وهو ٌ

ً
أخبارا لألمم والدول ورس ًدا ألعمال األشخاص.
وتحليل ،ال
نظرا وتحقيقًا
ً
ثقافتنا التاريخية ،فيصبح التاريخ ً

خصبا
حاليا ،أوجدت
فضاء
وخالصة القول ّ
ً
ً
إن عوملة املعرفة التاريخية التي فرضها تراكم املعارف العلمية للحضارة اإلنسانية ًّ

يتجاوز الخصوصيات وال يتوقف عند اجرتار الرصيد الحضاري أو التفاخر بالعرض املظهري .فالوجود الحضاري الذي يرصد التاريخ

مالمحه ويحدد عنوانه ،هو يف الواقع ،مساهمة معرفية تهدف إىل املحافظة عىل الخصوصية الثقافية يف إطار التنوع املعريف واالنفتاح عىل
جو
تنافيس؛ من أجل تحقيق الذات والرقي باملساهمة التاريخية إىل مستوى العطاء الحضاري اإلنساين ،وبذلك يصبح املؤرخ
اآلخر يف ٍّ
ٍّ

ألمته والعني الناقدة لواقعه.
العريب حقًّا ابن بيئته ونتاج عرصه ،واللسان ِّ
املعب عن الضمري الحي ّ
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من مؤلفات الباحث
•سعيدوين ،نارص الدين .الحياة الريفية بإقليم مدينة الجزائر (دار السلطان) أواخر العهد العثماين ( ،)1830 - 1791بريوت :دار
الغرب اإلسالمي.2001 ،

•ـــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسات أندلسية :مظاهر التأثري اإليبريي والوجود األندليس بالجزائر .بريوت :دار الغرب اإلسالمي.2003 :
•ـــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسات تاريخية يف امللكية والوقف والجباية  -الفرتة الحديثة .بريوت :دار الغرب اإلسالمي.2001 ،
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ٍ
السياســات االجتامعيّة
يب وتحليلهــا ،دولً
يُعنــى املركز بتشــخيص األوضاع يف العامل العــر ّ
ومجتمعات ،وتحليل ّ
مة يف مســتوى املواطنة
واالقتصاديّــة والثقاف ّية ،والتحليل
الســيايس .ويطرح املركز التحدّيات التي تواجه األ ّ
ّ

والتكنولوجي ،وتنميــة املجتمعات والدول
العلمي
والســيادة والتبع ّية ،والركــود
هويّــة ،والتّجزئة والوحدة،
وال ُ
ّ
ّ
ّ

يب بصور ٍ
م ٍة من زاوية نظ ٍر عربيّ ٍة.
ة عا ّ
العربيّة والتّعاون بينها ،وقضايا الوطن العر ّ

يب ومجتمعاته مــع محيطه املبــارش يف آســيا وأفريقيا ،ومع
كــا يُعنــى املركز بدراســة عالقــات العامل العــر ّ

السياسات األمريك ّية واألوروب ّية واآلسيويّة املؤث ّرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة واإلعالم ّية.

وخاص ً
ة تحليل ّي ً
الســيايس ويُعنى بها عنايــ ً
ة
ة ونقديّةً،
خاصا للنظريّات االجتامع ّية والفكر
ما
ّ
ًّ
ويــويل املركز اهتام ً
ّ

املختصة باملنطقــة العربيّة
جــه للدّراســات
األكادميي
بإســقاطاتها املبــارشة عىل الخطــاب
ّ
والســيايس امل ُو ِّ
ّ
ّ
ومحيطهــا .كام يهتــم املركز بالجوانــب التطبيقيّة للعلوم االجتامعيّــة ،مثل علم االجتامع واالقتصاد والدّراســات
الثقاف ّية والعلوم السياس ّية.

ٍ
ٍ
ٍ
مؤمترات وورش عمــلٍ
وندوات
وتدريب،
مختصــ ٍة ،ويعقد
برامج
ودراســات وتقاري َر ،ويديــر عدّة
ينتــج املركز أبحاث ًا
ٍ
ّ
َ

جه ً
يب .وينرش املركز إصداراته باللّغتني العرب ّية واإلنكليزية ليتســ ّنى للباحثني
ة
للمختصني والــ ّرأي العا ّ
ّ
م العر ّ
مو ّ

من الناطقني بغري اللغة العربيّة االطّالع عليها.

البحثي ،إىل خلق تواصلٍ بني املثقّفني واملختصني العرب يف العلوم
العلمي
يســعى املركز ،من خالل نشــاطه
ّ
ّ

االجتامعيــة واإلنســان ّية بصور ٍ
متهم ،وبينهم وبــن املراكز الفكريّة
م ٍة ،وبينهم وبني قضايــا مجتمعاتهم وأ ّ
ة عا ّ
والبحث ّيــة العرب ّيــة والعامل ّية يف عمل ّيــة البحث وال ّنقــد وتطويــر األدوات املعرف ّية واملفاهيــم وآل ّيات الرتاكم
يف .ويســعى املركز كذلك لبلورة قضايــا املجتمعات العربيّة التي تتطلَّب املزيد مــن األبحاث واملعالجات
املعــر
ّ
والتأثري يف املجتمع.
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