
1

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                           العدد : 06 / 2010

 



2

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                          العدد : 06 / 2010

 



3

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                           العدد : 06 / 2010

 

JÕ^ŒÊ˘]Ê<ÌÈflËÇ÷]<·Êˆé÷]<ÜËáÊ<H!]<›¯∆<!]<Çf¬<Áe_<ÖÁj“Ç÷]<V<Üéfl÷]<ŸÊˆä⁄<›^√÷]<ÜËÇπ]
JÌÈ⁄¯â˝]<ÌÊ^œn÷]<ÜËÇ⁄<HÇËáÁe<‡ËÇ⁄Áe<ÖÁj“Ç÷]<V<ÜËÜvj÷]<ãÈÒÖ

JÜËáÁ÷]<ÇÈä◊÷<ÍÊ^œn÷]<Ö^éjä€÷]<HÍ∆ÊÇË<Ïà€u<É^jâ˘]<V<›^√÷]<ÜËÇ€÷]<Ö^éjä⁄
Jl^Èq^u<ÇÈ€v÷]<Çf¬<ÅJ_<V<ÜËÜvj÷]<ÌÚÈ‚

ÇÈ√◊e<x÷^ë<ÅJ_<<<<<<<<<<<<<<<<
ÌÊÜ¬Áe<ÖÅ^œ÷]<Çf¬<JÅJ_<<<<<<<<<<<<<<<<

ÏÜ”Ê<ÇÈ√â<ÅJ_<<<<<<<<<<<<<<<<
›Áä{Œ<—]áÜ÷]<Çf¬<ÅJ_<<<<<<<<<<<<<<<<
oÈ«◊e<‡È⁄˘]<Ç€v⁄<ÅJ_<<<<<<<<<<<<<<<<
Í÷¯ÈÊ<àËà√÷]<Çf¬<JÅ<<<<<<<<<<<<<<<<
JÓäÈ¬<Ç€v⁄JÅ<<<<<<<<<<<<<<<<

J·^flé⁄<ÜËÇËÊ_<Çflv⁄JÅ<<<<<<<<<<<<<<<<
JÎÇ„€◊e<ÃâÁËJÅ<<<<<<<<<<<<<<<<
JÍ÷¯ÈÊ<‡ËÇ÷]<ÖÇeJ_<<<<<<<<<<<<<<<<
JåÊÇf¬<‡ÈäuJ_<V<ÜËÜvj÷]<Ìfi^⁄_

Jå]ÊÅ<^ÈâaJ_<<<<<<<<<<<<<<<<
J‘÷^⁄<‡e<‡ËÇ÷]<|¯ëJ_<<<<<<<<<<<<<<<<
JÎÇÈ√â<^È€÷<åJl<<<<<<<<<<<<<<<<

Õ^ŒÊ˘]Ê<ÌÈflËÇ÷]<·Êˆé÷]<ÏÖ]áÊ<V<l¯â]Üπ]
ÜÒ]à¢]<I<ÏÖÇÈu<HÅ^œ€Èi<s„fi<H04<<<<<<<<<<<<<<<

021.60.22.87<V<ã“^À÷]<I<021.60.37.86<V<Ãi^7]<<<<<<<<<<<<<<

V<ÍfiÊ3”÷˝]<ÇË2÷]<<<<<<<<<<<<<<<
V<ÍfiÊ3”÷˝]<ƒŒÁπ]<<<<<<<<<<<<<<<

Í⁄¯â˝]<p]3÷]Ê<Ü”À÷]<^Ë^ñœe<Ófl√i<ÌËÁflâ<Ãífi<Ì€”¶<Ì◊•

2010<Ìflâ<<<<<<I<<<<<06<V<ÅÇ√÷]

2170<I<0869<VÅJ›JÅJÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2005<I<1202<VÍfiÁfi^œ÷]<≈]ÇË˝]<‹ŒÖ

Üéfli<%<Ê_<lÜéfi<^„e^vë_<±c<ÅÜi<˜<Ì◊.]<±c<ÿâÜi<:÷]<l˜^œπ]

sdprpi@marw.dz
www.marwakf-dz.org



4

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                          العدد : 06 / 2010

 



5

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                           العدد : 06 / 2010

 

الفهرس

- االفتتاحية                                                                                  
                                                                                          الدكتور أبو عبد اهللا غالم اهللا
                                                                          وزير الشؤون الدينية واألوقاف

ملف العدد : المعرفة والتحرير في تاريخ وهران.

- الرباط والفدا في وهران والقبائل الكبرى                                       
                                                                                      الشيخ المرحوم المهدي البوعبدلي.
- األوضاع االقتصادية في وهران في العصر الوسيط                                                           
                                                                                                               د.محمد قويسم.

– مدينة وهران وناحيتها في مذكرات الجنرال ديميشيل         
                                                                                                            د.حسن الصادقي.

- الرباط وبعده الثقافي والعلمي لمدينة وهران                                    
                                                                                                          أ. خديجة موصدق.

- استراتيجية الباي محمد الكبير في فتح وهران والمرسى الكبير             
                                                                                                          أ.بلبروات بن عتو.

-  دور الطلبة في تحرير وهران الثاني من اإلحتالل اإلسباني عام 1792.     
                                                                                                          أ. محمد بوشنـافي. 

تراجم وسير.

- الشيخ محمد باي بلعالم ( حياته ومؤلفاته)                                                        
                                                                                                       أ. عبد اهللا حامد لمين. 

عروض كتب ومناقشات.

Xالجيش والكمين لمن كّفر عامة المسلمينX الوسطية عند علماء الجزائر،  قراءة في كتاب -
ألبي عبد اهللا محمد شقرون المغراوي                                                د. ادريس مقبول.

تقارير ونشاطات

بيان دار اإلمام - ممارسة الشعائر الدينية - حق يكلفه الدين والقانون
بيان سيدي عقبة - األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه

11

31

37

43

51

61

77

89

103
107

07



6

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                          العدد : 06 / 2010

 



7

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                           العدد : 06 / 2010

 

ÅÇ√÷]<ÌÈu^jjÊ]
!]<›¯∆<!]<Çf¬<Áe_<ÖÁj“Ç÷]
Õ^ŒÊ˘]Ê<ÌÈflËÇ÷]<·Êˆé÷]<ÜËáÊ

<xjÀ÷]<·^“<ÇŒÊ<HÍfi^fâ˝]<Ÿ¯ju˜]<‡⁄<^flïÖ˘<ÎÜËÜvj÷]<Å^„¢^e<ÌÊÜ√π]<^„ÈÊ<kqàj⁄]<ÌÈflõÊ<ÌÈ≠Ö^i<Ì◊uÜπ<ÅÇ√÷]<]Ñ‚<^flí  í}
<^fiı^€◊¬<‰e<ÔÇj‚]<"^â]2fiÊ<Üé¬<ƒâ^j÷]<·Üœ÷]<ª<ÌÈf√é÷]<Ì⁄Ê^œ€◊÷<Ì€◊#√̌⁄<ÿ  ”ç<"^€Èø¬<" ]Üífi<4f”÷]<·^€n¬<‡e<Ç€¶<Î^f÷]<ÏÅ^Èœe<Ífi^n÷]

J54<ÏÖÁm<]ÊÇ‚^•Ê<ÌÈflõÁ÷]<Ì“Ü£]<]Á◊ï^fl⁄Ê

<?ÎÜÊc@<·]Ü‚Ê<Ω^eÜÊ<HÌ⁄Ê^œ€◊÷<ÖÁ«m<Í‚Ê<‹◊√◊÷Ê<ÕÁíj÷]Ê<ÏÅ^f√◊÷<Í„Ê<HÍeÜ√÷]<hÜ«π]<ª<ÌÈ≠Ö^i<ÏÜ‚^æ<l^õ^eÜ÷]<k◊  ”ç

<Ìfœ¬@<xi^À÷]<h^vë_<‡⁄<Ü“^ç<ÍeÜ√÷]<‰ÈÊ<‡ÊÅ<ÎÑ÷]<{<è“]Ü⁄<{<Ü“^ç<ÎÇÈâÊ<?ãfiÁi@<4jäflπ]Ê<ÌË^úÊ<Ì⁄ÊÖÇfiÊ<ãfliÊ<ÁËáÖc<Ÿ^fqÊ
<Ç√e<^„iÜ$Èâ<±c<·]Ç◊f÷]<ÂÑ‚<  ‹ñ÷<^„È√â<ª<ÌË2Ë˝]Ê<ÌÈfi^fâ˝]<≈^€õ˘]<l ÅÖ<{<›ÁÈ÷]<ÌËÜ”ä√÷]<^flj«◊e<{<ÌÈÀ◊}<Ç¬]ÁŒ<kfi^“<?ƒÊ^fi<‡e
<Ìœ$fl⁄<ª<Ün“_<l  Áœi<ÇŒÊ<Í◊u^ä÷]<ºËÜé÷]<Ó◊¬<^„j€„⁄<]Å_<ª<l^õ^eÜ÷]<ÂÑ‚<kÈœe<ÇŒÊ<H∞€◊ä€◊÷<Í≠Ö^j÷]<ÖÊÇ÷]<ƒq]ÜiÊ<Ìõ^fiÜ∆<ΩÁœâ
<<‹◊ä÷]<l]3Ê<ª<?Ω^eÜ÷]@<Ö]Ü€jâ]Ê<?ÜÒ]à¢]@<ºâÊ˘]<hÜ«π]<ÏÇuÊ<Ó◊¬<æ^À£]<ª<ÎÜ”ä√÷]<Ã$√flπ]<Ífi^€n√÷]<ÖÁñv◊÷<·^“Ê<H·]Ü‚Ê

JÌÈf√é÷]<Ì⁄Ê^œπ]<Ç„¬<ª<ÿËÇf÷]<Ω^eÜ÷]<Í‚<^ËÊ]à÷]<·Á”jâ<^fl‚<‡⁄Ê<HÏ^ñœ÷]Ê<^€◊√÷]Ê<Ì€Ò˘]<sËÜ~j÷<" ]Ç„√⁄<Ö]Üœjâ˜]Ê

<‹äœe<?ÌÈ€Èœ÷]<Å^√e˘]@<2ßÊ<H·]Ü‚Ê<ÌËÇ◊e<ƒ⁄<–Èäflj÷^e<·]Ü‚Áe<^„jËÜËÇ⁄Ê<Õ^ŒÊ˘]Ê<ÌÈflËÇ÷]<·Êˆé÷]<ÏÖ]áÊ<k◊€¬<l]Áflâ<p¯m<Ñfl⁄
<^Èuc<Ó◊¬<{<!]<ŸÁù<{<"¯fœjä⁄<ÿ€√flâÊ<HÌflâ<  ÿ“<‡⁄<ÜË]2Ê<26<ÕÅ^íË<ÎÑ÷]Ê<?·^fâ˝]<‡⁄<·]Ü‚Ê<ÜËÜ†@<Ìfâ^fl⁄<^Èuc<Ó◊¬<ÌÀä◊À÷]

<‹„i^ËÜu<ª<‡ËÜ}˚]<Ó◊¬<"^ËÇ√i<Ê_<"˜¯ju]<‡”Ë<%Ê<öÖ˙÷Ê<·^äfi˛÷<" ]ÜËÜ†<·^“<‰fi_<Ó◊¬<?�ËÖ^j÷]<ª<ÎÜÒ]à¢]<Å^„¢]@<ŸÊ^flje<ÔÜ“Ñ÷]<ÂÑ‚
<^€“<HÌËÖ^ñ£]Ê<ÌÈ≠Ö^j÷]<^„i^fiÁ”⁄<ÿ”e<ÌËÜÒ]à¢]<^fljÊ^œmÊ<ÌÈeÖ^«π]<^fljËÁ‚<Ó◊¬<]ÁøÊ^u<‡ËÑ÷]<^flÒ^€◊√e<ÍÀjvflâ<^€“<H‹„i^”◊j∫Ê

<ª<Ç„éjâ]<ÎÑ÷]<  ;‚<�Èé÷]<‰fle]Ê<ÍfiÊá^π]<g÷^õÁe<�Èé÷]Ê<Í÷Çf√÷]<ªÁí÷]<�Èé÷]Ê<ªÜéπ]<ÖÅ^œ÷]<Çf¬<ÎÅ^„¢]<ÿ€√÷]<ª<‹„ñ√e<‹‚^â

<Üé¬<‡⁄^n÷]<·Üœ÷]<ÌË^„fi<ª<?Ìf◊ &$÷]@<^„√flë<Å^„¢]Ê<Å^„jq˜]<‡⁄<" ]ÖÁë<‹”ËÇË_<∞e<ÎÑ÷]<ÅÇ√÷]<]Ñ‚<ª<·ÊÇrjâÊ<HÍfi^n÷]<xjÀ÷]<Ì“Ü√⁄
J‘÷É<Ó◊¬<" ]Ç‚^ç<^Èfi^ä÷^e<·]Ü‚Áe<‹„5^e<Ó€äji<:÷]<‹„i2œ⁄<k÷á^⁄Ê



8

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                          العدد : 06 / 2010

 

<ÎÜÒ]à¢]<hÜ«÷]<Çq^ä⁄<Ófle<ÎÑ÷]<4f”÷]<·^€n¬<‡e<Ç€¶<Î^f÷]<Á‚Ê<ÜËÜvj÷]<]Ñ„e<^„5]<ºfiÖ]<ÜÒ]à¢]<�ËÖ^i<ª<ÏáÖ^e<ÌÈí~ç<’^fl‚

<Ó€äi<:÷]<·]Ü‚Áe<?ÌËÇ€-]<ÌâÖÇπ]@<ÓflfÊ<‰◊Èí†Ê<‹◊√÷]<ƒÈréi<Ó◊¬<ÿ€¬<^€“<H?&^«jä⁄<HÜ”ä√⁄<{õÜ”÷]<HÏÁÈ$e<H·]Ü‚Ê@
<^„e<‹◊√÷]<l^ä◊q<å_Üi<^€“<ÎÜÒ]à¢]<ÖÅ^œ÷]Çf¬<4⁄˘]<ÿn⁄<Üé¬<ƒâ^j÷]<·Üœ÷]<ª<∞⁄Ê^œπ]Ê<^€◊√÷]<Ö^f“<tÜ°<^„ÈÊÊ<‹ËÇœ÷]<Çräπ]<›ÁÈ÷]
<ÃÈ÷`je<‰  í}Ê<ÎÜë^fl÷]<å]ÖÁe_<{<Î^f÷]<Î_<{<‰È◊¬<Óflm_<ÇŒÊ<H^€‚4∆Ê<ÎÇÈ€£]<ÖÅ^œ÷]Çf¬Ê<{4⁄˘]<Ì√Ë^f⁄<gi^“<{<ªÜéπ]<Ω^œâ<�Èé÷]

J?ÌËÜ€œ÷]<Ì◊uÜ÷]@<Ã÷ˆ⁄<ÎÊ^uÇ÷]<ÌÊÖá<‡e]Ê<?Ífi]Ü‚Á÷]<Ü«n÷]<›^äje]<ª<Ífi^€¢]<Ü«n÷]@<h^j“<gu^ë<ÎÇç]Ü÷]<·Áflvâ<‡e<Ç€¶Ê

Ì◊.]<‡⁄<Ìu3œπ]<ÌÈÊ^œn÷]Ê<ÌËÜ”À÷]<l^À◊π]Ê<ƒÈï]Áπ]<]Ümc<ª<^flÈnu^eÊ<^flÈÀœn⁄<Ì“Ö^é⁄<ª<ÿ⁄`fi<^flficÊ

JÇíœ÷]<]ÖÊ<‡⁄<!]Ê



9

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                           العدد : 06 / 2010

 

ÅÇ√÷]<Ã◊⁄



10

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                          العدد : 06 / 2010

الرباط والفدا في وهران والقبائل الكبرى



11

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                           العدد : 06 / 2010

الرباط والفدا في وهران والقبائل الكبرى

·]Ü‚Ê<ª<]ÇÀ÷]Ê<Ω^eÜ÷]
JÔ2”÷]<ÿÒ^fœ÷]Ê

<<<<<

« أعدنا هنا نشر دراسة تاريخية قيمة للشيخ المرحوم المهدي البوعبدلي،
صدرت في عدد 13 من سنة 1973 عن مجلة األصالة التي كانت تصدرها وزارة الشؤون الدينية 

واألوقاف»

الشيخ المرحوم  المهدي البوعبدلي    
مؤرخ وعضو المجلس اإلسالمي األعلى

إن موضوع حديثي في هذه الدراسـة : الرباط والفدا في تاريخ البالد اإلسالمية بصفة إجمالية، وأركز 

بحثي عن الرباط الذي اشتهر بمدينة وهران حيث لعب أدوارا رائعـة، وحظي بدراسـات هامة لكثير من 

كبـار المؤرخيـن بينوا فيها بتفصيل نظامـه وموقعـه وحياة المرابطين فيـه وكيف كان فضلـه من أسباب 

انتصار المسلميـن على اإلسبان وطردهم من وهران، بعد احتالل دام ما يقـرب من ثالثـة قـرون.

كما أتحدث عن الفداء  الذي  اشتهر ببالد القبائل الكبرى بعد االحتالل الفرنسي، إذ امتاز بنظام خاص 

لم نجد له شبيها في بقية البالد اإلسالمية عبر التاريـخ.  

الرباط والفدا في بالد اإلسالم عامة وفي بالد المغرب العربي خاصة :

الرباط هو المالزمة في سبيل اهللا، أصلها من ربـط الخيل، ثم سمـى كل مالزم لثغر من ثغـور اإلسالم 

والزم  أقـام  بمعنى  يـرابط،  رابط  : مصدر  الربط  من  مأخوذة  واللفظة  راجـال،  أو  كان  فـارسا  مرابطا، 

في  تنشأ  التي  األمكنة  على  المتصوفين  الفقهاء،  خصوصا  الدين  علمـاء   اصطالح  في  ويطلق  المكان، 

المواقـع الحربية، لحماية البالد وحراستها من هجومات  األعداء وكذلك تطلـق على البقاع التي تؤسـس 

الجتماع المنقطعين هللا والمتعبدين الذاكريـن، وكذلك عـلى  المعتكفين لتعلم الدين وتعليمــه.
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ٍة َوِمن ِربَّاِط  ن ُقوَّ ا َاْسَتَطْعُتم  مِّ وأصل الرباط في القرآن  قوله سبحانه وتعالى :  َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّ

ِاْلَخْيِل ....  سورة: األنفال، اآلية : 60، وقوله : َيا َأيَُّها َالِذيَن َءاَمُنوْا اْصِبُروْا َو َصاِبُروْا َو َراِبُطوْا 

َواتَّـُقوْا اَهللا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن  سورة: آل عمران، اآلية : 200.

قال الشيخ عبد الرحمن الثعالبي دفين الجزائر في الجواهر الحسان في تفسير هذه اآلية : روى مسلم في 

صحيحه عن سلمان قال سمعت النبي، صلى اهللا عليه وسلم، يقول  : « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 

وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله، الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه وأمن الفتن » وأخرج الترميذى 

عن فضالة عن عبيد علي أن النبي، صلى اهللا عليه وسلم،  قال : « كل ميت يختم على عمله  إال الذي  مات 

مرابطا فإنه ينمو عمله يوم إلى يوم القيامة و يأمن  من فتنة القبر » قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، 

وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه، عن النبي، صلى اهللا عليه وسلم،  قال  : « من مات مرابطا في سبيل 

اهللا أجرى اهللا عليه اجر عمله الصالح الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتن  ويبعثه اهللا آمنا من 

الفزع » وروى مسلم والبخاري عن النبي، صلى اهللا عليه وسلم،  أنه قال : « رباط يوم في سبيل اهللا خير 

من الدنيا وما فيها»  ثم قال روى أبي بن كعب عن النبي صلى اهللا عليه وسلـم  قال : « لرباط يوم في سبيل 

اهللا، وراء عروة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها , 

ورباط يوم في رمضان أفضل عند اهللا وأعظم أجرا من عبادة ألفى سنة،صيامها وقيامها » ذكره القرطبي 

مسندا،ثم تعرض الثعالبي لمعنى الرباط اللغوي فقال :« إن زين الدين العراقي ذكر في اختصاره لغريب 

القرآن تأليف أبى حيان معنى رابطو داوموا وأثبتوا » وهذه األحاديث النبوية التي ساقها الثعالبي في تفسير 

هذه اآلية الكريمة دالة على اهتمام تعاليم اإلسالم بالـرباط والترغيب في دوام اإلقامـة به، إذ الـداوم والثبوت 

اللذين فسربهما زين الدين العراقي، اآلية الكريمة ال يتأتيان غالبا إال مع السكنى، ثم إن المفسرين والمحدثين  

قسموا هذه الرباطات واإلقامة فيها إلى درجات  وجعلوا تفاوت أجور المرابطين  بها حسب موقعها وبعدها 

أو قربها من بالد اإلسالم، خصوصا الموجودة منها في  الشواطئ  القريبة من بالد الكفار.

قال في كتاب الحبس من المدونة : ومن حبس في سبيل اهللا فرسا  أو متاعا  فذلك فى الغزو،  ومواحيز 

الشام  من  السواحل  في  يفرق  أن  السبيل،  في  مال جعل  في  مالك  وأمر  ونحوها،  كاإلسكندرية   الرباط  

ومصر، ولم يرض جدة من ذلك، قيل له : قد نزل بها العدو، قال كان ذلك أمرا خفيفا، قال ابن الحاجب  في 

التوضيح وسأله قوم  أيام  كان من دهلك  ما كان ( ودهلك هذا في كالم المدونة إسم مالك من ملوك السودان 

وبـه  سمي البلد، وهى جزيرة ساحل البحر من جهة اليمن ) – قالـه عياض، وقال هو بـفتح الدال –
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وقد تجهزوا يريدون الغزو إلى عسقالن  : اإلسكندرية، وبعض السواحل، وسألوه أن ينصرفوا إلى 

جـدة  فنهاهم عن ذلك، وقال لهم ألحقـوا  بالسواحل.

وحكم مالك على رباط جدة، قد  ألغي فيما بعد،  إذ ذكر كثير من الفقهاء المتأخرين، أن جدة نزل العدو 

بسواحلها في  أوائل القرن العاشر الهجري، فهي ثغر، ذكر هذا الفقيهان الحطاب وسالم السنهوري وعن 

بعضهم يكون بها قتلى وشهداء ال شهيد على وجه األرض  أفضل منهم ثم قال  الحطاب وسالم السنهوري 

وهى في هذه  األيام رباط، وأن العدو توصل إلى بالد الهند في أوائل العاشر، واستولوا على بالد كثيرة 

منه، ووصلوا إلى جدة سنة  تسع عشر وتسعمائة 919 هـ، فشق ذلك على المسلمين ونزل الناس إلى جدة، ثم 

خذل  اهللا العدو بعد أن بنوا حصنا لوخم أرسله اهللا عليهم، ثم جاؤوا سنة ثالث وعشرين ونزلوا بساحل جدة 

في ثمانية وعشرين قطعة، وحصل للناس وجل عظيم وأيقنوا باألخذ ونزلوا  إلى جدة  من المدينة وغيرها 

وحصنوها بالمدافع ، فألقى اهللا الرعب في قلوب العدو، وحبسهم عن النـزول  للبر حابس ثم  تشـتـتوا، وغنم 

منهم  أمير جدة غرابا، واسر من فيه، ثم في سنة ست وعشرين أتوا  إلى قرب جدة  ورجعوا مخذولين، وفي 

سنة تسع وأربعين وتسعمائة 949 هـ جاء منهم بعض األغربة لساحل جدة واخذوا بعض الجالب الواصلة 

لها من الشام، واليمن، وفيها جماعة من الحجيج ففك اهللا أسرهم ونصرهم وألهمهم رشدهم وخذل  الكفرة، 

ورد كيدهم في  نحورهم.  

فال شك حينئذ  أن ما حكم به مالك على رباط جدة قد زال، وان رباط جدة من أعظم  الرباطات .

ولهذا  قال ابن جريج، أن فضل مرابطـي جدة على سائر المرابطين كفضل مكة على سائر البالد.

والحاصل إن الثغور في االصطالح، جعلت علما على األمكنة المخوف عليها من العدو، وهذه الخطورة 

تتغير زيادة على ما ذكرناه من تفاوت  اجر المرابطين حسب مواقعها، تتغير أيضا بحسب األمكنة واألزمنة  

وقوة العدو وضعفه واهتمام الملوك بالدفاع عن حمى الوطن أو  تقاعسهم  واتفاقهم  مع العدو سرا  أو عالنية 

كما وقع ذلك في كثير من األوقات ببالد المغـرب العربي.

وقد اشتهرت الربط لحراسة الثغور، ورباطات المتعبدين  في بالد اإلسالم من أوائل الفتح، وقويـت 

لما اشتدت غارات المسيحيين على شواطيء المغرب العربي والشمال اإلفريقي، إثر الحروب الصليبية، 

واسترجاع المسيحيين لجزيرة صقلية، واثر غارات اإلسبان والبرتغال على قواعد البالد اإلسالمية  بشواطئ 

العصابـات  بعض  كانت  المذكورة  السواحل  على  االعتداء  غارات   على شن   فزيادة  الشمالية،   إفريقيا 
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السكان  فتختطف   المنقطعة،  القرى  شواطيء  تقصد  أساطيل  ولها  الخاص  لحسابها  تكونت  المسيحية  

لتنصيرهم أو بيعهم في أسواق الرقيق، أو لمبادلتهم مع األسرى المسيحيين . ذكر الشيخ عبد القادر بن عبد 

اهللا المشرفي في تأليفه المسمى « بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت والية اإلسبان من األعراب كبني  

عامر » الذي ألفه سنة 1178 هـ عن نوع من المتعاونين مع اإلسبان مدة احتاللهم لوهران كانوا  يعرفون 

بالمغطسين أو المغاطيس يستعين بهم اإلسبان الختطاف أوالد المسلمين، قال بعد أن عرف أفراد قبيلتهم 

التي كانت تسكن بقرية كرشتل « التي تبعد عن وهران بنحو 20 كلم » قال : « وسكنوا بها في القرن الثامن 

من الهجرة وبنوا بها مدشرا  محصنا بالجبال من البر، ال طريق له إال من جهة موعرة، وكانت بتلك األرض 

عيون عذبة منهمرة، فاستقروا  بها لآلن. وكان شأنهم مع اإلسبانيين جلب األخبار لهم، وتغطيس الناس، فهم 

المغاطيس. ويقال لهم المغطسون  فهذا االسم هو لهم على الحقيقة، ولغيرهم على المجاز لعملهم عملهم اقتداء 

بهم. ويحكى عنهم أنهم غطسوا إمامهم الذي يصلي بهم، بأنهم باعوه لإلسبانين غفلة منه وكيفية التغطيس 

أنهم يأتون بدوابهم بالدواوير البائعين للعطرية ومعهم مناطق من الجلود الغاللية، فاذا وجدوا خبرا جلبوه 

للنصارى، وإذا رأوا  فرصة فى الصغير أو الكبير أخذوه، وجعلوا الجلود على فيه كي ال يتكلم وحملوه على 

دوابهم، ومشوا به ليال لوهران، فيبيعونه لالسبانيين، وينتفعون بثمنه، هذا دأبهم لعنهم اللـه واخزاهم وأخال 

األرض منهم  ومسكنهم حال انحصارهم بالمسلمين باألوديـة التي بساحة وهران، حذو البرج األحمر أسفل 

خنق النطاح، وكانت لهم زوارق يسافرون فيها  من مدشرهم لوهران إذ اشتد عليهم األمر وسدت عليهم 

الطرق البرية، يحملون فيها سائر الخضر ونحوها، وكان اإلسبانيون ال يقطعون عنهـم في البحر، ألخذ ما 

يفتقرون إليه من عندهم،وكان من الكرشتليين بعض األعين للنواحي الشرقية والقبلية.

ولهذا كثر عدد الربط طوال شواطئ البالد وكان الكثير منها يشرف عليه ويؤسـسه علماء الدين باتفاق 

مع السكان، وقد رأينا أن كثيرا من الرحالين والجغرافيين والمؤرخين ذكروا  بعض هذه الرباطات، التي 

البكري  وكذلك  ابن حوقل  ذكر  مراكز حربية، وحصون عسكرية،  إلى  تتحول  الخطر  أوقات  في  كانت 

واإلدريسي كثيرا من هذه الرباطات التي شاهدوها  أو ذكرت لهم. كرباط ماسة بجنوب المغرب األقصى   

ورباط شاكر، ورباط سال، وتيط  والمنستير، وربط رادس، وسوسة، وشرشال، ووهران وندرومة  وجبل 

أرزيو وغيرها، والكثير من هذه الربط يرجع عهده  إلى زمن الفتوحات كرباط ماسة  الذي يرجع عهده 

إلى زمن الفاتح  الشهير عقبة بن نافع، ورباط شاكر المعروف اليوم بالمغرب « بسيدي شاكر »  وهو على 

ضفة وادي نفيس بحوز مراكش، وفيه دفن المجاهد العربي شاكر من أصحاب عقبة بن نافع، وقد بناه يعلى 



15

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                           العدد : 06 / 2010

الرباط والفدا في وهران والقبائل الكبرى

بن مصلين، أحد رجال رجراجة السبعة، الذين يقال أنهم وفدوا على رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم بمكة   

فأسلموا ورجعوا إلى المغرب دعاة ومبشرين بالدين اإلسالمي الحنيف، وكذلك  أقام المسلمون رباطا آخر 

بشمال  تامسنى، على ضفة نهر أبى رقراق أو وادي سال كما يسميه ابن حوقل الذي وصف هذا الرباط 

بقوله  « والناس يسكنون ويرابطون برباط يحف  بها، وربما اجتمع في هذا المكان من المرابطين مائة ألف 

إنسان يزيدون أو ينقصون، ورباطهم على برغواطة و « برغواطة  هذه قبيلة  بربرية تنتمي إلى مصمودة 

كانت تسكن في هذه الناحية وانتصرت لمسيرة المطغرى، الذي ثار على العرب سنة 122هـ  وانتحل مذهب 

الخوارج الصفرية، وبقى أفراد قبيلة برغواطة  في حالة حرب وسلم مع المسلمين إلى أن خضد شوكتهم 

المرابطون الملثمون في القرن الخامس الهجري  ».

وقال البكري  : « و يقال أن الذي جلب الساقية إلى مدينة السوس عبد الرحمن بن مروان، أخو محمد 

الجعدي، وأنه هو الذي عمر وادي السوس إلى وادي ماسـة،  مسيرة يومين، عليه قرى كثيرة، وهو ينصب 

في البحر المحيط، وماسة التي أضيف إليها الوادي رابط  مقصود عندهم، له موسم عظيم، ومجمع جليـل، 

وهو مأوى للصالحين، وقـد عرف البكري أيضا ربط سوسـة ورادس  والمنستيـر بقولـه  في « المسالك 

والممالك  ».

« وخارج مدينة سوسة محارس، وروابط ومجامع للصالحين وداخلها محرس عظيم كالمدينة، مسور 

بسور متقن، يعرف بمحرس الرباط، هو مأوى لألخيار والصالحين، داخله حصن ثان يسمى  القصبة .. 

إلى أن يقول .. ومن  محارس سوسة المذكورة   محرس  المنستير ، الذي جاء فيه االثر المتقدم الذكر .. ثم 

يقول .... وفى الطبقة الثانية منه مسجد ال يخلو من شـيخ خّير فـاضل، يكون مدار القوم عليه، وفيه جماعـة 

من  الصالحين والمرابطين، قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين، دون األهل و العشائر».  أما  رباط رادس 

فهو الـذي رابط فيه المجاهدون الفاتحون في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، وقال الصحابيان الشهيران  

أنس بن مالك وزيد بن ثابت للمجاهدين  « من رابط برادس  يوما فله الجنة حتما »  وقال لعبد الملك  بن  

مروان : « امدد هذه البالد، وانصر أهلها، ليأمنوا من العدو، ويكون لك ثوابها وأجرها، فإنها من البلدان 

المقدسة الخ ...» 

ومن الرباطات المشهورة أيضا في المغرب العربي  رباط وهران ، ويسمى برباط صلب الفتح ، وسبـب 

تسميته بذلك  أن تاشفين بن الملك علي بن يوسف بن تاشفين ، آخر ملوك دولة المرابطين الملثمين اللمتونيين 

لما اشتدت الحرب بينهم وبين الموحدين وانتقلت رحاها من المغرب إلى الجزائر ، سيره والده علي بن 
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يوسف علي رأس جيشه، ليكون قبالة عبد المؤمن بن علي،  فمات أبوه  ويئس  تاشفين  من ربح المعركة 

فقصد وهران مركز أسطولهم لينسحب منها إلى األندلس، فدخلها مختفيا وصادف ليلة سبع وعشرين من 

رمضان، سنة تسع وثالثين وخمسمائة. فذهب تاشفين مختفيا مع ثلة من أصحابه إلى رباط وهران للحضور 

في إحياء ليلة القدر، وكان الموحدون منه بالمرصاد منذ دخل وهران، وحاصروه بالرباط، واحرقوا عليه 

بابه، فخرج تاشفين ممتطيا جوداه  فترامى به حتى تردى من جرف فلقي حتفه، وقتل أصحابه الذين كانوا 

برفقته، وال علم لعسكره بذلك. ولما بلغ الخبر إلى عبد المؤمن بن علي، التحق بوهران، وسمى ذلك الرباط، 

برباط صلب الفتح ، بدال من رباط صلب الكلب الذي كان مشهورا به قبل هذه الواقعة.

وقد عّرف البكري رباط ارزيو بقوله : « وبقرب مدينة أرزيو جبل كبير فيه قالع ثالث مسورة، رباط 

يقصد إليه، وقال البكرى أيضا فى التعريف برباط ندرومة ما يلي  : « ومدينة ندرومة هي في طرف جبل 

تاجرا، وغربيها وشماليها بسائط طيبة ومزارع، وبينها وبين البحر عشر أميال .. إلى أن يقول .. وله مرسى 

مأمون  وعليه حصنان، ورباط حسن مقصود يتبرك به ».

وقد ذكر أبو عبد اهللا محمد بن مرزوق العجيسي التلمساني، المعروف بالجد وبالخطيب، والمتوفى 

بالقاهرة سنة (781هـ - 1379م).  وهو من مشائخ المؤرخ ابن خلدون، ولسان الدين بن الخطيب السلماني 

القراصنة  لما كثرت هجمات  المريتي  الحسن  أبا  الملك  أن  الحسن »،  الصحيح  تأليفه  «المستند  في  قال 

األوربيين  على شواطيء المغرب العربي في عهده، أنشأ ربطا طوال هذه الشواطئ : « وإذا وقعت النيران 

في أعالها، تتصل في الليلة الواحدة أو في بعض ليلة، وذلك في مسافة تسير فيها القوافل نحو شهرين، وفى 

كل محرس منها رجال مرتبون، نظار، وطالع، يكشفون البحر، فال تظهر في البحر قطعة تـقصد ساحل 

بالد المسلمين،إال والتنفير  يبدو في  المحارس، فأمنت  السواحل في  أيامـه السعيدة ».

وكان هذا النوع أي االتصال بين الرباطات، والمنارات على طريق إيفاد النيران مـعروفا من قديم. ذكر 

بعض المؤرخين لدولة األغالبة «  أنه كان لبني األغلب عالئم نارية، يبلغ بها الخبر في الليل من طود إلى 

طود بسواحل الزاب وغيرها من المغرب بحيث ينتقل الخبر من سبتة إلى االسكندرية في ليلة واحدة».

سواحل  لمدن  اإلسباني  اإلحتالل  بعد  ونظمت  جلية،  بصورة  وتطورت  الرباطات،  هذه  ظهرت  ثم 

المغرب  العربي، وكان جلها يؤسسه ويشرف عليه علماء الدين ورؤساؤه. حيث تبين ضعف الملوك عن 

المقاومة وتخاذل األمراء، حتى إن الكثير منهم كانوا يقدمون خدماتـهم، وتعاونهم للمحتلين، ويتعهدون لهم 

بدفع  الجزيـة، وإمدادهم بما يحتاجونه من العتاد، والتموين مما هو مشهور عند المؤرخين.
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وقد احتفظ لنا التاريخ ببعض الوثائق تثبت كيفية  إنشاء هذه الرباطات. منها وثيقة مؤرخة في سنة 

954هـ الموافقة لـ 1548م  بخط العالمة الشيخ عبد الرحمن اليعقوبـي، صاحب المعهد المشهور اآلن بمعهد 

المذكور بعد  العالم  انعقاده  الوثيقة، عبارة عن معرض لمؤتمر دعا إلى  اليعقوبي بنواحي ندرومة. وهذه 

وبني  انقاد،  قبائل  رؤساء  هم  لدعوته،  استجابوا  الذين  القبائل  رؤساء  وكان  لتلمسان،  اإلسبانيين  احتالل 

سنوس   وترارة، ومطغرة، وبعض  علماء تلمسان وأعيانها، تعهدوا بإمداد الرباط بالمال والرجال، ثم لما 

ظهر األتراك واحتلوا تلمسان، نبذ هذا المشروع وانتقل صاحبه إلى المغــرب.

ومثل هذه الوثيقة التي تظهر لنا تطور الرباط في ذلك العهد، نجدها أيضا بالمغرب األقصى بعد احتالل 

بعض شواطئه إثر غارات البرتغاليين، وظهور العالم المجاهد الشيخ أبو عبد اهللا محمد بن أحمد العياشي 

الذي تزعم المقاومة  ونادى بالجهاد، وأبـلى  في سبيله البالء الحسن.

ذكر كثير من المؤرخين ومنهم الناصري صاحب اإلستقصاء : أن العياشي جمع مؤتمرا لمبايعته، قال 

الناصري عن المؤتمرين :« وقدموه على أنفسهم والتزموا  طاعته، وأن أي قبيلة  خرجت عن أمره، كانوا 

معه يدا واحدة على مقاتلتها حتى تفئ إلى أمر اهللا، فأعطوا بذلك خطوطهم في ظهير، وأنهم رضوه وقدموه 

على أنفسهم ووافق على ذلك قضاة الوقت وفقهاؤه، من تامسنا إلى تازي، وكان الحامل له على طلب ذاك 

منهم أنـه بلغه عن بعض طلبة الوقت، أنه قال : « ال يحل الجهاد إال مع األمير، ففعل ذلك خروجا عن تلك 

الدعوة الواهية».

الحاجة، بعد شن  اتخذت عند ما دعت  أنها   ثم  للعبادة  والتعلم،  بدايتها  الرباطات في  أنشئت معظم 

غارات األعداء على ربط ومراكز حربية. وذلك كرباط يحي بن إبراهيم اللمتوني الذي كان يعلم فيه ويدعو 

لإلسالم عبد اهللا بن ياسين الجزولي. وتتلمذ لعبد اهللا بن ياسين  جل القبائل المجاورة، ثم استحال هذا الرباط 

إلى مركز انطالق ألعظم دولة إسالمية عرفها اإلسالم بالمغرب العربي واألندلس، وهي المعروفة بدولة 

المرابطين الملثمين  واللمتونيين .

قمم  في  الموجودة  المعاهد  وبقية  بالزاوية،  الرباط  والمؤرخين   الكتاب  من  كثير  على  اشتبه  ولهذا 

الجبال.

والحقيقة أن الرباط غير الزاوية، فإذا وجدنا الرباط مرتبطا  بعهد الفتوحات  اإلسالمية، فإن الزاوية 

للعبادة، كالمساجد، ويشتمل على  الثامن الهجري، فكانت تطلق على مكان معد  القرن  عرفت في  أوائل 
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المرافق للطلبة المجاورين بها، وإيوائها  للواردين عليها، وعابري السبيل. وقيل أنها عرفت في المغرب بعد 

القرن الخامس  الهجري، وسميت في بادئ أمرها « بدار الكرامة » كالتي  بناها  الملك يعقوب  المنصور 

الموحدي في مراكش، ثم أطلق  المرينيون على الزوايا التي بنوها في عهدهم اسم  « دار الضيوف » ومن 

ذلك الزاوية العظيمة، التي أسسها الملك أبو عنان المريني خارج  سال، وهي  التي ذكرها ابن بطوطة في 

رحلته وزاوية شالة  في الرباط، التي دفن فيها الملك أبو عنان والده  أبو الحسن، وزارها لسان الدين ابن 

الخطيب وخاطبه فيها بخطبته الشهيرة  فـي تاريخ األدب العربي.

ثم عرفت الزاوية بعد ذلك في المغرب العربي، بأنها مؤسسة لرؤساء الطرق الصوفية، يجتمع فيها 

مريدهم لذكر األوراد. كما كانت تتخذ مأوى  لطلبة القرآن والعلم، وبقية الزوار الذين يقصدونها لالستفتاء 

البرتغال  بعد هجمات  العاشر،  القرن  ابتداء من  الزوايا  النوع من  المتخاصمين. وكثير هذا  بين  والصلح 

واإلسبان على شواطيء المغرب العربي. وقد كان لبعض هذه الزوايا شأن عظيم، استحالت إلى ممالك 

وذلك كالزاوية الدالئية  بالمغرب التي كتب عنها كثير من المؤرخين، وخصها أخيرا األستاذ محمد حجي 

بدراسـة قيمة، نال بها جائزة الدراسات العليا من جامعة الرباط. والزاوية السنوسية بليبيا فقد استحالت هي 

األخرى إلى مملكــــة.

ثم ظهر نوع آخر من هذه المعاهد، هي زاوية وال رباط، تعرف في بالد القبائل بالمعمرة، وهي  عبارة 

عن معاهـد لتعلم القرآن وحفظه، أو لدراسة العلوم. وقد انتشر هذا النوع بوادي بجايـة بعد احتالل اسبانيا 

لبجايـة، ومغادرة سكانها، خصوصا الجالية األندلسية التي كانت الجئة فيها. فإن الكثير من أفرادها أسـسوا 

معاهد في بنى يعلى العجيسي، وببنى وغليس، وكانت  هذه المعاهد  أو المعمرات، لها أحباس عامة، وقوانين 

داخلية، انتشرت في معظم معاهد القبائل الصغرى والكبرى، وهى تمتاز عن نظم الزاوية. إذ الزاوية في 

الغالب تخضع لتصرف  شيخ الطريقة، أو مقدمه. أما هذه المعاهد فإن لها قوانين داخلية، محكمة وإذا وقع 

خلل أو سوء فهم لتطبيق تلك القوانين، أو  تدخل السلطات، فإن المتخرجين منها هم الذين يرجع لهم األمر، 

فيجتمعون لحل المشاكل. وبعض هذه الزوايا أو المعاهد المسماة بالمعمرة، كثيرا ما كانت  تـشد أزر الرباط 

في أوقات الحروب، وتعينه على أداء مهمته. فمن ذلك ما ذكره أبو الحسن الشريف في « كامل البغية»، 

نقله عنه صاحب تعريف الخلف برجال السلف :  قال « خرجنا إلى ثغر تفرتنس  فلقينا سيدي محمد بن 

علي، وأنزلنا بزاويته في مجاجة، وكنا في جوع ونحن نحو 1300 (ثالثة عشر مائة نفس)، وقصدناه للزيارة 
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فأكرمنا خارج الزاوية لكثرتنا، وكانت خيولنا ذكورا وإناثا، فقال لنا  اتركوها، من ألف بين قلوبكم يؤلف  

بينها، وأمرنا بالجلوس  على 24 جلسة، وأفاض علينا الثريد واللحم والعسل والسمن  الخ ...»

لنرجع إلى الحديث عن الرباط. فإن في عهد األتراك، لما اشتدت الحرب بينهم وبين اإلسبان، اعتنى 

األتراك ببعض الرباطات، وتعاونوا مع مؤسسيها، وعلى حد تعبير المعاصرين، أمموها ونظموها  نظاما 

لم يعهد من قبل في تاريخهـا. وكان من حسن حظ التاريخ، أن خصصت لهذه الربط التي أحياها األتراك 

تأليف، تعرض فيها مؤلفها لذكر هذه الربط، ووصفوها وصفا مفصال، منها تأليف  « الرحلة القمرية في 

األخبار المحمدية » لمحمد المصطفى بن زرقة، و«الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني» ألحمد بن 

سحنون، فإنهما تحدثا  بمزيد من التفصيل والتوضيح عن رباط وهران الذي أحياه  الباي محمد بن عثمان 

فاتح وهران سنة 1266هـ.

وكما تعرض لرباط وهران عبد الرحمن الجامعي الفاسي،  شارح أرجوزة  الحلفاوي،  التي تعرض 

فيها مؤلفها لفتح وهران  سنة 1119هـ على يد باشا الجزائر  محمد بكداش. اذ دام احتـاللها  (280) ثمانين 

ومائتي سنة، إذ احتلت سنة 914 هـ، وفتحها ألول مرة بـكداش  باشا سنة 1119هـ، ثم استرجعها  اإلسبان 

بعد بقائهم بها خمسة وعشرين سنة، سنة 1144 هـ وبقوا بها إلى أن أخرجهم الباي محمد بن عثمان سنة 

1206هـ.

قال صاحب الثغـر الجمانـى يصف الرباط الذي  أحياه الباي محمد بن عثمان : 

ورتب  المرابطيـن في الجبلي * * *  من كل حبر عن هوى الموت جبل 

وكـل مقدام همـام وبطـل  * * *  مـنذ بـدا باد الضالل وبطـل

مؤامـرا لشيخنـا الجـاللي  * * *  محمـد األحـق باإلجــالل 

ومحمد بن  عبد اهللا  الجاللي، الذي  واله  الباي لرئاسة الرباط كان من أكابر علماء البالد، ومديرا 

لمساعدت  المحمدية. كما عين  بالمدرسة   قاعدة والية معسكر، وسماها  الباي في  أنشاها  التي   للمدرسة 

قاضي القضاة، السيد الطاهر بن حواء،  وكاتبه الخاص محمد المصطفى  بن زرقة، مؤلف الرحلة القمرية  

المتحدث عنها. قال المؤلف، أن  الباي محمد بن عثمان، لم يزل منذ ولّي يتحيل على الظفر بالكفرة ، وينصب 

لهم المكائد، والخدع الشبيهة باألشراك للطير ليقبض. فتارة يوجه لهم المهرة بالسباحة في البحر، فيبيتون 

من قدروا عليه منهم في بيوتهم ويأتون برؤوسهم، وتارة يرصد لهم  الكمين قرب أسوارهم حتى يظفروا 
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بهم، وتارة تحمل عليهم طالئع  جنوده،  فيختطفونهم مخطـف السقور للبغاة  – إلى أن يقول -  ثم ظهر له  

أيده اهللا فقرر فيه المرابطون  للتضييق على الكفرة. فنادى  في رعيته، من ارتحل  إلى الرباط  سقطت عنه 

المطالب المخزنية، وبقي محترما، موقرا. فاجتمعت فيه أمة  من الناس، من كل ناحية  بأموالهم، وأوالدهم  

فنـزلوا  فيما بين سيدي معروف  والبريدية  إلى عين  تانشالت.  وجعل عليهم قوادا يقومون  بأمرهم.....

ولعمري لقد بلغوا غرضه في المضيق على الكفرة، حتى منعوهم من إدامة الخروج،  وقصرت أيديهم  عن  

نيل أكثر  ما كانوا ينالونـه  من الغياض والمروج. وانقطعت غارة المغاطيس فصاروا ال يبلغون وإن جهدوا  

مبلغ أصـوات  النواقـيس من بعد أن  كانوا يغزون البالد،  ويقيمون مع المسلمين عند حللهم أسواق البالد. 

فكم لهم من غارة شهيرة،  انتهبوا  فيها أمواال كثيرة، تارة يفوزون بها فيبلغونها لناديهم، وتارة يعترضهم 

المسلمون فينتـزعونها من أيديهم،  ثم حسم مادتهم، وقطع شافتهم، بجمع الطلبة في الجبل. وهنا يذكر لنا 

المؤلف، بمزيد البيان والتوضيح رباط وهران  فيقول :« وقد كان األمير جهز نحو الستة من الطلبة  ألبسهم 

لباسا جيدا، ودفع لهم عدة رفيعة ووجههم لجمع الطلبة وترغيبهم في الرباط، فلم تمض إال أيام قالئل حتى 

قدموا من مختلف الجهات، فبعث لهم األسلحة، وكل ما يحتاجون إليه ولم يزل  مددهم يتواصل حتى أربى 

عددهم عن الحد، كل هذا، وهو يوجه لهم األطعمة والسمن والزيت والفواكه ونحوها، وبالشاة والبقر للذبح 

ربما استحدث  من السالح والبارود الخ .. وبعث مع ذلك في كل شهر من يقسمه عليهم، من أمائـه، حتى 

ترتفع التهم، منهم عن أميره عليهم وقد كان مطبخهم واحدا، تأخذ كل جماعة منه ما يكفيها، فلما كثروا 

وعجز الطباخون عـن القيام بجميعهم ظهر له أن يدونهم خمسة وعشرون في الديوان ويدفع لكل ديوان ما 

يكفيهم من الطعام  والدراهم لشراء المصالح، فبعث من دونهم بعد أن فاوضهم في القدر الذي يكفيهم من 

ذلك، فاتفق رأيهم على أربعين صاعا من القمح لكل ديوان فى الشهر وخمسة وعشرين لمصالحه، فكانوا 

يذهبون بالقمح لمن يجاورهم من األعراب يطحنونه لهم بأجرة، فصعب ذلك عليهم، وكانوا  اليفترقون معهم 

غالبا إال عن خصومة أو مضاربة ، فالتزم لهم بدفعه مطحونا بنقص ريال من واجب كل ديوان، ثم بدا  له 

فبنى له ثالث إرحاء ماء بنهر مسرقه، بينهم  وبينه نحو الثالثة أميال لجهة الغرب، كل هذا وهم يتزايدون 

حتى أنهم قسموا الرزق أول  رجب على ستين ديوانا، ثم قسمنا على ما ينيف على المائة، وتصدق عليهم 

أول شعبان، بزيادة ريال لكل شخص، وقد كان اشترى لهم  نحو األلف سيف، فأمر. فجعلت لها األغماد 

والحمائل ثم بعثها لهم ففرقناها عليهم مع بعض المكاحل التي كان يوجهها اليهم مرة مرة ، فتسابقوا إليها 

وتزاحموا عليها إلى أن آل األمر إلى أنهم خطفوا بعضها نهبة، ثم ردوه فقسم عليهم سواء» وفى ذلك يقول 

مؤلف الثغر  الجماني  :
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ملتــزما لرزقهم  جميعـا   * * *   مــلبيا لقولهم سميعـــا

فــوقعت  هنا لكم حروب  * * *   زيدت بها على العدى كروب

ومـات في أولهـا المفضـل   * * *   قاضـي القضاة الطاهر المفضل

المرابطون  إذ في كل أسبوع بل في كل يوم يفد عليـه  بالرباط وبساكنيه متزايدا،  الباي  كان اهتمام 

فانتشرت األخبية والمضاربـ  والقياطين، والخيم على جميع تلك اآلكام، وذلك الوطاء  الفياح   فكستها. وما 

زالت الكتائب تتواصل، والجيوش تتراسل، والمواكب تجتمع أعدادها، واألبطال تنتظم أزواجها وأفرادها 

وهم مشتغلون بقراءة القرآن والفقه والنحو، ال يتركون ذلك إال في أوقات القتال. وبالليل يبيتون يتلون القرآن 

العزيز، ال يفترون عنه إال نحو الساعتين من أوقات النوم، ومتى انتبه النائم وجدهم على حالتهم تلك، وسمع 

التالوة من كل ناحية في ذلك الوادي، فكانوا  كما قيل في سلفهم الصالح رضي اهللا عنهم :  رهبان باللـيل 

أسود بالنهار.

هذا في الجملة رباط وهران، الذي أحياه الباي محمد بن عثمان ، وقد احدث بعد احتالل اإلسبان مباشرة 

كما ذكر الجامعـي. إذ كان حصار وهران، وعلى رأس المحاصرين أهل العلم والدين، متواصال طيلة مدة 

االحتالل. وقد أحدث هذا الرباط كما بينا في غير، موقع الرباط القديم المشهور، الذي حوصر فيه آخر ملوك 

المرابطين تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين. ذكرت بعض الفقرات في وصفه كما ذكرها الكاتبان أحمد 

بن سحنون فى الثغر الجماني، ومحمد المصطفى بن زرقة فى الرحلة القمرية، وهذا األخير إهتم بتسجيل 

معظم رسائل الباي  إلى رئيس الرباط، ال يسع المقام لذكرها، وقد اتخذ الباى بـهذه المراسلة بريدا خاصا.

وقد اعتنى أيضا بهذه الربـاطات بعض المستشرقين، فخصوها  بدراسات قيمة منها العالمان األثريـان 

HENRI  ZERRASSE - RENE BASSET ، حيث كتبا على رباط تيط بنواحي الجديدة بالمغرب الشقيق، وجورج 

مارسي  الذي كتب عن مسجد أبى مروان بعنابة، الذي كان يجمع بفضل موقعه الجغرافي بين مجمع العباد 

والمرابطين. إال أن معظم دراسات هؤالء المستشرقين، كانت ترجع إلى الناحية الفنية والمعمارية.

وكان هذا الرباط، أي رباط وهران بوادي ايفري غربي ساحل وهران. وقد كان طلبة القرآن، ورجال 

العلم بالمدينة يحيون ذكراه سنويا ، إال أنه لطول  العهد تناسيت  أسباب هذه الذكرى، وصار جل الحاضرين 

يعتقدون أن هذا االجتماع مجرد إحتفال عادي للطلبة. وقد بقيت هذه الذكرى تقـام سنويا بايفري إلى أوائل 

الحرب العالمية الثانية ، وكثيرا ما كان يرأسها عالم وهران، الراحل الشيخ الطيب المهاجي.
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الفــداء والرباط  :

 أصله من الكتاب آيات متعددة، منها قوله تعالى :  ِانَّ َاَهللا َاْشَترى ِمَن َاْلُموِمِنيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم ِبَأنَّ 

َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل ِاِهللا َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِفي ِالتَّْوَراِة َواِالْنِجيِل َواْلُقْرَءاِن ....  سورة: 

التوبة، اآلية :111، أي سواء  قتلوا ورجعوا أو قتلوا. ولهذا ذهب بعض الصحابة إلى أن كل مؤمن له بيعة 

في عنقه، إذ أنه بايع اهللا على القتال في سبيل اهللا، وجزاؤه الجنة. وقد ذكر اإلمام أبو عبد اهللا الحضرمي 

األندلسي، في تأليفه ( الفرائد المرويات في فوائد الثالثيات ) أي ثالثيات البخاري، في حديث يتصل بسلمة 

ابن األكوع الصحابي قال : « بايعت النبي صلى اهللا عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس 

قال: يا ابن األكوع أال تبايع، قال : كنت قد بايعت يا رسول اهللا، قال : أيضا، فبايعته الثانية، فقلت : يا أبا 

مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ؟ قال: على الموت ».

وقد قام الصحابة الكرام بأعمال فدائية جريئة في عهد النبي ، صلى اهللا عليه وسلم، وبأمر منه فهي 

إذن سنة عملية من سنن اإلسالم. ومن هذا يتبين لنا أن العمل الفدائي، مشروع كتابا وسنة وإجماعا، وهو 

نوع من الجهاد الذي حض عليه الشرع، ورغب فيه وأوجبه عينيا على كل مسلم، وأن القائمين به يعدون 

َن  من السابقين األولين المستحقين للمدح الذي خص اهللا به سلفهم في قوله تعالى  : .... َال َيْسَتِوي ِمنُكم مَّ

ن َالِذيَن َأْنَفُقوْا ِمن َبْعُد َوَقاَتُلوْا َوُكالًّ َوَعَد َاُهللا اْلُحْسَنى َواُهللا ِبَما  َانَفَق ِمن َقْبِل ِاْلَفْتِح َوَقَاَتل ُأْوَلِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة مَِّ

َتْعَمُلوَن َخِبيٌر سورة : الحديد، اآلية: 10. قيل أن أول فدائي في اإلسالم هو الخليفة علي بن أبي طالب كرم 

اهللا وجهه ، حيث خلف النبي، صلى اهللا عليه وسلم ، في فراشه ليلة الهجرة ، تضليال للمشركين الذين كانوا 

يتربصون بالنبي لقتله وتفقدوه بالفعل في تلك الليلة ، إال أنهم كانوا يجدونه ملقى على فراشه ، فاطمأنوا على 

وجوده ، إلى أن بوغتوا في الصباح عند ما رأوا علًيا خارج من المنزل، وعندئذ لم يتمالكوا، فتسابقوا إليه 

يسألونه عن النبي، أين هو؟ فما كان من علي إال أن أجابهم بأنه ال يعلم عنه شيئا.

وقد ذكر المؤرخون وأصحاب السير عـدة فدائيين من الصحابـة والتابعين ، كمحمد بن مسلمة األنصاري 

، ورفيقه أبي نائلة، اللذين قتال كعب ابن األشرف اليهودي، المتهم بإيذائه للنبي وأصحابه. قتاله بأمر منه 

صلى اهللا عليه وسلم ، وأن أمثال هذه األعمال الفدائية، كثيرة. في عهد النبي وفي عهد خلفائه ، وتاريخ 

اإلسالم مترع بروعة التضحية في سبيل اهللا وحب الفداء .

ثم أن حياة النبي ، صلى اهللا عليه وسلم ، نفسها قدوة حسنة للمسلمين عبر تاريخهم الطويل في بذل 

نفوسهم، وتضحيتهم بأغلى ما يملكه اإلنسان في هذه الدنيا ، أال وهي الحياة. فلقد غزا  صلى اهللا عليه وسلم 
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سبعا وعشرين غزوة في نحو عشر سنوات ، وبدأ حياة الجهاد بعد الهجرة بعام ، وعمره يزيد عن ثالث 

وخمسين سنة، فكان ال ينتهي من معركة إال ويستعد لمعركة أخرى .

وقد ذكر أصحاب السير بإسهاب مواقفه يوم حنين ، حيث صعد على ربوة مرتفعة ، وقد افترق عنه 

من  كثير  حينئذ  فتسابق   ، عليه  تتساقط  والسهام   ، لهم  أصحابه، ومشجعا  مناديا  أعداءه  فواجه  أصحابه  

أصحابه ملبين نداءه ، وخاضوا المعارك ، فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من نجا. وقائمة المستشهدين في 

هذه الغزوات خصوصا غزوات حنين، وبدر وأحد طويلة ، ال يسع المقام لتتبعها بتفصيل. وإنما ال يفوتنا 

أن نذكر، أن مواقفه صلى اهللا عليه وسلم، ومواقف أصحابه توارثها المسلمون خلفا عن سلف ، في مختلف 

العصور ، وكانت الهدف والمثل األعلى للمجاهدين في مختلف األمكنة واألزمنة. فكان المسلم عند ما يخرج 

للمعركة، يخرج لها مستعدا استعدادا نفسيا ووجدانيا ، ويوطن نفسه على القتل والموت ، قبل يوم القتل 

والموت .

إن كثيرا من المؤرخين حتى في العصر األخير، خصوصا األجانب منهم، وقفوا حيارى مندهشين 

عن أسباب االنتصارات التي أحرز عليها الفاتحون المسلمون بتلك السرعة التي ضربت الرقم القياسي في 

تاريخ الحروب العالمية. ولم يسع المسيحيون أنفسهم إال االعتراف بروح التضحية، والفداء اللتين كان يمتاز 

  LEON بهما الفاتحون حيث تمكنوا من االنتصار، وإطاحة معظم الدول التي حاربتهم، فعندما جمع البابا

الرابع، المؤتمر الشهير للملوك المسيحيين بفرنسا في عهده ( 886م - 912م ) وبحثوا فيه إحداث جيش دولي 

لمحاربة أعداء المسيح. وكان هذا الجيش أول نواة للحروب الصليبية، ووعد فيها البابا المذكور المحاربين 

المسيحيين، وعدهم بالجزاء اإللهي لكل من مات مقاتال، إذ كانت التعاليم المسيحية تحرم في أول عهدها 

قتل النفس  وترى المقاتل الذي  يموت  في الحرب  كقاتل  النفس.  وكان على  رأس  هؤالء الرؤساء  

البابوات Lactance TERTULLIEN , DRIGENE  فكانوا يحّرمون رفع السيوف، وهدر الدماء، إلى أن كان عهد   

St Augustin  الشهير في القرن الرابع المسيحي، فقسم الحرب إلى حربين : حرب مباحة، وحرب محرمة. 

فالحرب المحرمة، هي التي تمنع وتحرم المقاتل الذي يموت في ساحة الوغى من الجزاء اإللهي، أما الحرب 

المباحة فال ومن الحروب المباحة عند المسيحيين، طبعا هي الحروب الصليبية، إال أن هناك بعض الكنائس 

بقيت متشبثة بالتعاليم األولى، ولهذا أفتى  البابا LEON الرابع، في هذا المؤتمر بأن المحاربين في سبيل 

العقيدة المسيحية   ينالون الجزاء اإللهي خصوصا من مات منهم مقاتال . 
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البابا LEON هذا في ذلك المؤتمر، بحروب المسلمين وكيف كانوا ال يهابون الموت، وإنما  واستدل 

قال لبلبلة أفكار المؤتمرين « أن العرب الذين يشاركون في الجهاد، كان يحدو األغنياء منهم التضحية في 

سبيل سعادة شعوبهم وخدمتها أما الفقراء فكان الداعي لهم الحصول على الغنائم، وقد يعين المجاهدين على 

تسليح النساء واألطفال. حيث أن تعاليم  دينهم، ترى أن من لم تمكنه المشاركة في الحرب، فبهذه اإلعانة يعد 

كالمشارك فيها بنفسه ». وهناك بعض المؤتمرين اعترفوا بالحقيقة وقالوا : « إن المسلمين يندفعون للحرب 

المقدسة بأسباب أخرى، ويعرفون خصوصا فكرة الفدا، وما أعده اهللا للمجاهد، إال أنهم قالوا، إن هذا الجزاء 

الموعود به قاتل النفس يعد منكرا في التعاليم المسيحية ».

والذي  يهمنا  في هذه  الدراسة، هو أن الفدا في اإلسالم،  كان موضع اهتمام أعداء المسلمين في 

بعض  من  سئلوا  الصحابة  بعض  أن   » علمائنا:  بعض  ذكر  وقد  حساب.  ألف  له  ويقرءون  مؤتمراتهم  

التابعين، فقالوا لهم : ما لكم أنتم في قلة وتهزمون الجيوش، ونحن اآلن عدد كثير، ولم يكن لنا ما كان لكم 

من النصرة ؟».  فأجابهم أحد الصحابة قائال  :« إنا نحن كنا في الحروب نفضل الموت على الحياة، وأنتم 

ربما صرتم تفضلون الحياة على الموت، فوقع في قلوبكم الرعـب ».

فرادى  اهللا،  سبيل  في  واالستشهاد  التضحية  على  نفوسهم  بتوطين  تاريخهم  عبر  المسلمون  اشتهر 

وجماعات وأن تتبع أشهر الوقائع ال يسعه  مجال هذه الدراسة المحدود، وإنما ال يفوتنا أن نذكر على سبيل 

المثال بعض المواقف وقفها المسلمون عند ما كانوا يصطدمون بالحوادث  الجسام، فتهون عليهم نفوسهم 

المؤمن بن  المهدي بن تومرت، وتلميذه عبد  أن أحد رفقاء  التاريخ  كما ذكرنا فرادى وجماعات. يحدثنا 

علي لما كانوا في طريق عودتهم من بجاية إلى المغرب، وقضوا ليلة ببعض القرى.  تقدم ذلك الرفيق لعبد 

المؤمن وطلب منه أن يستبدل معه مكان نومه، فأجابه عبد المؤمن إلى رغبته. وفى الصباح وجد الرفيق 

ميتا فأدرك السر وتحقق أن ذلك الرفيق فداه بنفسه، كان إسم هذا الفدائي - إسماعيل بن يحي الهزرجي ـ وقد  

ذكر الرحالة ابن جبير األندلسي، في رحلته في الحديث عن مدينة صور، وهي إذاك تحت حكم الصليبيين  

قال : « وكانت راحتنا مدة مقامنا بصور بمسجد بقى بأيدي المسلمين ولهم فيها مسجد آخر، فأعلمنا به أحد 

أشياخ أهل صور من المسلمين، إنها أخذت منهم سنة ثمان عشر وخمسمائة وأخذت عكة قبلها باثنـتي عشرة 

سنة  بعد محاصرة طويلة، وبعد استيالء المسغبة عليهم، ذكر لنا أنهم انتهوا منها إلى حال نعوذ باهللا منها، 

وذلك أنهم عزموا على أن يجمعوا أهاليهم، وأبناءهم في المسجد الجامع، ويحملوا السيف عليهم غيرة من 

تملك النصارى لهم، ثم خرجوا إلى عدوهم بعزمة نافذة، ويصدموهم صدمة صادقة، حتى يموتوا على دم 
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واحد، ويقضي اهللا قضاءه، فمنعهم من ذلك فقهاؤهم والمتورعون منهم، واجمعوا على دفع البلد، والخروج 

منه بسالم، فكان ذلك ».

هذا وإن منع الفقهاء والمتورعون سكان صور من تنفيذ ما عزموا عليه من قتل أهليهم غيرة من تملك 

النصارى لهم، فان التاريخ القريب يحدثنا عن مسلمين آخرين نفذوا  بالفعل هذه الخطة، حيث  قتلوا نساءهم 

وأبناءهم، ثم قتلوا  أنفسهم عندما تحققوا من وقوعهم في قبضة األسر، وكان األسر في هذه الواقعة عند 

إخوانهم المسلمين ال عند النصارى مثل أصحاب صور، وهذه الحادثة المؤلمة نذكرها لالستدالل على ما 

يتعلق ببحثنا هذا، إذ كان المسلمون في مشارق األرض ومغاربها وفى مختلف العصور عند ما يصطدمون 

بالحوادث الجسام كان شعارهم دائما « النار ال العار » وقعت الحادثة الثانية  هذه لجيش األمير عبد القادر 

عندما  كان  بالمغرب وتوترت العالئق بينهم وبين جيش ملك المغرب الشقيق، ولنترك الكلمة للمؤرخ قال 

وهي وجهة نظر المغرب الرسمية : « إثر الخالف الذي وقع بين الجيشـين بعث الملك  لجيش األمير عبد 

القادر عسكرا من الشراردة فاجتاحوهم بعد جهد جهيد وقتال شديد، ومن ذلك أنهم  اعتصموا بربوة،  وجعلوا 

يقاتلون على حريمهم وكانوا رماة، ال تسقط لهم رصاصة في األرض، فكانوا  كلما توجهت إليهم طائفة 

يتترسون  فينصبونها أشبارا  بالرصاص، وكانوا يجمعون موتاهم   المغربي « استأصلوها  الجيش «  من 

بها ويقاتلون من خلفها، ولما أعيا الجيش أمرهم، حملوا عليهم حملة واحدة،حتى خالطوهم في معتصمهم 

وجالدوهم بالسيوف، وطاعنوهم بالرماح والنوافل  وانقطع البارود فكانوا يقتلون أبناءهم ونساءهم بأيديهم 

فرارا من السبي والعار، ثم جعلوا يقتلون أنفسهم حين تحققوا أنهم في قبضة األسر، ثم يسترسل الناصري 

في الحديث ويقول إن األمير عبد القادر همد ذات ليلة إلى طائفة من جنده نحو الخمس عشر مائة على ما 

قيل، كلهم بطل مجرب ـ انتقاهم انتقاء، وكان جيش الخليفة أي ولي عهد ملك المغرب منقسما قسمين بعضه 

معه، وبعضه مع أخيه، فصمد الحاج عبد القادر إليهما بتلك العصبة، الذين هم فتيان الكريهة، ومساعير 

الهيجاء، وجمرات الحرب، طالما هد بهم الوقائع وخاض غمرات الموت مع الفرنسيين.. إلى أن يقول ... 

فهلك من المحتلين بسبب ذلك بشر كثير،وأما األمير عبد القادر فإنه فر في أصحابه بعد أن حملوا الكثير 

القتلى ما  الناس وتفقدوا حالهم، وجدوا فيهم من الجرحى نحو آلف، ومن  من موتاهم معهم، ولما أصبح 

يقرب من ذلك، وأصبح حول  المحلة من قتلى أصحاب األمير عبد القادر الذين أجهدهم  القتال من حملهم 

نحو الخمسين، وأسروا نفرا أحياء، فشاهدوا من طمأنينتهم عند القتال ما قضوا منه العجب، ووجدوا عليهم 

لبس رفيعة، مطرزة بالصقلي والحرير ونحو ذلك :  والشاهد عندنا من رواية هذه القصة هو قول المؤرخ 

الناصري « كانوا يقتلون أبناءهم  بأيديهم فرارا من السبي والعار، ثم جعلوا يقتلون أنفسهم حين تحققوا أنهم 
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في قبضة األسر»، وقوله في ختام حديثه « وأسروا نفرا أحياء فشاهدوا من طمأنينتهم عند القتل ما قضوا 

منه العجب، ووجدوا عليهم كسى رفيعة مطرزة بالصقلى والحرير ».

فاكتفى بهذا القدر لالستدالل على ما ذكرناه،  وإال فلو تتبعنا أشهر المواقف في هذا الميدان، الحتاج 

سقوط  بعد  بالبيازين  ومواقفهم  األبار،  ابن  حكى  ما  على  ببلنسية  األندلسيين  فمواقف  مجلدات.  إلى  ذلك 

غرناطة ال يقالن روعة وال بسالة عما تحدثنا عنه.

ولننتقل اآلن إلى الحديث عن نظام الفدا الذي ظهر في بالد القبائل بعد االحتالل الفرنسي وبهر كثيرا 

من الكتاب خصوصا الضباط الفرنسيين الذين خصصوه بتآليف قيمة منها  تأليف الجنرال HANOTEAU الذي  

.LA KABYLIE ET LES COUTUMES  KABYLES  سماه « بالد القبائل وعوائد سكانها

المسبلـــون :

كان هذا النوع من الفدا يسمى في بالد القبائل "بإمسبلن"، وهو جمع مسبل بلغة البالد ، وهو يطلق 

تماما على الفدائي في بقية البالد اإلسالمية، إال أنه يختلف عنه في بعض الجزئيات، تخص ضبطه ونظامه 

في بالد القبائل، ال يجند المسبل إال بطلب وإذن المسؤولين، السياسيين والعسكريـين  عندما تعلن البالد حربا 

مع دولة أجنبية للدفاع عن حمى الوطن ، أو طرد العدو المحتل. ومن هذا ال يجند المسبل للحروب الداخلية  

بين القبائل بعضهم لبعض ،كيفما كانت األسباب الداعية لشعوب تلك الحروب. وبعد الحصول على اإلذن 

من المسؤولين المذكورين الذين يحددون عدد ما يحتاجونه ، تتقدم شخصية دينية تتمتع بالنفوذ والسمعة 

الطيبة في البالد، فيفتح سجالت لتسجيل المجندين ، وفي الغالب يقع ذلك في األسواق والمجتمعات العامة. 

ويشترط في المسبل أن يكون أعزبا ويقدمه أهله ، وبالخصوص والده إن كان حاضرا ، ويقبل المتزوج إن 

دعت الحاجة إلى ذلك، وبعد التسجيل ال يقبل بأي وجه رفض المجند للخدمة ، كيفما كان العذر ، اللهم إال 

إذا كان والده غير حاضر وتعرض له ، فإنه يقبل منه ذلك ، وقد يحاط هؤالء المجندون بمجرد تسجيلهم في 

فرقة المسبلين  باالحترام والتقدير. ويتولى الجماعة أي المسؤولين  السياسيين  والعسكريين ، النفقة عليهم 

وعلى ذويهم ، ويقدم لهم الشعب جميع الهدايا من سالح وتموين لهم وألفراد  أسرتهم ، ثم بعد االنتهاء من 

المسبلون صفوفا ،  للجماعة ويكون ذلك في حفل عمومي ، فيصطف  الدينية  التسجيل تقدمهم الشخصية 

ويرتل القرآن ، ثم تقرأ بعض األدعية من الحاضرين، والمسبلون صامتون، ال يشاركون بقية الحاضرين ال 

في قراءة القرآن وال في األدعية وتعد تلك القراءة بمثابة الصالة على الجنازة. وحينئذ تعين  الجماعة، أي 
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المسؤولين القائمين بالدفاع عن البالد، مهام أولئك المسبلين، فتخطط لهم البرامج التي يتبعونها، والمواضيع  

ونوع األسلحة ، وحتى األمكنة التي يذهبون إليها أو يـنسحبون منها في الكر والفر، بحيث ال يجاوز المحل 

المعين له في حالـة االقتصار أو في حالة االنسـحاب. ثم إن المسبلين في حالة الحرب ال يختلطون ببقية 

المجاهدين ، وبعد االستشهاد تتخذ لهم مقابر خاصة تدعى بتمقبرت  أمسبلين.  أما  الذين ينكصون على 

يعدمهم  ما  ، وكثيرا  بالخزي والعار  ، ويحاطون  فإنهم  يهجرون  الوغى  يفرون من ساحة  أو   ، أعقابهم 

أقاربهم للعار الذي يلحق باألسرة ، وحتى القرية  والقبيلة.  والناكص الذي ينجو من اإلعدام، تضيق عليه 

األرض بما رحبت فيهاجر البالد ، وينقطع خبـره  وأثره .

وأول ما ظهر هذا النوع من المسبلين في بالد القبائل في يونيو 1854م عند االحتالل الفرنسي  وثورة  

-MAC MA ورفيقه الجنرال  مـاكماهـــو ، RANDON  الشريف بوبغلـة فكان الجنـرال الوالي  العـام بالجزائر

HON قد خرجا على رأس الجيش الفرنسي في جولة تفقدية، إذ كانت الحرب أوشكت على النهاية. فعـندما 

وصال إلى قرب بني يتورغ رأيا  النيران موقدة على قمم الجبال فتوجسا خيفة ، إذ إيقاد  النيران بقمم الجبال 

كان بمثابة  األذن الجتماع المجاهدين ، وتهيئتهم للحرب  ثم اطلعوا على الحقيقة، وهي أن إمرأة من سكان 

الناحية  تزعمت المقاومة، ورفضت االستسـالم ونادت بالجهاد، وأحيت سنة المسبلين، الذي قال بعض من 

كتب عنها أنها كانت قديمة جدا ببالد القبائل. وكانت هذه المرأة هي الّال فاطمة كما كان يدعوها السكان، 

 . LA  PROPHETESSE  DE  DJURDJURA  ولقبها الفرنسيون بنبيـة الجرجرة

وقد وصفها الضباط المذكورون ، أنها كانت مرتدية حائكا أحمر في ذلك اليوم ، وهي فوق ربوة مرتفعة   

محاطة بنساء القرية ، يحرضن المسبلين على الموت في  سبيل اهللا ، ويذّكرن المسبلين بما وعد اهللا به 

الشهداء. وكانت المقاومة، من أعنف ما لقاه الجيش الفرنسي في حروبه ببالد القبائل، رغم قلة عدد المسلمين 

الذين اطلع عليهم فيما بعد. إن السيدة فاطمة، عندما  أعلنت الحرب كان يشد أزرها إخوتها ، وتولى أحدهم 

وهو السيد الطاهر تجنيد المسبلين، إذ أذن له في تجنيد ألف مسبل ، فلم يسعه الوقت إال لتجنيد 157 مسبال، 

وهاجمه الفرنسيون. ورغم قلة هذا العدد، أمكن للزعيمة أن تدافع عن قريتها سومر  ببنى يتورغ  واستشهد 

جل المسبلين الذين دافعوا دفاع األبطال باعتراف أعدائهم ،وبقيت السيدة فاطمة أو الّال فاطمة، كما كان 

يدعوها السكان ، تواصل المقاومة والجهاد تـارة على رأس المسبلين وتارة على رأس المجاهدين  إلى أن 

أسرت سنة 1857م ، وسجنت صحبة ما تبقى من إخوتها ببني سليمان قرب مدينة األخضرية الحالية. وكان 
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السكان وبالخصوص النسوة يزورونها من جميع البالد القبائلية ، حتى أن السلطات الفرنسية أحصت عدد 

زوارها الذين بلغوا في يوم من األيام  مائتي نسمة ، معظمهم من النساء والصبيان ، ولم ينقطع سيل هؤالء 

الزوار طيلة أيام حياتها ، إذ توفيت رحمها اهللا  سنة 1863م.

كانت معركة الّال فاطمة نسومر ببني يتورغ، هي التي ظهرت فيها ألول مّرة حرب المسبلين ، وذلك 

سنة 1854م، ثم كانت ثورة سنة 1871م  وهي المشهورة بثورة  المقراني، وصهره الشيخ محمد أمزيان 

بن الحداد. فظهرت حينئذحرب المسبلين بصفة جلية، واعتنى بها أيضا قادة الجيش الفرنسي وخصوصا  

بتآليف قّيمة ذكروا فيها  النظام الخاص بالمسبلين ،وهو ال يختلف عما سبق ذكره. ولنكتف بذكر واقعة اهتم 

بها المؤرخون وكتبوا عنها بتفصيل ،كتبوا عن موقف هؤالء المسبلين، حيث كّلفوا بالهجوم على حصن 

أربعاء نتي راتن  المشهور فورناصيونال.

كان عدد المسبلين المجندين للهجوم على هذا الحصـن 2280 مسبال، فحاصروا الحصن ابتداء من 14 

أفريـل  1871 م ، وكانوا تحت قيادة الشيخ محمد وعلي أو سحنون، وجمعوا أثناء الحصار 700 سلما منها 

المتخذة من الحبال ومنها السالليم الخشبية، واتفقوا على أن الهجوم يقع ليلة 28 مايو، وقد وصف قائد الجيش 

الفرنسي في تقريره الرسمي الذي أرسله إلى رؤسائه يصف لهم فيه الواقعة، وكان هذا  التقرير مؤرخا في 

16 يونيو قـال : " إن ليلة 22 مايو كانت هادئة  بخالف الليالي السابقة ، فلم يسمع أدنى صوت من خارج 

الحصن وال أية طلقة نارية فعندما أو قدوا القناديل المستعملة بالحصن كان الهدوء التام  في الحصن  وفي 

البلدة ".

عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل سمع نشيد ديني من روابي تابلبلت ، وبعد ربع ساعة سمع نشيد 

آخر من روابي  أورفيا ، ثم تال هذين النشيدين صمت دام ربع ساعة ، وحينئذ سمعت أصوات مزعجة، 

السالليم مجهزة فصعد  الحصن، وكانت  البنادق صوب  نيران  ، وأطلقت  بالحصن  المحيطة  الشعاب  من 

عليها المسبلون وصاروا ينادون فرادى الواحد بعد اآلخر بأعلى أصواتهم " أنـي أنا فالن ابن فالن وأنى 

مسبل"،ويطلق نيران ببندقيته إال أن المقاومة كانت عنيفة من الحصن ، وكان كلما سقط المسبلون من أعلى 

السالليم ، إال ويخلفهم آخرون. وهكذا، دامت المعركة إلى أن طلعت الشمس ولم تأت بالنتيجة المرجوة، 

جهودا  بذل  األمناء،  أمين  المدعو  فالموظف  الليلة،  تلك  في  الهجوم  من  علم  على  المحاصرون  كان  إذ 

لتبليغ الخبر قبل الهجوم بليلة إلى قائد الحصن الفرنسي. وكيفما كانت تلك النتيجة فإنها تركت آثارها عند 

المحاصرين إذ لما انسحب المسبلون  في الصباح وتركوا بعض السالليم حملوا أمواتهم وجرحاهم إال أنهم 
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تقدموا للموت بشجاعة لم يعهدها ضباط الحصن  في الحروب التي شاهدوها ، إذ كان معظم ضباط حرب 

االحتالل الفرنسي ممن شاهدوا وخاضوا غمار حروب نابليون األول بأوروبا وروسيا خصوصا ، عندما 

رأوا  أن بعض المسبلين  كانوا يربطون بعضهم  بعضا بالحـبال حتى ال يتأخروا ويشاركون بعضهم بعضا  

في االستشهاد، وكان هذا الربط يسمى بأمنسغراس إيشدان ، ولم يخف الضباط  الفرنسيون إعجابهم بهذا 

تهتدي  التي  األمة  أن  أنظارهم   يلفتون  إلى رؤسائهم، حيث   الرسمية   تقاريرهم  المقاتلين في  النوع من 

وتحافظ على هذا النوع من النظام الحربي ينبغي أن ال يستهان بها ويقرأ لها حسابها .

بحث كثيرا من الكتاب األوروبيـين، وبالخصوص الضباط الفرنسيين. الذين ارتطموا بهذا النوع من 

أنه وراثي يرجع  المقراني. وتحققوا  1854م، أو ثورة   القبائل، سواء في حرب االحتالل  الفدائيـين ببالد 

عهده إلى األزمنة القديمة ، وقد سجل في  التاريخ في أوائل القرن العاشر الهجري عند ما احتل اإلسبانيون  

مدينة بجاية. ثم ظهر األتراك في الميدان فحاصرها  صالح رايس، ما يقرب من الشهر فاستولى على حصن 

عبد القادر، ثم هاجم حصن موسى- قصبة البالد في العهد اإلسالمــي – فتحصن بها حاكم البلدة "لويس 

تقدم سبعة جنود  "  المقاومة عنيفة ودامت ثالثة أسابيع فعندئذ  LOUIS DE PERALTA " فكانـت  دوبرالطا 

فدائيـين "  و اتخـذوا  سالليم من حبال ولما سقطوا تحت وابل رصاص اإلسبان  لم تذهب تضحيتهم سدى ، 

فقد خلفهم كثير من رفقائهم ولم تمض تلك الليلة حتى تغلب أصحاب السالليم على المقاومين اإلسبان وفتحوا 

الحصن فخلد صالح رايس إثر احتالله هؤالء الشهداء وبنى لهم ضريحا  في سفح برج موسى واشتهر هذا 

الضريح بهم مدة  ومازال إلى اآلن حمام بسيط  بالقرية يحمل هذا  االسم  (حمام السبعة رجال ) .

هذه في الجملة نبذة تاريخيـة  عن الرباط والفدا، وهي كما رأيتم وإن كانت كل بلدة إسالميــة ال تخلو 

منها ، إال أن نظام الرباط بوهران والفداء ببالد القبائل لم نجد لهما نظير في بقية البالد اإلسالمية، أو لم 

يعـن بها  المؤرخون كما اعتنوا برباط وهران وفداء القبائل .
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(من خالل نصوص الرحالة العرب)>>>>>

أ/ محمد قويسم
جامعة المسيلة

   التطّور اإلقتصادي ألي بلد أو مدينة، يمكن تتبعه من خالل كتب الجغرافيا التاريخية بالدرجة األولى 

منها مدينة وهران في المغرب األوسط في العصر الوسيط، بالدرجة الثانية في مصادر أخرى مثل كتب 

الفقه واألدب، والتاريخ العام والحسبة بإشارات قليلة لكن مهمة.

    تأسست مدينة وهران عام(290هـ/902م) من طرف محمد بن أبي عون، ومحمد بن عبدون، وجماعة 

من األندلسيين البحارة الذين  كانوا ينتجعون مرسى وهران باتفاق منهم مع بني نفزة وبني مسفن االزداجيين 
وهي مدينة هامة من مدن المغرب األوسط في العصر الوسيط وما بعده (1)

القطاعات  ترتيب  حسب  متعددة،  اقتصادية  أوضاع  الوسيط  العصر  في  وهران  مدينة  عرفت      

االقتصادية، في الزراعة والصناعة والتجارة والمال من خالل نصوص الرحالة العرب بداية بابن حوقل 

والبكري واإلدريسي، وأبو الفدا والوزان الفاسي، ومارمول كربخال بحيث كل واحد يمثل قرنا تقريبا وذلك 

كمايلي:

أوال: ابن حوقل (367هـ/977م)

من  فيها  كثيرة  وأجنة  بساتين  عليه  واد  في  عليها  جار  وماؤها من خارجها   »: قال  الزراعة  في 

جميع الفواكه»(2) مما يوضح ثرائها الزراعي بسبب المياه الجارية التي تستخدم في ري البساتين المتنوعة 
بالفواكه وهذا دون اإلشارة إلى الغالت األخرى كالحبوب و الثروة الحيوانية.
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فيما يخص الصناعة لم يشر إليها إطالقا حيث ركز على التجارة بقوله« ولمدينة وهران مرسى في 

البربر سوى مرسى موسى فقد  غاية السالمة والصون من كل ريح وما أظن له مثيال في جميع نواحي 

اكتنفته الجبال وله مدخل آمن»(3) ويضيف...« وهي فرضة األندلس إليها ترد السالع ومنها يحملون الغالل 

والغالب على باديتها البربر من يزداجة»(4) وهذا بمعنى تقابل مدينة المرية في األندلس.

ثانيا: البكري (487هـ/1094م ):

المياه  تتوفر على  بمعنى  ماء وبساتين»(5)  أرحاء  و  مياه سائحة  ذات  :«ومدينة وهران حصينة  قال 

ووسائل الري مما أدى إلى كثرة البساتين ذات الغالل المتنوعة.

وذكر أيضا  في التجارة وطرقها«وبين مدينة ارزيو و وهران أربعون ميال»(6) «وطريق آخر من 

وارتباطها  الساحل  لمدينة وهران على  الهام  الموقع  وبالتالي  قسطيلية»(7)  بلد  القيروان على  إلى  وهران 

بطرق قسطيلية في إفريقية جنوبا نحو المشرق.

السياسية  الصراعات  بسبب  مرات  عدة  للتخريب  وهران  تعرضت  التاريخي،  التطور  خالل  ومن 

والقبلية ،المرة األولى كانت في سنة (297هـ/ 909م )، خربت و أحرقت بسبب الصراع بين عدة قبائل وقبيلة 

بني مسقن إحدى قبائل المدينة لدماء كانت بينهم. ورغم تعمير المدينة في الموالية( 298هـ/910م) بأمر من 

الثاني  أو دواس بن صوالت، عامل تهرت حتى أصبحت أحسن مما كانت، والتخريب  أبي حميد داود، 

سنة(343هـ/955م) من طرف محمد بن يعلى بن محمد بن صالح اليفرني، في صراعه مع ازداجة حلفاء بني 

مسقن الذين أجاروهم سابقا وبقيت وهران مخربة سنين ثم عمرت مرة أخرى(8).

ثالثا: اإلدريسي (ت547هـ/1151م  ) :

     حيث ذكر اإلدريسي على سبيل المثال:« و بها فواكه ممكنة وأهلها في خصب والعسل بها موجود 

وكذلك السمن والزبد والبقر والغنم بها رخيصة بالثمن اليسير » (9) و هو مّرة أخرى يفصل في المنتوجات 
الزراعية النباتية والحيوانية.

أما الصناعة، حيث قال عنها: «وصنائع كثيرة »(10) لكن دون تحديد نوعها. وفيما يخص التجارة والمال 

قال عنها: «و بها أسواق مقدرة  وتجارة نافقة ... ولها على بابها مرسى صغير... ولها على ميلين منها 

المرسى يستر من كل ريح و ليس  السفرية وهذا  الكبار والسفن  المراكب  الكبير و به ترسى  المرسى 
له مثيل في مراسي حائط البحر من بالد البربر»(11). وأضاف موضحا الحركة التجارية في ذلك العصر 
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«ومراكب األندلس إليها مختلفة »(12) وهو توضيح لموقعها البحري والقريب من األندلس وجودة واتساع 

المرسى الكبير.

رابعا: أبو الفدا (721هـ/1321م)

ذكر: « ومن فاس إلى تلمسان عشرة أيام ومن تلمسان على وهران إلى البحر مرحلة وهي آخر 

الثانية تعرف بالمغرب األوسط وهي من شرقي  المغرب األوسط... والقطعة  المغرب األقصى من جهة 
وهران عن تلمسان مسيرة يوم في شرقيها إلى آخر حدود مملكة بجاية من الشرق»(13).

ويضيف  قائال :« ومن تلك البالد وهران... بفتح الواو وسكون الهاء وفتح الراء المهملة وبعد األلف 

نون... وهي مدينة في بالد البربر من المغرب على ضفة البحر وهي عن تلمسان على مسيرة يوم»(14) 
وأكتفى بذكر حدودها البرية والبحرية دون المنتوجات الزراعية والصناعية.

خامسا: الوزان الفاسي (9هـ/15م)

بين وهران و مستغانم  وهم  الممتد  السهل  ديار هبرة في  مايلي:«  الزراعة  في  ذكر عن وهران 

فالحون يؤدون الخراج لملك تلمسان»(15) ويضيف  بقوله:« يقع جزء من المدينة في السهل والجزء اآلخر 
في جبل شديد االرتفاع»(16).

أما في الصناعة لم يذكر إال إشارة واحدة هي: «وكان معظم سكانها من الصّناع و الحاكة يعيش الكثير 

من أهلها من مدخولهم لكنها لم يسد فيه الرخاء إذ لم يؤكل فيه سوى خبز الشعير»(17).

وفيما يخص التجارة والمال ذكر أيضا:« مدينة وهران كبيرة فيها ستة آالف كانون ...على شاطئ 

البحر بعيدة بنحو مائة وأربعين ميال عن تلمسان بها الفنادق»(18) ويضيف  كذلك: «كانت وهران مهبط 
التجار القطلونيين والجنويين ومازالت بها اآلن دار تسمى دار الجنويين ألنهم كانوا يقيمون بها»(19)  أي 
مقصد التجار الطليان واألسبان من كل جهات البحر األبيض المتوسط. وعن المرسى الكبير قال:« يبعد عن 

وهران ببضعة أميال ومعناه الميناء األكبر ألن هناك ميناء ما أظن أن في الدنيا أكبر منه يمكن أن ترسوا 
فيه بسهولة مئات المراكب والسفن في مأمن من كل عاصفة وإعصار وكان من عادة سفن البندقية أن 
تلجأ إلى المرسى الكبير عند اكفهرار الجو وترسل بضائعها في قوارب إلى وهران مباشرة وقد استولى 

اإلسبان عنوة على المرسى الكبير قبل سقوط وهران ببضعة أشهر»(20).
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ووضح سبب تدهور تجارتها بقوله:"كانت مملكة تلمسان تحقق مردودا يبلغ 300 ألف وحتى 400 ألف 

دينار طوال عدة سنوات لما كانت وهران تابعة لها" ويضيف« كان الوهرانيون دائما أعداء لملك تلمسان 

لم يقبلوا قط أي والي من والته ماعدا أمينا للمال وقابضا لتسيلم مداخيل الميناء ويذكر سبب آخر للتدهور 
االقتصادي ولما احتل المسيحيون وهران لم يعد البنادقة يقصدونها لكونها مليئة بالجنود اإلسبان»(21) 
وتاريخيا احتلها اإلسبان، يوم الجمعة 28 محرم915هـ الموافق 8ماي1509م بخيانة يهودي من المهاجرين 

األندلسيين، وليس كما ذكر الوزان، ألن تجار وهران كانوا قراصنة ، وهنا يوضح أمرين القرصنة تهمة 

سابقة للفترة العثمانية، واألمر الثاني الحروب الصليبية استمرت ضد بالد المغرب اإلسالمي دون انقطاع 

عكس المشرق(22).

سادسا : كربخال مرمول (10هـ/16م)

عن الزراعة قال: « سكانها فيما مضى من الزراع والرعاة والتجار... ولما كانت أرضها التصلح بها 

الحنطة ْفإنها تتلقى كميات وافرة من جميع المناطق المجاورة»(23).

من  كثير  بها  وكان   »: بقوله  النساجين  من  سكانها  معظم  أن  إلى  أشار  فقد  الصناعة،  أما 

النساجين»(24).

وأخيرا التجارة ذكر لها بابين يوضحان موقعها شرقا وجنوبا بقوله« لها بابان باب تلمسان في جهة 

الجنوب وباب قسطيلية في جهة الشرق»(25) وأضاف عن موقعها الساحلي« ال تبعد عن البحر إال بمرمى 
حجر»(26) ويضيف أيضا « ومدينة وهران معدودة على الدوام في مملكة تلمسان... كان بها ألمير تلمسان 

قائمون على الجمارك يحصلون الرسوم»(27).

الخاتمة : 

من خالل ما مر ذكره يمكن القول، أن مدينة وهران في العصر الوسيط، عرفت ازدهار اقتصادي 

بسبب موقعها الساحلي ومينائيها المرسى الصغير والمرسى الكبير، رغم المشاكل السياسية التي أدت إلى 

تخريبها عدة مرات ونهب الزيانيين لمداخيلها.
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د/ حسن الصادقي                   
معهد الدراسات اإلفريقية جامعة محمد الخامس السويسي الرباط

مقدمة :

التي  السلبية  األحداث  بفعل  واإلسالمي،  المتوسطي،  العالم  في  المحروسة   وهران  مدينة  اشتهرت 

عاشتهـا من احتالل اسبانـي و فرنسي ووجود تركي، إذ كانت المدينة محط أطماع الدول القوية المتوسطية، 

و ال تكاد تسلم من وجود الدخيل حتى يأتي دخيل آخر ، كان أمره وأقساه هو الدخيل والمحتل الفرنسي.

كما اشتهرت المدينة لدى الجغرافيين والرحالة المسلمين من المشرق والمغرب، وزارها بعض الرحالة 

األوربيين الذين كانوا جواسيس أكثر منهم رحالة.

وقد سجل كل هؤالء انطباعاتهم عن مدينة وهران، وهي انطباعات مختلفة حسب هذا الرحالة أو ذاك 

وحسب الغرض المرجو من كتابة الرحلة، وال تتعدى هاته االنطباعات الورقة أو الورقتين أو بضع ورقات، 

ومن أمثلة ذلك:

كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان الفاسي ، و"الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا و بحرا" 

ألبي القاسم الزياني، و"الرحلة الحبيبية الوهرانية" ألحمد سكيرج الفاسي ، أو "رحلة ثالث سنوات في 

شمال غربي إفريقيا" للرحالة األلماني هانريش فون مالتسان، الذي دخل إلى الجزائر بعد اإلحتالل الفرنسي 

وذكر الفظائع التي ارتكبها المحتل تجاه المدنيين و سياسة األرض المحروقة إلخضاع الجزائر.
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وان كانت هاته الكتابات مصادر تسلط بعض األضواء على مدينة وهران، وتعطينا بعض االنطباعات 

عنها إال أنها ال تشفي الغليل،ألن وصف المدينة  يأتي ضمن وصف مدن القطر الجزائري.

لذا، وجهنا دفة البحث إلى كتابات أخرى تفي بالغرض المقصود، ونعني بها الكتابات األحادية للمـدن 

المناطق  وحكام  الفرنسيين،  العسكريين  تقارير  خاصة  ومالحظات،  وتقارير  مذكـرات  من  الجزائرية 

المحتلة.

وهران في الكتابات الفرنسية :

ال يخفى أن الحكام العسكريين، والباحثين اإلجتماعيين الفرنسيين، قد تركوا كتابات مهّمة عن المدن 

الجزائرية، ومنها مدينة وهران وناحيتها بعد احتاللهم السهل والمباغت لها.

  وقد اخترنا نموذجا لهاته الكتابات هو كتاب بعنوان " وهران تحت حكم الجنرال ديميشيل " من تأليف 

الجنرال الفرنسي ديميشيل ، يحتوي الكتاب على 256 صفحة من الحجم المتوسط، تنقصه الصور و الخرائط 

و صدر بباريس سنة 1835م .

المؤلف: هو لويس أليكسي ديميشيل (البارون) (1779/ 1845م) حصل على مرتبة جنرال في الجيش 

الفرنسي، و ساهم بشكل بارز في مّد اإلستعمار، واإلستيطان الفرنسي في الجزائر،خاصة مدينة وهران و 

المدن والقرى القريبة منها مثل مستغانم وارزو.وكانت له مراسالت مع األمير عبد القادر الجزائري، جاء 

بنصها في متن كتابه عن وهران.

 وكان  ديميشل، يعتمد على الهجوم المباغت والغادر للقبائل، والدواوير، وينهج سياسة أسر السكان من 

رجال ونساء وأطفال، وعلى السلب والنهب، و يعترف ديميشيل بذلك في كتابه هذا. ففي إحدى حمالته الغادرة 

ضد السكان، استطاع الجيش الفرنسي االستيالء على 88 رأس من الجمال، و440 رأس من األبقار، و3000 

رأس من األغنام، و20 بغال، و4 خيول، و51 حمارا وساقها إلى مسؤول التموين العسكري بوهران.

أهمية مدينة وهران بالنسبة لإلستعمار الفرنسي في بدايته:

   كانت مدينة وهران من األهمية بمكان بالنسبة للجنرال ديميشيل،ألنها تمثل أحد مفاتيح استكمال 

السيطرة الفرنسية على باقي القطر الجزائري، نظرا لموقعها ومكانتها، وما تزخر به من موارد اقتصادية 

ستساعد المستعمر بدون الّلجوء إلى  موارد من خارج المنطقة.
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 لذا اهتم الجنرال ديميشيل، بتدوين مالحظاته عن مدينة وهران و نواحيها، وأضاف إلى ذلك اقتراحاته 

وما قام به وما سيقوم به من منجزات  عسكرية في شكل كتاب أطلق عليه اسم مدينة وهران.

معطيات عن المدينة و نواحيها من خالل الكتاب :

يبدأ ديميشيل حديثه في كتابه قائال:

 " تزودنا تقارير مأموريات ضباط القيادة العليا بإقليم وهران  والتي أتوصل بها يوميا باإليجابيات 

كبير  إقليم  فهو  اإلقليم  هذا  في  التي سنجنيها  اإلستفادة  الحرب، ومدى  المنجزة وقت  التقارير  مع  مقارنة 

المساحة وكثير السكان   يحده من الغرب  مملكة المغرب ومن الجنوب الصحراء و يمتد في الشرق من 

مصب الشلف إلى فداح أحد روافده، وإلى جانب وهران هناك مدن تلمسان ومستغانم و معسكر" ويبلغ عدد 

سكان إقليم وهران أكثر من 1700.000 نسمة منهم ما يزيد على 100.000 فارس.

وصف مدينة وهران :

ينتقل الجنرال ديميشيل بعد ذلك، إلى إلقاء الضوء على مدينة وهران وموقعها ومحيطها، مرّكزا على 

الناحية العسكريـة وهي التي تهم المستعمر و هل هي مدينة محروسة أم سهلة المنال ؟

موقع المدينة :

بفعل  وظهير  مخضر  وادي  يفصلهما  جبلين  ظهر  أو  ثنية  على  وهران  مدينة  ديميشيل:"تقع  يقول 

األعشاب واألحراش وهو يسقى من عدة عيون مكونة مجرى مائي ينحدر نحو البحر مكّونا عّدة تساقطات 

مائية تمكـن من إقامة عدد من المصانـع و المطاحن".

وقد حصنت المدينة بمبالغ ضخمة من طرف اإلسبان الذين استولوا عليها سنة 1509 بقيادة "دون بدرو 

دونافار" وحضور "الكاردينال كزيمينس"، و هي محاطة بخندق ومحصنة بأسوار جميلة.

التحصينات : 

 في الشرق هناك القلعة أو شاتونوف، وحصون سان اندري و سان فيليب، في الجنوب هناك الحافة محمية 

بخمسة أبراج، وحصن سان فيليب في الغرب سنتا كروز وحصنه، والقصبة القديمة وحصن سان كريكوار، 

في الشمال حصن سانت تيريز، وبعض هاته التحصينات تحتاج إلى إصالحات باستثناء سانت تيريز و 

المونا وسان كريكوار وشاتونوف. وقد أضاف ديميشيل حزاما أمنيا، ومتاريس حتى يسيطر على سهل 

المدينة ويبعد هجومات القبائل المجاورة لها، وهي من تخطيط فريق الهندسة العسكرية الفرنسية.
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أحياء المدينة :     

 تنقسم مدينة وهران حسب ديميشيل الى ثالثة أحياء:

 الحي البحري ، المدينة المورسكية، و المدينة الجديدة ، ويضيف بأن أزقة المدينة  عريضة وبها عدة 

منازل جميلة بنيت على الطريقة األوروبية بعد استتباب السالم حسب قوله .

عدد سكان المدينة و جنسهم :

    يقول ديميشيل في كتابه : " كان عدد سكان مدينة وهران يبلغ حوالي 25.000 نسمة قبل مجئ 

الفرنسيين"، ويعترف ديميشيل، أنه بعد احتالل المدينة وقعت هجرة كثيفة للسكان المسلمين .

وأصبح عدد سكانها كاآلتي : 3500 يهودي و200 عربي، وعدد من الزنوج وتعدادهم الكلي هو 3900 

نسمة. وكان عدد الفرنسيين وقت الحرب 800 فردا وأصبح بعد ذلك في زمن حكم ديمشيل 3000 فردا. (هذا 

يوضح بجالء سياسة طرد السكان المحليين وسياسة االستيطان الفرنسي التي نهجها الحكام العسكريون منذ 

السنوات األولى لالستعمار).

   حوض المرسى الكبير: 

 يعتبر هذا الحوض بمثابة مرسى وهران، رغم بعده عن المدينة بمرحلتين ويسمح برسو السفن، وتم 

الشروع في تشييد طريق يربط بين وهران والميناء وسيسهل نقل السلع .

مشروع ميناء وهران:

 يشير "ديميشيل" في كتابه، إلى مشروع بناء مرسى  كبير ستصبح معه مدينة وهران من بين أهم 

المدن التجارية المتوسطية، وقدم هذا المشروع إلى الحكومة الفرنسية من طرف مهندس مدني .

 المنشآت العسكرية :

 دار السالح : تم الشروع ابتداء من منتصف سنة 1832م ،في بناء دار لصناعة السالح والذخيرة، 
بأمر من وزير الحربية، وانتهى البناء وسيعمل به 50عامال، وبه الة لصناعة األسلحة وفرن حديدي وقوالب 

متعددة األشكال.

إنشاء مراكز دفاعية متقدمة ابتداء من مايو 1833م في اوريان، والمرسى الكبير وفي شمال وجنوب 

المدينة، وإنشاء طرق مادية لها.
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منشآت وأشغال أخرى:  أنجزت هاته المنشآت واألشغال، ما بين فاتح مايو1833م و10 فبراير 1835م، 

وهي منشآت متعددة، و تشمل طريق المرسى الكبير وهي على طول الشاطئ . إنشاء طريق بشاتونوف.

تحويل مسجد كركطاح الى ثكنة دفاعية تأوي 100 رجل وإسطبل ل 214 حصان، بناء ثكنة تسع ل 300 

رجل و280 حصان، إصالح بناءات القصبة القديمة إليواء 500 رجل وإصالح ثكنة.

المدينة.  بساقية  مرتبط  للماء  وصهريج  للخبز،  ومستودع  أفرنة،  ثالثة  به  الخبز  لصنع  محل  بناء 

وخصصت الطبقة األولى لخزن الدقيق وهي مرتبطة بالمطاحن وبمساكن العمال، و بدأ هذا المصنع في 

االشتغال في شهر أغسطس1834 م .

محيط مدينة وهران :

ال يمكن فصل مدينة وهران عن محيطها  وإقليمها ألن سكانها يتعاملون مع البادية والقرى والمدن 

المجاورة، ولبعضهم ضيعات وأراضي فالحية ومواشي. و من المحيط يتزودون بالقوات و يبيعون سلعهم 

لسكان البادية.

لذا رّكز الجنرال ديمشيل في كتابه، على إعطاء القارئ نظرة مجملة على محيط وهران الكبير  وما 

يكتسيه من أهمية اقتصادية، سواء من الناحية الطبيعية، كالفالحة من زراعة و تربية المواشي، و المياه من 

أنهار و عيون وتربة خصبة، و معادن في جوف األرض ستفيد المستعمر الفرنسي المدني والعسكري، وهذا 

سيشّجع سياسة االستيطان، و سيزود فرنسا بثروات لم تكن تحلم بها لكي تنافس الدول األوربية األخرى 

خاصة ألمانيا.

ونالحظ أنه يولي العناية واالهتمام بالخيول العربية و المحلية التي تملكها القبائل المحيطة بوهران 

وهي خيول قوية وصبورة، وتجيد الكر والفر عكس الخيول األوربية القصيرة والقاصرة عن الحرب.

الفالحة في محيط مدينة وهران : 

الزراعة:  أعجب ديميشيل بالتربة الخصبة الغير المستغلة ووفرة المياه وسجل ذلك في كتابه. وذكر 
أن السكان يقومون  بزراعة الحبوب، وغرس الكروم والتين الذي يجفف، وأشجار الرمان والليمـون ، و 

يمكن إنتـاج القطن في هاتـه األراضي. و يزرع السكان األرز على ضفتي وادي المينا، وهو نوعية ممتازة، 

ويستهلكه السكان و سيعطي نتائج باهرة إذا ما زرعه الفالحون األوربيون.
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األبقار واألغنـام والجمـال  الماشية، مثل  تربى في محيط وهران عدد كبير من قطعان   : المواشي 
والحمير  والخيول القوية و الجميلة، وهي تصلح كحصان حرب قوي يزود الجيش الفرنسي بفرق الخيالة 

القوية .

المعادن: 

 يشير ديميشيـل حسب التقارير، إلى معدني الحديد والرصاص، وهي قريبة من وهران. و هناك حجر 

إلسمنت وكذلك الذهب ، ومعادن أخرى وهي ستفيد فرنسا إذا ما استغلت.

التجارة  الداخلية والخارجية للمدينة:

أن  ويقول  وهران،  ميناء  مشروع  إلى  اشرنا  وقد  والخارجية،  الداخلية  التجارة  على  ديميشيل  ركز 

التجارة الداخلية في وهران مزدهرة في الحبوب و المواشي ، وتأتي  قبائل جنوب األطلس بمنتجات مثل 

التمر وريش النعام، وكميات هائلة من الصوف ، باإلضافة إلى الزيوت والفواكه المجففة، والشمع والعسل 

والزرابي واأللبسة مثل البرنوس وكذلك األسلحة والبارود والصابون والجلود.

 و يشير إلى أن القبائل صارت تقبل على السلع األوربية الموجودة في المخازن، مثل الحديد واألغطية، 

والحلي واألثواب القطنية ومنتجات أخرى، وأن األوربيين يستفيدون من هاته التجارة. 

باألسماء  معطيات  من  ديميشيل  حكم  تحت  وهران  مدينة  كتاب  به  يزودنا  مما  كثير  من  قليل  هذا   

واألرقام ال نجدها في كتب الرحالة األجانب، و ال في كتب الحوليات التي اهتمت بتاريخ الجزائر ألن كاتبه 

ساهم في األحداث  وعاين المنشآت عن قرب وكانت له اليد الطولى فيها.

مدينة وهران و ناحيتها في مذكرات الجنرال ديميشيل
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أ/ خديجة موصدق
جامعة وهران

ال شك أن الدارس لواقع الجزائر في أواخر العهد العثماني، يتضح له أنها قد عرفت تغيرات ملحوظة 

وباألخص منطقة وهران التي كانت تحت اإلحتالل اإلسباني ، وما آلت إليه بعد استكمال الفتح الثاني لها 

سنة 1792م ، وتلك التغيرات بالدرجة األولى من الناحية العسكرية ثم السياسية ثم الثقافية.

المنطقة، وإسهام  تلك  في  العلمية  والحركة  الثقافي  الجانب  في محاضرتنا هذه، سنعرج على  ونحن 

العلماء والشيوخ في نضج الفكر الوهراني -إن صح التعبير- معتمدين في ذلك على الدور الفعال الذي لعبه 

الرباط فيه، وخصوصا الطلبة الذين توافدوا من منطقة معسكر مشبعين بجميع أنواع العلوم.

إنشائه بمنطقة  إلى  تاريخه وصوال  الرباط، بعدها لمحة سريعة عن  بداية نعطي موجزا عن مفهوم 

كونوه  الذين  والطلبة  ترأسوه،  الذين  والشيوخ  المنطقة،  هذه  في  األساسي  دوره  عن  نتحدث  ثم  وهران، 

وتكّونوا فيه ، والعلوم التي تدارسوها،  وكيف أسهم في التغذية الفكرية.

مفهوم الرباط : الرباط أصلها من ربط الخيل، واللفظة مأخوذة من الربط، مصدر رابط يربط، بمعنى 
أقام والزم المكان.

الرباط : معناه اإلقامة في الثغر بإزاء العدو، والثغور هي منافذ ينطلق منها العدو، ومن الواجب أن 
تحصن هذه الثغور تحصينا منيعا كي ال تكون جانبا ضعيفا يستغله العدو ويجعله له (1)، وكذلك تطلق على 

األماكن التي تؤسس الجتماع المنقطعين هللا والمتعبدين الذاكرين، وكذلك على المعتكفين لتعّلم الدين وأصوله 
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وأحكامه وعلومه وغيرها من العلوم. قال تعالى:  َيا َأيًَّها َالِذيَن َءاَمُنوْا اْصِبًروْا َو َصاِبُروْا َو َراِبُطوْا َواتَُّقوْا 

اَهللا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ، سورة آل عمران، اآلية : 200. 

  وقال صلى اهللا عليه وسلم :« كل ميت يختم على عمله إال الذي مات مرابطا في سبيل اهللا ، فإنه يمنى 

عمله إلى يوم القيامة و يأمن فتنة القبر »، رواه أبو داود. يعني كل إنسان ينقطع عمله عنه وال يصل إليه 

ثواب إال المرابط يزداد عمله وينمو.

فاآلية الكريمة والحديث الشريف داالن على اهتمام اإلسالم بالرباط والترغيب فيه.

كما  أعظمها(2)،  من  وهو  جدة  رباط  منها  سائدة،  كانت  التي  الرباطات  عن  التاريخ  لنا  ويروي     

اشتهرت رباطات المتعبدين في بالد اإلسـالم منذ الفتح، وقويت لما اشتدت الحروب الصليبية وغاراتها على 

شواطئ المغرب العربي، وغارات البرتغال واإلسبان على قواعد البالد اإلسالمية بشواطئ شمال أفريقيا. 

معروفين  كانوا  لوهران،  احتاللهم  إبان  اإلسبان  مع  متعاونة  كّونت عصابات  بل  ذلك،  تقتصر على  ولم 

بالمغاطس، مهامهم اختـطاف أطفال المسلمين، ونقل األخبار لإلسبان، وتواصلهم كان عبر البحر عادة. 

من أجل هذا كثر الربط على مدى شواطئ البالد، وكان يشرف عليه ويؤسسه علماء الدين، ومن بين هذه 

الرباطات، رباط ماسة جنوب المغرب األقصى، ورباط شرشال ، ورباط وهران ، ورباط ندرومة ، ورباط 

جبل أرزيو (3).

فرباط وهران اشتهر بما يسمى رباط صلب الفتح في عهد ملوك دولة المرابطين، تاشفين بن الملك علي بن 

يوسف بن تاشفين، لما كانت الحرب قائمة بينهم وبين الموحدين.

أما رباط جبل أرزيو فهو بقرب  مدينة أرزيو وله ثالثة قالع مسورة.

جلها  وكان  العربي  المغرب  سواحل  لمدن  االسباني  االحتالل  بعد  جلية  بصورة  الرباطات  هذه  تطورت 

يؤسسه ويشرف عليه علماء الدين، ألن األصل في إنشائها كان للعبادة وتعلم أمور الدين.

وقبل االنتقال للحديث عن دوره الثقافي، يجب أن نفرق بينه وبين الزوايا فلكل خصوصياته. إذ أن 

الرباط كان موجودا منذ الفتوحات اإلسالمية، أما الزوايا فقد عرفت في أوائل القرن الثامن الهجري، وهي 

ملتقى الطالب، ومكان العبادة، وإيواء عابري السبيل، وهي في المغرب العربي تخص طرق الصوفية ، 

يجتمع فيها طالبها من أجل الذكر واالبتهال، وهي تخضع لتصرف شيخ الطريقة أو مقدميه، كما كان لها 

دور عظيم في شد أزر الرباط في أوقات الحرب.
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األكبر  دوره  أن  العلم  مع  الثقافي،  الرباط  دور  عن  للحديث   : وهران  لمدينة  الثقافي  الرباط  دور 
واألعظم كان متعلقا بتحرير وهران من اإلسبان – األول والثاني –  يلزم علينا الحديث عن شيوخه وعلمائه 

فقد كان للعلماء الدور العظيم في نبذ االحتالل االسباني،ألنهم كانوا من أوائل من عارض هذا االحتالل ، 

وألن أغلب الثورات قادها هؤالء ، فكانت دار علم ، كما جاء في الثغر الجماني(4).

نذكر منهم أبو عبد اهللا محمد بن محرز بن محمد الوهراني، الملقـب " ركـن الدين" ، الشيخ الفقيه أبو 

تميم الواعظ ، اشتغل بعلم التذكير، وأبا القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا الوهراني.

مع العلم أن الرباط كان يجمع طلبة العلم فيشتغلون فيه بقراءة القرآن والفقه والنحو، ال يتركون ذلك إال 

في أوقات القتال، وبالليل يبيتون يتلون القرآن الكريم ال يفترون عنه إال نحو الساعتين من أوقات النـوم .

فمتى استيقظ النائـم وجدهم على حالتهم تلك وسمع التالوة من كل ناحية من الوادي ، فكانوا كما قيل:

"رهبان بالليل وأسودا بالنهار" .

     وهؤالء الطلبة توافدوا على الرباط من مختلف المناطق وعلى رأسها معسكر، وخصوصا خالل 

حكم الباي محمد بن عثمان الكبير الكردي، الملقب باألكحل لسمرته، وبالكبير إكراما له عندما فتح وهران 

الفتح الثاني. هو من مواليد مليانة فيما بين (1739 / 1745م). كان غزير العلم ومن المهتمين باألدب والشعر 

والفرنسيـة،  اإليطالـية  بالّلغتيـن  الحديث  يجيد  والسياسية،  العسكرية  والفنون  والطب  الشرعية،  والعلوم 

أصبح بايا ببايلك الغرب( 1779 - 1797م) ومعسكر عاصمة له. كانت هذه المنطقة تستقطب العديد من كبار 

العلماء والفقهاء من كل المناطق، وتأسس بها " جيش الطلبة " يضم الطبقة المثقفة ، الذي كان له الدور في 

الفتح الثاني لوهران سنة 1792م ، فانتقلت العلوم والثقافات مع هؤالء – جيش الطلبة – إلى وهران.

أنجبت مدينة معسكر، وسهل غريس ، والوطن الراشدي علماء أجالء وفقهاء، ومحدثين ومقرئين   

العلمية  والوظائف  العلم  توارثت  بحالها  وبرزت عائالت  والرحالة،  والشعراء  السير  وكتاب  ومؤرخين، 

كالقضاء واإلفتاء واإلمامة والخطابة والتدريس. واهتم هؤالء بتأسيس الزوايا للتعليم والتدريس واإلقراء 

واإلفتاء وهي عديدة نذكر منها : " المدرسة المحمدية " التي كانت تجمع بين المدرسة والزاوية والرباط.

المدرسة المحمدية : أسسها محمد بن عثمان الكبير، لتكون مصدرا لنشر التعليم في المنطقة، وجهزها 

بجميع الوسائل التعليمية من مكتبة، وقاعات للمطالعة والدروس، ومبيت للطلبة.
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أما مشايخها، نذكر منهم : الشيخ محمد بن عبد اهللا الجياللي، الذي واله الباي تسيير شؤون المدرسة،ثم 

رئاسة الرباط فيما بعد. وسمي الجياللي نسبة إلى جده أبو جالل، نشأ فيها رحمه اهللا بين علم يقتبسه وأدب 

يلتمسه، كما جاء في الثغر الجماني ، رحل إلى فاس والتقى بعلمائها ، وارتحل إلى الحجاز والتقى بعلمائها، 

ثم عاد إلى أرض الوطن للقيام بواجباته.

كما عين الباي محمد بن عثمان لمساعدته، قاضي القضاة السيد الطاهر بن حواء، وكاتبه الخاص السيد 

محمد بن المصطفى بن زرقة الدحاوي، من أشراف غريس ، شارك فيما بعد في تحرير مدينة وهران. كلفه 

الباي بجمع الحوادث عن هذا الفتح وتسجيلها أول بأول فجمعها في كتاب سماه " الرحلة القمرية في السيرة 

المحمدية "وأنهاه عام الفتح نفسه 1206هـ- 1792م، وهذا الكتاب كان مخطوطا ثم تم تحقيقه وجعلت الدراسات 

عليه، كما أن الشيخ كان من ضمن تالمذة الشيخ العالمة أبي راس الناصر المعسكري، ولقد لخص هو 

هذه الرحلة القمرية وقدمها في بحث لمؤتمر المستشرقين بالجزائر عام 1905م، ونشر هذا البحث في وقائع 

المستشرقين. والبن زرقة كتاب آخر سماه " االكتــفاء في حكم جوائز األمراء والخلفاء " موضوعه صحة 

منح األمراء والخلفاء أراضي للناس من أجل تعميرها، بعد تحرير وهران عين بن زرقة قاضيا بها حـتى  

توفي بوباء الطاعون عام 1225هـ (1801-1800م )(5).

وقد تحولت المدرسة المحمدية فيما بعد إلى رباط أيام الفتح إذ خرج علماؤها للجهاد بأمر من الباي محمد 

بن عثمان الكبير، بعد أن جاءه األمر من والي الجزائر محمد باشا المجاهد، فجمع قبائل العرب وكان ملتقى 

طلبة العلم بجبل مائدة، المطل على وهران. فكانت الحرب، ثم تلتها الهدنة لمدة شهر ولكن وقعـت الخديعة 

والغدر من اإلسبانيين وحملوا راية الحرب على المسلمين فطار الخبر إلى الباي محمد بن عثمان الكبير 

فنادى للجهاد وأجابه عامة الناس وبني راشد وبني عامر وسويد وأشراف غريس وعلمائها(6)، فكان جبل 

المائدة قلعة عسكرية، وزاوية، ومدرسة متنقلة، فقد جاء في الثغر الجماني عن المدرسة " مكتفيا بالمدرسة 

التي كاد العلم أن ينفجر من جوانبها، وحسب ما عليه خزانة كتب هي في البيت التي بناها ألجلها"(7).

أما عن تجهيز الرباط بالطلبة، والذي سمي فيما بعد بجيش الطلبة، فكانت الوسيلة لذلك أنه تم تجهيز 

ست طلبة وألبسوا لباسا جيدا ودفع لهم العدة، ثم توجهوا لجمع الطلبة وترغيبهم في الرباط. فلم تمض إال 

أيام قالئل حتى قدموا من مختلف الجهات، فاجتمعت األعداد وتزايدت الجيوش وهم منشغلون بقراءة القرآن 

والفقه والنحو.
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وهكذا كان هذا الرباط الوهراني ملتقى طلبة العلم من مختلف المناطق والمدارس والزوايا ، كمدرسة 

الشيخ أبو راس ، وزاوية القيطنة ، ومن فقهائها- كما ذكر الشيخ عبد اهللا الجياللي - العالم الفقيه الذي أوكلت 

إليه مهمة قيادة الرباط والمفتي والقاضي الطاهر بن حواء، ومحمد المصطفى عبد اهللا بن زرقة ، الذي كلف 

بتدوين كل األحداث ، ومحمد علي أبو طالب المازوني ( عالم مازونة) الذي وصل إلى معسكر على رأس 

200 طالب توجه بهم فيما بعد إلى وهران، وأحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي كاتب الباي، وكانوا 

كلهم من األعيان وأكابر العلماء.

وبهذا وصل عدد الطلبة أو جيش الطلبة كما سمي ما يفوق 500 طالب ، ولما كثر عددهم وزعوا إلى 

دواوين فاق عددها المائة ديوان ، ووفر لهم الباي جميع وسائل العيش والسالح.

كما أن العالقة بين العلماء والطلبة لعبت دورا حاسما في رفع المعنويات، فلم تكن عالقة حاكم بمحكومه 

أو قائد بجنده، وكان العلماء هم من يتصدرون الجيش، حتى أنه استشهد فيها الطاهر بن حواء.

فهذه كانت صورة حية لجيل المثقفين في ذلك العصر، هذا الجيل الذي ترك  بصماته في التاريخ من 

جوانبه العدة ، العسكري والسياسي ، والثقافي، هذا األخير – الجانب الثقافي – الذي استنتجناه من خالل 

معطيات األحداث، وهذه المعطيات نوردها كالتالي :

إن الرباط يكون أيضا لطلب العلم والتعبد ، ال للجهاد فقط.  -

كان تحت إمرة الباي محمد بن عثمان الكبير، وقد تمت ترجمة لحياته نستخلص منها أنه كان من   -

خيرة العلماء، محبا للعلم.

قائد الرباط الشيخ عبد اهللا الجياللي ، هو أيضا فقيه وعالم وشيخ.  -

الطاهر بن حواء قاض القضاء.  -

مصطفى بن زرقة الكاتب، والذي ألف كتابه"الرحلة القمرية" التي تحدثت عنه كما سبق عن معركة   -

وهران، فهو إذن مؤرخها، فقد أضاف للتاريخ مصدرا يرجع إليه للنظر في مصداقية أحداث التاريخ.

الطلبة :كان جّلهم حفظة القرآن ودرسوا الفقه والنحو واألدب وجميع أنواع العلوم.  -

هذا الرباط كان ملتقى مختلف المناطق: يعني أنه ملتقى الثقافات وتبادلها، من الشيوخ ومن الطلبة   -

ناهيك عن الشيوخ الذين قدموا هم أيضا من مناطق مختلفة.
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عدم اكتفاء الطلبة بواجب الجهاد فقط ، بل كانوا يتدارسون القرآن والعلم ليال، فكان نومهم قليل   -

وعملهم كثير.

زال  أن  فبعد  لمدينة وهران،  والعلمي  الثقافي  التطور  أسباب  من  كانت  المعطيات وغيرها  هذه  كل 

اإلحتالل اإلسباني، بقي من بقي في وهران ، ورحل من رحل، فمن بقي ليس فقط من سكان وهران، بل 

ممن جاء من المناطق األخرى، فجاء بعلمه فنفع وانتفع، ومن رحل أخذ من علم وهران إلى مدينته فكان 

سببا في تبادل الثقافات.

أما الذين بقوا من أبنائها وغيرهم ساهموا بشكل كبير في التعليم وتدريس العلوم، حتى الجديد منها بعد 

أن جمعتهم أرض واحدة.

وقد ألفت كتب كثيرة عن الرباط ودوره في وهران، وهذه الكتب كان مصدرها من عاش أحداثها كابن 

زرقة الذي ألف كتابه عن الرباط، وغيره من المؤلفات ، بهذا العمل أضاف إلى الموسوعة الثقافية لمدينة 

وهران كتابا جديدا في التاريخ.

حتى أن طلبة القرآن ورجال العلم بمدينة وهران، كانوا يحيون ذكرى هذا الرباط سنويا، إال أنه ولطول 

العهد كادت تنسى أسبابه وبقي يحيى احتفاله إلى غاية الحرب العالمية الثانية، وكثيرا ما كان يرأسها عالم 

وهران الشيخ الطيب المهاجي(8).

الخاتمة :

بن  قاله  ما  فنقول  وهران،  أهل  على  بركة  كان  الرباط  هذا  أن  نقول  أن  إال  يسعنا  ال  األخير  في 

لفتح األقفال  العلم  بأهل  تبركا  يد الصالحين من طلبة وعلماء،  زرقة في كتابه " يكون فتح وهران على 

القوي بما  العلم، فتحوه بإخالصهم هللا تعالى وإيمانهم  نعتقد أن هذه األقفال منها قفل  المستعصية"،ونحن 

يفعلون.
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أ/ بلبروات بن عتو 
 جامعة سيدي بلعباس

كانت قرية المرسى الكبير، أول منطقة  وطأتها  أقدام الجيش اإلسباني سنة 1505م لتسمح للمحتلين 

بالتطلع إلى احتالل قلعة وهران سنة 1509م ، والتي كانت وقتئذ  مدينة محصنة لكنها ذات موقع استراتيجي 

وهام في منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط سواء في أوقات الحرب أو السلم.ثم واصلوا غزوهم للقالع 

الساحلية الهامة بالمغرب األوسط بين (1510 و1511 م) (1) وكذلك لدواخل الجهة الغربية انطالقا من وهران 

والمرسى الكبير حيث فرضوا حمايتهم على مدينة تلمسان سنة 1512م ، وتشير بعض الدراسات إلى أن 

نفوذهم قد امتد إلى مشارف األطلس الصحراوي .

المخزن  وقبائل  النظامي،  االنكشاري  الجيش  بعدهم  ومن  الدين،  وخير  عروج  جماعة  تصدت  لقد 

لالحتالل اإلسباني، واجتهدت حكومات الجزائر العثمانية في سبيل تحرير الثغور الداخلية وتسنى لها ذلك 

خالل القرن السادس عشر باستثناء ثغري  وهران  والمرسى الكبير إلى أن حررا سنة 1708م من قبل الباي 

المجاهد محمد بكداش، بالتعاون مع وزيره أوزن حسن، وبايه في الغرب الجزائري مصطفى بوشالغم، 

الذي اتخذها عاصمة ومقرا لحكمــه .

وبعد  أن عاشت وهران والمرسى الكبير بين أحضان اإلسالم والمسلمين وتحت راية دولة الجزائر 

العثمانية، فإنها سرعان ما اغتصبت من جديد من طرف الجيش الملكي االسباني سنة 1732 م. ويتكرر 

تحرير  عن  والذين عجزوا  المتعاقبين  الجزائري  الغرب  وبايات  بوهران  اإلسبان  بين  الصراع  سيناريو 
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الفتح، ونلخصها  إليها مصادر  الثغرين، والحد من خطر االسبان  بالمنطقة بفعل عوامل  عديدة أشارت 

كاآلتي  :

 - اكتفى بايات الغرب بإزعاج اإلسبان بوهران والمرسى الكبير ولم يبلغ أحدهم الحرب الكبرى التي 

تضعضع أركان االحتالل، وكان هذا اإلزعاج في شكل غارات فجائية مصحوبة بكمائن متقطعة زمانا .

- غياب التنسيق العسكـري بين الحكومـة المركزية اإلقليمية ببايلك الغرب الجزائري مثلما حدث في 

تحريــر 1708م  .

- تفشي روح التقاعس عن الجهاد لدى الجنود والفرسان  ( أهل السيف ).

من  تنصلوا  حيث   ، والعوام  المخزنية   القبائل  لدى  الفتح  صانعوا  الحظها  التي  الّالمباالة  روح   -

مسؤولياتهم وتركوا الجهاد إما رغبة في الدنيا أو جزعا من القتل والهلع واإلنفاق، أو جهال بما في الجهاد 

من الثواب الجزيــل (2).

وبناء على ذلك تساءلنا، كيف تتحدث المصادر عن تقاعس حكومي وشعبي عن الجهاد ، في وقت كان 

التصدي لثالث حمالت بحرية إسبانية ضد الجزائر في السنوات 1783م ،1984م ،1797م ، وبالتالي هل كان 

التقاعس بفعل االنشغال بتراكم مشاكل  الدولة الداخلية والخارجية ؟ أم أنه تقاعس مقصود يخفي أغراض 

سياسيـــة؟  

والحظنا أن "دي غرامون De Grammont " قـد حاول ترجيح فكرة التقاعس المقصود، حيث كتب أن 

الحكم الجزائري بمدينة الجزائر أصبح مدركا بأن الثغرين - وهران والمرسى الكبير - موضعان محتالن 

ال فائدة منهما ، واحتاللهما يلقي عبئا ثقيال على الحكومة االسبانية إذ يكلفها سبعة وأربعين مليون فرنك 

فرنسي قديم  وألف رجل .

الحكم  التقاعس على مستوى  حقيقة  تشخيص  م) من   1797-1779 الكبير(  الباي  تمكن  أية حال  على 

المركزي ، وأدرك أن البايات السابقين كانت تنقصهم قّوة التنظيم واإلنفاق المالي على الجهاد، وقوة العزم 

في  وهم  مقاتلوها  يتضاعف  المخزنية  القبائل  أن  ورأى  الشعبية.  والتعبئة  العسكرية  القوة  وكذا  واإلقدام، 

خدمـة سياسة الباي ، و عندئذ ال يحتاج األمر إّال إلى استنهاض الهمم على جميع المستويات ، والتخطيط 

لحرب شعبية منظمة ، وهذا ما سنوضحه في إطار محاولة رسم الخطوط العريضة إلستراتيجية الباي محمد 

الكبير في فتح وهران والمرسى الكبير سنة 1792م .
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1 - المحاور الكبرى الستراتيجية الباي محمد الكبير في فتح وهران والمرسى الكبير :

توصلنا إلى تحديد أربعة مراحل مّر بها  الباي محمد الكبير في سبيل تحرير وهران والمرسى الكبير 

من االحتالل اإلسباني، والحظنا أن المرحلتين األوليتين قد بينت أن خطة الباي محمد الكبير كانت فاشلة، 

ولم يتحقق طرد اإلسبان من الثغرين، لكن عادة الخطأ هو خطوة إلى األمام ولكل جواد كبوة، وهذا ما أدركه 

في اعتقادي، الباي محمد الكبير، إذ كان يقيم أعماله ومساعيه، ويقف على األخطاء والثغرات ويحدد بناء 

عليها البدائل. فكانت المرحلة الثالثة التي أعقبت الزلزال العنيف الذي ضرب وهران، هي المرحلة التي 

أخذ الباي محمد الكبير، يحصل فيها على تقدم في مسيرة الفتح، لتأتي بعدها المرحلة الرابعة واألخيرة، 

وهي مرحلة التفاوض، وعليه نستعرض أهم ما مّيز المرحلتين األوليتين في مسيرة وهران ومرسى الكبير  

لننتقل بعدها إلى المرحلتين الثالثة والرابعة، محاولين استجالء الخطوط العريضة إلستراتيجية  الباي محمد 

الكبير في فتح  وهران والمرسى الكبير.

- المرحلة األولى  : 1780-1787م وميزها ما يلي  :

أ – حرب االستنـزاف ( الحرب الخاطفة )  1780-1785م 

ذكـر "تيدنا Thédenat  ( 3 ) " أن الباي محمد الكبير، كان ينظم غارات ضد اإلسبان بوهران كل شهر 

في  والجرحى  القتلى  تخلف  كانت  الـتي  وأسوار وهران  بمدافـعه حصـون  فيقابل  رمضان من كل سنة، 

صفوف جنوده ( 4 ) .

ذكر مؤرخوا الباي محمد الكبير أنه كان يقصد الثغر الوهراني الرباط ، اليوم أو اليومين  في السنة دون 

مالقاة العدو، كما جرت عليه عادة من سبقوه من البايات، ويفسرون ذلك بأن حكومة الداي بمدينة الجزائر 

لم ترخص له باقتحام أسوار وهران، ألن الترخيص مقرون بمساعدة مادية وبشرية للباي وهو ما لم تسمح 

به  ظروف الحكومة  وقتئذ، لكن لم يمنعوه من الرباط المحدود المدة شريطة أن ال يشتبك مع العدو.

ب- هدنـة 1786- 1787 م :

توقفت حرب االستنـزاف التي شنها محمد الكبير على اإلسبان بوهران سنة 1785م استجابة لمساعي 

الصلح اإلسبانية لدى قصـر الداي محمد عثمان باشا، وبعد سنة كاملة تم التوقيع على معاهدة الصلح في 

جـوان 1786م .
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2 - المرلحة الثانيـة  1787 - 1790م  :

انـتقل الـباي محمد الكبير من حرب االستنـزاف إلى الحصار وتنظيم االقتحام، ونلخص أهم تطورات 

هذه المرحلة كاآلتــي  :

- قرر الباي محمد الكبير مداومة الرباط وتنظيمه بأحواز  وهران، باعتماد إجراءات كانت في أساسها 

الذين استجابوا وتوافدوا على الرباطات من كل نواحي الغرب  إغرائية وتشجيعية، وتنظيمية للمرابطين 

الجزائري بأموالهم وأوالدهــم .

الكمائن  وينصب  العدو   أخبار  الستطالع  دوريا  السرايا  يبعـث  لوهران،  في حصاره  الباي  كان   -

ويهاجم العدو برا وبحرا .

أكتوبر   (9-8) ليلة  وهران  زلزال  أعقاب  في  العسكري  النشاط  بتصعيد  الكبير  محمد  الباي  قام   -

1790م.

- فشل الباي محمد الكبير في اقتحامين لمدينة وهران، مما جعله يعلن الرحيل عن وهران، ويسرح 

القبائل إلى أوطانها ويؤخـر الفتح ريثما يوفر األسباب الكافيـة لذلك.

ويمكن رصد عوامل إخفاق الباي محمد الكبير  في فتح وهران في هذه المرحلة الساخنة  كاآلتي  :

غياب دور الباشا في عملية الحصار التزاما بمعاهدة الصلح سنة 1786م  •

ضعف التدريب العسكري للمجاهديــن.    •

ضعف الفعالية القتاليــة لدى المجاهديـن.  •

ضعـف الجـوسـسة اإلسالميــة.  •

نقص الذخيرة الحربية والعتاد العسكري الثقيل، وغياب قواعد عسكرية  واقتصادية خليفة.   •

نفاق القبائل بناحية وهران وعدم إخالصها في الجهـاد.  •

ثبـات اإلسـبان أثنـاء القتــال.  •

خطر الجوسـسة  اإلسبانيـــة.  •
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3 - المرحلة الثالثة  1790 - 1791م 

تمثل هذه المرحلة معاودة الباي محمد الكبير لحصار وهران بعد أن وقف على أخطاء المرحلة الثانية، 

ومن خاللها يمكن نسخ الخطوط العريضة إلستراتيجيته في فتح الثغرين المذكورين، ونبين ذلك كما يلي :

أ- االستعــداد للحصار والحــرب  :

1 - جلب الحرفيون والصناع (الحدادون،النجارون،الخراطون،وصناع البارود) من تلمسان والجزائر 

ومستغانـم وقرى وبـوادي بايلك الغرب، إلى جانب من لهم دراية بشؤون السالح من األسـرى النصارى 

وذلك بهدف تجهيز المدافع الكبار ذات األسرة والعجالت الفاسدة، وإصالح زنادات البنادق ومسح صدئها 

وتركيب ما تفرق من مفاصلها، وقد باشر هؤالء مهامهم بإصطبل  للباي بمدينة معسكر، وكان كل عامل 

يأكل من  مطبخ الباي، ويأخذ أجرة عن عمله قدرت بربع ريال ما يعادل ستة دراهم في عهد الباي محمد 

الكبير ( 5 ).

2 - جمع السالح والذخيرة الحربـية من مستغانم وتلمسان وإقليم سيباو، كما وجه رسله إلى المغرب 

األقصى وجبل طارق الخاضع لالنجليز منذ سنة 1782م لشراء األسلحة. وتفيد المصادر أن رسل الباي 

تمكنوا من جلب  مائتين وخمسين قنطارا من البارود، إلى جانب سفينة محملة باألسلحة اشتراها الباي محمد 

الكبـير( 6 ). 

3 - جمع من مدينة الجزائر ومن داخل بايليكه. المتخصصين العسكريـين مثل رماة المدافع ورماة 

في  الجميع  دون  وقد  األلغام.  بزرع  األرض  تحت  الحفر  في  المتخصصون  فجيج  كما جلب من  القنابل، 

سجالت ديوانه، وعين كل واحد في موقعه وأمره بتنفيذ آلته الحربية، كما ضبط رؤساءهم لالستعانة بهم 

عند الضرورة( 7 ) .

الغرب  ببايلـك  والمداشر  القبائل  ) من مختلف  الزوايا  ( طلبة  القرآن  العلم وحملة  - جمع طلبة   4

ليرابطوا حول وهران، وليحلوا محل القبائل المرابطة في الحصار األول التي كانت تتسابق على الغنائم 

وافتقرت إلى إخالص النية في الجهاد. وقد وصل عدد الطلبة المرابطين برباط ايفري ورباط جبل المائدة 

في بداية األمر إلى ستمائة مرابط دون طلبة المدرسة المحمدية، وفي فترات الحقة  ازداد عددهم. وبهذه 

التسليح   المثقفين  يجمع رجاال متخصصون  في شؤون  الكبير  جيشا من  للباي  محمد   توفر  الطريقة  

والحرب، يعول عليهم في التدريب العسكري، ورجال غير مدربون مخلصون ويفقهون معنى الجهاد في 

سبيل اهللا، وتدريبهم العسكري هو قضية وقت ال غيـر(8).
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5 - االستعانة بعلماء المنطقـة : حيث كان الباي محمد الكبير ال يخطو خطوة إلى األمام إال ويكلف 
ممن حوله من العلماء بتأطيرها، واإلشراف عليها. فمثال  بعث الفقيهين أحمد بن هطال التلمساني- كاتبه 

الرئيسي-  والقاضي المكي بن عيسى إلى المغرب األقصى لمقابلة الملك المغربي، والتفاوض معه قصد 

شراء األسلحة والبارود، ثم كلف شيخ مازونة محمد بن علي الشريف، لحث طلبة الزوايا االلتحاق برباطات 

وهران ، ثم عين الفقيه محمد بن عبد اهللا الجياللي، أميرا على الطلبة المرابطين ، والشيخ الطاهر بن حواء 

نائبا له ( 9 ).

كما عين ابن سحنون الراشدي ، وابن هطال التلمساني، والمكي بن عيسى، أمناء على الرباطات.   

ومهمتهم تتمثل في توزيع العطاء على المرابطين دون تميز وتفضيل ، كما عين قوادا على المجموعات 

المرابطة فمثال ضبطنا  أنه عين الشيخ محمد بن أبي طالب قائد على طلبة مازونة ، والشيخ محمد بن أبي 

سيف قائد على طلبة الغرابة ، والشيخ قدور المحلي قائدا للمكاحلية ( 10 ) .

المرابطين  تموين  عن  يتقاعس  لم  الكبير  محمد  الباي  أن  المصادر  تتفق   : المرابطين  تموين   -  6
بالغذاء والسالح والذخيرة ، والخيم واألواني والدواء ومستلزمات الوضوء والغسل ،ووضع تحت تصرفهم 

األطباء، والحطابون والطباخون، وذوي االختصاص الحربي وفرسين أصليين، وأمرهم أن يعينوا بريدين 

القمح وشراء الصابون والنعال.... وقصد تسهيل  لموافاته باألخبار ، كما زود كل مرابط بدراهم لطحن 

الحياة اليومية للمرابطين فقد بني الباي ثالث مطاحن في مسرغين وأقام سوقا بإيفري (11).

المادية  المستلزمات  توفير  أن  الكبير  الباي محمد  : رأى   للمرابطين  النفسية  التوازنات  7 - ضبط 
للمرابطين غير كافية، وال بد من مراعاة نفسياتهم والحيلولة دون مشاعر الملل واإلحباط والحزن ، التي قد 

تضعف فعاليتهم القتالية ويستغلها المغاطيس  والمنافقون لصالح العدو اإلسباني. فقد أوصى الطلبة بقراءة 

القرآن ودراسته تارة ، والترويح عن النفس بالفاكهة  المحترمة تارة أخرى ، وتسريحهم إلى ذويهم مع 

وجوب التردد على الرباط المّرة بعد األخرى ، كما أمر بتذويب الخالفات التي قد تقع بين المرابطين ، 

وأوصى قوادهم بالتذكير بفضل الرباط والجهاد في سبيل اهللا ( 12).

8 - تدريب الطلبة المرابطيــن : أمر الباي محمد الكبير بأن يلتحق المتخصصون العسكريون  بالرباطات 
ويختلطوا بالطلبة بغية تدريبهم على القتال ، وقد ركز الباي على رماة المدفعية في عملية التدريب ، وحاباهم 

على غيرهم ، إذ كانوا يمثلون رجال السالح المتطور في ذلك العصر. ويأتي بعدهم السباحون المهرة الذين 
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كلفهم بتدريب أكبر عدد من الطلبة على السباحة يوميا في شواطئ بايليكه ، مما يوحي أن الباي  كان يخطط 

القتحام وهران برا وبحرا (13) .

9 - إصـالح الطــرق  : كانت الطرق الرابطة بين معسكر ووهران، ضيقة ومحدودية يكثر بها األحجار 
الموغلة في األرض وبالتالي يصعب نقل المدافع عبرها. فأمر الباي محمد الكبير باستنهاض الجيش والناس 

إلصالح الطرق وإزالـة األوعار بين معكسر والمرسى الكبير  والرباطــات ( 14).

10 - جر المدفعية إلى برج ســيق : بعد إصالح الطرق، أمر الباي محمد الكبير بإخراج المدافع الثقيلة 
من معسكر، ومستغانم وتلمسان وجرها إلى برج سيق ، وقد استعان في ذلك بجنوده  والمحبوسين مقابل 

إخالء سبيلهم ، وبعض سكان معسكر وسخر ما توفر له من بغــال (15).

وفي ظل هذه االستعدادات لجأ اإلسبان إلى التفاوض مع الداي محمد بن عثمان باشا، وطلبوا منه تسليم 

وهران للباي مع اإلحتفاظ بالمرسى الكبير ، لكن الباي محمد الكبير رفض طلبهم، ورأى أن ال وهران بدون 

المرسى الكبير والعكس صحيح. فطلب اإلسبان هدنة مدتها شهرا واحدا ، فوافقهم الباي محمد الكبير لكنه 

علم قبيل انقضاء مدة الهدنة بوصول المدد العسكري اإلسباني إلى وهران ، فقرر الدخول في االستعدادت 

األخيرة للخروج إلى حرب وهــران .

ب – االستعـداد  األخير للحــرب  : 

1 - تحضير المجاهديـن نفســيا  :

ويعني ذلك، أنه حاول رفع معنويات المجاهدين بطريقة تتكيف مع العادات المحلية والعقلية الصوفية 

السائدة. حيث نظم صدقة على شيخ  وهران محمد الهواري ، حضرها العام والخاص من الحاضرة والبادية 

وعملهـم  وجهـادهم  بتقواهم  المشهوريـن  الصالحين  اهللا  أولياء  رايات  جمع  ثم   ، والبارود  بالخيل  فلعبوا 

الصالح وكل راية مكتوب عليها أسماء أهل بدر(16).

2 - استنفار القبائل واألعراش للجهـاد  :

في  فعل  مثلما  الجهاد  إلى  يستنفرهم  واألعراش  القبائل  شيوخ  إلى  رسائل  الكبير  محمد  الباي  كتب 

حصاره األول  الفاشل، فاستجابوا لدعوته من كل  حدب، واجتمع لديه جيش كثير العدد، فأنزله في وطاء 

فسيح قرب جبل المائدة  وبرج العيون.
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3 - توزيع المجاهديـن على المواقـع :

وزع الباي محمد الكبير  المجاهدين على المواقع اإلستراتيجية، حيث عين حفرة األلغام بوادي ايفري 

القريب من الحصون ليحفروا تحتها، ويفجروا جدرانها أو يحدثوا فيها شرخا للتسلل عبرها. وكلف خمسمائة 

مجاهد من الطلبة بحمايتهم من اإلسبان ، وأوصى ابنه عثمان بحراسة الوطاء على المرسى الكبير لمنع 

اإلسبان من الخروج على مرابطي جبل المائدة ، الذين بدورهم أمرهم  بنصب المتاريس (17) التي يحتمي  

بها المقاتلون المدفعيون عند مباشرة العدو القصف المدفعي (18).

4 - جر المدفعية من برج سيق إلى جبل المائـــدة :

أمر الباي محمد الكبير بجمع الناس لجر المدافع من برج سيق إلى ربط ايفري ثم إلى جبل المائدة، 

وفي هذه المرة كان الباي بنفسه، يتتبع عملية الجر ومعه المختصون في المدفعية، كما أمر بأن تستقر محلة 

المدفعيين برفقة النجارين والحدادين  وغيرهم بجبل المائدة لصيانة ما يمكن أن يتعطل من االآلت المدفعية، 

وعندئذ تأخذ الحرب مسارها الجاد بين الطرفـين( 19).

ج- نشوب القتال والتكتـيك الحربي للبــاي :

1 - اختبار القتال من جبـل المائـــدة :

يقع جبل المائدة غرب مدينة وهران ويطل على البر والبحر، وقد ركز عليه الباي محمد الكبير في 

حربه ضد اإلسبان، حيث جعله الموقع المفضل لبداية القتال. إال تكتيكه الحربي من جبل المائدة  قد خانه 

حيث وجد  بعد تتبع القتال أن عدة أبراج إسبانية، تمكنت من قصف جبل المائدة واقتربت سفن صغيرة آتية 

من المرسى الكبير من جبل المائدة وأخذت ترمي المرابطين الذين اضطروا إلى التراجع عن الجبل لتفرق 

القتال، كما لم يسلم حفرة األلغام بوادي ايفري من هجوم اإلسبان.

وعليه، ظهر للباي أن المدينة ال تؤخذ بواسطة الجبل، ألنها محصنة ومنيعة بدونه، مما يفسر عدم 

لتأمين تواجدهم  المائدة كافيا  اهتمام اإلسبان بالسيطرة عليه، فكان برج ماجاجو الذي هو جزء من جبل 

بمدينة وهران والمرسى الكبير، لذلك قرر الباي القتال من جبل المائدة وتحويله إلى سهلـه(20).

2 - اختيار القتال من جبل المائـدة :

أمر الباي محمد الكبير بنزول رماة المدفعية من جبل المائدة إلى سهله ، واألمر كذلك بالنسبة للمرابطين  

بايفري ما عدا الخمسمائة طالب من أجل مواجهة برجي العيون والجديد.وبعد أن شّدد على الحراسة الليلية 
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بين شاطئ وهران وحدائقها ، أمر بحفر الخنادق، على شكل صفوف أمامية وخلفية ، ليتجـدد القتال بين 

الطرفين ، ويتمكن الباي محمد الكبير من إلحاق  الخراب ببعض الحصون ، وإحراق البرجين الكبيريـن : 

برج العيون وبرج الجديد  المقابلين لوادي ايفري ، ناهيك عن الخسائر البشريـة .

ورغم ذلك بقيت وهران محتفظة بمناعتها واستمر االسبان في تنفيذ خطة الدفاع من وراء حصونهم 

وأبراجهم، مما دفع بالباي إلى التفكير في تكتيك حربي آخر يقضي باإلنتقال إلى شرق المدينة حيث البرج 
األحمر والمساكن المكشوفة . (21)

3 - تركــيز القتال عند البرج األحمر :

الحظ الباي محمد الكبير أن الفتح قد استعصى أمره رغم الخسائر التي ألحقها باإلسبان بسبب حصون 

هناك  األحمر   البرج  الشرقية وخاصة عند  الجهة  أن  المدينة  لعورات  بحثه  أثناء  فرأى   ، منيعة  وأبراج 

مساكن اإلسبان مكشوفة ويمكن إصابتها بالرمى وإلحاق الخراب والموت الكثير في صفوف اإلسبان. وهذا 

ما حصل بالفعل بعد أن أمر بجر المدفعية إلى الجهة الشرقية ومباشرة القصف ، بل لجأ بعض اإلسبان إلى 

الفرار عبر البحر إلى إسبانيا والبعض اآلخر فر ناحية البر ليقعوا في األسـر(22).

الخناق على اإلسبان بوهران  قد شدد  الكبير  الباي محمد  أن  وعلى ضوء ما سبق ذكره، نالحظ   

وألحـق بهم الخراب والموت، فلم يجد اإلسبان بدا إال البحث عن فرصة لترك المدينة بعزة وكرامة، فوجدوا 

في وفاة الداي محمد بن عثمان باشا واعتالء الداي حسن كرسي الحكم، فرصة سانحة لذلك، فتقدموا إلى 

من  لالنسحاب  شروطا  ووضعوا  الكبير،  والمرسى  وهران  حول  التفاوض  بطلب  الجديد  الداي  حضرة 

الثغرين تحفظ لهم ماء الوجه ، وما كان للباي محمد الكبير إال أن يجنح للسلم  ويطيع أوامر الداي حسن 

القاضية بالرحيل عن وهران  ألنه كان مصرا على استرداد وهران والمرسى الكبير  بقوة السالح أو بطرق 

سلمية(23).
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Ífi^n÷]<·]Ü‚Ê<ÜËÜ†<ª<Ìf◊Ş÷]<ÖÊÅ
J1792<›^¬<Ífi^fâ˝]<Ÿ¯ju˜]<‡⁄

أ/ محمد بوشنافي   
 جامعة سيدي بلعباس

في حلق حكام  الزمن "شوكة  لفترة طويلة من  الكبير، شكال  والمرسى  أن وهران  فيه،  مما ال شك 

اإلياله الجزائرية" الذين وإن مكنوا من توحيد كل أجزاء الجزائر وإخضاعها لحكمهم. رغم وجود بعض 

المناطق التي تمتعت بنوع من االستقالل الذاتي عن السلطة المركزية، فإنهم بقوا عاجزين على فعل ذلك 

فيما يخص هذين الثغرين، إذ باءت كل محاوالت استردادهما بالفشل، باستثناء محاولة الداي محمد بكداش 

بوشالغم، من  آنذاك مصطفى  الغرب  وباي  أوزن حسن،  بمساعدة صهره  تمكن  الذي  1710م)   -  1707)

استرجاع المدينة عام 1708م، رغم ذلك لم يكن غال ظرفيا، إذ سرعان ما تمكن اإلسبان من إعادة احتاللهما 

سنة1732م(1). ويبقى هؤالء يفرضون سيطرتهم المطلقة عليها، رغم محاوالت بايات المنطقة المتكررة 

لطردهم منها إلى غاية 1791 م لما تمكن الباي محمد بن عثمان –أو الكبير- من إجبارهم على توقيع معاهدة 

االنسحاب التي حدثت في شهر فبراير عام 1792م إال أن تحريرها لم يكن باألمر الهين، وإنما استغرق وقتا 

طويال، ومحاوالت عديدة فاشلة، اعتمد فيها الباي على كل فئات المجتمع إلى جانب القوات الرسمية. أشرك 

سكان المنطقة المحيطة بالمدينة والطلبة لفرض حصار طويل األمد، هدفه تضييق الخناق على اإلسبان 

المتحصنين وراء أسوارها ومنع تحركاتهم في المنطقة.

إن هذا الوضع المضطرب الذي عاشته المنطقة الغربية لإليالة منذ القرن السادس عشر، بعد احتالل 

مرحلة  اللذين عرفا  والتيطري  الشرق  بايليك  1509م، عكس  في  وهران  مثم  1505م  عام  الكبير  المرسى 

طويلة من الهدوء واالستقرار السياسي، كان له أثره البارز على نفسية السكان، وخاصة العلماء منهم، الذين 
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ركزوا كل جهودهم وكتاباتهم للدعوة إلى الجهاد ضد "الكفار". فنجدهم يمجدون كل داي أو باي يسعى إلى 

طرد اإلسبان وتحقيق مبتغاهم، بينما يذمون كل من يتقاعس على أداء هذا الواجب الديني، فأصبح العلماء 

وطلبتهم وراء حركة الجهاد ضد اإلسبان يعتمد عليهم البايات في تجنيد العامة، وقيادة الصفوف األمامية، 

وهذا ما حدث  أثناء الفتح األول وكذلك الحال بالفتح الثاني.

سيقتصر موضوعنا على ابراز دور الطلبة في فتح وهران الثاني، خاصة وأن الباي محمد الكبير كان 

قد اعتمد على هذه الفئة لفرض حصار طويل األمد ضد اإلسبان، فأسكنهم في الرباطات، كرباط حبل المائدة 

وإيفري، ووفر لهم كل ما يحتاجون إليه من مؤن وأسلحة، وأغدق عليهم األموال. فكان نتاج ذلك أن نجح 

الطلبة في الحد من تحركات اإلسبان الذين كانوا قبل ذلك يعيشون فسادا في المنطقة، من خالل هجومات 

مباغتة على سكان المناطق المجاورة للمدينة، فينهبون خيراتهم، ويختطفون الرجال والنساء واألطفال، فإما 

أن ينّصروهم أو يبيعونهم كعبيد في أسواق إسبانيا، فتضررت الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية في المنطقة 

وانتشر الذعر والخوف بين سكانها. ومما زاد من خطر اإلسبان، اعتمادهم على العمالء والجواسيس من 

العرب الذين كانوا ينقلون إليهم األخبار بل ويساعدونهم في النهب والسلب(2).

وبناء على ما سبق ذكره، يمكننا أن نطرح مجموعة هامة من التساؤالت، ومنها مايلي: لماذا إعتمد 

محمد الكبير على شريحة الطلبة في حصاره لوهران؟ وما هي األساليب التي اعتمدها في تجنيدهم؟ وكيف 

كانت حياتهم داخل الرباط؟ وما مدى مساهمتهم في حصار وهران ثم في المعركة الحاسمة ضد اإلسبان؟ 

لإلجابة على هذه األسئلة، كان اعتمادنا كبيرا على أهم مصدرين  سجال أحداث الفتح الثاني ودور الطلبة 

حققه  والذي  الراشدي،  سحنون  بن  ألحمد  الوهراني"  الثغر  ابتسام  في  الجماني  "الثغر  إنهما  ذلك،  في 

المرحوم المهدي البوعبدلي، و"الرحلة القمرية في السيرة المحمدية" لمحمد المصطفى بن عبد اهللا بن زرقة 

الدحاوي، وتكمن أهميتها في أن صاحبيهما كانا من الموظفين الرسميين لدى الباي محمد الكبير، فاألول كان 

مصاحبا لولده وولي عهده عثمان، أما الثاني فكان يشتغل كاتبه الخاص، وكان الباي قد كلفه بتسجيل أحداث 

الفتح الثاني، مما يجعلهما على إطالع بكثير من القضايا واألمور الدقيقة والسرية. وهناك مصدر آخر سجل 

لهذا الفتح هو "عجائب األسفار ولطائف األخبار" لمحمد أبوراس الناصري، غير أنه لم يكن شاهدا على 

األحداث، حيث كان عائدا من رحلته إلى الحجاز ولم تصله األخبار إال لـّما كان بتونس.
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أ - الباي محمد الكبير وإحياء فكرة الرباط :

لم تبرز فكرة المرابطة حول وهران مع محمد الكبير، وإنما وجدت قبله بفترة طويلة من الزمن، ربما 

فابن سحنون يخبرنا "رباط صلب  ألهمية وهران وموقعها االستراتيجي وتكالب األعداء على احتاللها. 

الفتح" الذي كان يلجأ إليه المتعبدون والزاهدون، وكان يقع فوق تلة تطل على المدينة، كما ارتبطت به حادثة 

مقتل علي بن يوسف بن تاشفين، آخر حكام الدولة المرابطية، على يد جنود عبد المؤمن بن علي الكومي 

الندرومي، وذلك بعد سقوطه في جرف وهو يمتطي فرسه (3) .

الهجمة  بظهور  ارتبط  العربي،  المغرب  بالد  سواحل  طول  على  الرباطات  عدد  تزايد  أن  ويظهر 

اقتسام  إلى  يهدف  استعماري،  إطار مشروع  في  والبرتغال  إسبانيا  قادتها كل من  التي  الشرسة  الصليبية 

المنطقة بين هاتين الدولتين من خالل معاهدة "تورديسالس Tordisillas " عام 1469م ولجوء األندلسيين إلى 

المنطقة الحتالل سواحلها، فشعر السكان بالخطر المحدق بهم وقاموا بتحصين السواحل، واالستعداد للرد 

على أي هجوم. فكانت الرباطات التي يظهر أنها لم تقم بالدور المنوط بها لضعفها أمام قوة العدو، فسقطت 

المدن الساحلية الداخلية الواحدة بعد األخرى، ومنها المرسى الكبير عام 1505م ووهران 1509م، وفي هذا 

اإلطار يخبرنا حسن الوزان (ليون اإلفريقي)، أن احتالل وهران تم بعد معركة دامت يوما واحدا فقط، 

حيـث اضطر سكانها إلى هجرها بعد تلقيهم لخسائر فادحة (4) ، والتي قدرت بأربعة آالف قتيل وخمسة آالف 

أسير، وخسائر نصف مليون دوكة ذهبية، حسب بعض المصادر الغربية(5) .

في العهود األولى للتواجد االسباني بوهران والمرسى الكبير، لم يخضع الرباط ألي تنظيم. وقد حاول 

الداي محمد بكداش، أثناء الفتح األول أن يخضعه لبعض التنظيم، بغرض زيادة عدد الطلبة الوافدين إليه، إال 

أنه رغم كل ذلك فإن عددهم لم يتجاوز األلف طالب في أحسن األحوال، وكان معظمهم من المتطوعين. لقد 

استفاد الباي محمد الكبير من هذه النقائص، وتجارب سابقيه، ولهذا لما قرر إحياء فكرة الرباط جعله تحت 

إشرافه الخاص، وتحّمل كل أعباء المرابطين فيه كالمؤن والتسليح عين له مسؤوال ومساعدين يعاضدونه 

النزاعات والخالفات التي كانت تنشب بين  في مهماته، ووصل به الحد أن أصبح يتدخل شخصيا لفض 

الطلبة أنفسهم من حين آلخر أو بينهم وبين سكان المنطقة.

    ولكن قبل أن يعتمد الباي على الطلبة في الرباط، كان يقصد ضواحي وهران سنويا، فيرابط مدة يوم 

أو يومين ولكن دون أن يالقي اإلسبان، ثم يغادر المنطقة عائدا إلى عاصمته معسكر(6) ، وهي عادة دأب 

عليها بايات المنطقة ربما لتذكير اإلسبان بأن قضية تحرير وهران كانت ال تزال قضيتهم األساسية. 
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بعد ذلك أصبح الباي يعتمد على سكان المنطقة في حصار اإلسبان، وغايته من ذلك مداومة الرباط، 

ولتشجيعهم على ذلك منح هؤالء المرابطين امتيازات شتى، وفي هذا اإلطار يقول ابن سحنون:" فنادى في 

رعيته –أي الباي- من ارتحل إليه أي الرباط سقطت عنه المطالب المخزنية وبقي محترما موقرا، فاجتمعت 

فيه أمة من الناس من كل ناحية بأموالهم وأوالدهم، فنزلوا فيما بين سيدي معروف والبريدية حتى عين 

تانسالمت (7)"، وليشجعهم على البقاء مرابطين وفر لهم كل ما يحتاجون إليه، فكان يرسل إليهم مؤنا مختلفة 

خالل فصلي الشتاء والصيف، ويرسل معها من يقسمها من العلماء ألنهم كانوا محل احترام وتقدير بين 

السكان، كما سمح لهم بحراثة المنطقة حتى اقتربوا من أسوار وهران (8).

إال أنه مع مرور الوقت تراجعت همة المرابطين، وتقاعسوا على مراقبة حركة العدو ومحاصرته، 

فعاد اإلسبان إلى سابق عهدهم. ولهذا فإنه بعد عودة الباي من غزوته إلى الجنوب، قرر أن يعيد تنظيم 

الرباط وتشديد الحصار على االسبان إلجبارهم على االستسالم والرحيل عن وهران. فارتأى في هذه المرة، 

أن يعتمد على الطلبة لما لهم من روح جهادية وإقبال على الشهادة.

ب  - الباي محمد الكبير وتجنيد الطلبة :

الباي محمد الكبير من تجربة سابقيه في تجنيد الطلبة، كما يخبرنا ابن زرقة، وذلك لما علم  استفاد 

من بالئهم واستماتتهم في القتال خالل الفتح األول، فأصـدر أمرا لتجنيدهم حتى يستفيد منهم ومن إرادتهم 

الصلبة في القتال (9).

لقد لعب الدافع الديني دورا أساسيا في تجنيد الطلبة وذلك ألن العلماء أو (الحزب الديني) كما يسميه 

الدكتور أبو قاسم سعد اهللا (10)  ، كانوا من أكبر الدعاة إلى جهاد االسبان. يضاف إلى ذلك وزن هؤالء داخل 

المجتمع وخاصة في بايليك الغرب الذي عرف انتشارا ملحوظا للطرق الصوفية والزوايا، ويظهر أن ذلك 

كان له ارتباط وثيق بالوضع السياسي والعسكري السائد آنذلك. على أن ابن زرقة يذكر بأن غاية الباي من 

تجنيد رجال العلم كان التبرك بهم وبدعوتهم، فلما وصله خبر استشهاد أحد الطلبة في هجوم على اإلسبان، 

أصابه حزن كبير، وراسل الطلبة قائال:" يكفيكم الرباط وقراءة القرآن والعلم المطلوب منكم اآلن هو أن 

تلزموا محلتكم ودرس كتبكم وقراءتكم، فإنا إنما قدمناكم تبركا بكم ليكون قدومنا لها – أي وهران- باهللا ال 

بأنفسنا، وال زائد إال حبكم والتماس صالح دعائكم (11)".
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كما راسل الباي كبار علماء المنطقة، لمساعدته على تجنيد الطلبة لما كان لهم من تأثير وحظوة، فكانت 

كلمتهم مسموعة، وأمرهم مطاع بين جماعة الطلبة. ومن بين هؤالء العلماء الذين راسلهم الباي نذكر، محمد 

بن علي بن الشارف المازوني، فجاءه رفقة ولده السيد هني وأخوه محمد، ومعهم حوالي مائتي طالب (12).

ولم يكتف الباي بمراسلة العلماء، وإنما كلف مجموعة من الطلبة للقيام بمهمة التجنيد، فنجده في إحدى 

المرات يجهز ستة منهم :" فألبسهم لباسا جيدا ودفع لهم عدة رفيعة وأمة كاملة ودراهم ووجههم يسيرون 

في البالد القريبة يجمعون الطلبة ويرغبونهم. وبعد أيام رجعوا رفقة أربعمائة طالب تمركزوا برباط ايفري، 

فأرسل إليهم الباي ما يحتاجون إليه من أسلحة وغذاء وغيره (13)". كما استجاب لدعوى الباي عدد كبير من 

طلبة المنطقة.

هذا  وفي  مناطق.  عدة  من  وهران  رباطات  على  جماعات  الطلبة  توافد  ذكره،  سبق  ما  جانب  فإلى 

المجال يقول ابن زرقة:" وانسابوا إليه كل طريق وجاءوه من كل فج عميق وانفقوا في طريقهم إليه الطارق 

والتليد(14)".

منقطع  ترحابا  يالقون  كانوا  يظهر  ما  أنهم على  وأتعابه، غير  السفر  الطلبة مشقة  تحمل هؤالء  لقد 

النظير من طرف سكان المناطق التي يمرون بها، فكان هؤالء يحسنون ضيافتهم ويقدمون لهم الطعام وكّل 

ما يحتاجون إليه أثناء سفرهم. ويخبرنا ابن زرقة أن الطلبة المتوجهين من معسكر إلى وهران، وهم طلبة 

المدرسة المحمدية التي أسسها الباي محمد الكبير بمعسكر، القوا استقباال شعبيا واسعا عند وصولهم إلى 

منطقة واد الحمام فبقول:" وبات الطلبة ليلة خروجهم بوادي الحمام فأكرمهم أهله بسمين اللحم وخالص 

الطعام، والبعض ذبح لهم الدجاج واستعذروا بأن الشتاء قطنة الهزال، وقبل الطلبة منهم ذلك ولم يقابلوهم 

بسوء مقال ألنهم تلقوهم بالفرح والسرور(15)". ونفس الترحاب القاه الطلبة بعد وصولهم إلى وادي تليالت 

التي أقاموا بها أياما في ضيافة سكانها ورعاية خاصة من الباي نفسه (16).

استطاع الباي بفضل سياسته الرشيدة في دعوة الطلبة إلى التجنيد في رباطات وهران، أن يجمع عددا 

معتبرا منهم فاق األلف ومائة طالب حسب ابن زرقة، منهم أربعمائة طالب ينتمون إلى المدرسة المحمدية 

بمعسكر، وأكثر من مائة طالب قدموا من منطقة غريس، ومائتي طالب جاؤوا مع الشيخ المازوني، إلى 

جانب أربعمائة طالب توافدوا من نواحي تلمسان وكترارة وندرومة وغيرها، استجابة لدعوة العالم محمد 

أبي يوسف الذي كان يقطن بضواحي بني عامر (17).
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وما يؤكد تزايد أعداد الطلبة المجندين، ما يذكره ابن سحنون عند حديثه عن توزيع الطعام والعطاء 

عليهم. فيخبرنا أن الباي لجأ إلى تقسيمهم إلى دواوين، حيث وصلت إلى حوالي مائة ديوان، وفي هذا اإلطار 

يقول:" كل هذا وأعدادهم تتزايد حتى أنهم قسموا الرزق أول رجب على نحو الستين ديوانا، ثم قسمناه بينهم 

أول شعبان على نحو التسعين ديوانا، وقسم في آخره على ما ينيف على المائة، وتصدق عليهم أول شعبان 

بزيادة ريال لكل شخص، وكان قد اشترى لهم نحو األلف سيف"(18)، وحسب هذا اإلحصاء فإن عدد الطلبة 

فاق األلفين.

من  مجموعة  أصدر  فإنه  التجنيد،  في  والطلبة  العلماء  على  الكبير  محمد  الباي  اعتماد  جانب  وإلى 

التدريس في الحضر والبدو وجعله يقتصر على الرباط  القرارات تصب في هذا اإلطار، ومنها أنه منع 

فخصص لكل واحد خمسين رياال ال ينقص مهما زاد عددهم، وكذا الحال بالنسبة لمؤدب الصبيان الذي شغله 

التحاقه بالرباط عن مهمته، فتكون له أجرة كاملة مع ما يناله من عطاء كإحسان من الباي (19).

ج- تكليف العلماء لقيادة الطلبة المرابطين :

كان الباي المشرف األول على الرابطات، إال أنه فضل تعيين جماعة من العلماء ليكونوا المشرفين 

الميدانيين على الطلبة داخل الرباط عوض رجال من الجيش، ألن الطلبة كانوا يستأنسون بالعلماء ويكّنون 

لهم احتراما كبيرا. فعّين محمد بن عبد اهللا الجياللي مسؤوال على الرباط، غير أننا ال نجد تعريفا مفصال 

أنه عاش  ابن سحنون  المحمدية بمعسكر، أو ما يذكره  المدرسة  المشرف على  أنه كان  الفقيه سوى  لهذا 

حياة علمية، ثم سافر إلى فاس فجالس علماءها وتلقى على أيديهم، ثم عاد إلى معسكر، ومحمد المصطفى 

بن زرقة الدحاوي كاتبه الخاص، حيث كلفه بتسجيل الحوادث المتعلقة بالجهاد وما يصل الطلبة من رزق 

المجال يذكر ابن سحنون في  ايفري، وفي هذا  الطلبة برباط وادي  انزال  التعيين بعد  وغيره، وكان هذا 

قصيدة مطلعها(20) :

كما أّمر على المرابطين إلى جانب من سبق ذكرهم، الفقيه محمد بن أبي طالب المازوني الذي عينـه 

طلبة  تجنيد  في  بارزا  دورا  له  كان  الذي  يوسف،  بن  محمد  القارئ  واألستاذ  مازونة،  طلبة  رأس  على 

ورتب المرابطين في الجبل

وكـــل مقدام همام و بطــل

مؤمــرا لشيخنا الجياللـــي

ملتـزمــا لـرزقهم جميعــــا

من كل حبر عن هوى الموت جبل

منـــذ بــدا بــاد الـظــالل وبـطــــل

مـــحـــمــــد األدق  باإلجــــــــالل

مــلـبـيــــا لــقـــولــــهم سـمـيـــعــا
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ترارة  وندرومة  وما جاورها  من  ضواحي  تلمسان(21)، والشيخ  محمد  بن أبي سيف  كقائد على الغرابة 

وقدور المحلي قائدا للمكاحلية، أي أنه عين مسؤوال على كل جماعة من المجاهدين والطلبة حسب انتمائهم 

الجغرافي أو العسكري (22).

    وعموما فإن تكليف العلماء لقيادة الطلبة كانت له آثاره اإليجابية، برزت في ذلك التالحم الذي تولد بين 

القيادة والطلبة، فكانت العالقة بين الطرفين عالقة أبوة وعطف. حتى أن ابن زرقة يخبرنا بأن الفقيه محمد 

بن أبي طالب المازوني:" جاء ماشيا من مازونة ودابته تقاد وراءه وهو يأمر الطلبة أن يتداولوا ركوبها 

وكبر في قلبه أن يركب وطلبته يمشون، إلى أن أشرفوا على وهران"(23).

د- االعتناء بالطلبة المرابطين وتمويلهم بكل المستلزمات:

دعا الباي الطلبة المجندين إلى التحصن في ربطي جبل المائدة و ايفري، لموقعها االستراتيجي وأهميتها 

في حصار وهران. فالبنسبة لرباط جبل المائدة، فإنه يشكل نقطة ضعف في دفاعات المدينة، كما أنه يمكن 

من قطع الطريق بين وهران والمرسى الكبير. أما رباط ايفري فيقع على طريقين، طريق تؤدي إلى المرسى 

الكبير وأخرى نحو وهران(24)، وبه كهوف يتخذها المرابطون كبيوت لهم.

بذل الباي جهودا كبيرة لتوفير كل ما يحتاجه الطلبة في داخل الرباط، فنجده يرسل إليهم أنواعا شتى 

يتوفر على مطبخ  األمر  بداية  في  الرباط  والفواكه واألغنام واألبقار. وكان  والزيت  كالسمن  الطعام  من 

واحد لجميع الطلبة، إال أن تزايد أعدادهم جعل الطباخين يعجزون على سد حاجياتهم كلها. فارتأى الباي 

أن يوزعهم إلى دواوين-أو جماعات- من خمسة وعشرين طالبا في كل ديوان، ويدفع لكل ديوان ما يكفيه 

من الطعام واألموال، بحيث قدرت حاجة كل ديوان أربعين صاعا من القمح في كل شهر إضافة إلى خمسة 

بسبب  ولكن  طحنه،  دون  القمح  يرسل  األمر  بداية  في  الباي  متنوعة.وكان  كمصاريف  رياال  وعشرين 

المناوشات التي أصبحت تحدث بين الطلبة والسكان عند الطحن قرر الباي أن يرسله لهم مطحونا مع إنقاص 

ريال واحد من ميزانية كل ديوان، وبعد ذلك بنى لهم ثالث أرحاء تشتغل بماء نهر مسرغين(25)  . وإلى جانب 

الغذاء يخبرنا ابن زرقة أن الباي وفر للطلبة كل مستلزمات الحياة داخل الرباط، ومنها الخيام واألواني 

والخدم وغيرها، فنجده يقول في حديثه عن طلبة المدرسة المحمدية:" واستعد الطلبة أوال خيمتين عظيمتين 

كل منهما تحمل ما ينيف عن المايين، وعين الحطابين والطباخين وجميع ما يحتاجه الطلبة المرابطون في 

المآل والحين كاألواني والزيت والسمن للتصبيح –أي إلشعال المصابيح- واألكل، وأعّد لهم حتى المراجل 

للوضوء والغسيل(26) .
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كما كان الباي يراعي الظروف المناخية للمنطقة، وما قد يعانيه الطلبة من قساوتها ولهذا كان يرسل 

إليهم جلود األبقار، إما لترقيع أحذيتهم (27)أو الستعمالها أثناء تساقط األمطار(28) .

كما تشير المصادر، إلى أن الباي محمد الكبير لم يبخل على طلبته في مجال العطاء، فكان يخصص لهم 

بين الحين واآلخر مبالغا مالية يقوم األمناء بتوزيعها عليهم، وكان قد خصص لكل ديوان أربعة وعشرين 

رياال كما سبق ذكره. ويخبرنا ابن زرقة أنه في إحدى المرات بعث إليهم ألف ريال مع سي عبد القادر بن 

البوري، وأمر أن يتحصل كل خمسة وعشرين طالبا على نصيب قدره خمسة عشر رياال(29).

وحتى يقرب األسواق من رباط الطلبة ليتمكنوا من اقتناء ما يحتاجون إليه، أصدر الباي أمرا يمنع 

بموجبه إقامة األسواق على طول المنطقة الممتدة من وادي مينا قرب غليزان شرقا حتى أحواز تلمسان 

غربا، وسمح بإقامتها قرب رباط يفري(30). كما عمل على توفير األسلحة للطلبة، فجهزهم بالسيوف والبنادق، 

وقد كلف كال من محمـد بن عبد اهللا بن الجياللي، والطاهر بن حواء بتسليح طلبة المدرسة المحمدية بمعسكر 

مع تقييد ذلك في دفتر تسجل فيه أسماء الطلبة وأماكن قدومهم واألسلحة التي سلمت لهم (31)، وكان سخيا في 

هذا المجال فنجده يقدم للطلبة كل أنواع األسلحة بسخاء. فلما قدم إليه طلبة مازونة استقبلهم أحسن استقبال 

"وأفرغ عليهم البارود والسالح والرصاص وأحجار اإلقتراح وخرجوا من عنده مسرورين(32) ".

ومقابل ذلك كان الباي يحث الطلبة على اتقان استعمال السالح بالتدريب المتواصل، فلقد أمر طلبة 

المدرسة المحمدية بالتدرب على ذلك قبل تنقلهم إلى وهران، وذلك ألنه لم تكن لهم دراية بذلك النشغالهم 

بالدراسة والعلم، يقول ابن زرقة :" وكان سيدنا األمير... لما قسم على الطلبة البارود بأم عسكر أمرهم بضربه 

في المناضلة تعليما لهم وترويجا للقلوب من الضجر... فنجدهم تارة يقرؤون وتارة يتناضلون(33)".

هـ- استماتة الطلبة في قتال اإلسبان وأعوانهم:

شارك الطلبة إلى جانب شيوخهم في معارك تحرير وهران، يدفعهم إلى ذلك روح الجهاد وحب الشهادة 

في سبيل اهللا، وقد أبلوا في ذلك بالء حسنا، وكانوا قد بايعوا الباي على الشهادة وذلك لما كان بمعسكره في 

مسوالن قرب وهران، حيث انتخب خمسمائة منهم "بايعوه على الموت، فكسا كل واحد كسوة جيدة وأعطاه 

دراهم وأمرهم بمالزمة الوادي المؤدي إلى حدائق البلد ويأتيهـم فيـه مأكلهم ومشربهم، ورجع الباقي إلى 

يفري كما كانوا (34)". 
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فرغم أنه لم تكن  لهم دراية باستعمال السالح وفنون القتال، فإنهم استطاعوا اتقان ذلك في فترة وجيزة 

وبالتالي فال يمكننا أن ننكر دورهم أو نقلل من أهميتهم، لقد كان أثرهم بارزا في مواجهة اإلسبان وعمالئهم 

فضيقوا عليهم الخناق وأبدوا مقاومة شرسة في قتالهم أينما صادفوهم، فكانوا يراقبون تحركاتهم من أعلى 

الجبل ومتى خرجت طائفة منهم انقضوا عليها وتركوها بين قتيل وجريح أو فار بنفسه. ورغم ذلك نجدهم 

ال يهملون قراءة القرآن والفقه والنحو، حيث يبيتون يتلون القرآن وال ينامون إال حوالي الساعتين فقط(35).

جهة  من  المغاطيس(36)  ومساعدوهم  واإلسبان  جهة  من  الطلبة  بين  رحاها  دارت  التي  المعارك  من 

أثناء  (مائتي طالب)  وطلبته  المازوني  أبي طالب  بن  محمد  الشيخ  له  تعرض  الذي  الهجوم  ذلك  أخرى، 

اقترابهم من وهران، حيث داهمهم اإلسبان ومعاونوهم من العرب الذين أعلموهم بمكان تواجد الطلبة كما 

حقروا من شأنهم لما أخبروهم "أن أكثرهم صبيان ولم تكن لهم بالحروب تجربة، وقدروا في نفسهم الخبيثة 

أنهم إن أدركوا من جدهم حثيثة يستأصلون الطلبة عن آخرهم، فريقا يقتلون وفريقا يأسرون ويقطعونهم 

بأسرهم(37)". وكان هجوم العدو ليال، إال أن الطلبة تفطنوا له، فبادروا بفتح صرر البارود وملئ بنادقهم 

دفاعا عن أنفسهم، وأما من عجز منهم على ذلك أخذ يلتقط الحجارة من األرض ويرمي بها األعداء. وانتهت 

المعركة بنجاة الطلبة بعد وصول المدد إليهم من مسرغين ويفري، حيث لجأوا إلى الجبل بعدما قتلوا عددا 

من األعداء، في حين لم يصب منهم إال طالبين أو ثالثة، فبعث إليهم الباي من يسعفهم(38).

كما تتحدث نفس المصادر عن معركة أخرى جرت في منطقة األفوال في أوائل جمادى األولى 1205هـ 

فتواصل القتال فيها طيلة النهار، حتى أجبر الطلبة األعداء على التراجع وراء األسوار بعدما قتلوا منهم ستة 

وجرحوا إثني عشر آخرين. غير أن الرصاص والبارود نفذ من الطلبة، مما اضطرهم إلى الرمي بالحجارة 

ولما علم اإلسبان بذلك ارتدوا عليهم وتكالبوا في قتالهم، فقتلوا منهم ثالثة، أحدهم حامل الراية. ولما علم 

السيد الطاهر بن حواء بما وقع للطلبة قفل راجعا لدعمهم إال أنه :أصيب في ذراعه األيمن قرب األكحل 

ببندقية (أي رصاصة) خرجت من منتهى عضده ثم دخلت جوفه"، وبقي يعاني من جرحه مدة ليلتين حتى 

استشهد عقب صالة العشاء ليلة الخميس ثاني جمادى الثانية. فكانت خسارته كبيرة على الطلبة "فقدت بفقده 

محاسن األخالق، وعدم معه الحياء من أمثاله على اإلطالق، وذهب الوفاء واإلنصاف ولم يبق أحد مثله 

مصاف، وبكته العيون الجامدة، والقرائح الخامدة رحمه اهللا وأسكنه فسيح الجنان، وأحله منازل الرضى 

والرضوان(39) ". كما يذكر ابن زرقة أن دمه ينفح مسكا وهو يتطهر به تبركا(40).
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أما معركة الرفافيد فكانت في مطلع جمادى الثانية 1205هـ، ويخبرنا ابن زرقة أن الطلبة واجهوا فيها 

ترسانة قوية من األسلحة، حيث استعمل اإلسبان المدافع والقنابل، في حين أن الطلبة لم يملكوا إال المكاحل 

(أي البنادق) واألسلحة البيضاء، كما عانوا من نقص في البارود والرصاص. ورغم ذلك أبلوا بالء حسنا 

ثمانية  استشهاد طالبين وجـرح  المعركة  نتيجة  الشهادة، وكانت  والتدافع نحو  في مساعدة بعضهم بعضا 

منهم(41).

كما جرت معارك أخرى شارك فيها الطلبة ضد األعداء، ومنها قتال وقع عند برج العيون لما أجبر 

الطلبة أعداءهم على التحصن وراء خنادقهم، ولم يصب فيها إال طالبين جرحا  جروحا خفيفة(42). ويخبرنا 

ابن سحنون أنه بينما كان يوزع عليهم في إحدى المرات مبلغا من المال بعثه إليهم الباي، وصلتهم أخبار 

بخروج بعض اإلسبان من أسوارهم "فلم يكن إال كلمح البصر حتى امتألت بهم السبل الهابطة إلى البلد 

فأتوها فوجدوا الكفار دخلوا بلدهم وغلقوا أبوابهم دونهم، فحمل طائفة منهم على جماعة من النصارى في 

عسة لهم فأخرجوهم منها وجلسوا فيها يضربون نحو المدينة واألبراج إلى العشية، ثم رجعوا كأنهم أسود 

الغاب ، وحفظ اهللا ظاهر عليهم ولطفه مكتنف بهم(43)".

وإلى جانب مواجهة العدو في معارك نظامية، لجأ الطلبة إلى تضييق سبل العيش على اإلسبان داخل 

المدينة، ومن ذلك أنهم في بداية حصار وهران، اكتشفوا منبع الماء الذي يزود المدينة عن طريق ساقية 

يكفيهم من  بما  بالباي حتى يمدهم  الماء عنها. ولذلك اتصلوا  لمنع  تفجيره  تجري تحت األرض، فقرروا 

البارود لهذا الغرض، فاستجاب لهم وأرسل إليهم شخصا مختصا في ذلك ، إنه " ابن ناصف قائد الجير 

وكان له بهذا الشأن هندسة وتدبير، وبعث معه جملة وافرة من المحازم، النجاد الطلبة الحوازم، فجعلوا اللغم 

بعد اللغم  والبارود  يعمل في األحجار عمل  الزلزال  بالكفار، حتى أفضوا إلى غار  في جوف  الحجارة 

إلى  الماء  امداد  أنهم تمكنوا من قطع  الذي كان يسمع وعدم ذلك الصيت(44)" ، أي  الماء  فانقطع حسيس 

المدينة.

وكان الباي محمد الكبير قد أوكل إلى الطلبة مهمة مراقبة أبراج اإلسبان وحصونهم، كالبرج الجديد 

والبرج األحمر، وآخرين وزعهم على جبل المائدة وحواليه عسى أن يظفروا بالقبض على بعض الجواسيس 

القنابل  لوضع  استقدمهم  قد  الباي  كان  الذين  فجيج  أهل  بحراسة  طالب  خمسمائة  كلف  كما  والمغاطيس. 

تحت أسوار العدو لتهديمها، أما ما بقي من الطلبة فأمرهم بحفر المتاريس واألنفاق لوضع األلغام تحت 

األبراج(45). فتعددت مهام الطلبة بين القتال والحراسة والحفر.
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ز- دفن الطلبة الشهداء في موقع المعركة:

ال تعطينا المصادر العدد النهائي للطلبة الذين استشهدوا في معركة الفتح النهائي، إال أن ابن زرقة 

يتحدث عن قضية واجهت الطلبة فيما يخص دفن رفاة الشهداء، فنجدهم بعد المعركة يقررون نقل رفاة 

إخوانهم إلى مقرات سكناهم ليدفنوا هناك قرب عائلتهم. ولما وصل الخبر إلى الباي رفض ذلك رفضا قطعا، 

وأرسل أمره بدفن الطلبة الشهداء في مكان استشهادهم، اقتداء بسنة رسول اهللا ،صلى اهللا عليه وسلم في 

ذلك. وكان قد أرسل إليهم كتابا يبين فيه صواب رأيه ومما قال فيه:" كيف بكم تعلمون سنة النبي، صلى 

اهللا عليه وسلم والتعملون بها، وفائدة العلم العمل، أما تدرون أن سيدنا صلى اهللا عليه وسلم، دفن شهداء 

أحد بمصارعهم، ولم ينقلهم للمدينة المشرفة مع أنها أقرب العمارات إليهم، وأنتم تتلون الكتاب العزيز على 

األلسنة، لقد كان في رسول اهللا أسوة حسنة. فالمطلوب منكم اآلن، هو أن تدفنوا من مات هنالك، وتكون 

مقبرة الشهداء من طلبة العلم مشهورة بذلك مقصودة للتبرك والزيارة والنسك "(46). وهكذا فإنه كان للباي 

فضل في تأسيس مقبرة للشهداء تضم رفاة الطلبة، حتى تكون معلما يبين الدور الكبير الذي قامت به هذه 

الشريحة من أجل تحرير وهران وطرد اإلسبان منها.

شيوخهم  لنداء  واستجابتهم  الثاني،  أو  األول  سواء  الفتح،  في  الطلبة  مشاركة  فإن  القول،  وخالصة 

كما  بالبلد.  المحدقة  األخطار  مواجهة  في  والمجتمع  الحكام  بين  التالحم  ذلك  لنا  يبين  السياسية،  وللسلطة 

يطلعنا على الدور الريادي لهذه الفئة في المساهمة في القضايا المصيرية لألمة، مثلما ساهم نظراؤهم الطلبة 

في الثورة التحريرية لـّما تركوا مقاعد الدراسة والتحقوا بالجبال يوم 19 ماي 1956، أو مثلما شاركوا في 

بناء الدولة الجزائرية الحديثة بعد االستقالل. ومن واجبنا اليوم أن نخلد أسماء أولئك الشيوخ الطلبة الذين 

كان لهم فضل في تحرير وهران، وخاصة الذين استشهدوا منهم في ساحة المعركة. 
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أ/ عبد اهللا حامد لمين
تلميذ المرحوم الشيخ محمد باي بلعالم

بسم اهللا الرحمن الرحيم

قال الحق جل وعال في كتابه المبين وهو أصدق القائلين : َوَمَن َاح²َسن³ َقو²ال± م°®̄من َدَعا إ®لى اهللا® وعم®ل 

صال®ح±ا وقال إ®̄نن®ي م®ن ال²م³س²ل®م®ين     سور ة فصلت : اآلية 33

السادة الدكاترة واألساتذة والشيوخ :

السادة الحضور السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

فاسمحوا لي أن أقدم تشكراتي الخالصة، ودعواتي المخلصة لمن فكروا في اختيار هذه الندوة اعترافا 

منهم بالفضل ألهله والتكريم لمستحقيه وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على حصافة عقولهم ونضجها ألن 

األمة الواعية واألمة الراقية هي التي تخلد مآثر عظمائها، وتحيي ذكريات علمائها وتدرس سيرة عظمائها 

اعترافا بفضلهم، وتشحيذا للهمم نحو االقتداء بهم والسير على دربهم. ونحن وإن كنا عاجزين عن واجب 

التعبير عن الشكر لهم فإن العجز عن اإلدراك إدراك.

من هو الشيخ باي بلعالم :

إنه داعية من دعاة اإلسالم، وطود شامخ في العلم، بحر عميق في العلم والجود والكرم – محب للعلم 

على  والحريص  ومربيهم،  الطلبة  أستاذ  فهو  وتعليمه،  العلم  طلب  في  النورانية  حياته   كرس  والعلماء- 
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تعليمهم وارشادهم، والمتفاني في توجيههم إلى ما فيه سعادتهم. إنه أحد الشيوخ األفذاذ الذين حملوا راية 

تبليغ العلم فكان بحق نورا المعا، وكوكبا وهاجا ساطعا، وغيثا وابال أفنى شبابه في طلب العلم وتلقيه من 

أفواه الرجال وتبليغه للطالب على اختالف مستوياتهم، وتباين أفكارهم وأفهامهم. فلقد تعلم ونصح ووجه 

وعلم وثقف وأرشد، أنقذ اهللا بعلمه أمما من الظاللة رائدة في ذلك قول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى: 

" بّلغوا عّني ولو آية".

إن أستاذنا وإن مات وغاب عّنا بجسمه، فهو حّي بين ظهرانينا وفي قلوبنا بعلمه، حي بما خلفه لنا من 

مؤلفاته : قال الشاعر الحكيم :

أخو العلم حي خالد بعد مــــوته     وأوصاله تحت التراب رميم

وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى      يعد من األحياء وهو عديم

ويقـول آخـــر : 

يموت قوم فيحي العلم ذكرهم      *    والجهل يلحق أحياء بأموات

هو العالم ابن العلماء والفقيه ابن الفقهاء، الشيخ محمد باي بلعالم بن محمد عبد القادر بن محمد بن 

المختـار بن أحمد العالم القبلوي الجزائري ويعود نسبه إلى قبيلة فالن، والشهير أن أصولها تعود الى  قبيلة 

حمير، القبيلة العربية الشهيرة باليمن فلقد خصص لقبيلته كتابا سماه "قبيلة فالن في الماضي والحاضر وما 

لها من  العلوم والمعرفة والمآثر". ولد الشيخ سنة 1930 م في قرية ساهل من بلدية اقبلي بدائرة أولف والية 

أدرار دولة الجزائر.

دراستـه وتعليمـــه :

تربى الشيخ في أسرة اشتهرت بالعلم والمعرفة ، حرصت على تعليمه فبدأ بالقرآن الكريم في مسقط 

رأسه في مدينة ساهل ، هذه القرية التي كانت تعد منارة للعلم والمعرفة، والتي تخّرج منها العديد من العلماء 

والفقهاء. فدرس القرآن الكريم على يد المقرئ الحافظ الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن المكي بن العالم ، 

ودرس على يد والده مبادئ النحو والفقه ، فكون ثروة ورصيدا هاما من العلوم والمعرفة، ودرس على 

الشيخ محمد عبد الكريم المغيلي، المتوفي في مدة من الزمن. ثم انتقل إلى زاوية العالمة الكبير واألستاذ 
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الشهير والقدوة المنير الشيخ السيد موالنا أحمد الظاهري الحسني ، رحمه اهللا وأكرم مثواه سنة 1366 هـ 

والتفسير  الفرائض  ثم  المتداولة،  الفقه بنصوصه  بالزاوية سبع سنوات، تحصل خاللها على علم  .فمكث 

والنحو واألصول وغيرها من العلوم الدينية واللسانية، وعند نهاية دراسته منحه الشيخ الطاهر إجازة عامة 

في تدريس العلوم المحصل عليها، عند ذلك فتح مدرسة لتعليم العلوم، وإرشاد األمة. ظل يواصل العمل إلى 

أن طلعت شمس االستقالل، وبعد أن أصبح موظفا في سلك القطاع الديني فتح المدرسة الداخلية الستقبال 

الطالب والطالبات. هاته الزاوية التي أطلق عليها إسم صحابي كريم كان يسمى في المدينة المنورة قبل 

هجرة الرسول صلى اهللا  عليه وسلم ، الفاتح إنه مصعب بن عمير، فواصلت زاوية مصعب بن عمير حالتها 

التعليمية والتوجيهية طيلة حياة الشيخ وتركها بعد وفاته صدقة جارية يجري عليه ثوابها إلى يوم القيامة إن 

شاء اهللا.

لقد عاش رحمه اهللا، للعلم وللتوجيه واإلرشاد، وفتح مدرسته وعقد في أصقاع متعددة مجالسه وعلم 

النبوي  والحديث  المالكي  الفقه  والوعظ واإلرشاد، درس  التدريس،  في  الستين سنة  ينيف على  ما  الناس 

والتفسير القرآني، والفرائض والنحو والسيرة وغيرها من العلوم اإلسالمية. وكان يختم صحيح البخاري 

ومسلم، و موطأ اإلمام مالك كل سنة سردا وشرحا، والبخاري ختمه ما ينيف  على ستين مرة وصحيح مسلم 

15 مرة، وموطأ اإلمام مالك 44 مرة، وفسر القرآن مرة وكان إماما خطيبا وأستاذا محاضرا.

قلت : كان الشيخ رحمه اهللا ، عالما ناصحا  وشيخا مرشدا داعيا، وواعظا بليغا مجاهدا قضى سواده 

على بياضه في الدعوة إلى اهللا، توجيها وإرشادا. استهون في هذا السبيل كل المتاعب، وتجشم كل المصاعب 

العليا. واصل عمله الدعوي بكل جدية ونشاط لم يثن  ليعلي كلمة الحق ويصدع بها لتكون كلمة اهللا هي 

عزيمته الشامخة كبر السن وضعف البدن ولم يمنعه من مواصلة مهمته، حر وال قر وال هرم وال مرض 

وال تعب ، تصدى لمحاربة البدع والخرافات، ودعى إلى الوسطية ونبذ اإلفراط والتفريط وكان يحذر من 

التطرف والتخرف.

هذا ولم تقتصر مجهودات الشيخ المظّفرة، على الدراسة والتدريس فحسب، بل اتجه إلى التأليف. فألف 

في مذهب إمام دار الهجرة مؤلفات  قّيمة  يسر بها الوصول إلى معرفة المذهب بأسلوب واضح وبسيط، 

وقد قام بتدريس أمهات كتب المذهب  المالكي لطالب العلم ما ينيف على ستين سنة، بلغت  في الفقه المالكي 

أربعة عشرة مؤلفا بغض النظر عن المؤلفات األخرى ، حيث ألف ما ينيف على أربعين مؤلفا في فنون 

مختلفة وله محاضرات متعددة الموضوعات.
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فمن مؤلفات الشيخ ما يشتمل على جزء، ومنها ما يشتمل على جزأين ومنها مافيه  أربعة أجزاء، ومنها 

ما يشتمل على عشرة أجزاء، وكان مسك الختام شرحا يشتمل على ثالثة أجزاء الزال تحت وطأة القلم كل 

هذا منه ، رحمه اهللا ، خدمة للفقه المالكي، والمذهب المالكي الذي هو مذهب المغرب العربي كله وكثير من 

الدول اإلفريقية. هذا بغض النظر عن مؤلفاته في علم الفرائض التي كانت أول باكورة له، فيه األرجوزة 

التي سماها "الدرة السنية في علم ماترثه البرية".

وهذه دراسة موجزة عن مؤلفات الشيخ نسلط بها األضواء عن موضوعات مؤلفاته، أقول معتمدا على 

من له الحول والقوة :

01 – علوم القرآن :

ضياء المعالم على ألفية الغريب البن العالم.

المفتاح النوراني على المدخل الرباني.

02 – مصطلح الحديث : 

كشف الدثار على تحفة اآلثار.

03 – الفقــــــه :

- فتح الرحيم المالك في مذهب اإلمام مالك.

- الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية.

- السبائك اإلبريزية على الجواهر الكنزية. 

- فتح الجواد على نظم العزية البن باد.

- اإلشراف البدري شرح الكوكب الزهر.

- مسير الحصرى على سفينة األصول في علم األصول. 

النحــــو  :

- اللؤلؤ المنظوم نظم مقدمة بن أجـروم.

- كفاية المنهور شرح اللؤلؤ المنظوم.
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- الرحيق المختوم شرح على نظم نزهة الحلوم.

- التحفة الوسيمة على الدرة اليتيمة.

- منحة األتراب على ملحة اإلعراب.

- عون القيوم على كشف الغموم.

07 - التاريـــخ :

- قبيلة فالن في الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمآثر.

- الغصن الداني  في حياة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنالني.

- الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض األعالم واآلثار والمخطوطات والعادات.

- إرشاد الحائر لمعرفة فالن في الجزائر وغيرها من البلدان ( في 462 صفحة ).

- مختصر إرشاد الحائر لمعرفة الفالنيين في الجزائر.

08 - السيرة النبويــة  :

- فتح المجيد في سيرة النبي الحبيب.

- انقشاع الغمامة وااللباس عن حكم العمامة واللباس من خالل سؤال سعيد هرماس.

- محاضرات متعددة الموضوعات.

- رحاالت إلى الحجاز.

- رحلة إلى المغرب األقصى.

- ديوان شعر شامل لتقاريظ ومراثي وردود متعددة وأشعار في موضوع األلغاز وفتاوى فقهيـة.

- وخلف محاضرات متعددة الموضوعات.

كان  مّرة.   15 الحج  العمرة مجردة عن  مناسك  أدى  كما  مرة،   37 الحرام   البيت  لحج  الرحال  وشّد 

خالل رحاالته يقود وفـد الحجيج والمعتمرين، ينظم سيرهم ويرشدهم ألداء مناسكهم، قام برحاالت علمية  

متعددة لعدة دول، ولقاءات بالعلماء والشخصيات.  يقول رحمه اهللا عن نفسه في كتاب "الرحلة العلية إلى 

منطقة توات" الجزء الثاني  : وقد تعرفت بالكثير من العلماء من خالل الرحاالت ومن خالل ملتقيات الفكر 



82

مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                          العدد : 06 / 2010

 الشيخ محمد باي بلعالم حياته ومؤلفاته.

اإلسالمي ونشاط جمعية الزوايا ومن الرحاالت الوطنية إلى وهران وبوحنفية والجزائر العاصمة والجلفة 

واألغواط وغرداية والمنيعة وتلمسان ومنطقة القبائل. لقد تعرفت على الكثير من العلماء شيوخا ودكاترة 

وأساتذة وفقهاء وموظفين في وزارة الشؤون الدينية  واألوقاف بما فيهم من وزراء ومديرين.كذلك تعرفت 

على الكثير من الشخصيات في مختلف الوزارات وكذلك تعرفت على كثير من األعالم بالحرمين الشريفين 

في الحج والعمرة. وقد تعددت والحمد هللا زياراتي إلى تلك البقاع ولقد سجلت بعض الرحاالت الحجازية 

للحج والعمرة وذكرت في هذه المذكرات فعالية تلك الرحلة ومن  لقيته من األعالم ولقد سجلت من الرحاالت 

عشرين رحلة ما بين رحاالت الحج والعمرة لكن رحاالت أخرى قبلها لحج  فقط نحو العشرين بقيت في 

الذاكرة بدون تسجيل والرحاالت المسجلة ذكرت فيها األعالم الذين لقيتهم أو تعرفت عليهم من ابتداء الرحلة 

إلى انتهائها داخل الوطن وخارجه وفي القاهرة والمدينة ومكــة. أما بالنسبة للقاهرة  فقد تعرفت على بعض 

الطلبة في جامع األزهر وفي مدينة البعوث اإلسالمية  وذلك في أول رحلة لنا سنة 1383هـ الموافق لـ 1964 

م للحج عن طريق تونس وليبيا ومصر. انتهى

إجازاتــه وشهادتـــه :

أجيز الشيخ بإجازات عدة مرات من كبار العلماء داخل الوطن وخارجه  منها :

1 - إجازة علمية من شيخه موالي أحمد الطاهري بن المعطي عند انتهاء الدراسة.

2 - إجازة عامة من السيد حاج أحمد الحسن بأسانيد متعددة.

3 - إجازة من السيد علي البودليمي في الحديث  وعلومه.

4 - إجازة من العالم اللبناني الشيخ زهير الشاويش.

5 - وأجيز في مكة المكرمة من الشيخ العالم الشريف الشيخ محمد علوي مالكي.

6 - وأجيز في المدينة المنورة من الشيخ محمد  العربي السنوسي.

7 - إجازة من الشيخ عبد الرحمن الجياللي.

8 - إجازة من الشيخ محمد الصالح الصديق.

الليسانس في  الدينية واألوقاف، وشهادة  الشؤون  األستاذ من وزارة  اإلمام  - تحصل على شهادة   9

العلوم اإلسالمية.

كما أنه رحمه اهللا ، منح اإلجازة لعدة من طلبته بأسانيده التي أجيز بها وكنت بحمد اهللا ممن  حظي بهذه 

اإلجازة. ومنح كذلك عدة إجازات لطلبة من السعودية في مكة والمدينة، فقد واهللا تعجبت لهؤالء الطلبة الذين 
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يقبلون على الشيخ مع أنهم في هذه األماكن الغنية بالعلم والعلماء. ومع ذلك  يطلبون إجاز الشيخ ويطلبون 

منه أن يعقد حلقات علمية حتى في الفندق الذي يقيم فيه فهؤالء  جازاهم اهللا خيرا عرفوا الشيخ وعرفوا 

علمه  ومكانته .

ولقد خصص له الواقفون على مكتبة باب عثمان بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، جناحا  يقال له 

معرض الشيخ باي بلعالم  فيها كل ما أهداه إلى المكتبة من محابر وألواح وأقالم من اإلنتاج الجزائري.

وله وقفيات كذلك من مؤلفاته ومن غيرها  على مكتبة المسجد النبوي الشريف. وقف فضيلته على 

مكتبة الحرم النبوي الشريف عددا من الكتب المطبوعة والمخطوطة أهمها  :

1 - ملتقى األدلة األصلية  والفرعية الموضحة للسالك  الجزء األول.

2 - االستدالل بالكتاب والسنة النبوية   " جزءان ".

3 - زاد السالك على أسهل المسالك   " جزءان ".

4 - فتح الرحيم المالك في مذهب اإلمام مالك   " نظم ".

5 - كشف الجلبات شرح جوهر الطالب في علمي الفروض والحساب. 

6 - كشف الدثار على شرح األثار.

7 - ركائز الوصول على منظومة العمر يطي في علم األصول.

8 - المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن.

9 - كفاية المفهوم على اللؤلؤ المنظوم على نثر ابن آجروم.

10 - منحة األتراب على منحة اإلعراب.

11 - السبائك اإلبريزية في شرح الجوهر الكنزيـة.

12 - التلخيص المفيد شرح على رسالة اإلمام ابن أبي زيد" فقه مالكي.

محاربته للبدع والخرافات :

لقد واجه شيخنا رحمه اهللا، مجتمعا كان يعيش في فراغ روحي  حيث صيرته البدع والخرافات كليل 

من  برهة  التخلف  قيود  في  يرسف  ظل  الذي  المجتمع  وسط  دورها  السلبية  والتقاليد  للعوائد  فكان  بهيم، 

الزمن،  فما كان من الشيخ إال أن أشهر سالحه الدعوي في وجهها، فحاربها بالحكمة والموعظة الحسنة إلى 
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أن  استأصلها من جذورها، واقبرها مكان والدتها. وعلى كل حال فإنه قام بدعوةإصالحية مظفرة، شاملة 

وجامعة ألساليب التوجيه واإلرشاد .

نشاطات ثقافية وتربوية داخل وخارج المدرسـة  :

كانت للشيخ رحمه اهللا نشاطات ثقافية وتربوية داخل وخارج المدرسة  :

1 - إحياء ليالى رمضان المعظم كل سنة بوضع برنامج حافل بالنشاطات الدينية يحتوي على ستين 

محاضرة في كل يوم درس ومحاضرة، يتبع ذلك بتعقيب ومناقشات .

الذي هو دستور  العظيم  القرآن  المباركة بمحاضرة دينية حول  القدر  ليلة  2 - كما يقوم أيضا بإحياء 

المسلمين ونورهم الذي يستضيئون بتعاليمه السمحة وتوجيهاته النيرة، تتبع المحاضرة بأسئلة ومناقشات  

وأذكر دعوات  يحضرها جم غفير من  سكان الناحية يوزع عليهم خالل الحفل  الشاي والحلويات ثم 

يختم الحفل بعد منتصف الليل .

3 - إحياء عيد المولد النبوي الشريف بمحاضرات وأناشيد دينية طيلة شهر المولد.

4 - القيام بتوعية حجاج الدائرة كل سنة عن طريق محاضرات، ونداوت تمكنهم من معرفة مناسك ذلك 

الركن العظيم من أركان الدين واالستفادة من دروسه وعبره، وتزويدهم بالزاد الروحي العلمي الذي 

يؤهلهم ألداء فريضتهم بكل وعي وراحة واطمئنان .

5 - قراءة صحيح اإلمام البخاري من أوله إلى آخره كل سنة سردا وشرحا بشروحه الثالثة (فتح الباري 

البن حجر العسقالني ، وإرشاد الساري لقسطالني، وعمدة القارئ العيني) وتستمر قراءته أربعة أشهر 

إبتداء من أواخر شعبان وانتهاء بأواخر ذي الحجة  الحرام .

6 - إقامة حفل ديني كبير  كل سنة بمناسبة ختم صحيح البخاري  وموطأ اإلمام مالك وصحيح مسلم  

يحضره جم غفير من المسلمين  من واليات الجنوب توزع  خالله جوائز على حفظة القرآن الكريم من 

طالب المدرسة  والذين ختموا القرآن ألول مرة.

كما أن السكان يستفيدون من هذه التظاهرة الدينية، لكل من ولد له ولد ذلك األسبوع يسميه في ذلك الحفل 

ومن أراد أن يعقد نكاحا يعقده  أيضا، فيتخلص من المصاريف الباهضة التي يتكبدها لو عقد نكاحه في 

بيتـه.
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7 - احتضان األيام التكوينية لرجال السلك الديني بالدائرة، حيث تكفل لهم المدرسة الدراسة واإليواء 

واألكل. 

8 - كما أن له نشاطات خارج المدرسة  وخارج الوالية ،  فمثال في والية ورقلة التي كانت  رحلته 

إليها سّنة حميدة لم ينقطع عنها قبل وفاته رحمه اهللا، حتى أن أهل ورقلة يعلمون تاريخ قدومه مسبقا 

ويستعدون لها ويتنافسون على ضيافته وإكرامه ومن عادته يلقي درسا أو موعظة بعد تناوله للغداء أو 

العشاء في بيت الضيافة وال يحب أن تكون مجالسه خالية من ذكر اهللا، وال يخلو محل إقامته من الزوار 

من مشايخ وطلبة.

وقفات ختامية في آخر لحظات الشيخ  :

كانت حيـاته مليئة بالنشاطات، والتعليم والتوجيه واالرشاد، كانت خاتمتها أن حضرنا معه ملتقى حول: 

المذهب المالكي ومدرسته الفقهية في والية عين الدفلة .

وخالل رجوعنا من رحلتنا هاته، الرحلة التي كنت مرافقه إليها ، وبعد مأدبة الغـداء التي أقيمت لنا 

من طرف أحد أصدقاء الشيخ، طلب مني رحمه اهللا أن أتلو على الحاضرين شيئا من القرآن  فتلوت من 

قوله تعالى  : وعباد الرحمن  ...الخ  ألقى درسا في تفسير قوله تعالى  : وعباد الرحمن الذين يمشون على 

األرض هونا .. الخ  تلك اآليات التي تتضمن أوصاف عباد الرحمن الذين هيئت لهم الجنان، ثم أنه رجع 

ألولف  كانت آخر خطبة خطبها لصالة الجمعة حول العلم وفضله بمناسبة عيد العلم. ويوم السبت 22 ربيع 

الثاني 1430هـ  الذي  هو آخر يوم من حياته، صلى الصبح في المسجد بالمصلين بالسورة السالفة الذكر 

وعباد الرحمن اآليات ، وكان آخر ما تلفظ به وهو يلفظ أنفاسه األخيرة، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن 

محمدا رسول اهللا ففاضت روحه إلى رّبها وكان انتقاله إلى الدار اآلخرة إلى القبر ، الذي نسأل اهللا أن يجعله 

روضة من رياض الجنة ، أن صلى عليه في مؤسسة علمية تسمى متوسطة اإلمام مالك بن أنس رحمه اهللا 

ورضي عنه، هذه مصادفات في آخر وقفات حياته رحمه اهللا آمين.

فأنت ترى أن الشيخ رحمه اهللا عاش مع المذهب المالكي منذ نعومة أظافره، تعّلما وتعليما في شبابه 

وكهولته وشيخوخته، دعوة وتوجيها وإرشادا تأليفا وتعليما.
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خاتمة تتضمن تلميحا لمناسبات تسمية ومحتويات مؤلفاته أقول :

زينها عليه  ويوم  الجواهر وسبكها  يوم رصع  والسالم عليه  الكوكب وأشرقه  يوم أضاء  سالم عليه 

الجواد والسالم عليه باالستدالل ودللها ويوم نظم في الفرائض الدرة وكساها باألصداف والسالم عليه يوم 

زود السالك بالزاد وأجاب دعوته المجيب وفتح عليه الجواد يوم قشع الغمامة واإللباس والسالم عليه يوم 

نظم فتح الرحيم للناس والسالم عليه يوم انتقى أدلة فشرح الكتاب والسنة واإلجماع والقياس والسالم عليه 

يوم أقام الحجة بالدليل فشرح نظم ابن بادي لمهمات من مختصر خليل والسالم عليه يوم أرجع الفروع إلى 

التأصيل والسالم عليه يوم أدنى الغصن ويوم جنى الفواكه والسالم عليه يوم كشف الجوهرة للطالب بإعانة 

السفينة  الحصول على  للركاب والسالم عليه يوم يسر  النيل  رب األرباب والسالم عليه يوم ذلل خوض 

وأرشد الحائر ونور الطريق لحجاج بيت اهللا الحرام وأضاء المعالم ووضع للوصول الركائز والسالم عليه 

يوم أتحف الملتمس وزوده بالكفاية والمباحث والسالم عليه يوم نظم اللؤلؤ وكشف الدثار ويوم منح األتراب 

القيوم واهللا يسقيــه من الرحيق المختوم جزاء شرحه الرحيق المختوم والسالم عليه يوم  وأتحف وأعانه 

ترجم الجليلة والسالم عليه يوم ضرب بالقنابل والمدافع سلمان والسالم عليه يوم طعن بالرمح المفتي بغير 

برهان والسالم عليه يوم ألعالم القبيلة ويوم سجل الرحلة قطع بالسيف كل لسان حارب الحق تعالى وقال 

بغير علم في القرآن أعني به من لم يذر ما بقي من الربا فأذن بحرب اهللا  تعالى أن غره قوم جهال وأئمة 

ضالل فقام بالحق يصدع ويحذر ما صنعوا ويندد بما فعلوا ويجبر ما كسروا ويوضح ما زيفوا ويبطل ما 

حرروا والسالم عليه يوم ولد ويوم تربى ويوم تعلم وعلم ويوم له وجازاه على خير ما قدم وجعل أجيز 

وأجاز ويوم حج واعتمر ويوم أرشد وعلم البشر وسالم عليه يوم لبى نداء مواله العلي األكبر فتقبله اهللا 

ورحمه وغفر بركته فيمن خلفهم من أوالده وطلبته وأحبابه ومن شيعوه وصلوا عليه وعزوا فيه آمين آمين 

والحمد هللا رب العالمين. 
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قراءة في كتاب "الجيش والكمين لمن كّفر عامة المسلمين"

ألبي عبد اهللا محمد شقرون بن محمد بن أحمد بن أبي جمعه الوهراني.

<

د/ إدريس مقبول 
المغرب

عناصر الموضوع:

- تعريف بأبي عبد اهللا محمد شقرون الوهراني

- سياق الكتاب وأهميته

- منهج الوهراني في كتابه

- معالم الوسطية في كتاب الجيش والكمين
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تقديم :

إن التاريخ الفكري والثقافي ألية أمة هو المقياس األساسي واألداة الفعالة لوزن وقياس مدى نهضتها 

الفكري  والتاريخ   ،(1) والعالمية  المحلية  اإلنسانية  الحضارة  تشييد  في  مشاركتها  ومدى  وتقدمها،  ورقيها 

لوهران تاريخ حافل بالعطاءات العلمية التي جعلت منه نموذجا متقدما في مضمار السعي لتقديم صورة 

إيجابية وبناءة عن المساهمة المعرفية لحواضر شمال إفريقيا في عملية التشييد الحضاري.

بن يوسف  لمحمد  مدينة  وهران"  أخبار  في  السهران   وأنيس  الحيران   دليل   " المطلع على  ولعل 

الزياني، ليقف عند عظمة هذه المدينة وعظمة رجاالتها الذين كانوا دائما رموزا للوسطية واالعتدال والدفاع 

عن مقدسات هذه األمة وأصولها بروح علمية متسامحة.

وقد اخترنا في هذه الورقة أن نعرف بأحد أوجه هذه المدينة وعلمائها الذين أبلوا البالء الحسن في 

صياغة صورة عن جهاد العلماء في الذود عن روح الجماعة وجسم الجماعة وعقيدة الجماعة في وجه 

االتجاهات اإلقصائية والفكر الواحدي المتشدد. إنه العالم والفقيه شقرون الوهراني.

تعريف بأبي عبد اهللا محمد شقرون الوهراني :

المغراوي  بوجمعة  بن  أحمد  بن  محمد  اهللا  عبد  أبو  الضابط(2)  الحافظ  المقرئ  المتكلم  األستاذ  هو 

اسم  وأحمد  اهللا،  عبد  أبو  وكنيته  محمد  فاسمه  اللون،  أشقر  كان  ألنه  بشقرون  الفاسي، عرف  الوهرانـي 

أبيه، وبوجمعة اسم جده. فهو مغراوي نسبة لمغراوة وهي قبيلة من زناتة،إحدى القبائل الكبيرة من برابرة 

المغرب،ومجاالت زناتة هي الجهة الغربية من المغرب األوسط، ومنه يفهم نسبته إلى وهران ألنها تقع في 

مجاالت مغراوة، ونسبته إلى فاس باعتبار وفاته بها.

وأبو عبد اهللا شقرون الوهراني شريف النسب ألن بوجمعة جده هو ابن محمد بن عمر الهواري دفين 

وهران(3).

هو  الباحثين،  بعض  إليه  ذهب  ما  على  فالظاهر،  الوهراني  جمعة  أبي  بن  محمد  والدة  مكان  وأما 

وهران(4). وإن كان قد رحل عنها صغيرا إلى فاس صحبة أسرته بسبب بدء غارات اإلسبان عليها، و يكون 

السفر قد حصل قبل احتالل المرسى عام911هـ.

أبي  جمعة    بن   أحمد   العباس  أبو  والده   منهم   الشيوخ   الوهراني  على  عدد  من   تتلمذ   وقد  

المغراوي، والشيخ أبو عبد اهللا محمد بن غازي العثماني صاحب "المسائل الحسان المرفوعة إلى خبر فاس 
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بالدقون ، والشيخ محمد بن  والجزائر وتلمسان"، والشيخ أحمـد بن محمد بن يوسف الصنهاجي الشهير 

محمد بن العباس صاحب شرح في المسائل المشكالت في مورد الظمآن"(5).

وقد كان البن أبي جمعة الوهراني مشاركة في علوم كثيرة ، ألف فيها مصنفات منها:

تقريب النافع في الطرق العشر لنافع (وهو عبارة عن نظم في القراءات)  -

تقييد على مورد الظمآن.  -

الجيش والكمين لقتال من كّفر عامة المسلمين.  -

قصيدة طويلة في رثاء شيخه ابن غازي.  -

فهرست الشيوخ  -

المنظومة الشقرونية.  -

سياق الكتاب وأهميته :

يأتي موضوع الكتاب في سياق موجة التكفير التي اجتاحت العالم العربي، واإلسالمي نتيجة خلل في 

المنهج والرؤية. وقبل أن نتعرض للحديث عن أهمية الكتاب، ال بأس أن نشير بالحديث إلى قضية الكفر 

والتكفير التي تأخذ منحى في الفكر اإلسالمي في غاية الحساسية.

فالكفر كما هو معلوم  يحصل بالقول الملفوظ أو المكتوب، و يحصل بالفعل والعمل. وهناك من الفرق 

قديمًا وحديثًا من يركز على األلفاظ الكفرية، ويعتبر مرتكبها كافرًا، لكن أغلب الفقهاء يتفقون على أن القول 

الموجب للكفر هو: إنكار االعتقاد الذي اجتمعت عليه األمة والوارد فيه نص ال يحتمل التأويل، وال يصبح 

الكفر واقعًا إال إذا صدر عن تعمد أو استهزاء صريح أو عناد مبين، فالقصد والتعمد أساس الحكم في هذا 

األمر(6).

ذلك أن التكفير ظاهرة بدأت مع الخوارج(7) وبعض المعتزلة (8) وال تزال آثارها إلى اليوم في نهج 

بعض الغالة وسلوكهم.وهذا ما دفع الفقهاء إلى المزيد من االحتياط والحذر في هذا األمر، فالحكم على مسلم 

بالكفر يرتب مفاعيل أهمها: 

* إهدار دمه

* وتنفيذ حكم المرتد فيه
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* ووجوب التفريق بينه وبين زوجه

* وخروج األوالد من واليته

* وعدم دفنه في مقابر المسلمين

* والحكم عليه بالخلود في النار

* وامتناع التوارث بينه وبين أقاربه

كانوا يحكمون  فقد  الكفر صريحًا،  فيها  يكون  التي  المواقف  السلف يحتاطون حتى في  وكان علماء 

أحكامًا عامة وال يكفرون فردًا بعينه، فيقولون مثًال " من أنكر حرمة الخمر فهو كافر" من دون تسمية 

الشخص(9).

الشخص والنوع في  بين  التفريق  العلم، من وجوب  المحققون من أهل  قّرره  بالغ األهمية  أمر  وهو 

قضية التكفير.وفي هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:"إن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، 

فيقال: من قال هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله ال يحكم بكفره،حتى تقوم عليه الحجة التي 

يكفر صاحبها"(10). فإذا كان هذا االحتياط واجبا في شأن المصرحين بالكفر ،فكيف يجترئ مسلم على تكفير 

الجماهير التي تشهد أن"ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا"،وإن خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا؟

إن مجرد اإلقرار بالشهادتين يعصم دماء الناس وأموالهم، إال بحقها وحسابهم على اهللا كما ورد به 

الحديث، فإنما أمرنا بأن نحكم بالظاهر واهللا يتولى السرائر.

وإذا استبان لنا خطورة التكفير صرنا للحديث عن أهمية كتاب الوهراني الذي جاء دفاعا عن عقائد 

جماهير المسلمين وعامتهم وتبرئتهم من الكفر بسبب التقليد.

األدلة  يعرف  العقائد ومن ال  في  المقلد  إيمان  الوهراني، عن مسألة  ذكر  الكتاب جاء جوابا كما  إن 

والبراهين وينزه اهللا ورسوله وينطق بالشهادتين من غير زيادة على ذلك هل إيمانه صحيح أم هو كافر 

وإيمانه فاسد؟ ومسألة أخرى تتعلق بمن يعرف اهللا تعالى، حيا باقيا ويحيي ويميت ويغني ويفقر،وال يعرف 

في ذلك دليال وال برهانا، هل إيمانه صحيح وهل تصح إمامته وشهادته؟ إلى غير ذلك مما تعلق بعقائد 

المقلدة من عامة المسلمين.

وسياق األسئلة عند النظر يكشف لنا قضية خطيرة، وهي أن بعض الذين كانوا سببا في إثارة السؤال 

وإثارته  منتسبون  للعلم  بمعنى  من  المعاني، فهم  مرة "طلبة علم"، يقول  الوهراني بعد  أن  استعرض  
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سؤال: " هل يطلب من عوام المسلمين الذين ال قابلية فيهم لمعرفة الدليل والبرهان وهم غير قادرين عليه وال 

على التعبير عنه ،أم ال يطلب منهم ذلك ويكتفى منهم باليسير؟ " ذلك بأن بعض الطلبة كفر عامة المسلمين 
بعدم معرفتهم لذلك، وأراد استباحـة أموالهم ، وفساد أنكحتهم وغير ذلك مما ينشأ عن التكفير بزعمه"(11) 

ومرة أخرى، يظهر أن قضية التكفير قضية ال تنحصر في "طلبة العلم"، بل ترجع إلى بعض أساتذتهم 

ممن تصدروا لتدريس العقائد واإلفتاء،يقول الوهراني:"وقالوا إن بعض من يدرس العلم ويدعيه،ويزعم أنه 

ممن يحفظه ويعيه،ويتعرض في علم التوحيد للتدريس والفتوى،ويميز بزعمه بين الصريح والنجوى،ويرى 

المسلمين واإلسالم،وينصر دين موالنا محمد عليه الصالة والسالم،أداه علمه إلى الحكم  أنه ممن ينصح 

بتكفيرهم"(12) .

 إنه وضع ينذر بأزمة فكرية ومنهجية يطرحها موقع علم الكالم أو أصول الدين تحديدا في الخريطة 

المعرفية اإلسالمية. كما يطرح إلى جانبها وظيفته السلبية التي أخرجته من بعده الوحدوي التوحيدي إلى 

هوامش المحاكمة واإلقصاء والمهاترات والخصومات.

إن مجيء الدين لم يكن إال تخليصا لإلنسان من السلطان الروحي غير سلطان الحق المطلق، حتى أن 

النبي صلى اهللا عليه وسلم، لم يخول له أن يكون رقيبا على عقائد الناس وسلوكهم مثلما يفعل المكفرون         

َلْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطٍر سورة الغاشية اآلية : 22  فكيف بأفراد ينصبون أنفسهم على رقاب الناس يحاسبونهم 
زاعمين اإلحاطة بأحسن الحديث الذي جاء ثورة ليس فقط على الشرك المنتشر في عرب الجاهلية، بل 

جاء ثورة على كل األنماط الحضارية السائدة آنذاك وهو ثورة في كل زمان على كل محاولة تزعم أفضلية 

كالمها على الكتاب المفصل المبين.

العلم  أهل  أنصاف  أزمة  يستحضر  عمله  طوال  كان  والكمين  الجيش  كتاب  صاحب  الوهراني  إن 

وأشباههم الذين انتحلوا صناعة المعرفة وانطلقوا يحاكمون عقائد الناس وعامتهم بل وعلمائهم(13). ولهذا 

العلماء  أفواه  من  المسلمين  عامة  تكفير  تحرم  التي  اآلراء  عرض  من  يخلص  أن  وبعد  الوهراني،  تجد 

المتقدمين، يقول مستنكرا على أهل عصره من أدعياء العلم:"فكيف يصح بعد تقرير هذا كله لمن لم يبلغ 

معشار عشر األئمة المتقدمين المذكورين أن يتجاسر على المسارعة إلى التصريح بالتكفير في حق عباد اهللا 

المسلمين،نسأل اهللا أن يقينا شر أنفسنا وشر كل ذي شر بمنه وفضله وجوده"(14).

ليس علم الكالم في جوهره إال دفاعا مبطنا عن عقائد بالية وتفكير أسطوري لعصور االنحطاط والتأثر 

السلبي بالفكر اليوناني كما يمثل ذلك ابن رشد والمعتزلة وإخوان الصفا أحسن تمثيل(15).      
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منهج الوهراني في كتابه :

على  فيه  استند  المقلدين،  المؤمنين  جماهير  عقائد  عن  الدفاع  في  استدالليا  منهجا  الوهراني  اتبع 

أساسين:

- األول : اعتبار المقلد مؤمنا غير عاص على ما اختاره ابن رشد ومال إليه الغزالي والقشيري والعز 

بن عبد السالم وسيف الدين اآلمدي وصححه القرطبي وغيرهم في مصنفاتهم.

- الثاني : عرض واقع عقيدة السلف منذ عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكر اكتفاءه صلى اهللا 

عليه وسلم بالنطق بالشهادتين ممن دخل في اإلسالم على عهده صلى اهللا عليه وسلم، وأكثرهم غير عارفين 

بالمسائل الكالمية، ومع ذلك فقد حكم عليه الصالة و السالم بإسالمهم،ولم ينقل عنه عليه الصالة و السالم 

أنه ألزم أحدا تعلم الجوهر والعرض،وال تعلم األدلة والبراهين مع قدرته صلى اهللا عليه وسلم، على تعليمها 

وتبليغ ذلك، وسهولة تعبيره بجوامع كلمه ونجح تعليمه، وحصوله للمتعلمين بسهولة ببركته صلى اهللا عليه 

وسلم.

ونفس األمر على عهد صحابته،إذ بقي صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أوفياء للمنهاج النبوي 

في العقيدة،فلم ينقل عن أحد منهم أنه ألزم أحدا من العوام النظر واالستدالل على طريقة المتكلمين. 

والمنهج االستداللي عند الوهراني، يظهر أكثر ما يظهر في جوابه عن شبه المعاندين وأسئلتهم، من 

ذلك جوابه عن المعترض على عموم لفظ "العامة" وقوله بخصوصيته، قال الوهراني:"أجيب عنه بأن لفظ 

العوام في كالم العلماء يقتضي بصيغته عمومه،فعمومه باق ال يزال حكمه ثابتا لهم في كل عصر، وال يحمل 

جميعهم على الفساد لفساد البعض.." (16).

ومناقشة الوهراني لحجج المكفرين والمضطربين، قد تكون ذاتية أي من اجتهاده الخاص ، وقد يلجأ 

فيها لنقل جوابات سابقة الطالعه الواسع على قضايا الكالم، وتفاصيله الجدلية من خالل رواده كاألشعري 

المعتزلة  والباقالني صاحب دقائق  التوحيد، وكتاب أوهام  المقاالت، والماتريدي صاحب كتاب  صاحب 

الكالم  وكتاب التمهيد، والشهرستاني صاحب الملل والنحل، وابن فورك صاحب الرسالة في علم التوحيد، 

أهل  التلمساني صاحب عقيدة  السنوسي  والشيخ محمد  المدارك  وترتيب  الشفا  والقاضي عياض صاحب 

التوحيد وكتاب أم البراهين أو العقيدة الصغرى وغيرهم .
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وليس يعني نقل الوهراني لنصوص غيره، من علماء أصول الدين أنه أسير ألقوالهم ومواقفهم، بل 

الحق أنه كان متحررا في نقوله، ينتقد وينخل كل ما ينقله مهما علت درجة المنقول عنه من العلماء.

وأحيانا كان يختار من جملة ما ينقله، جوابا يرى أنه األنسب في الرد بعد عرض اآلراء واألقوال. من 

ذلك ما نقله عن القاضي عياض، قال الوهراني:"قال عياض بعد هذا: والصواب ترك إكفارهم واإلعراض 

عن الحكم عليهم بالخسران، إلخ.." (17).

 معالم الوسطية في كتاب الجيش والكمين :

يمكن إجمال معالم الوسطية في كتاب الجيش والكمين للوهراني فيما يلي:

التيسير : وهو منهج سلفي في العقيدة ينسجم مع دعوة القرآن التي بعث الناس فيها ميسرين غير   -
معسرين. يقول الوهراني في معرض حديثه عن عقيدة األعراب وعوام العرب زمن الصحابة :"فقد حكموا 

بإسالمهم ، ولم يظن بالصحابة-رضي اهللا عنهم-قصور في شيء من ذلك،وإنما سلكوا بالناس أيسر األمور 

في تلك المسالك" (18) .فالشك في أّن الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إّال غلبه، كما في الصحيح عن 

لََّة َأِبيُكُم  نبينا صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال اهللا تعالى: .... ُهَو َاْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِِّيِن ِمْن َحَرٍج مِِِّ

اكُم اْلُمْسِلِميَن .... سورة الحج ، اآلية 78، قال المفسرون: "المعنى أن اهللا لم يكلفكم في هذه  ِإْبَراِهيَم ُهَو َسمُّ

الملة ما ال تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إّال شرع لكم فيه تيسيرًا"،.... ُيِريُد اهللاَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال 

ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر....، سورة البقرة، اآلية :  ،185ُيِريُد اهللاَُّ َأْن ُيَخفَِّف َعْنُكْم .... سورة النساء ، اآلية : 28 

والنبي صلى اهللا عليه وسلم بعث يرفع األغالل واآلصار التي كانت على من قبلنا، وهذا محض فضل اهللا 

تعالى على هذه األمة. والتوحيد إنما يطلب من العوام بالتيسير، وعليه ال يجوز الحكم عليهم "بالتضليل لعدم 

البرهان" (19). 

عدم اإللزام : تقوم الشريعة على عدم اإللزام في كثير من رسومها العقدية، وهو مظهر آخر من   -
مظاهر الوسطية التي ال تعني التحلل من مقتضياتها، بل تعني التخفيف عن الناس وأخذهم بما يستطيعون، 

وعدم تكليفهم ما اليطيقون."ألن إيجاب النظر على من ال قابلية فيه من باب تكليف ما ال يطاق ، وقد رفعه 

اهللا على هذه األمة بفضله،فقال تعالى : َال ُيَكلُِّف اُهللا َنْفًسا اِِالَّ ُوْسَعَها ....  سورة البقرة، اآلية : 286(20).

بعدم  السنة مضت  فيه:"بأن  للغزالي جاء  ذلك كالما  في  الوهراني  نقل  وقد  الظاهر:  البناء على   -
البحث على الضمائر، وإنما تكشف يوم اآلخرة يوم تبلى السرائر، وإنما يجب بحث العلم لمن سأله إن كان 

أهال ال لمن أعرض عنه أو لم يكن بالحجة" (21) .
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التلطف :  يرى الوهراني في باب تغيير المنكر، أن عملية التغيير ينبغي أن تكون بالتلطف والمحاولة   -
في تعليم الناس بما تسعه عقولهم ، وقد جعل اهللا تعالى في األلفاظ سعة،واألدلة سعة،فكل يخاطب على قدر 

فهمه(22)، والتعليم إنما يصح ممن كان عالما في نفسه، عارفا بأساليب التبليغ للفئة المستهدفة بالتعليم وهم 

العوام، وأما من ليس بمتقن وال قادر على التبليغ لهم، فال يحل له أن يخوض معهم في شيء من ذلك، لما 

يترتب على ذلك من عموم البلوى والفتنة بازدياد الشبه التي ال يقدر على زوالها منهم لقصوره . ويعتبر 

ألسنتهم،ولم  األمر وتلجلجت  ارتج عليهم  أخذوا "بعنف وشعوذة ومراء وجدال،  إذا  العوام  أن  الوهراني 

تذهب على وتيرة واحدة في القول، فالناصح للسنة وللمسلمين ال يأخذهم بمثل هذا المأخذ الحرام والشعوذة 

الشنيعة،والعبارات الفظيعة، بل يتلطف لهم في القول ويعلمهم برفق وسهولة"(23).

التبسيط : ودليله في مجال العقائد االكتفاء من العامة بالدليل الجملي بدال عن الدليل التفصيلي،كما قال   -
األعرابي:البعرة تدل على البعير، وأثر األقدام يدل على المسير،فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج،أفال 

تدل على اللطيف؟ يعني أن وجود البعرة يدل على وجود البعير الذي انفصلت عنه، وأن أثر األقدام في 

األرض يدل على أنها قد سار فيها سائر، فإذا كان هذان دليلين على ما ذكر. فكيف ال تدل السماء ذات 

األبراج واألرض ذات الفجاج على وجود خالق لألشياء لطيف الصنع(24).

إحسان الظن: ودليله اعتقاد أن عامة المسلمين عارفون كلهم بربهم،  وال وجه التهام أحدهم بفساد   -
العقيدة أو بالكفر ما دام على شهادة أن ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا(25). وال يكون شيء من المعاصي قادحا 

في اإليمان، فقد يكون المؤمن عاصيا ، بل قد يكون المؤمن غير قادر عن التعبير فال يجب حينها مؤاخذته 

إحسانا للظن به،قال الوهراني:"وعلى هذا فليس لنا أن نسيء الظن بعاص أو غيره،الحتمال أن يكون عارفا 

بعقائد إيمانه في قلبه وإنما عز عليه التعبير،وكثير من العلماء يعجز عن التعبير عما في ضمائرهم من 

العلوم المحققة عندهم فما بالك بالعامة"(26).

فيه  الناس مما هم  إنقاذ  الذي يحرص على  الحقيقي، هو  العالم  أن  الوهراني على  نص  الرحمة:   -
بالشبهات. وقد صرح بهذا األمر في  الذي ينتصب لمحاكمة نواياهم ومعتقداتهم،ويأخذهم  برحمة ال ذلك 

معرض تفسيره للطبيعة النفسية المتشنجة لعقلية التكفير التي تعتبر دليال على أن المكفر "لم يرد بذلك بث 

العلم في المسلمين وال نفعهم، وال قصد بذلك وجه اهللا تعالى، وإنما حمله على ذلك تعصبه عليهم ورؤية 

الشفوف والمزية في ذلك لنفسه على سائر خلق اهللا تعالى"(27) وهي من موانع معاملة الناس بالمرحمة التي 

أمر الحق عز وجل بها عباده.
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والوهراني  يعترف بأنه عالم بمن قال بالتكفير من المتقدمين، ولكنه من باب فقه الواقع التحقيقي يأخذ 

التواضع يقول الوهراني عن  بغيره مادام األمر غير مقطوع به ومبناه على الظنيات. ففي لغة في غاية 

التكفير"وهو وإن كان قوال منصوصا عليه معروفا عندي وعند أمثالي من القاصرين فضال عن  موقف 

العلماء الراسخين، فقد قالت جماعة كثيرة من المحققين بإنكار وجوده ألهل السنة"(28) .

ومنهج الفقيه الوهراني في العلم يعكس منهجه الوسطي في التربية واإلصالح، إذ يفترض أن تغيير   

المنكر له أدواته وشرائطه العلمية والتداولية، وإال استحال تغيير المنكر إلى منكر أكبر منه، فما كل ما 

يعرف يقال وال بأي طريق يقال، وهذا جزء من فقه التنزيل أو فقه المحل كما هو معروف عند أهله . يقول 

منبها المكفر إلى منزلقه:"نعم لو قال أن األكمل واألفضل واألولى واألحسن لمن اتسع زمانه منهم عن طلب 

معيشته وسائر ضرورياته كما قاله العلماء أن يتعلم، ويحاول على نفسه في نيل أكمل الحاالت لكان قوله 

في ذلك حسنا ليسلموا من العصيان عند من قال به، وليخرجوا من الخالف كله، إذ ال يشك أحد أن البحث 

على الوجه األكمل مطلوب ال يليق غيره لعاص أو لغيره"(29).     

                                                              وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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ملتقى دولي –دار اإلمام – الجزائر

25 - 26 صفر 1431هـ / 10 - 11 فيفري 2010م

Í⁄^j~÷]<·^Èf÷]

بسم اهللا الرحمن الرحيم

 يا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَنُكْم مِّن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا َأْتَقاُكْم 
ِإنَّ اَهللا َعِليٌم َخِبيٌر      (سورة الحجرات: اآلية 13). 

يسعد الجزائر التي تحتضن ملتقى "حرية ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله الدين والقانون" أن 

تصدر هذا البيان لتؤكد حرصها الدائم على إبراز اإلسالم في حقيقته الجوهرية باعتباره عقيدة وشريعة 

للعالمين؛ هذه  المبعوث رحمة  األمين  الهادي  المصطفى  به محمد  إنسانية عالمية جاء  ورسالة حضارية 

الحقيقة الجوهرية التي تتعرض اليوم لالضطراب بفعل من يشوهون صورة اإلسالم جهال أو قصدا، ومن 

وأحكام  السمحة  لتعاليمه  ومناٍف  معارض  وعنف  وتطرف  تعصب  من  عنهم  يصدر  بما  تمثيله  يسيئون 

شريعته الخالدة.

بنور  ربوعهم  أنار  منذ  وجدانهم  وصاغ  ذهنيتهم  اإلسالم  شكل  الذين  والجزائريات  الجزائريين  إن 

هذه  إبراز  دائما على  المعاني وحرصوا  وهذه  القيم  هذه  تاريخهم  في مختلف مراحل  قد جسدوا  هدايته، 

الصورة المشرقة األصيلة لإلسالم .
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إن الجزائر التي عانت ويالت االستعمار قديما وعرفت مخاطر التطرف والعنف حديثا، تنعم اليوم 

باألمن واألمان واالستقرار بحمد اهللا؛ وقد ابتهج الصديق قبل الشقيق بما تشهده من نهضة شاملة وهي أكثر 

ما تكون اطمئنانا لحاضرها وتفاؤال بمستقبلها وطموحا إلى بناء مجتمع إسالمي عصري أصيل وفق تعاليم 

التي تدعو إلى الحرية والكرامة اإلنسانية والتعارف والتعايش والحوار والتفتح وقبول  اإلسالم السمحة، 

اآلخر واحترام حقوقه وحرياته وعلى رأسها حرية المعتقد.

فال غرابة أن تبارك كل مبادرة وجهد يرمي إلى تصحيح النظرة الخاطئة إلى اإلسالم والفهوم الضعيفة 

لمقاصد شريعته، التي جاءت لتحقق خير اإلنسانية جمعاء في إطار وحدة الجنس البشري، التي يتساوى 

فيها بنو آدم في الحقوق والواجبـات، ويعملون فيها جميعا من أجل التمكين لمبادئ الحريـة والعـدل وتحقيق 

بين  والبناء  المثمر  الحوار  أساس  على  جميعا،  بينهم  العام  المشترك  باعتماد  العالم،  في  والسالم  األمـن 

الديانات والثقافات والحضارات.

إن أصل الديانات السماوية واحد، والقرآن الكريم يدعونا إلى اإليمان بجميع األنبياء والرسل وال يفرق 

بِِّه َوالُموِمُنوَن ُكلٌّ َاَمَن ِباِهللا َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َال  ُسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمَن رَّ بين أحد منهم َ آَمَن الرَّ

ُسِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْيَك الَمِصيُر (البقرة 285) . ُق َبْيَن َأَحٍد مِّن رُّ ُنَفرِّ

ْمَنا َبِني َءاَدَم َوَحَمْلَناُهْم  واإلسالم كرم اإلنسان المطلق بغض النظر إلى دينه أو جنسه أو لونه  َوَلَقْد َكرَّ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال  (اإلسراء 70) . مَّ ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر مِّ يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ ِفي الَبرِّ َوالَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ

ومن أجل تجسيد معنى هذا التكريم في السلوك الفردي  والجماعي  دعا  إلى التسامح  واللين والرفق 

 اْدَفْع ِبالِتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم  (ُفّصلت 34) . 

كما دعا إلى احترام المواثيق والعهود والوفاء بمضامين هذه المواثيق والعهود  َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اِهللا ِإَذا 

َعاَهْدُتْم َوَال َتْنُقُضوا اَألْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اَهللا َعَلْيُكْم َكِفيًال  (النحل 91) .

إننا نؤمن بأن تجسيدنا لهذه المبادئ والمعاني والقيم هو الذي يمكننا نحن المسلمين من المشاركة الفاعلة 

المثمرة والمشرفة في المجتمع اإلنساني المعاصر واإلسهام في رقيه وتقدمه، كما يسمح لنا بتقديم الصورة 

الحقيقية للمجتمع المسلم، كما يريده اإلسالم، في تعامله مع اآلخرين في إطار التآلف والتعاون على الخير 

والحق واألمان والسلم إلسعاد الناس جميعا.

كلها،  الحقائق  هذه  إبراز  في  قبل غيرهم  المعول عليهم  باعتبارهم  العلماء،  هنا مسؤولية  تخفى  وال 
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وتبصرها  والعنف،  والتطرف  والتبعية  والتعصب  الجهل  من  وتحّصنها  الصاعدة،  األجيال  بها  لتستنير 

بمسؤوليتها في تقديم اإلسالم باعتباره سالما وأمنا على البشرية لتنهض هذه األجيال بأمتها وتقتدي بأسالفها 

الذين صنعوا أول حضارة عالمية كرمت اإلنسان كإنسان، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باهللا، 

أذهان أجيالنا  للناس؛ على أن يظل حاضرا في  أمة أخرجت  بأنها خير  لها  القرآن  فجسدت بذلك وصف 

الصاعدة أن هذه الخيرية إنما تكون بالريادة الحضارية ال بالوراثة .
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يتوجه المشاركون في فعاليات الملتقى العلمي المغاربي حول"األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب 

العربي في إرسائه "الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية واألوقاف تحت الرعاية السامية لفخـامة الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة وذلك من 08 الى 10 جمادي الثانية 1431هـ.

الفهري، رضي اهللا  نافع  الجليل سيدي عقبة بن  بمــركب الصحابي  2010 م  24-22 ماي  لـ  الموافق 

عنه، بالشكر الجزيل الى معالي وزير الشؤون الدينية واألوقاف، أبو عبد اهللا غالم اهللا الذي يكرم بالتنظيم 

والرعاية واإلشراف والمتابعة لهذا الملتقى.

والمشاركة  التعاون  حسن  على  أقوجيل  سعد  السيد  بسكرة  والية  والي  إلى  المشاركون  يتوجه  كما 

واالستضافة وحسن االستقبال ومن خالله إلى كل السلطات المحلية وسكان هذه الوالية التاريخية العريقة 

المضيافة.

ويعتبر المشاركون اختيار موضوع  األمن الفكري من قبل وزارة الشؤون الدينية واألوقاف قد جاء 

المناسب نظرا لما يكتسيه من أهمية وخطورة لمواجهة ما يحدق باألمة من تحديات لحاضرها  في وقته 

ومستقبلها.

J‰Ò^âÖc<ª<ÍeÜ√÷]<hÜ«π]<l^äâˆ⁄<ÖÊÅÊ<ÎÜ”À÷]<‡⁄˘]

الملتقى العلمي المغاربي سيدي عقبة

08 - 10 جمادى الثانية 1431هـ الموافق لـ 22 - 24 ماي 2010م

Í⁄^j~÷]<·^Èf÷]
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ويثمنون انعقاد الملتقى في جوار ضريح الصحابي الجليل الفاتح عقبة بن نافع الفهري، معتبرين أن ذلك 

فيه سداد االختيار مما أضفى على أشغال الملتقى أبعادا تاريخية وظالال روحية وخصوصية مغاربية.

وبعد االستماع إلى الكلمة البرنامج التي افتتح بها معالي وزير الشؤون الدينية واألوقاف أشغال الملتقى 

وإلى مداخالت السادة األساتذة من بعده وإلى المناقشات والتعقيبات التي دامت ثالثة أيام خلص المشاركون 

إلى النتائج والتوصيات اآلتية:

أوال : إن اإلسالم دين الفطرة والوسطية واالعتدال وهو بريء من التطرف والغلو، فليست الممارسات 
الخاطئة لتعاليمه حجة عليه، بل هو حجة على الشطط واالنحراف، الذي أخذ منحى إجراميا يتحمله هؤالء 

الخاطئون وزره أمام اهللا يوم القيامة ألنهم مكنوا خصوم اإلسالم أن يتخذوا ذلك ذريعة لصد الناس عنه، 

ويقع على عاتق العلماء والمربين واجب تربية النشئ وفق تعاليمه السمحة ومنهجه القويم.

ثانيا : فتح أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أرض الشمال اإلفريقي وتوالت حمالت الفتح حتى 
أرسل عمر بن عبد العزيز، رضي اهللا عنه، الفقهاء العشرة الى المغرب العربي، وهم الذين علموا أهل هذه 

األرض الدين الوسطي على المنهج النبوي القويم، وهي مرحلة من الفتح ينبغي دراسة خصائص التدين 

المغاربي من خاللها، إذ تؤسس هذه الخصائص لمرجعية التدين بهذه الديار.

ثالثا : إن األمن الفكري  هو انسجام القائم بين ما يؤمن به المجتمع وبين ما يعيشه وما يتطلع اليه.

تعدد  المجتمع علة  بها  يؤمن  ثقافية واحدة  َعَقدية  إلى مرجعية  باستناده  يتحقـق  الفكـري  األمن  فـإن  ولـذا 

نسيجه الثقافي والسياسي.

رابعا : إن تحقيق  األمن الفكري مسؤولية المجتمع بكل مكوناته التي تساهم في تشكيل الذهنية وصناعة 
الرأي العام وبث الوعي والحسن المدني وتوجيه السلوك.

التربية  إعادة  ومراكز  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  والتكوين  التربية  مؤسسات  جانب  إلى  فالمساجد 

ودور الثقافة والصحافة الوطنية واإلذاعة والتلفزيون مدعوة للوقوف في مواجهة التطرف بجميع أشكاله 

وألوانه.

األمن  ثقافة  تعميم  قصد  العربي  المغرب  بين مؤسسات  والتشاور  التعاون  تعميق  يجب  المجال  هذا  وفي 

الفكري في جميع مخططات المؤسسات المكلفة بإعداد اإلنسان وصناعة األفكار.
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خامسا : إن األمن الفكري ليس مصادرة لألفكار الحرة وال حصارا للعقل وحجرا عليه، بل هو تأكيد لحرية 
الرأي في إطار احترام ثوابت األمة وإثراء تراثها.

سادسا : تمكنت الجزائر من تأمين المجتمع فكريا من خالل تكريس المصالحة الوطنية التي سنها فخامة 
رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي كان للمسجد الدور األبرز في اإلقناع لها والتأسيس لها، 

وحمل القلوب عليها، والمجادلة بها، ومحاورة المتطرفين وفق منهجها.

سابعا : ويقترح الملتقون أن تبادر وزارة الشؤون الدينية واألوقاف إلى تأسيس فضاءات جادة للتفكير في 
االقتراحات العملية الممكنة لتحصين المجتمع من مَد التكفير والمذهبيات الدخيلة، ومن األعمال اإلرهابية 

األئمة  تخريج  ومعاهد  الفتوى،  متكامل عن مؤسسات  لتصور  التأسيس  بهدف  مسَلحة،  أو  كانت   ً فكرية 

الصحف  وفي  المتخصصة،  الفضائية  القنوات  في  اإلعالمية  المشاركات  وعن  الدينيات،  والمرشدات 

المكتوبة، واإلذاعة. كما يرسم معالم لُدور النشـر

العلمي  التفكير  هدي  من  أو  األخرى،  األمم  تجارب  من  هو  مما  ذلك  األفكار،وغير  مناقشة  ومنابر 

المنهجي.

ثامنا : إن للمغرب العربي في مرجعيته الدينية المشتركة وكذا في خصوصيته المذهبية في العقيدة والفقه 
والسلوك حصانة ذاتية من الغلو والتطرف والعنف واإلرهاب.

وفي األخير فإن الملتقين يدعون إلى طبع أشغال هذا الملتقى وتعميم مادته العلمية وجعلها في تناول 

أكثَر  تكون  َمثيلة  لقاءات  تنظيم  إلى  واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزارة  ويطالبون  والمهتمين،  الباحثين، 

تخصصيٍة وتركيٍز على تفاصيل األمن الفكري.

وهم يجددون االعتراف بجميل الترحاب، وحفاوة االستقبال، وكرم الضيافة التي لمسوها من إخوانهم 

بوالية بسكرة المضيافة، الوفية لتاريخها وأصالتها، سائلين اهللا العلي القدير أن يحفظها بعينه التي ال تنام، 

ويرفع من شأنها ويشدَُ بها أزر الجزائر األبية.
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Ãfl√÷]<Ê<›¯â˝]
L 'ISLAM  ET LA VIOLANCE

ملتقى دولي  25-27 ذو الحجة 1432هـ/21-23 نوفمبر 2011م

اإلشكالية: 

يعتبر اإلرهاب والعنف والحرب من المهددات الكبرى لألمــن اإلنساني  الى جانب التهجير القسري 

والتمييز العرقي والثقافــــي إضافة إلى المخدرات والجريمة المنظمة ، التي تمثل كلها موانـع تحول دون 

" التنمية البشرية " وتقدم األمم.

من هنــا صار مفهوم " األمن اإلنساني" أكثر تعبيرا عن حاجة المواطن الـى الرعاية اإلجتماعيــة 

والصحية والثقافية ، والوصول إلى حقوقه التي تضمن له حياة كريمة وحّرة .

ولعل من أخطر مهددات األمن اإلنساني في العالم العربي واإلسالمي" اإلرهاب " بجميع أشكالــه، 

وقــد تزايــد عنـد بعض اإلسالمفوبييــن  Islamophobie " ، الربط غير السليــم بين اإلسـالم واإلرهــاب 

 "Islamologues " المفكرين اإلسالميين واإلسالمولوجيين   الموضوعي عند  العلمي  البحث  في حين أن 

بدون ضرورة العودة إلى وسطيـة اإلسالم وإنسانيتــه  ودعوته للحوار الثقافي والديني من أجــل القضاء 

على أسباب اإلرهاب وكل العوامل المهّددة " لألمن اإلنساني "  و" السلم اإلجتماعي ".

إن الّدراسات اإلسالمية المعاصرة سواء عند المسلمين أو الغربيين قد تجاوزت في معظمها الرؤية 

اإلستشراقية التقليدية للّدين اإلسالمي وتراثه ، وتسعى إلى استثمار المناهج المعاصـرة في فهم  الظواهر 

الدينية الجديدة، رغم االختالف بين المشتغلين في هذا الحقل.

لذا تسعى وزارة الشؤون الدينية واألوقاف إلى إقامة مؤتمر دولي بمناسبة " تلمسان عاصمة الثقافة 

اإلسالمية  2011 "، يبرز فيه اإلسالمولوجيون ومفكرو اإلسالم عالقة اإلسالم باألمن الوطنــي والدولي 
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القيم  العالمية يشكل  القيم اإلنسانية  الديني والدفاع عن  التسامح والحوار  والسلم  واإلستقرار ، وكيف أن 

الدينية السمحة؟.  

محــــاور الملتقى 

01 - االسالم والعنف :

الدين وأنواع العنف.  -

األديان واألمن اإلنساني  -

واقع الدراسات اإلسالمولوجية واإلستشراق التقليدي في فهم العالقة بين  اإلسالم والعنف .  -

02 - اإلسالم واإلرهاب :

اإلسالموفوبيا والصورة النمطية لإلسالم.  -

-  األمن الثقافي والمرجعية الوطنية

مستقبل اإلسالم في أوروبا والمجتمعات الغربية  -

 03 - اإلسالم وقيم الحوار :

مداخل تجفيف منابع التطرف واإلرهاب.  -

شروط الحوار الديني.  -

مستقبل األديان واألمن اإلنساني.  -

مواعيد:

- آخر أجل الستقبال رغبة المشاركة والملخص: 30 جــوان 2011م.

- آخر أجل الستالم المحاضرة : 15 أوت 2011م.
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ÿfœjäπ]<Õ]Üéjâ]Ê<9fi<‡e<‘÷^⁄

XÇËÇ¢]<Å¯Èπ]<ΩÊÜçX<±c<X<Ìñ„fl÷]<ΩÊÜç<‡⁄<X

ملتقى دولي – 17 - 19 محرم 1433هـ /12 - 14 ديسمبر 2011م

اإلشكالية: 

استوعب المفكر مالك بن نبي ( 1973-1905 ) " شروط النهضة " منذ صـدور كتابه بهذا العنوان في 

نهاية األربعينات من القرن الماضي   حيث دعا إلى والدة جديدة "Renaissance" تقوم على ثالثة أسس 

أما   ، مستقبلها  هو  الذي  المتقدمة  الشعوب  حاضر  ذهنه  في  وكـــان   ( واألفكار  واألشخاص  األشياء   )

حاضراألمة اإلسالمية فهو ماض مفصول عن  " عالم األفكار " مريض بالقابلية لإلستعمار ، أي قابلية 

الحرمان من رؤية المستقبل واسشرافه .

الحضــاري لألمة اإلسالمية وواقعها  الوجود  إشكالية  البحث في  نبي كان هاجسه  بن  إن فكر مالك 

التاريخي وبالتالي فأزمتها تتمثل في عدم القدرة على التحرك نحو األمام والعجز عن صناعة المستقبل .

ونحن إذ نعيـد اليوم قراءة وتأويل الفكر التجديدي البنبي في ملتقى عالمي في إطار تلمسان عاصمة 

الثقافة اإلسالمية نريده نوعيا في معالجته لقضايا تتعلق " بالتنمية البشرية " التي ترّكز على " اإلنسان " 

كقوة استثمارية وكرأسمال حقيقي ضمن رؤيا ترى مجتمعات المستقبل هي المجتمعات التي تصير فيها " 

المعرفة " الثروة البديلة عن الثروات التقليدية في المجتمعات الصناعية السابقة ، وقد أدرك ذلك مفكرنا منذ 

أكثر من نصف قرن حين كان يرى " عالم اإلنسان " هــو المستوعب لألشياء واألشخاص  وأن المدخل 

الحقيقي لهذا العالم هو "الثقافة " أو " المعرفة " التي تقتضي صناعتها استشراف المستقبل . 

يشرفنا أن نتلقى مساهماتكم ضمن المحاور التالية : 
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1 – النهضة والميالد الجديد : 

- مفهوم النهضة عند مالك بن نبي .

- الثقافة والحضارة كأسس للمستقبل .

2 – الرؤية المستقبلية عند بن نبي :

- التراث وآفاق المستقبل .

- مالك بن نبي وعلم المستقبليات .

3 – المستقبل ومجتمعات المعرفة :

- مجتمعات المعرفة والخصوصيات الحضارية .

- اإلنسان المسلم والتنمية البشرية في عالم اليوم .

- شروط النهضة الجديدة . 

مواعيد:

 - آخر أجل الستقبال رغبة المشاركة والملخص: 30 جويليــة 2011م.

- آخر أجل الستالم المحاضرة : 15 سبتمبـر 2011م.
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Í◊È«π]<‹ËÜ”÷]<Çf¬<‡e<Ç€¶

;ËÇ÷]<Ö]Á£]Ê<Ìâ^Èä÷]<‰œÊ

ملتقى دولي  06-08 شوال 1432هـ/04-06 سبتمبر 2011م.

اإلشكالية: 

عبر  تلمسان  منطقة  أنجبتها  التي  والفكرية  العلمية  األقطاب  أهم  من  المغيلي  الكريم  عبد  محمد  يعّد 

عصورها الذهبية ، وهذا لما تميزت به هذه الشخصية من تعدد وثراء علمي وفكري وسياسي قلما تجتمع 

في شخص واحد حيث استطاع بما حباه اهللا من مواهب فكرية وأريحية سياسية أن يهدي لألجيال طائفة من 

الكتب العلمية األصيلة في الفقه، والتاريخ، واألدب، والفكر السياسي، وأن يورثها تجاربه ومواقفه السياسية 

التي ما فتئت تفرض نفسها على التاريخ، وعلى الواقع السياسي الذي نعيشه. 

ونحسب أن مدينة تلمسان ، وهي تحتفي بمآثرها العلمية والحضارية ال يسعها إال أن تعطي لهذا الرجل 

التقدير العلمي الذي يستحقه ، وهذا بالكشف عن الجوانب العلمية التي لم تنل حقها من البحث واالستقصاء، 

وإبراز المقومات والمكونات التي مكنته من أن يكون عالما جليال، وقائدا فذا ، وسياسيا محنكا.

وسيتــم التركيــز على دوره في مواصلـــة كتابة " فقـه السياســة " أو مايسمى "السياسة الشرعية" 

وعالقة ذلك بأمن الدولة واألّمة وكيف أن رؤيته للحوار الديني كانت مرتبطة أساسا بمفهوم "وحدة الجماعة 

وحمايتها".

مواعيد:

- آخر أجل الستقبال رغبة المشاركة والملخص: 30 مـاي 2011م.

- آخر أجل الستالم المحاضرة : 30 جويليـة 2011م.
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األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه
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<

ملتقى دولي 06-08  جمادى الثاني 1432هـ/09-11 ماي 2011م .

اإلشكالية: 

لإلفتاء مكانة هامة لدى المسلمين لتأثيره البارز على سلوك األفراد في المجتمع مما يساهم في انسجامه 

وسالمته. ولذلك وضع العلماء لهذا الموضوع العديد من الضوابط تحول دون الوقوع في الخطأ. 

غير أن الواقع الذي نشهد فيه تحّوال عظيمًا في مختلف المجاالت اليوم أصبح يعرف تعدُّدا في الفتوى 

مصدرا ومنهجا مما أدى إلى تضاربها وفوضويتها في الكثير من األحيان  وهو ما يفرض على الهيئات 

العلمية، والمؤسسات المعنية اتخاذ المواقف المناسبة من أجل تنظيم هذا المجال الذي يكتسي أهمية بالغة 

في حياة المسلم.

والمجتمعات اإلسالمية تواجه اليوم إشكالية كبيرة ليست بالجديدة وهي خروج الفتوى عن الضوابط 

والقواعد التي سّطرها العلماء، كما أن التطّورات الحاصلة في واقعنا والتي تفرضها العولمة جعل لها أثرا 

واضحا على السلوك الفردي والجماعي  وساعدت في نشوء فوضى وفتن جعلت من الصعب على المسلم 

أن يستقر حاله في فهم دينه وااللتزام بتعاليمه في ظل هذا الركام الضخم من الفتاوى.

لذلك فإن شيوع الفتاوى الفردية والفتاوى العابرة للقارات عبر وسائل اإلعالم الحديثة وغياب دور 

فّعال للمجامع الفقهية المتخّصصة التي تزخر بالعلماء من كل التخّصصات ومن كل االتجاهات، تمثل أحد 

أسباب ظهور هذه الفوضى التي ابتذل فيها لقب الشيخ الذي أصبح يوصف به من اإلزدراء بهم في تحصيل 

العلم. 

وينتظر أن يكون تنظيم هذا المؤتمر إسهاما في حل المسائل المرتبطة بممارسة الفتوى ووضع أسس 

لتنظيمها ووضعها في إطارها المناسب وذلك من خالل اإلسهام في جمع كلمة المختصين بهذا الشأن.
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األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه

محــاور الملتقـــى

المحور األول: الفتوى: حقيقتها، ضوابطها، أهميتها

ü شروط المفتي والمستفتي

الفتوى بين المذهبية والالمذهبية  ü

تغير الفتوى (المفهوم، األسباب، الضوابط)  ü

المحور الثاني: مناهج اإلفتاء

التشّدد واالحتياط  ü

االعتدال والوسطية  ü

التيسير والتخفيف  ü

المحور الثالث: الفتوى عبر وسائل اإلعالم
فتاوى الفضائيات  ü

فتاوى اإلنترنت: إشكالية الهوية (هوية المفتي والمستفتي)  ü

فتاوى الهاتف واإلذاعة  ü

المحور الرابع: آفات اإلفتاء ومشكالته:

التقليد والجمود  ü

التعصب  ü

عدم مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية  ü

مزالق المفتيين (في القضايا والنوازل المعاصرة)  ü

الفتاوى غير المنضبطة  ü

المحور الخامس: فتاوى النوازل المعاصرة وضوابطها

فتاوى القضايا االقتصادية  ü

فتاوى النوازل في الحياة االجتماعية  ü

فتاوى قضايا الطب والبحث العلمي  ü
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األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه

المحور السادس: آثار العولمة على الفتوى

ü عولمة الفتوى بين المطلب الشرعي ومسايرة الواقع

üاإلجتهاد في ظل العولمة(مقاربات إعالمية واتصالية)

المحور السابع: اإلفتاء والمفتون في الجزائر

ü  األعالم

المدارس               ü

القضايا        ü

المحور الثامن: تنظيم الفتوى ومؤسساتها

تنظيم الفتوى قانونا: أخالقيات المفتي ومسؤولياته القانونية  ü

اإلجتهاد الجماعي في معالجة النوازل(حقيقته، أهميته)  ü

مؤسسات اإلفتاء: المجالس العلمية، دار الفتوى، المجامع الفقهية، هيئات اإلفتاء.  ü

مواعيد:

- آخر أجل الستقبال رغبة المشاركة والملخص : 01 فيفري 2011م.

- آخر أجل الستالم المحاضرة : 15 أفريل 2011م.
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األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه
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ملتقى دولي  05-07 ذو القعدة 1432هـ/03-05 أكتوبر 2011م

اإلشكالية: 

في  واسعة  وفنية  ومعمارية  الطويل حركة عمرانية  تاريخها  ونواحيها خالل  تلمسان  مدينية  شهدت 

فاضت  حتى  عمرانية  كثافة  المدينة  فازدادت   ، الزياني  العهد  في  وخاصة  والمنصورة  وتلمسان  أغادير 

فخرجت عن أسوارها في العبادين السفلي والعلوي وفي سيدي الحلوي وبوبالن ، فانتشرت بها المساجد 

والمدارس والزوايا وأربطة الصوفية والزهاد بفضل ما تحتكم عليه المنطقة من موارد اقتصادية ، وبتأثير 

المفتوح على سهول واسعة خصبة وجنان وبساتين كثيرة مثمرة ، فضال عن توسطها  المدينة  من موقع 

للطرق التجارية ومسالكها البرية والبحرية شرق - غرب وشمال - جنوب ، من السودان الغربي الذي يصل 

أوروبا عن طريق موانئ الدولة في وهران وهنين ، ولإلجابة على ذلك يطرح المنظمون األسئلة التالية :

مجال  في  اإلسالمي  العصر  تلمسان خالل  بها  اضطلعت  التي  واإلبتكار  اإلبداع  مظاهر  هي  ما   -

العمران والعمارة والفنون والصناعات والمهن ؟

ماهي التطورات العمرانية التي عرفتها مدينة تلمسان ونواحيها خالل الفترة اإلسالمية ؟  -

ماهو مدى مساهمة تلمسان في التطور الحضاري المحلي واإلقليمي ؟  -

ماهي أبرز المنشآت المعمارية القائمة إلى اليوم ؟  -

ماهي الحفريات األثرية التي تمت بتلمسان ونواحيها ؟ ، وماهية مكتشفاتها؟   -
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األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه

- المحـــاور :

1 – العمران والعمارة :

- تلمسان بين الفكر العمراني اإلسالمي والتطبيق العملي الميداني

- التطور العمراني لمدينة تلسمان : أغادير- تاكرارت- المنصورة

- البعد الجغرافي لمدينة تلسمان : العمران الريفي/ندرومة ، هنين ،  

  وبني سنوس نموذجا

- المؤسسات الدينية : المساجد – المدارس – الزوايا – األربطة – 

   األضرحة

- المواقع األثرية والمنشآت المدنية والعسكرية بمدينة تلمسان 

   ونواحيها.

2 – اإلبداعات الفنية والصناعية بتلمسان في العصر اإلسالمي

– التعبير الفني في المنشآت المعمارية بتلمسان

- الصناعات والفنون والحرف اليدوية والمهن والمشرق

- تلمسان والتأثيرات الفنية المتبادلة بين المغرب والمشرق

- مكانة تلمســـان في الوحـدة الفنية اإلقليمية : "الفن المغربي 

  األندلسي"

- المخطوطات التلمسانية : بين الفن والخط.

مواعيد:

- آخر أجل الستقبال رغبة المشاركة والملخص: 30 مـاي 2011م.

- آخر أجل الستالم المحاضرة : 30 جويليـة 2011م.
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األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه

ÌÈflõÁ÷]<l^Èœj◊€÷]
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األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه
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مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                           العدد : 06 / 2010

األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه

'{ËÖ^j÷]<2¬<Ífi^ä€◊j÷]<ƒ€j.]<ª<Ï_Üπ]

ملتقى وطني  04-05 ربيع الثاني 1432هـ/09-10 مارس 2011م

اإلشكالية: 

من القضايا التي ال زالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد من طرف الباحثين إلستجالء واقع المجتمع 

الزياني عبر العصور هو الكشف عن خبايا موضوع المرأة الذي عجزت الكتابات الحولية التقليدية عن 

الوقوف على هذا الواقع ، غير أن توسع حقول البحث التاريخي وتعدد مصادره وتطورمناهجه ، فتح آفاقا 

تسمح للباحث أن يكشف عن كثير من القضايا المتعلقة  بالمسألة النسوية عبر مختلف العصور، ومن هذا 

الدراسات   بعيدا عن  التلمساني  المجتمع  في  المرأة  يعالج موضوع  الذي  الملتقى  هذا  تنظيم  التصور جاء 

التقليدية النمطية في كل ما يتصل بالشأن النسوي، والحياة اليومية للمرأة في المجتمع على ضوء المحاور 

المقترحة .

محاور الملتقى  

المحور األول : 

في المصادر والوثائق التاريخية ( حوليات، أدب، نــوازل مناقب، سير وتراجم، وثائق أرشيفية).  -

المحورالثاني :  

- المرأة والسلطـة

المحور الثالث : 
- المرأة في الخطاب الصوفي

المحور الرابع: 
- المرأة التلمسانية في النشاط االقتصادي
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مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                          العدد : 06 / 2010

األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه

- مساهمة المرأة التلمسانية في النضال  وثورة التحرير

 المحور الخامس : 
المرأة ، الذهنيات ، العقليات ، والتقاليد ....  -

مواعيد:

- آخر أجل الستقبال رغبة المشاركة والملخص: 01 فيفري 2011م.

- آخر أجل الستالم المحاضرة : 10 فيفري 2011م.
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مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                           العدد : 06 / 2010

األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه
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ملتقى وطني  13-15 جمادى األول 1432هـ/17-19 أفريل 2011م

اإلشكالية: 

الفرنسي  المسلمين الجزائريين رائدة اإلصالح الوطني في مواجهة االستعمار  العلماء  تعتبر جمعية 

الذي أعلن عن أهدافه الصليبية وغيرها منذ بداية االحتالل وسقوط الجزائر ، فمنذ الثالثينات من القرن 

التعليم واإلصالح من بين أهدافها . االستراتيجية خدمة لحصانة  العشرين وضعت جمعية العلماء مسألة 

الوطن وأبنائه في إطـار االنتماء والبعد الحضاري العربي اإلسالمي ، وعلى هذا األساس جاء دور الجمعية 

في التعليم العربي اإلسالمي طوال الفترة اإلستعمارية بإنشاء المدارس والكتاتيب وتربية النشئ وتنشيط 

العملية التعليمية  وتطوير أساليبها ومناهجها سعيا منها للتصدي لمختلف مظاهر السياسة اإلستعمارية عامة 

والتعليمية خاصة بقيادة الكنيسة والمدرسة الفرنسية .

القضية  لخدمة  وعلمائها  رجاالتها  جهود  اجتمعت  الجمعية  ظهور  تلت  التي  الثالثة  العقود  وخالل 

مدرسة  ومنها  المدارس  وتأسيس  النوادي  وإنشاء  والتوعية  بالتعليم  الوطن  مناطق  مختلف  في  الوطنية 

"دار الحديث" بتلمسان التي ظلت تشّكل قلعة للتعليم والوطنية فضال عن نشاط الجمعية في منطقة تلمسان 

للنهوض بإصالح مسارالتدين اإلسالمي  .

محاور الملتقى :  

المحور األول :

حركة التعليم العربي اإلسالمي في حاضرة تلمسان . 
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األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه

المحور الثاني :

دور جمعية العلماء المسلمين في العملية التعليمية .

مواعيد:
- آخر أجل الستقبال رغبة المشاركة والملخص: 28 فيفري 2011م.

- آخر أجل الستالم المحاضرة : 15 مارس 2011م.
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األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه
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ملتقى وطني   29-30 جمادى الثاني 1432هـ/01-02 جوان 2011م

اإلشكالية: 

إن القفزة الكبرى التي حصلت للمغرب األوسط خالل العهد الزياني لم تقع صدفة وإنما جاءت بعد 

تحوالت عميقة في بناه وطرق تفكيره. ولقد كانت هذه الحركة منظمة ومزدهرة إذ إهتم الحكام وتنافسوا في 

بناء المدارس واستقطاب العلماء وأجروا عليهم النفقات. وما رحلة يغمراسن بن زيان إلى تنس سنة 666 

هـ/1268 م إال دالة على عظيم االهتمام بهذا القطاع حيث قال للشيخ ألبي إسحاق التنسي : "ما جئتك إال 

راغبا فيك أن تنتقل إلى بلدنا وأن تنشر فينا العلم وعلينا جميع ما تحتاج".

تم تأسيس المدارس التعليمية فضال عن النشاط التعليمي بالمساجد والكتاتيب والزوايا. 

ولرصد نشاط الحركة التعليمية وإلبراز دورها في التطور الحضاري لبالد المغرب نقترح المحاور 

التالية:

- المدارس بتلمسان خالل العهد الزياني (نظامها ومواردها)

- المؤسسات التعليمية والسلطة

- أساليب التدريس ومناهجه ومقرراته

- المشيخة واإلجازة

- البعثات والرحالت التعليمية

- صناعة الكتاب ودوره في الحركة العلمية

- تأثير الحركة التعليمية في الحراك الفكري ببالد المغرب.
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األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه

الطبية،علم  الفلك،العلوم  الطبيعية،علم  الرياضيات،العلوم  العلمية:  الحياة  في  تلمسان  علماء  أثر   -

المنطق، علم الكالم،الفلسفة، منهاج التعليم...

مواعيد:

- آخر أجل الستقبال رغبة المشاركة والملخص: 28 فيفري 2011م.

- آخر أجل الستالم المحاضرة : 30 أفريل 2011م
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مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف                                                           العدد : 06 / 2010

األمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه
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ملتقى وطني  20-21 رجب 1432هـ/22-23 جوان 2011م

اإلشكالية: 

الدينية  الحياة  جوانب  كل  مست  اإلجتماعية،  وتركيبته  بنيته  في  تحوالت  الجزائري  المجتمع  شهد 

والسياسية واالقتصادية، وانعكست على منظومته القيمية وعاداته وتقاليده ونمط العائلة واألسرة. 

يهدف هذا الملتقى إلى دراسة التحّوالت وتبيان سلم التطور ومنهجية التغيير في المجتمع الجزائري 

تحديد  إلى  الملتقى  يهدف  كما  وبالعادات،  األسرية  بالعالقات  وتمسكه  الهوية،  بمسائل  كله  ذلك  وارتباط 

جاهزية مجتمعنا  للحفاظ على القيم والمقومات األساسية. يمثل موضوع التحوالت الحاصلة في المجتمع 

على  المصطلح  حداثة  من  بالرغم  والمنهجية  الفكرية  األطر  على صعيد  جديد  معرفي  كرافد  الجزائري 

المستويين الوطني والمحلي. يمكننا حصر تلك التحوالت في المستويات التالية:

1ـ المستوى اإلجتماعي:

أثر على مشروع  الجزائري مما  المجتمع  بنية  إلى إحداث اختالل في  الوجود اإلستعماري  أدى  لقد 

الدولة الوطنية بعد اإلستقالل التي حاولت إدخال تغييرات على بنية المجتمع بالعودة للّذات وجعلها أكثر 

انسجاما مع الحداثة ومتطلبات العصر.

2ـ المستوى السياسي:

إلى  التقليدية  القبيلة والدولة  نقله من مجتمع  تأثيرا  الجزائري  المجتمع  السياسية في  التحوالت  أثرت 

مجتمع الدولة الحديثة .

3ـ المستوى القيمي:

شهدت المنظومة القيمية والدينية واألخالقية والجمالية... تحوالت انعكست على المفاهيم وسلم القيم 

والمعايير التي حكمت العالقات االجتماعية.
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مواعيد: 

- آخر أجل الستقبال رغبة المشاركة والملخص: 28 فيفري 2011م.

- آخر أجل الستالم المحاضرة : 30 أفريل 2011م.
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ملتقى وطني  25-26 شعبان 1432هـ/27-28 جويلية 2011م.

اإلشكالية: 

لها  الّنشاطات المضايفة  التي تفرز جملة من  العقائدية  الّسياحة  أنواع  أقدم  الّدينية من  الّسياحة  تعتبر 

المداخيل جّمة  للعامل اإلقتصادي، فكلما كانت  الّدينية نظرا  الّسياحة  كالتجارة والثقافة، وغالبا ما تستمر 

كانت الّدعوة والّدعاية لها أكثر تنظيما وجذبا. 

وتشير الّدراسات المعاصرة أن بعض الدول ُتعول في اقتصادها على السياحة الدينية،  فالمملكة العربية 

السعودية تجني من الّسياحة الّدينية وحدها ما يقارب 7 مليارات دوالر سنويًا، مع توّقع ارتفاع عدد زوار 

المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ألداء مناسك العمرة والحج، إلى ثمانية ماليين بحلول 

تقوم على  فلسطين  في  الّسياحة  أن معظم  كما  السعودية،  الحكومة  لتوقعات حديثة أصدرتها  وفقًا   2011

أساس ديني، في حين أن األردن يجني من عائدات الّسياحة الدينية 2.4 مليار دوالر سنويًا، أي أكثر من 

%60 من دخل  عام 2007 تتربع الجزائر على كثير من األماكن المباركة، التي تتمثل في مراقد األولياء 

والعلماء وبعض قادة الفتح اإلسالمي. ومن جهة أخرى بعض المساجد األثرية والمازارات األثرية التي لو 

اهتمت بها السلطات الجزائرية لجعلتها قبلة لكثير من الّزوار، وعلى سبيل المثال ال الحصر منطقة عين 

ماضي وبوسمغون بوصفهما منطقتين مقدستين لطائفة الّتيجانية التي يبلغ تعدادها في إفريقيا فقط ما ينيف 

عن 250 مليون منتمي ومتعاطف. وتعتبر الّسياحة الّدينية في الجزائر في خضم الّتباطؤ المالي الحالي بديال 

ياح  رئيسيا ومنهال اقتصاديا رائعا،  ولذا من الحكمة البحث عن  ُسبل تطويرها وتنظيمها، وُطرق جلب السُّ

لألماكن المباركة.
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* المحاور

- الّسياحة الّدينية: الماهية واألفق.  1

- واقع الّسياحة الّدينية في المغرب الكبير.  2

- معوقات الّسياحة الدينية بالجزائر.  3

- آليات تفعيل السياحة الدينية بالجزائر.   4

مواعيد:

- آخر اجل الستالم رغبة المشاركة والملخص: 28 فيفري 2011م.

-  آخر أجل الستالم المحاضرة: 30 ماي 2011م.
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ملتقى وطني 17-18 رمضان 1432هـ/17-18 أوت 2011م.

اإلشكالية: 

كانت بدايات التصوف في تلمسان بداية متواضعة ، مثلها مثل بقية حواضر العالم اإلسالمي ، متمثلة 

في الممارسات الزهدية التي كان يحياها بعض النساك والمتعبدين في بعض المناطق المجاورة لها التي كان 

التصوف منتشرا بها مثل : ساحل مطغرة الذي يروى أنه كان معروفا بالصالحين ، ومنطقة وادي الشلف 

والتي عرفت عددا كبيرا من األولياء والصالحين مثل : أبي مسعود بن عريف صاحب الشيخ أبي مدين...

تطورت هذه  الممارسات مع مرور الزمن ، وانتقلت إلى حركة صوفية مستقلة مزدهرة. – خصوصا 

في عهد الدولة الزيانية بتلمسان ولذا حددنا الموضوع بالعهد الزياني – التي سرعان ما انتشرت في مختلف 

األوساط العلمية وعند معظم الطبقات اإلجتماعية ، وأصبحت بذلك قّوة روحية واجتماعية وسياسية فاعلة 

، وسّجل الصوفية حضورهم على مستويات عديدة ، بل إننا نجد أن من أمراء الدولة الزيانية من التحق 

برجال التصّوف وأصبح من األولياء الذين يشار إليهم بالبنان. ويكفي أن نتصفح بعض المؤلفات المناقبية ، 

مثل كتاب "التصوف" البن الزيات الشادلي ، "البستان" البن مريم التلمساني ، و"النجم الثاقب" البن صعد 

... لنقف على هذه الحقيقة. ويبدو أن التصوف قد دخل تلمسان عن طريـق ثالث قنوات متزامنة : إفريقية 

وأندلسية ومشرقية.

تطور التصوف بتلمسان في العهد الزياني إلى أن بلغ مستويات عليا ويذهب كثير من الباحثين إلى 

أن مدينة تلمسان أصبحت منذ بداية القرن السابع الهجري من أكبر مراكز التصوف في العالم اإلسالمي ، 

تستقطب العديد من رجال التصوف وعلمائه ، وتخرج منها جماعات متعاقبة من أئمة الصوفية على منهج 

الشيخ أبي مدين الغوث من أمثال : إبراهيم بن يخلف المطماطي (ت 680 هـ) ، محمد بن محمد المقري (ت 
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758 هـ1354- م) ، محمد  بن أحمد بن مرزوق الحفيد (ت 842 هـ - 1438 م) ، محمد بن يوسف السنوسي 

(ت896 هـ - 1490 م) وابن الحاج اليبدري التلمساني (ت 930 هـ - 1524 م) ... وغيرهم من علماء التصوف 

المشهورين.

ضمن هذا المسعى تنظم وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ملتقى وطني يتناول المحاور التالية :

المحــاور :

1 - البدايات واإلرهاصات : التصوف في تلمسان قبل العهد الزياني :

مرحلة الزهد في تلمسان قبل العهد الزياني : رجال ساحل مطغرة ومنطقة وادي الشلف.  •

ابن الحجام محمد ، أبو الطاهر إسماعيل التونسي (ت 608 هـ)، عمر بن العباس الحباك (ت 613هـ)،   •

حضر جنازة أبو مدين. أبو عبد اهللا العمراني (ق 06 هـ) ...

تأثير الشيخ أبو عبد السالم التونسي   •

تأثير أبو عبد اهللا محمد الهواري  •

تأثيرات األندلس وفاس  •

2 – التجليات واإلضافـــات : تجليات التصوف واالضافات التي قدمهــا في العهـــد الزياني.

* أعالم التصوف في تلمسان في العهد الزياني : أسرة المزارقة، عائلة العقبانيين  أسرة المقريين، أبناء 

اإلمام، ابن زاغو، السنوسي، ابن زكري ...

المؤلفات الصوفية : أنس الوحيد ألبي مدين ، الحقائق والرقائق ، المحاضرات للمقري الجد ، شرح   •

فصوص الحكم للعفيف التلمساني ، النجم الثاقب فيما ألولياء اهللا  مـن المفاخـر والمناقب ، البـن صعد، 

أنيس الجليس البن الحاج التلمساني ....

قضايا محل النقاش : المعرفة ، الفقه ، الشيخ والمريد ، فضائل العلم الصالة على الرسول ، الرد   •

على منكري التصوف ، معركة يهود توات ،  المناقب ..

المدارس الصوفية : مدرسة التصوف السني ، التصوف الفلسفي.  •

3 – العالقات بين بجاية وتلمسان : باعتبــــار بجاية من حواضر التصوف اإلسالمي  في الجزائر.

* فاس وتلمسان : العالقات الفكرية بين تلمسان وفاس
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* تونس وتلمسان

* المشرق العربي

4 – التأثيرات واالمتدادات  في الزمان:

* العهد التركي

* االحتالل الفرنسي

* العصر الحديث

مواعيد:

- آخر أجل الستقبال رغبة المشاركة والملخص: 30 مارس 2011م.

- آخر أجل الستالم المحاضرة :  30 جوان 2011م.
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ملتقى وطني   16-17 محرم 1433هـ/11-12 ديسمبر 2011م

اإلشكالية: 

شكلت العالقة بين التصوف والمقاومة في القرن التاسع عشر تميزا تاريخيا، اذ اعتبر تحرير األرض 

من االحتالل الفرنسي واجبا مقدسا، فكان تأطير حركة المقاومة واتساع نطاقها بفضل الطرقية والزوايا 

الدينية  القيم  العسكرية، فضال عن  بالمراتب  األشبه  الترابي  نظامها  وكذا  وأتباع،  تعرفه من مريدين  لما 

واالجتماعية التي تعتبر تراثا مشتركا بين الجزائريين، مثل المحبة ونصرة المظلوم والتكافل االجتماعي 

واحترام المشايخ والعلماء.

كلها عوامل ساهمت في المقاومة الوطنية التي كانت الخميرة الحقيقية للحركة الوطنية وثورة 1954، 

وقد ورث "التصوف المقاوم" ما عرف بالرباطات في العهود السابقة اذ استطاع الطلبة والفقهاء وشيوخ 

التصوف المساهمة في تحرير وهران والدفاع عن تلمسان وتحرير شواطنها من االحتالل االسباني سنة 

1792م.

وقد عرفت أيضا سواحل الجزائر األخرى مثل بجاية ودلس وعنابة هذه الرباطات التي حضر فيها 

البعد الديني.

خالل  من  والمقاومة  التصوف  بين  العالقة  تاريخ  قراءة  إلى  اللقاء  هذا  خالل  من  الوزارة  وتسعى 

المحاور التالية:

1 - تراث المقاومة في الجزائر.

2 - القيم الوطنية والعالقة مع اآلخر.

3 - المعرفة الصوفية ومسألة الجهاد في القرن19.
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4 - الطرقية والتغيرات االجتماعية في القرن 20.

5 - نحو إعادة قراءة العالقة بين التصوف والمقاومة.

مواعيد:

- آخر أجل الستقبال رغبة المشاركة والملخص: 15 جــوان 2011م.

- آخر أجل الستالم المحاضرة : 15 أكتوبر 2011م.
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طبع هذا الكتاب بدار الحكمة 
للنشر والطباعة الترجمة والتوزيع
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