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تالخيص املداخالت

املغارب يف القرن التاسع عرش

دراسة إستغرافية مقارنة

الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية

تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة

املركز الوطني للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ علم االنسان والتاريخ

أيام 28، 29 فيفري و1 مارس2016

فندق ماريوت قسنطينة

03، شارغ فرانكلني روزفلت، الجزائر 16000، الجزائر
الهاتف : 96 25 61 021

فاكس : 96 25 61 021

www.cnrpah.org / contact@cnrpah.org : املوقع االلكرتوين
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اإلشكالية :

يعترب القرن التاسع عرش قرنا مفصليا عىل جميع املستويات، فخالله شهدت البلدان األوروبية نقلة 

نوعية نعتت غالبا ب " الثورات" مثل الثورة الصناعية عىل الصعيد اإلقتصادي و"ربيع الشعوب" عىل 

الصعيد السيايس، وهو ما أفرز يف النهاية تشكل الدولة القومية وبروز الحداثة ونشأة النظام الرأساميل. 

وقد دونت كتب التاريخ و صورت الرواية األدبية ورسمت اللوحات الفنية بعض مظاهر هذه التحوالت 

التي أعلنت ميالد عاملنا املعارص ، وهو ما يفرس عودة الدراسات التاريخية واالجتامعية والفلسفية لهذا 

القرن الخصب الذي متخضت عنه الحداثة يف شتى أصنافها.

الدراسات  لنا مختلف  فإننا نجد صورة مناقضة حسبام صورته  املتوسط  وإذا نظرنا إىل جنوب 

القرن  أزمة   " عن  املؤرخني  بعض  وتحدث  املريض"  الرجل   " ب  العثامنية  الدولة  فنعتت  التاريخية، 

التاسع عرش" يف حني اكتفى البعض اآلخر بوصفه ب" القرن العصيب" تجاوزا ملا عرف عنه بأنه "قرن 

الحركة  أو"  العربية  النهضة  التنظيامت و"  التي برزت يف إطار  التحديث  االنحطاط". ورغم محاوالت 

اإلصالحية" فإنه قلام نعت املؤرخون القرن التاسع عرش مبثل هذه الصفات اإليجابية وهو ما يوحي بأن 

هؤالء أو بعضهم تقّمصوا األزمة وهو ما حدا بالبعض إىل التساؤل خالل حديثه عن أيب الضياف هل أنه" 

شاهد عىل األزمة" أم هل أن األمر اليعدو أن يكون سوى " أزمة الشاهد نفسه".

يحاول هذا امللتقى العلمي أن ينظر إىل القرن التاسع عرش يف البلدان املغاربية وذلك بطرح بعض 

التساؤالت التي تشكل محاور بحثية ميكن االستئناس بها إلعداد مساهامت يف الغرض.

كيف صور مؤرخو القرن التاسع عرش بلدانهم املغاربية ؟

ما هي نظرتهم إىل الدولة واالقتصاد واملجتمع ؟

ما هي نظرتهم لآلخر وللحداثة بشتى مظاهرها ؟

ما هي العوامل التي أثرت عىل كتاباتهم ونظرتهم للواقع ولعالقاتهم بأوروبا 

وبالبلدان املغاربية األخرى ؟

إىل أي مدى أثرت الدراسات األوروبية عىل االستقراء الحايل للقرن التاسع عرش وخاصة للظاهرة 

االستعامرية ؟

التاسع عرش  القرن  املغاربية خالل  البلدان  دراسة  ميكن  االستغرافية  املحاور  هذه  جانب  وإىل 

باالعتامد عىل مصادر جديدة تتناول مواضيع محددة مثل :
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•تشكل الدولة الوطنية والهويات املحلية  	

•مسألة الحدود واملجال : الواقع والتمّثالت 	

•الدميغرافيا واألوبئة واملجاعات وحركة السكان  	

•الحياة اليومية والذهنيات  	

•الظاهرة االستعامرية : الخلفيات وحركة املقاومة  	

•اإلنتاج واإلقتصاد وحركة املبادالت  	

•الحركة اإلصالحية ومحاولة التصدي لالستعامر 	

•املدن و األرياف واألسواق و املواصالت. 	

 اللجنة العلمية للملتقى
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يسمينة زمويل 
جامعة عبد الحميد مهري – قسنطينة2

تصورات النخبة العاملة يف جزائر القرن التاسع عرش لإلصالح والتحديث

ش��هدت الجزائر خالل القرن التاس��ع عرش جملة من التحوالت التي كانت ناتجة عن الضغوطات 

الخارجي��ة متمثل��ة بالدرجة االوىل يف الضغط اإلمربيايل الذي ولد أزمة حادة أدت إىل مقاومات ش��عبية 

للوقوف يف وجه الهيمنة االس��تعامرية الحاملة للمرشوع التحديث��ي األورويب. ومتأثرة من ناحية أخرى 

باألفكار اإلصالحيةوالتنويريةالتي عرفتها البالد العربية بزعامة مرص. 

األم��ر الذي أدى إىل ظهور دعوات من بعض علامء الجزائ��ر إىل تبني الفكر اإلصالحي التجديدي 

للحفاظ عىل مقومات املجتمع وتقويم العديد من املؤسس��ات التي أصبحت عاجزة عن مواجهة حداثة 

املستعمر التي أبانت عن الضعف والعجز الذي كانت عليه السلطة العثامنية خاصة فيام يخص الجهاز 

العس��كري. ك��ام اتضح لهم ضعف الخط��اب اإلصالحي التقليدي، الذي مل يعد كافي��ا ملواجهة الطوارئ 

املليئة باألخطار.

 ته��دف هذه الورقة التعري��ف بتمثالت وتصورات النخبة العامل��ة الجزائرية لإلصالح والتحديث 

املقرتحة لتجاوز أزمة االس��تعامر والجهل والخنوع وتوضيح مسبباتها واملقرتحات املمكن تجسيدها من 

خالل إس��هاماتهم وأعاملهم الفكري��ة املختلفة. وكذا إبراز ردة فعلها اتجاه الجمود الفكري والس��كون 

املطبق، ومواقفهم من املشاريع االستعامرية الدخيلة عىل الجزائريني عامتهم وخاصتهم والتي كان ينظر 

إليها عىل أنها جاءت لتمري البالد والعباد. 

وملعرف��ة األفكار التحديثية لنخب��ة العاملة يف الجزائر خالل القرن التاس��ع عرش نتطرق إىل أفكار 

بع��ض رواد الحرك��ة االصالحية امع بداية القرن م��ن أمثال محمد بن العن��ايب )ت1850( وحمدان بن 

عث��امن خوجة )ت1840( ويف النصف الثاين منه لكل من حس��ن بن بريهامت )ت 1884( وعبد القادر 

املجاوي )ت 1913( الذين قدموا تصوراتهم حول اإلصالح والتحديث للس��لطة أو حاولوا بثها يف نفوس 

الجزائريني. 



6

هاشمي كوثر طالبة
 دكتوراه جامعة 8 ماي 1945 – قاملة - 

الواقع الصحي يف الجزائر خالل القرن التاسع عرش

 )مقاربة بني الطب الشعبي والطب الحديث(

يعترب القرن التاس��ع عرش قرن التحوالت الكربى يف أوروبا، حيث حمل لها نقلة نوعية خاصة مع 

نتائ��ج الث��ورة الصناعية، لكن نفس الف��رتة الزمنية مل تحمل املعطيات ذاتها، ب��ل األكرث من ذلك كانت 

فرتة مهمة النتش��ار املجاعات واألم��راض واألوبئة الفتاكة والقاتلة، والتي كان��ت نتيجة حتمية للوجود 

االس��تعامري االستيطاين الفرنيس يف الجزائر بشدة االستغالل، وأثر تأثريا قوًيا عىل الحالة العامة يف البالد، 

فاألمراض واألوبئة كانت تفتك بحياة آالف من األشخاص يوميا، ليس فقط من الجزائريني، لكن أيضا مع 

املستوطنني الوافدين مع الحملة الفرنسية هذا ما يجعلنا نطرح السؤال التايل:

•ما هي الظروف الصحية التي كانت تعيشها الجزائر يف القرن التاسع عرش؟. 	

•ما هي األمراض واألوبئة التي كانت منترشة يف تلك الفرتة؟. 	

•وكيف كان موقف السلطات الفرنسية من انتشار هذه األمراض وكيف واجهها الطب الشعبي  	

يف املقابل؟. 

نجاة عبو
جامعة : البويرة

الفكر اإلصالحي وتأثره بالتقدم األورويب يف القرن التاسع عرش

 "تونس والجزائر منوذًجا" دراسة استعرافية مقارنة

يخلص الدارس لتاريخ تونس واملغرب األقىص خالل القرن التاسع عرش للقول أن هذا القرن يعترب 

فرتة تحد واستجابة يف آن واحد، وهذا راجع لجملة من املستجدات والتحوالت والتناقضات الكربى التي 

عرفتها شعوب البلدين يف مختلف مجاالت الحياة، وقد امتازت يف جانب التحدي مبحاولة مجابهة الرصاع 

األورويب وأطامعه االستعامرية يف البلدين خاصة بعد احتالل فرنسا للجزائر، وفيام يخص االستجابة فكان 

منذ بداية اإلصالح والتجديد.
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ولقد كان للتقدم األورويب تأثري بالغ عىل البلدان املغاربية بصفة عامة، ومفكريها ومثقفيها بصفة 

خاص��ة، إذ انتبهوا مل��دى ضعفهم وتراجعهم مقارنة مبا وصل إليه الغرب، وبناًءا عىل هذا أصبح س��ؤال 

النهض��ة هاجس��ا يثقل تفكري الكثري من املفكري��ن الذين أدركوا رضورة إقن��اع حكامهم القيام بتجارب 

وحركات تحديثية، فتم ترس��يخ العديد من املش��اريع والربامج اإلصالحية، فتميز عهد كل من أحمد باي 

يف تونس، والس��لطان الحس��ن األول يف املغرب األق��ىص بربوز حركة نهضوية وتحديثية رس��مت طريق 

للمشاريع اإلصالحية.

وسنحاول يف هذه املداخلة الرتكيز عىل طرح مجموعة من التساؤالت، وأهمها: مراحل تأثري التقدم 

األورويب ع��ىل البلدين؟ وكيف كانت نظ��رة املثقفني املغاربة للتقدم األورويب؟ وم��ا هي دواعي القيام 

باإلصالح؟ وهل كل التجارب اإلصالحية كانت مقتبس��ة من تج��ارب الغرب األورويب؟ وما هي الجوانب 

التي اهتمت بها الحركة اإلصالحية يف البلدين؟ وكيف نقيم التجربة اإلصالحية؟ وما هي نقاط التش��ابه 

واالختالف يف التجربتني؟ 

ولإلجابة عن هذه التساؤالت سنعتمد عىل مصادر أساسية أهمها:

•خري الّدين الّتونيس : أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك، تحقيق: منصف الشنويف. 	

 . • أحمد أيب الّضياف : إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، ج4	

 . • محّمد بريم الخامس الّتونيس: صفوة االعتبار مبستودع األمصار واألقطار، ج1	

, تحقيق عيل الشّنويف. • محّمد الّسنويس : الّرحلة الحجازّية ، ج2	

•أبو العباس أحمد بن خالد النارصي: االس��تقصاء ألخب��ار دول املغرب األقىص الدولة العلوية،  	

ج8 وج9.

أ.د. محمد العواد
 كلية اآلداب والعلوم االنسانية جامعة ابن زهر، أكادير، اململكة املغربية

نظرة املؤرخ املغريب أحمد بن خالد النارصي لإلصالح العسكري باملغرب

 خالل القرن التاسع عرش

أضحى اإلصالح العسكري خالل القرن التاسع عرش مرتبطا بتحديات خارجية مفروضة عىل املغرب 

م��ن لدن ال��دول األوربية. بحيث أصبحت محاوالت اإلصالح العس��كري يف معظمه��ا، ردود أفعال عن 
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الهزائم العس��كرية التي تعرض لها املغرب )هزمية إيس��يل 1844م، وحرب تط��وان 1860م(، مام أقنع 

س��الطني املغرب خالل القرن التاس��ع عرش برضورة إصالح هذه األوضاع. فج��اءت املبادرات من طرف 

الجه��از املخزين، حيث أصبح إصالح الجيش يف طليعة انش��غاالت النخب��ة "املتفتحة"، التي انكبت عىل 

وضع جملة من التآليف يف إصالح الجيش وإعادة هيكلته.

ويع��د امل��ؤرخ أحمد بن خالد النارصي من بني املوظفني املخزني��ني، الذين كان لهم تصور ونظرة 

حول اإلصالح العس��كري. فقد عقد عدة مقارنات بني الجيش املغ��ريب ونظريه األوريب، من حيث العدد 

والع��دة وترتيب الجي��ش وطريقة القتال. وأفرد بابا يف كتابه االس��تقصا ألخبار دول املغرباألقىص حول: 

"القول يف اتخاذ الجيش وترتيبه وبعض آدابه". فإضافة إىل تقدميه ملقرتحات حول إصالح الجيش املغريب، 

فإنه كان واعيا بالضعف الذي دب يف أوصال هذا الجيش من جهة، ومستش��عرا تفوق اآللة العس��كرية 

األجنبية من جهة أخرى. 

تسعى هذه املساهمة العلمية، إىل الوقوف عند نظرة االستوغرافية املغربية "التقليدية" إىل مسألة 

اإلصالح العس��كري باملغرب خالل القرن 19م، من خالل منوذج كتاب االس��تقصا لصاحبه أحمد بن خالد 

النارصي. فامهي العوامل التي أثرت يف كتابات هذا املؤرخ؟ وكيف بني سياق الهزائم العسكرية، للمغرب 

أمام القوى األوربية؟ ثم ما هي نظرته لوضعية الجيش املغريب، وأهم مقرتحاته لإلصالح العسكري؟ وما 

هي بعض مالمح الحداثة التي استشعرها النارصي بخصوص الجيش األوريب؟

أ/- لطيفة حميص
جامعة الدكتور يحي فارس_ املدية

مظاهر الحداثة يف املجتمعات املغـــاربية

اإلصالح العسكري بتونس يف القرن التاسع عرش من خالل املصـــادر املحليــة

واكبت البالد املغ���اربية مالمح التغيري كظاهرة مّيزت القرن التاس��ع عرش امليالدي نتيجة للتطور 

الحاص��ل يف املجتمع��ات األوروبي��ة كم��ؤرش لنقلتها النوعية يف جميع مجاالته��ا الحي���اتية، ماّم أّدى 

إىل ب��وادر تغيري موازي��ن القوى يف املجال املتوس��طي وأثر ذلك بدوره عىل الط��رف املغاريب وباألخّص 

البالد التونس��ية، حيث س��اهم تأثري الجوار انطالقا من واقع جزائر الغرب الخاضعة لإلدارة االستعامرية 

الفرنس��ية من��ذ 1830، فضال عن حركة التنقل التونيس إىل الط��رف األورويب مبقتىض البعثات والزيارات 

التي مل تكن حكرا عىل البايات فحسب، بل وحتى النخبة يف املجتمع أمثال ابن أيب الضياف وخري الدين 
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التونيس الجركيس. هذا ما سمح بالوقوف عىل مظاهر الحداثة انطالقا من مالحظة تجلياتها باملجتمعات 

األوروبية. وملا كانت املتغريات بالطرف األورويب ذات صدى واس��ع س��يام يف املجال السيايس والعسكري 

واالقتصادي، فقد عمد بايات تونس إىل اإلصالحات ذاتها، ماّم نتج عن ذلك سامت الحداثة والتغيري الذي 

بدى جليا يف جملة من املظاهر باملجتمع التونيس.

لهذا الغرض جاءت املداخلة للوقوف عىل اإلصالحات التي مّست امليدان العسكري، حيث سمحت 

لنا وثائق األرش��يف التونيس ومنها دفرت رقم : 2503 من اإلطالع عىل ما أنجزه بايات تونس كمظهر من 

مظاه��ر التحديث، محاولني تعّقب أثر ذلك ع��ىل الدولة واالقتصاد واملجتمع وراصدين وصف املؤرخني 

التونسيني ملظاهر الحداثة يف الجه��از العسكري خ��الل الفرتة املعنية بالدراسة.

سعيداين لخرض
القسم: قسم التاريخ، جامعة ابن خلدون – تيارت 

بوادر الدولة الوطنية يف الجزائر، قراءة يف جهود األمري عبد القادر

تعالج هذه املداخلة ظروف انبعاث دولة االمري عبد القادر، ومس��اهمة شخصيته الفذة يف اقامة 

مرشوعه يف ظل التوس��ع االس��تعامري يف الجزائري بعد احتالل العاصمة ووه��ران، كام نتطرق اىل أهم 

الجهود التي قام بها االمري من أجل بعث كيان موحد ملواجهة االدارة االستعامرية ، وطبيعة العالقة مع 

القوى املعارضة لألمري ومدى تأثريها عىل مرشوع الدولة ، وهذا استنادا اىل العنارص التالية:

نشأة االمري عبد القادر  -

مبايعة االمري عبد القادر  -

االمري والقوى املحلية   -

جهود االمري يف بناء الدولة   -

معاهدات االمري عبد القادر  -

الجهود الدبلوماسية يف دولة االمري عبد القادر  -
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عبد الباسط قلفاط
أستاذ باحث جامعة خميس مليانة

سجالت املحاكم الرشعية شهادة عىل واقع الحرف بالجزائر 

بعد نصف قرن من االحتالل )دراسة مركزة عىل حرف مدينة الجزائر(

 

ان االهتامم بحقيل التاريخ االقتصادي واالجتامعي وتاريخ العقليات واالفكار، يتطلب البحث يف عمق 

الرتاث املخطوط الذي يشمل الجوانب الحضارية للمجتمعات العربية واالسالمية، ويأيت عىل قامئة ذلك الرتاث 

يف الفرتة املعارصة وثائق املحاكم الرشعية، التي توفر للباحثني يف عدد من العلوم االنسانية واالجتامعية مادة 

علمية معتربة، متكنهم من التحرر من النظرة املتحيزة التي حملتها الكثري من املصادر الغربية. 

 تس��عى هذه املساهمة للكش��ف عن أهمية ونوعية املعرفة التاريخية التي ميكن ان تقدمها لنا 

وثائ��ق املحاكم الرشعية حول النش��اط الحريف مبدينة الجزائر، وارتباطاته السياس��ية وآثاره االجتامعية، 

وانعكاساته عىل ما حدث من تغري يف عقلية املجتمع.

أهم عنارص املساهمة :

مظاه��ر أزم��ة الحرف نهاية القرن 19 )- ضعف راس��امل- تراجع صيغ النش��اط الحريف- غياب   -

التنظيامت الحرفية – نزاعات الحرفيني وحاالت االفالس...(.

أس��باب انهيار القطاع الحريف ) - نتائج سياس��ة االحتالل- اهامل الفرنس��يني للقطاع – املنافسة   -

االروبية – سياسة االدماج االقتصادي واختفاء الحرف – أزمة املواد االولية...(.

انعكاسات انهيار الحرف عىل الحياة االجتامعية ) - الهجرة الداخلية والخارجية – انتشار البطالة   -

– تراجع املستوى املعييش لسكان املدن ...(.

حرفة الحرارين ) - مميزات االنتاج واالدوات – الوضعية االقتصادية واالجتامعية لبعض الحرفيني   -

من خالل رسوم االفالس وبيع املرتوك...(. 

 تكش��ف وثائ��ق املحاكم الرشعية عىل ش��دة ارتب��اط وتداخل الجانب االقتص��ادي باالجتامعي، 

فالحريف- كغريه من الفئات االقتصادية- ال يرتاح نفسيا واجتامعيا اذا كان نشاطه يستند اىل الديون التي 

تهدده يف راس��امله وأدواته وورش��ته، لذلك تتميز سجالت القضاة بتوفريها ملادة تاريخية متنوعة، ميكن 

من خاللها اعادة بناء واقع مجتمع املدينة يف صورة حية، يوما بيوم وحالة بحالة، وهو ما يس��اعد عىل 

تفسري الكثري من الظواهر واعادة بناء الوقائع التاريخية.
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 تعتمد الدراس��ات التاريخية املعارصة عىل توظيف املنهج االحصايئ واس��تغالل االرقام املوزعة يف 

الوثائق واملصادر لفهم الظواهر التاريخية، وقد أوردت سجالت القضاة مجموعة من االرقام املهمة التي 

تكشف عىل أزمات القطاع، التي كثريا ما تتسم بالدقة وقلة املبالغة.

 ان ارتباط الوضع االقتصادي يف مدينة الجزائر بالظرف السيايس ورشوط املرحلة التاريخية - نهاية 

الق��رن -19 يب��دو واضحا اذا متت املقارنة من خالل محورين أساس��يني، مح��ور عمودي يتمثل يف حالة 

االنش��طة الحرفية يف مجتمع املدينة قبل االحتالل مبا أصبحت عليه بعد خمس��ني سنة، عندما "استقر" 

الوضع ملؤسس��ات السلطة الجديدة التي قامت عىل حساب مؤسس��ات املجتمع األهيل، واملحور الثاين 

أفقيا، ويتمثل يف مقارنة وضعية الحرفيني يف مدينة الجزائر بنظريها يف مدن أخرى خارج البالد ويف نفس 

الفرتة، وأقرب تلك املدن ما كان عليه الوضع يف أهم الحوارض املغربية والتونسية.

عثامن الربهومي

أستاذ التاريخ الحديث بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية . جامعة صفاقس . تونس

الواقع الدميوغرايف بإيالة تونس خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش

 وانعكاساته عىل االقتصاد واملجتمع

 يكتيس الواقع الدميوغرايف أهمية يف تفسري األحداث التاريخية عامة و املميزة للقرن 19 بإيالة تونس 

وتحوالته بصفة خاصة . ولن يكون هدفنا مناقشة ما وصل إليه املؤرخون يف محاولتهم تحديد عدد 

سكان اإليالة خالل القرن 19، للصعوبات التي إعرتضتهم بسبب إنعدام مصادر اإلحصاء، فاملعلومات 

حول الدميوغرافية أو توزع السكان مفقودة متاما. إمنا غايتنا من خالل هذا البحث دراسة العالقة بني 

الدميوغرافية و اإلقتصاد واملجتمع بإيالة تونس خالل النصف الثاين من القرن 19. 

 وسوف نقسم هذا البحث إىل مقدمة وثالثة فصول وخامتة. وضمنها سنتعرض بالدرس والتحليل 

إىل قضايا اجتامعية واقتصادية وفكرية، نعتربها مبثابة أساسيات ال غنى عنها ، قبل محاولة فهم األزمات 

الدميوغرافية التي رضبت املجتمع بإيالة تونس يف القرن 19. وذلك لكونها بنيات دميوغرافية يف حد ذاتها 

كاألرسة والقبيلة واملدينة. أو ألهميتها يف إبراز أثار املجاعات واألوبئة وتسهيل عملها ، وخصوصا مستوى 

العي��ش وأمناطه، وإنتاج، وادخار األق��وات والوضع الصحي. أو لدورها يف التكيف مع الوضع االجتامعي 

واالقتصادي واالنهيار السكاين الذي ينجم عادة عن تلك الكوارث الدميوغرافية، مام أوجب عىل املجتمع 

التون��يس تكييف نظام��ه اإلنجايب مع القوانني الطبيعي��ة التي كانت تحكم الوفي��ات، بحثا عن التوازن 
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املفقود يف هذا املجال. كام عملنا عىل الوقوف، عىل أس��باب األزمات الدميوغرافية ومناقش��تها، وحرص 

مظاهرها الس��كانية واملجالية، وتحديد بعض نتائجها العامة، دون إغفال رؤية املعارصين من املؤرخني 

له��ا ومواقفهم الفكري��ة منها. وخصوصا ما يتعل��ق بالطاعون الذي بصم الذاك��رة الجامعية ، واملخيال 

الجامعي للسكان بتونس ، بتصورات وسلوكات خاصة. 

نخصص الفصل األول لدراس��ة أش��كال التنظي��م االجتامعي وعالقتها باألزم��ات الدميوغرافية، يف 

محاولة ملناقش��ة، األدبيات املرتاكمة حول األرسة والقبيلة و املدن التونس��ية والحارضة، ومواجهة هذه 

البنيات االجتامعي��ة والدميوغرافية واملجالية للكوارث الدميوغرافية املختلف��ة، للنصف الثاين من القرن 

التاسع عرش، منتبهني إىل أهمية عالقاتها البينية، وعالقتها بالسلطة املركزية. 

أم��ا يف الفصل الثاين نتناول منط عيش الس��كان وتكاثرهم، الذي ونركزفيه عىل دراس��ة الس��كن 

والس��كان وأسلوب معيش��تهم وإنتاجهم الفالحي وتغذيتهم ووضعهم الصحي، وبعض معامل تكاثرهم، 

التي ترتبط بالزواج والوالدات والوفيات، وربطها بظرفية اإليالة االجتامعية واالقتصادية والسياسية خالل 

الفرتة املدروسة.

أما الفصل الثالث فس��نعالج فيه األزمات الدميوغرافية بش��كل عام من حيث أسبابها ومظاهرها 

وآثارها االجتامعية واالقتصادية والسياسية وسلوكات السكان تجاهها خالل فرتة الدراسة.

 ويف األخ��ري ميك��ن القول أن النظام الدميوغرايف القديم الذي عرفت��ه البالد إىل حد هذه املرحلة ، 

والذي كان من خصائصه ارتفاع نسبة كل من الوالدات والوفيات يف آن واحد. مل مينع الرتاجع الدميوغرايف 

الذي أصاب القوى املنتجة والحّية يف املدن واألرياف عىل حد س��واء من جهة ، كام ظهرت انعكاس��اته 

السلبية عىل اإلقتصاد من جهة أخرى.

بن بوزيان عبدالرحامن
أستاذ مساعد. جامعة أيب بكر بلقايد- تلمسان

الغزو التجاري األورويب لألسواق املغاربية وانعكاساته االقتصادية واالجتامعية

 خالل القرن 19 الجزائر واملغرب أمنوذجا

 

س��يتناول هذا البحث بعض الجوانب من الغزو التجاري األوريب الذي تعرضت له الدول املغاربية 

–الجزائر واملغرب- خالل القرن التاس��ع عرش، يف عالقة مع النزعة التوس��عية للرأساملية األروبية، وبحثا 

عن األس��واق لرتويج فائ��ض اإلنتاجوتأم��ني الحصول عىل الخام��ات الرضورية للصناع��ة األوربية، كام 
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سأتعرض أيضا بالدراسة والتحليل النعكاسات الغزو التجاري األوريب، عىل البنيات االقتصادية االجتامعية 

للمجتمعات خالل القرن 19م.

وبخصوص الجزائر فمنذ تأس��يس الرشكة امللكية اإلفريقية الفرنس��ية سنة 1561م، فإن فرنسا قد 

س��ارعت إىل التحكم يف التجارة الخارجية للجزائر، خاصة بعد تراجع نش��اط األس��طول الجزائري، وأمام 

وبع��د ظهور األطامع الربيطانية يف الجزائر من خالل حملة إكس��موت س��نة 1816 والتهديد املس��تمر 

ملصالحها التجارية، كان عليها لزاما بس��ط سيطرتها الكاملة عليها سنة 1830، أين برزت مظاهر الهيمنة 

االقتصادية بوضوح، ما أدى برفض الجزائريني لكل ماهو أجنبي، وقد أدى ذلك إىل نشوب ثورات عديدة 

أسفرت عن تغيري العديد من الصناع وأصحاب املهن ألنشطتهم، ومنهم من هجر نحو دول الجوار.

وأما عن املغرب فإنه متيزت الفرتة املمتدة مابني توقيع املعاهدة املغربية اإلنجليزية س��نة 1856، 

ونهاية حكم الس��لطان موالي الحس��ن س��نة 1894، والتي عرفت بداية االنفتاح التام والنهايئ للمغرب 

عىل التجارة األوربية، واكتامل رشوط التنافس االس��تعامري حول استنزاف خريات البالد، بشكل أدى إىل 

فق��دان املغرب ملفاتيح التج��ارة مع أروبا، وقد أدى ذلك إىل تحول املغ��رب إىل منفذ للتجارة األوربية، 

وربطه بش��كل نهايئ بالس��وق الرأس��املية العاملية عرب الواجهة األطلس��ية وتقويض تجارته الصحراوية 

والربية التقليدية وتحطيم صناعته الحرفية، وسيطرة األرستقراطية والفئة التجارية الناشئة واملستوطنني 

األجانب عىل أرايض املخزن والقبائل، وتحطيم النظام املايل والنقدي للمغرب.

د. عبد الحي الخييل
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، املغرب 

مناذج من إستوغرافيا اإلصالح يف البلدان املغاربية خالل القرن التاسع عرش:

"كتاب أقوم املسالك لخري الدين التونيس، والحلل البهّية ملصطفى املرشيف املغريب"

اهتم اإلنتاج اإلس��توغرايف يف البلدان املغاربية خالل القرن التاسع عرش بحركة اإلصالح يف أبعادها 

الداخلية والخارجية، وقد أس��هم رج��ال النخبة املثقفة بتصوراتهم وكتاباته��م يف التنظري ألهمية القيام 

باإلصالحات الرضورية من أجل تجاوز األزمات السياس��ية واالقتصادية والعس��كرية التي عرفتها البلدان 

املغاربية، ومواجهة الحركة االس��تعامرية األوربية التي س��عت إىل ف��رض منوذجها اإلصالحي عىل العامل 

اإلسالمي بهدف احتالله واستغالل ثرواته.
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ونس��عى من خالل هذه املس��اهمة العلمية إىل دراس��ة مناذج من اإلس��توغرافية املغاربية التي 

قدمت تصورات ومش��اريع إصالحية مهمة، وهدفت إىل تحديث نظم الدول املغاربية باإلس��تفادة من 

التجارب اإلصالحية الناجحة يف املجال املتوس��طي )املركز العثامين، مرص، أوربا الغربية(، ونخص بالذكر 

منها كتاب أقوم املس��الك يف معرف��ة أحوال املاملك للوزير خري الدي��ن التونيس،وكتاب الحلل البهّية يف 

مل��وك الدولة العلوية للمؤرخ املغريب مصطفى املرشيف. وذلك يف محاولة لإلجابة عن اإلش��كالية التالية: 

كيف صّورت اإلستوغرافية املغاربية قضية اإلصالح؟ وماهي تصورات الوزير خري الدين التونيس واملؤرخ 

املغ��ريب مصطفى املرشيف لإلصالح والحداثة ؟ وما أهم املش��اريع اإلصالحية يف البلدان املغاربية ومعامل 

التأثري والتأثر فيام بينها؟ وما هو مصري ومآل حركة اإلصالح يف بلدان املغارب؟ 

صربينة الواعر
املدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

عرائض الجزائريني أواخر القرن 19 م بداية للمامرسة السياسية

 وأرضية للحركة الوطنية ؛ عريضة القضاة سنة 1865 

وعريضة الدكتور ابن العريب ويس امحمد بن رحال سنة 1891 أمنوذجا

 

تهتم الدراسة بتسليط الضوء عىل مرحلة هامة من نضال الجزائريني ضد االستعامر الفرنيس خالل 

القرن التاس��ع عرش؛ حيث بدأت تتش��كل مالمح مقاومة ونضال سياس��يني كانا مبثابة إرهاصات للحركة 

الوطنية، ونقصد بكالمنا نش��اط العلامء واألعيان الذين ش��كلوا العينات األوىل للنخبة الجزائرية املثقفة 

التي اشتهرت وذاع صيتها مع مطلع القرن العرشين.

 وقد تجىل نشاط هؤالء يف العرائض التي كانوا يحررونها ويسلمونها لإلدارة الفرنسية، طالبوا فيها 

بفك الغنب عن الجزائريني واملحافظة عىل أحوالهم الش��خصية والرقي بهم سياسيا واجتامعيا واقتصاديا. 

تحولت موضوعات هذه العرائض مع مرور الوقت إىل مطالب أساسية لدى الحركات السياسية الجزائرية 

التي بدأت بالربوز بدايات القرن العرشين.

 كانت العرائض صورة من صور املقاومة السياسية التي طبعت القرن التاسع عرش، ومع أنها كانت 

محتش��مة وغري ناضجة سياسيا، مع ذلك كانت فعالة لتزامنها مع تأسيس عدد من النوادي والجمعيات 

الثقافية وكذا ظهور عدد من العناوين الصحفية ، والتي ش��كلت مجتمعة فضاًء للمامرس��ة السياس��ية 

للجزائريني ، كام أنها تركت بصمتها يف أعامل النخبة املثقفة مطلع القرن العرشين.
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 ونحن يف مداخلتنا بحول الله س��نعتمد عىل عريضتني هامتني: األوىل كانت عريضة للقضاة س��نة 

1865 والتي كانت مبثابة دفاعهم أمام لجنة التحقيق التي أرس��لتها الحكومة الفرنسية وقتئذ واملعروفة 

بلجنة قاستنبيد. أما الثانية فهي عريضة الدكتور محمد بن العريب نائب بلدي مبدينة الجزائر، وزميله يس 

امحمد بن رحال من أعيان مدينة ندرومة بتلمس��ان أمام لجنة التحقيق الربملانية بباريس التي ترأس��ها 

جول فريي سنة 1891 .

الكلامت املفتاحية : عريضة- متثيل نيايب- قوانني اس��تثنائية- القضاء- ترشيعات عقارية- امليك بن 

باديس- ابن بريهات- ابن العريب- ابن رحال- املساواة- املسؤولية الجامعية...

بية عبيدي بالحاج
املعهد العايل لتاريخ تونس املعارصـ جامعة منوبة

مخرب اآلثار والعامرة املغاربيةـ منوبة

هنشري "سيدي الشويقي": 

مالمح الحركة العمرانية بريف مدينة تونس خالل القرن التاسع عرش

إن تغري الظروف واألحداث التي توالت عىل إيالة تونس خالل القرن التاسع عرش نتيجة انتصاب 

الحامية الفرنس��ية وما تبعها من التغريات السياس��ية واالقتصادية املرتبط��ة بدورها بالتحوالت العاملية 

واإلقليمي��ة بّدلت كث��ريا من مالمح البالد العمرانية وتركيبتها املجالية. وب��دا ذلك واضحا جلّيا خاصة يف 

مدين��ة تون��س وأحوازها والريف املتاخم لها. وقد ارتبط ذلك بش��كل وثيقبتغ��رّي الطبقات االجتامعية 

املالكة لهذا املجال، الباي واعوانه، برشكات فرنسية أو مبعمرين من جهة، وباالستعامر الزراعي من جهة 

أخرى إىل درجة أن أصبح يصعب التفرقة بني هذه وتلك، ال سيام وأن طبيعة املوروث العمراين واملعامري 

من قرى استعامرية ريفية وضياع فالحية قد ساعد عىل تفاقم هذه الصورة ومزيد ترسيخها.

ومل تكن منطقة هنش��ري "س��يدي الش��ويقي" الواقعة بس��هول مجردة الس��فىل مبعزل عن هذه 

التح��والت ب��ل تعتربمن أول املناطق تأثرا بها. فقد عرف منذ التفوي��ت فيه لرشكة فالحية خاصة حركة 

إعامر وتعمري اس��تمرت زهاء نصف قرن وفق وترية غري مس��تقرة ومتغرّية يف أغلب األحيان وفق معايري 

وقواعد حددتها الس��لطات االستعامرية حس��ب الحاجة واملصلحة. واتسع هذا العمران إىل الحد الذي 

جعل من الرضوري ربط هذا املركز العمراين الناش��ئ باملدينة بشبكة من الطرقات باإلضافة إىل إحداث 

هياكل إدارية ملتابعة شؤون هذه القرية.كام كان ذلك واعزا لالهتامم مبرشوعات الري للنهوض بالزراعة 

يف ه��ذا الريف الخص��ب واملمتد عىل مقربة م��ن وادي مجردة. وتم يف هذا اإلطار ش��ق الرتع وإقامة 

الجسور وتهيئة املعابر والقنوات.
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وتهدف هذه املداخلة من خالل دراس��ة تاريخية وأثريةللتطور التاريخي لهنشري سيدي الشويقي 

أثناء الفرتة الحديثة وتحديدا خالل القرن التاس��ع عرش إىل بس��ط عدد من القضايا املطروحة يف تاريخ 

ريف حارضة تونس خصوصا فيام يخص جزءقسم من املجال الريفي من مجرد "هنارش" أي مجال مرتبط 

بالرتكيبة الفالحية التقليدية للمدينة إىل مراكز عمرانية.ويجعلنا ذلك يف مواجهة تس��اؤل أس��ايس يتعّلق 

مبكانة هذه "الهنارش" املتحولة عمرانيايف النس��يج الحرضي، هل ظّلت تش��كل جزءا من هيكل املدينة، 

أم أنها انفصلت عنها؟ وهل ميكن تش��كيل تصّور ع��ام و"موحد" حول كيفية انتقال هذه "الهنارش" من 

مظاهره��ا القدمية ومواصفاتها العتيقة ، إىل مراكز عمرانية مبواصفات مس��تحدثة أكرث مالمئة ملتطلبات 

الفرتة التاريخية التي ظهرت فيها ؟ 

كام سنحاول اإلجابة عىل األطروحة املتعلقة بدور الوجود العنرص األجنبي "املعمرون" يف إحداث 

قطيع��ة عمراني��ة وحرضية مع املش��هد القديم لهذا املج��ال والنظر يف آليات التطبيق وتركيز املش��هد 

الجديد، وس��نحاول يف النهاية تتبع التطور العمراين والتاريخي لهذا الهنش��ري من مستغلة فالحية بور يف 

أغلب فرتات الفرتة الحديثة لتصل إىل مرحلة عمرانية مرموقة بقدوم العنرص األجنبي.

وقد أتاحت لنا قراءة الوثائق العمرانية التي خلفتها الفرتة االستعامرية وتطبيق عدد من املقاربات 

املنهجية واستغالل وثائق ونصوص جديدة، كمصدر من مصادر تاريخ هذه املنطقة يف الفرتة الحديثة مع 

إفراد القرن التاسع عرش بعناية خاصة من إعادة رسم مالمح تطور هذا املجال الريفي االسرتاتيجي. 

كلامت مفاتيح :

إيالة تونس، القرن التاس��ع ع��رش، حركة عمرانية، هنارش، االس��تعامر الزراعي، التعمري، س��يدي 

الشويقي، سهول مجردة السفىل، أمالك البايليك.
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ايده الله احمد مولو

الكوارث الطبيعة ودورها يف القضاء عىل مدن القوافل مبوريتانيا

 خالل القرن التاسع عرش

لقد عرفت الحوارض الصحراوية مبوريتانيا )ش��نقيط والته تيش��يت وودان( خالل القرن التاس��ع 

عرش سلس��لة من الكوارث الطبيعية، وإن كان ُجلها ناتج عن موجات قحط عاتية رضبت بعضها، وزاد 

م��ن وطأته��ا تراجع تجارة القوافل الصحراوية التي كان يعتم��د عليها منط إنتاجها، مام أدى إىل حصول 

مجاعات وانتش��ار لألوبئة، ومع أن املصادر مل ُترش ألس��باب تلك الكوارث، غري أن هذه األزمات تتولد يف 

الع��ادة، نتيجة لطول فرتة انحباس األمطار، مام يؤدي لحص��ول القحط ثم الجدب، وقد تنجر عن هذه 

الوضعية س��نوات عجاف متالحقة، ينجم عنها- يف الغالب األعم- تفيش أمراض وأوبئة متعددة، ولذلك 

متثل هذه الكوارث سلس��لة من مس��تويات متباينة من حالة تأزم كانت تب��دأ بالقحط، مرورا باملجاعة 

وتبلغ ذروتها بانتشار األوبئة.

وكان من نتائج هذه الكوارث انفراط عقد هذه الحوارض التقليدية )شنقيط والته تيشيت وودان( 

هجرة عدد كبري من س��كانها عنها، وتش��ري األبح��اث املتعلقة بهذه الحقبةإىل األهمي��ة املتناهية للقرن 

باعتباره نقطة تحول مهمة بالنسبة للقطيعة مع أمناط اقتصادية قدمية، من خالل تراجع تجارة القوافل 

يف ضوء تنامي التجارة األطلس��ية، بيد أنه من املفيد لنا معرفة تداعيات األزمة املناخية وأثرها يف تراجع 

القصور األخرى. 

هذه الكوارث مثلت أول هزة ملجتمع هذه الحوارض الصحراوية وتقاليدها العبودية فقد س��مح 

النزوح بتحرير عدد من املس��تعبدين خصوصا فمع تأسيس االستعامر الفرنيس لعدد من "قرى الحرية" 

مام مثلت مالذا للفارين بعد تفكك النمط االقتصادي القائم عىل تجارة القوافل. 
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د. امبارك بوعصب 
املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين – القنيطرة

تحوالت املدينة املغربية خالل القرن التاسع عرش

املدن املرايس منوذجا

 م��ام الش��ك فيه أن هناك حقبا م��ن تاريخ بالد املغرب كانت والزالت يف حاجة ماس��ة إىل عناية 

املؤرخ��ني، وهذا ينطبق عىل مرحلة القرن التاس��ع ع��رش امليالدي، كام ظلت بع��ض األحداث يكتنفها 

الغم��وض وتحيط بها تصورات التواف��ق الحقيقة التاريخية دامئا.ولعل أكرث هذه التصورات هو فس��اد 

األح��وال وتفيش االضطراب��ات وخراب املدن وغريها، وكان للمدينة املغربي��ة نصيبها من هذه املفاهيم 

واملعطيات الخاطئة.

 فقد دافعت السوسيولوجيا االستعامرية ملدة طويلة عن ثنائية القبلة/املدينة عىل أساس القطيعة 

املفرتضة بني البدو والحرض، فاملدن املغربية تظهر يف الكتابات السوس��يولوجية الفرنسية عىل الخصوص 

كحزر معزولة أو كحصون تحارصها باستمرار القبائل الثائرة، إال أن الدراسات التاريخية الحديثة أظهرت 

بطالن هذه النظرية.

 فصريورة التحرض والتحوالت التي ش��هدتها بعض املدن املغربية خالل القرن التاسع عرش مل تكن 

نتاج��ا لتط��ور طبيعي لتلك املجتمعات، ومل تكن مرتبطة هيكليا مبس��ار تنمية متوازنة نابعة من صلب 

تل��ك املجتمعات بالقدر الذي كانت فيه أش��كال التحرض انعكاس��ا مبارشا لعنف التدخل االس��تعامري 

يف حي��اة األري��اف واملدن عىل حّد س��واء، فكان من النتائ��ج الطبيعية لذلك تفكيك البنى السيوس��يو-

اقتصادّي��ة باألرياف املغربية، ورضب اقتصاديات املدن بتهميش الصناع��ات التقليدية وتفتيت أنويتها، 

وتركي��ز الصناعات الحديثة وامُلمكننة وحدة منافس��تها للصناعات املحلي��ة، كام كان من نتائج كّل ذلك 

إفقار األرياف وبروز حركة نزوح عارمة نحو املدن انطلقت معها مسرية تحّول األرياف باملغرب ألوساط 

طاردة لس��ّكانها، وسوف تساهم هذه الحركة إىل حّد كبري يف نسج مالمح املدن املغربية، خصوصا املدن 

املرايس مبختلف تناقضاتها واختالالتها وأزماتها.

 وإذا كان��ت تل��ك الحركة تنصهر بقّوة ضمن س��ياق التحوالت الجذرّية والعميق��ة التي أحدثها 

التدّخل االستعامري يف النسيجني االقتصادي واالجتامعي يف املغرب، حيث تجّزأت املدن بحكم السياسة 

االستعامرّية إىل مناطق محظوظة تحولت إىل مراكز حرضّية هامة شّكلت مناطق جذب لسكاّن املناطق 

الداخلي��ة، ومناطق أخرى ظّلت أقّل حّظا واعتربت عدمية الج��دوى، فمّثلت بالتايل مناطق دفع ألعداد 
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كبرية من السكان باتجاه هذه املدن. فإنه اليجب أن نغفل، انه بالقدر الذي تشري املصادر التاريخية إىل 

ما عرفه املغرب خالل هذا القرن من مجاعات وأوبئة وكوارث وآثارها يف التاريخ الدميوغرايف واالجتامعي 

واالقتص��ادي والعمراين للمدن املغربية، بقدر ما تش��ري أيضا لفرتات الرخاء وتط��ور البنيات االقتصادية 

واالجتامعية للمجتمع املغريب يف القرن 19م، فاألحوال املناخية يف بعض فرتات هذا القرن مل تشهد أزمات 

حادة، مام سمح بوفرة املواد الغذائية وهبوط حاد يف أسعار هذه املواد، وقد استفاد املخزن من انتعاش 

االقتصاد بطبيعة الحال؛ألن الجباية تعتمد عىل القطاع الزراعي. واس��تفادت الحرف والتجارة من إعفاء 

املك��وس وه��و أمر كان يف صالح املدن واالقتصاد الحرضي، فنتج عن ذلك تضخم حجم املدن و انتش��ار 

مزيد من مجاالت التعمري الحرضية للمغرب.

وبعض النظر ملا روجت له الدراس��ات الفرنسية حول فكرة االنغالق والعزلة خصوصا يف العقدين 

األولني من القرن 19م، فإنه ال ميكن أن تنكر أن مجموع التحوالت االجتامعية والسياس��ية واالقتصادية 

التي ش��هدها املغرب خالل القرن 19م ارتبطت أش��د االرتباط بالضغوط األجنبية التي مروس��ت عليه، 

وم��ا رافق ذلك من تحوالت يف املدن املغربية عىل جميع املس��تويات؛ فق��د كان لفئة التجار أهمية يف 

نس��ج عالقات اقتصادية ومالية مع معظم تجار أوربا واحتكوا بهم وصاروا عىل بينة، ولو نس��بيا، بأمور 

املعامالت معهم. وتركزت كثري من األنشطة االقتصادية باملدن الساحلية. وباألخص: املدن التي لها موانئ 

ذات اتصاالت تجارية مع أوربا، فكان من مظاهر ذلك توسع مادي وبرشي عىل نطاق واسع،باإلضافةإىل 

خلخل��ة البنيات االجتامعية واالقتصادية املغربية، وكانت املدن امل��رايس أكرث قابلية للتحول االجتامعي 

وعامال من عوامل التغيري الذي أفىض إىل إخضاع البلد بكامله لهيمنة الغرب.

 ومن هذا املنطلق تروم مس��اهمتنا هاتهاملساهمة يف فهم أفضل لتحوالت املدينة املغربية خالل 

القرن التاس��ع عرش، وان تبدد ع��ددا من املفاهيم واملعطيات الخاطئة التي روجت لها األس��طوغرافية 

األوربية ملدة طويلة، وهي املفاهيم التي وجدت طريقها، مع األسف، إىل كتابات املغاربة دراسة طابعها 

الحرضي، وما طرأ عىل تلك املدن من تحوالت يف بنيتها الداخلية عرب رصد أهم املعامل الدالة عىل غناها 

باملرافق األساس��ية سواء منها االقتصادية أو الدينية أو االجتامعية، العوامل الفاعلة يف تحوالت الظاهرة 

الحرضي��ة يف مغ��رب القرن 19م، من خالل اس��تنباط العوام��ل االيجابية التي أثرت فيه��ا بالرتكيز عىل 

متغريات القرن 19م؛فرتات الرخاء االقتصادي واالس��تقرار الس��يايس، وباملقابل أيضا الرتكيز عىل العوامل 

الس��لبية التي عرقلت منو بعض هذه املراكز وس��اهمت يف تعطيل مسريتها، وأهمها: االستقرار السيايس 

وتعاقب الرثوات والحمالت املخزنية، إضافة إىل التوتر االجتامعي والكوارث الطبيعية.
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د. أحمد الباهي.
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان، جامعة القريوان )قسم علم اآلثار(

نظرة النخبة اإلصالحية بتونس إىل التاريخ الوسيط إلفريقية :

 أحمد بن أيب الضياف منوذجا

يّتف��ق جل الباحثني عىل أن املؤّرخ امُلصلح أحمد بن أيب الضياف ت 1291 ه�/1874 م، قد َضّمن 

أفكاره اإلصالحية يف مقدمة كتابه إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، ويف تعاليقه عىل 

سياس��ة البابات، خاصة منهم أولئك الذين عارصهم وعمل معهم وعاين فس��ادهم وسوء إدارتهم، بدء 

بحّمودة باشا الحسيني، وصوال إىل محمد الصادق باي.

كام ُترّدد الكثري من الدراسات، العربية واالسترشاقية عىل حد السواء، الرأي القائل بأن القسم األول 

من كتابه الذي لّخص فيه تاريخ إفريقية )املمتدة من جهة طرابلس رشقا إىل جهات بجاية وقس��نطينة 

غربا( منذ الفتح إىل االنتصاب النهايئ للعثامنيني بتونس س��نة 981 ه�/1574 م، قد نقل أخباره ورواياته 

عن مصادر سابقة كالبيان املغرب البن عذاري وأعامل األعالم البن الخطيب والعرب البن خلدون، وبالتايل 

النقل مل تكن  فهو عديم الفائدة. إال أن مقارنة هذه النقول بالنصوص املنقول عنها ُيظهر أن عملية  

عمياء أو اعتباطية، بل كانت انتقائية وُموّظفة لتمرير األفكار اإلصالحية للمؤلف.

ته��دف ه��ذه املداخلة إىل تجميع هذه األف��كار التي قّل ما انتبه إليه��ا الباحثون املعارصين، ثم 

تصنيفه��ا وبي��ان أهميتها وابراز عالقتها باملرشوع اإلصالحي الذي تبل��ور بتونس خالل القرن 13 ه�/19 

م عىل يد النخبة املثقفة التونس��ية، والذي ُتعترب كتاب��ات أحمد بن أيب الضياف أحد أهم واجهاتها. كام 

تهدف إىل كشف نظرة هذه النخبة املثقفة إىل تاريخ بالدهم خالل العرص الوسيط ومدى استيعابهم له 

وآليات اس��تغالله لبناء مرشوعهم اإلصالحي القائم عىل إرس��اء مقّومات الدولة العرصية وتقييد الحكم 

املطلق وتبّني مظاهر التقّدم والحداثة األوروبية دون املساس مببادئ الحكم اإلسالمي.
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د. محمد الحبيب عزيزي 
استاذ التاريخ الحديث باملعهد العايل للعلوم االنسانية تونس جامعة تونس املنار

الشيخ احمد ابن ايب الضياف مؤرخ القرن التاسع عرش.

 مالذي اخفاه وما الذي ابان عنه؟

 يف إتحافه حول سفارته اىل اسطنبول مارس جوان 1842؟

ترك الش��يخ يف كتاب اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تون��س وعهد االمان ويف املجلد الرابع منه 

تقريرا مقتضبا يف خمس صفحات متتد من صفحة 58 اىل صفحة62 مل يتجاوز فيه مجرد الوصف الخارجي 

البس��يط لظروف ومالبس��ات الرحلة وبرنامج الزيارة واهم محطاتها ....ملخصا ال يش��في الغليل حول 

سفارة مهمة تعلقت بالعالقات التونس��ية العثامنية وبغضب اسطنبول من امليوالت االستقاللية لتونس 

عن االمرباطورية بدعم من فرنسا التي سيطرت عىل الجزائر واصبحت الجار الغريب لتونس .... وتعلقت 

الزيارة بامللف الليبي حيث ما تزال طرابلس ايالة عثامنية تتبع الباب العايل بصفة مبارشة وكانت لتونس 

مطامع خفية فيها وعليها..... وتعلقت الزيارة بوجوب تطبيق التنظيامت االصالحية وبوجوب رفع العلم 

العثامين عوضا عن العلم التونيس وتعلقت بوجوب دفع الجباية السنوية كرمز للتبعية....

الباي سفريا ليناضل امام السلطان يف كل هذه امللفات الساخنة ويدافع عىل وجهة الراي التونيس 

فيه��ا. وكان��ت الزيارة زاخرة مبعلومات طازج��ة وغري معروفة مل يضمنها الش��يخ يف كتابه االتحاف عىل 

شساعته وامتداده وعمقه بل ذكرها بتلخيص جد مقتضب

 واكتشفنا يف خزينة االرشيف الوطني ويف ملف الشيخ احمد ابن ايب الضياف وزير القلم ما عدده 

اربعة وستون رسالة كان يرسلها رسا من اسطنبول واخفى الشيخ ابن ايب الضياف لب املشكل ومل يتعرض 

له يف كتابه البتة رغم انه يف واقع الحال كان قد ارس��ل اىل قرص باردو 64 رس��الة رسية حتى يطلع الباي 

عىل كل تفاصيل املداوالت بينه وبني السلطان العثامين وكبار دولته من رجال السيف والقلم

 وملا قارنا محتوى ما تركه الش��يخ عن هذه الزيارة يف كتابه اتحاف اهل الزمان مبحتوى ما اخفاه 

يف رس��ائله للباي عن ذات السفارة تعجبنا من كرثة ما اخفاه وتسائلنا عن طريقة كتابة التاريخ بالنسبة 

لهذا املؤرخ الشاس��ع وعن مدى الثقة التي ميكننا اليوم اس��دائها للمؤرخ الشيخ انطالقا من املقارنة بني 

النص املنشور وبني الرسائل املخفية والتي مل يرم نرشها...

 ونريد ان نعرض هذه القضية امام مؤمتركم.

الفكرة : ازمة املغرب العريب كجزء من ازمة االمرباطورية من جهة ومن ازمة التصادم مع الحضور 

الفرنيس من جهة ثانية وازمة النظم العتيقة من جهة ثالثة 
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 املغ��رب العريب وقف عاجزا يف مفرتق الطرق فق��دت النظم العتيقة صلوحيتها مع الزمن ودبت 

حرك��ة االص��الح دون تاثري كب��ري يف مجتمع الدواخل وحت��ى يف الحوارض االزمة املالي��ة وانهيار الحامية 

الجمركي��ة ازمة التداين وتكلفة االصالحات كانت باهيض منهكة للتوازنات املالية التقليدية ازمة الثقافة 

والتعليم والفكر املغرب يقف عاجزا يف مفرتق الطرق وتختلط عليه السبل

 انتفاضة القبائل واملجموعات التي كانت خاضعة للدولة تراجع املؤسس��ات العس��كرية برتاجع 

مداخيل الدولة تخبط ورصع السالالت الحاكمة....

سمريلشهب
جامعة محمد األمني دباغني- سطيف 2

صورة املحتل الفرنيس واملقاومات الشعبية الجزائرية خالل القرن 19م

 من منظور االسطوريوغرافيا املحلية – قراءة يف جدلية التأييد واملعارضة

 قليلة هي الكتابات التاريخية املحلية التي صورت االحتالل الفرنيس وأرخت للمقاومات الشعبية 

الجزائري��ة يف القرن 19م،ه��ذا ما خلق نوعا من الفراغ، ألنه كام نعلم أن جزء كبري من محطات تاريخنا 

الوطني كتبته أقالم فرنس��ية )االس��طوريوغرافيا الكولونيالية(، بل إن أحداثا ووقائع دونتها هذه األقالم 

غاب ذكرها يف االسطوريوغرافيا املحلية، لكن هذا اليعني عدم وجود كتابات محلية تسد جزءا من هذا 

الفراغ أويحط من قيمتها، والسؤال الذي نطرحه هنا هو: كيف صورت االسطوريوغرافيا املحلية املحتل 

الفرنيس واملقاومات الشعبية يف القرن 19م؟ وماهي خلفياتها؟ وما موقفها من ذلك؟

 وم��ن هذا الباب أردنا الولوج واملش��اركة يف فعاليات هذا امللتقى مبداخلة موس��ومة ب�: ''صورة 

املحتل الفرنيس واملقاومات الش��عبية الجزائرية خالل القرن 19م من منظور االسطوريوغرافيا املحلية – 

ق��راءة يف جدلية التأييد واملعارضة –'' نحاول من خاللها إبراز طبيعة اهتامم املؤرخني الجزائريني بكتابة 

تاري��خ الثورات الش��عبية ومعرفة خلفياتهم، وكذلك بيان موقفها من املحت��ل الفرنيس من جهة، ورواد 

املقاومات الشعبية من جهة اخرى. 

• وسوف نرثي جوانب هذا املوضوع مبناقشة األفكار التالية:  	

م )ظروفها وخلفيات كتابتها( • طبيعة االسطوريوغرافيا املحلية يف القرن 19	   

موقف االسطوريوغرافيا املحلية من املحتل الفرنيس   • 	

املقاومة الشعبية الجزائرية و روادها من منظور االسطوريوغرافيا املحلية   • 	
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قيمة االس��طوريوغرافيا املحلية يف دراسة تاريخ املقاومة الشعبية الجزائرية خالل القرن    • 	

19م باملقارنة باالسطوريوغرافيا الكولونيالية

ونرج��و من خالل هذه الورقة أن نكون مقبلني عىل مس��اهمة تخدم تاريخ الجزائر بش��كل عام، 

وتاريخ املقاومة الشعبية بشكل خاص.

األزهر املاجري
أستاذ محارض يف التاريخ الحديث واملعارص كلية اآلداب والفنون واالنسانيات منوبة تونس

 

االستعامر وأشكال املواجهة يف بالد املغارب

 حالة قبيلة أوالد سيدي عبيد الجزائرية التونسية مثاال 1830-1881

ملا ضّيق االس��تعامر الفرنيس عىل الشعب الجزائري عرب سياسة مصادرة األرض والتهجري الجامعي 

للس��كان لج��أت العديد من القبائل الحدودي��ة إىل البلدان املجاورة. كان املغ��رب األقىص وجهة قبائل 

الغرب الجزائري كقبيلة أوالد الشيخ عىل سبيل املثال، يف حني مّثلت اإليالة التونسية امللجأ املبارش لقبائل 

املنطقة الرشقية كالّناممشة والّسوافة وأوال سيدي عبيد.

غىل أّن تواجد جزء هام من أوالد سيدي عبيد بالجنوب الغريب التونيس كان سابقا لالستعامر األمر 

الذى سّهل هذه الهجرة.

ما هي أبرز مظاهر السياس��ة االس��تعامرية بالجزائ��ر تجاه القبائل الحدودية؟ وما هي أش��كال 

املواجهة التي توّختها هذه القبائل لتفادي مشاريع االجتثاث ومحو الهوية؟ وكيف استفادت من مجالها 

الطريف للتخلص من قبضة االستعامر؟ 

نحاول اإلجابة عىل هذه التساؤالت من خالل متابعة مسرية قبيلة أوالد سيدي عبيد وتحركها داخل املجال 

الحدودي الجزائري التونيس ما بني سنة 1830 تاريخ احتالل الجزائر، و1881 تاريخ احتالل البالد التونسية.
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أ.د. محمد مللويك
كلية اآلداب والعلوم االنسانية – جامعة ابن زهر _ اململكة املغربية

املدن والحياة الحرضية يف البالد املغاربية

 خالل القرن التاسع عرش: حالة املغرب االقىص

تعد ظاهرة التحرض مرتس��خة يف شامل افريقيا والدول املغاربية تحديدا. فبعض مدن هذا املجال 

ضاه��ت كربيات مدن العامل االس��المي والغريب س��معة وتح��رضا خصوصا يف العرص الوس��يط, تتحدث 

الدراسات الحرضية أن املغرب لوحده به أكرث من ثالثني مدينة عتيقة وأصيلة. وهي بالرغم من ازدواج 

هويتها العمرانية اآلن بفعل التأثري االس��تعامري خالل القرن امل��ايض فقد ظلت، إىل حدود القرن 19م، 

مس��توفية لرشوط التحرض ومعاي��ريه آنذاك؛ حيث وصفت يف املصادر التاريخية للفرتة املدروس��ة ب " 

املدن" و " الحوارض"...الغ

 سنحاول يف هذه الورقة تشخيص واقع التمدين باملغرب كنموذج، بحكم معرفتي به وتخصيص يف 

الظاهرة الحرضية به، قبيل دخول القرن العرشين وما صاحبه من تغريات مرافقة للحركة االس��تعامرية 

للمنطقة انعكس��ت عىل الحوارض واملدن سواء بشكل مبارش عن طريق مشاريع مدن حديثة أو بشكل 

غري مبارش عن طريق كتابات استعامرية، لدى البعض، تنقص من قيمة التحرض ببلداننا وتصفها بنعوت 

قدحية من قبيل العشوائية والهشاشة وغريها. 

 وهكذا فمن ش��أن دراس��ة الظاهرة الحرضية بالبلدان املغاربية خالل القرن التاسع عرش للميالد 

كام وكيفا واستنادا اىل أوصاف االستغرافيا التاريخية املحلية منها واالجنبية ، أن نرسم صورة واقعية عن 

الحياة الحرضية بأمناطها األصيلة وحقيقتها التاريخية بعيدا عن تشويش��ات بعض الدراسات الغربية أو 

أطروحات إنهزامية من أبناء جلدتنا تنظر بانكسار إىل هذا الرتاث الحرضي وأن نضع رهن إشارة الفاعلني 

يف التهيئة الحرضية واملرممني وأصحاب مش��اريع املحافظة عىل األنسجة الحرضية العتيقة مادة علمية 

ومرجعية يف كل تدخالتهم إزاءها.
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أ.د. محمد االزهر الغريب
جامعة تونس

مقاربة اقتصادية

يعترب القرن التاسع عرش قرن التوسع االستعامري بامتياز ومل تستثنى اغلب البالد املغاربية من ذلك. 

ونحاول يف هذه الورقة دراسة الظروف واملعطيات التي حّفت باحتالل كل بلد مغاريب انطالقا من املركز- أي 

فرنسا- وسوف نعتمد أساسا يف هذا الصدد عىل املعطى االقتصادي وعىل ديناميكية االستعامر ذاته.

ولعل الرأي الس��ائد يف هذا الش��أن أن االستعامر تبلور يف فرنس��ا ومنها انطلق إىل البالد املغاربية 

تحدوه اس��رتاتيجية الهيمنة االمربيالية. سنس��عى إىل أن نبني هل أن االستعامر كانت تدفعه اسرتاتيجية 

واحدة ام اسرتاتيجيات متعددة.

د. فارس كعوان
جامعة سطيف 2

أزمة التغذية يف الجزائر سنتي 1868-1867 

يف ضوء االسطوغرافيا املحلية

 عرفت الجزائر سنوات الستينات تدهورا معيشيا كبريا نتيجة قانون السناتوس كونسولت، واستيالء 

املس��توطنني عىل أرايض األهايل، وإجبارهم عىل العمل خامس��ة أو النزوح القرسي منها، وزاد من حدة 

الوضع الجفاف الذي رضب البالد، وألقى بثقله عىل الوضع البائس لهؤالء األهايل.

وش��ّكلت األزمة الغذائية يف أعوام الس��تينات من القرن التاس��ع عرش منعرجا حاسام يف التاريخ 

االجتامع��ي واالقتص��ادي للجزائر، ونقطة ال��ذروة يف تنامي حالة البؤس لدى الف��الح الجزائري، إذ أنها 

أظهرت بجالء مدى فشل السياسة الزراعية الكولونيالية، وعدم نجاعة اإلجراءات الجديدة التي خدمت 

فئة محدودة ارتبطت مصالحها مع اإلدارة االستعامرية.

وقصد مواجهة هذه األزمة عمل األهايل عىل اتباع أمناط غذائية جديدة مل تكن يف غالبيتها صحية، 

مام أدى لتفاقم وضعيتهم أكرث.
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والحظنا تفاعل االسطوغرافيا املحلية مع هذه األزمة، ففي ورقة مخطوطة للشيخ محمد املوهوب 

أولحبي��ب، وردت بعض األخبار ح��ول هذه األزمة وتأثرياتها عىل األهايل خصوص��ا منطقة بني ورثيالن 

شامل سطيف. 

وكتب الش��يخ محمد القايض الصدوقي املسيس��ني" 1825-1887 " رس��الة عن األوبئة والجوائح 

ب��زواوة" ذكر فيها خرب ظهور الجراد يف بعض الجهات واجتامع الناس عىل قتله بأمر من الحكام والقياد، 

وتطرّق املسيسني لظاهرة الغالء يف تلك الفرتة.

ويف منطقة قس��نطينة عرفت األوضاع تدهورا كبريا خصوصا عامي 1866-1867 عرّب عنها العنرتي 

يف كتاب��ه مجاعات قس��نطينة بقوله :"واجتمعت عىل الخالئق حينئذ ث��الث مصائب عظام فاألول منها 

ضياع الزرع والثانية موت املوايش التي غالبا معيش��ة الناس منها والثالثة كرثة املوت بسبب الوباء الذي 

نزل يف ذلك الوقت.

ويف الغ��رب الجزائري تفاعل بعض املؤرخني املحليني مع ه��ذه األزمة فقدموا لنا روايات يف غاية 

الدقة، وأبرز مثال عىل ذلك رسالة الشقراين وعمل ولد قادي املعارصين لهذه األحداث. 

وس��نحاول يف هذه املداخلة تحليل ما ورد يف هذه االسطوغرافيات املحلية محاولني توضيح مدى 

تفاعل هؤالء اإلخباريني مع واقع األزمة ومدى مصداقية رواياتهم.
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قندوز عبدالقادر
جامعة ابن خلدون. تيارت

ازدواجية النظرة لألخر "من خالل كتابات املغاربة يف القرن 19"

 

كان��ت نظرة غالبي��ة املؤرخني والعلامء املغاربة لألوربيني خالل القرن التاس��ع عرش نظرة عدائية 

اس��تعالئية يف معظمها فقد رأى الوفراين باملغرب األقىص يف أوربا العدو الكافر والنجس، وكذلك حس��ن 

الفقيه وابن س��حنون الراش��دي الذي وصفهم بالجهلة، فقد تشابهت لديهم أوصاف أوربا، لكن باملقابل 

حاول��ت قلة منهم تصحي��ح بعض املفاهيم فمثال الفقيه محمد بن عبد الل��ه الصفار التطواين قال بعد 

زيارته لباريس عام 1845 بان الفرنسيني أهل حضارة حقيقية بعد كان يقول عنهم عبدة األوثان، وكذلك 

نظ��رة حمدان خوجة الذي ذكر أن القوى األوربية تهتم بتحرير الش��عوب، وتطور اإلعجاب إىل محاولة 

التقلي��د خاصة يف مطالبة العامل الجزائري ابن العنايب برضورة اخذ النظم العس��كرية األوربية من خالل 

كتابه السعي املحمود يف ترتيب العساكر والجنود.

 وهذه النظرة تعكس تقاطع رؤية املجتمعات والحضارات لبعضها، و مناذج من الرؤى املعربة عن 

درجات الفهم والرصاع القامئة بني املجتمعات البرشية يف معادلة األنا واآلخر. ففي القرن التاس��ع عرش 

نش��اهد املالمح األوىل للرؤية املغاربة ألوربا يف مختلف مظاهرها ومختلف تجليات وجودها، نكتشف 

من خاللها خلفيات االنطباع والوصف وبناء منط الوعي بالذات وباآلخرين.

 وم��ن خالل ذلك نح��اول يف هذه الورقة البحثية تس��ليط الضوء عىل جوان��ب من هذه النظرة 

االزدواجية عرب مناذج لها عرب كتابات علامء املغاربة عن أوربا.
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فاطمة الزهراء قيش
جامعة عبد الحميد مهري – قسنطينة2، مخرب تاريخ، تراث ومجتمع

تأسيس الحالة املدنية يف البالد املغاربية

تطبيقات متباينة

تعد الحالة املدنية من مؤسسات الدولة املركزية الحديثة التي تسعى إىل فرض سيطرتها عىل كل 

املواطن��ني ويف كل ش��رب من الوطن. إال أنها طبقت يف كل من الجزائ��ر وتونس واملغرب مبنظور مختلف 

بوترية متباينة.

ت��الزم تأس��يس الحالة املدنية كترصيح بال��والدات والوفيات )أوال ثم تدوين ال��زواج( مع عملية 

التلقيب )1882( التي ش��ملت 'جزائر الش��امل' يف ظل االستعامر االس��تيطاين. يف حني اختارت سلطات 

الحامية التقنني للحالة املدنية لألجانب قبل االهتامم برعايا الباي والس��لطان يف كل من تونس )1886( 

واملغرب )1915(. 

بقي التسجيل يف الحالة املدنية اختياريا يف كل من تونس واملغرب مع البحث عىل آليات للتحفيز 

تدريجيا. أما مس��ألة تعميم حمل األلقاب العائلية فقد نوقش��ت يف مصالح الحامية الفرنسية بالبلدين 

ومل يفصل فيها إال بعد االستقالل. 

بالعودة إىل الس��ياق التاريخي والنصوص القانونية نحاول اإلجابة عىل الس��ؤال التايل: كيف ميكن 

تفسري هذا التباين يف إرساء عملية الترصيح بالحالة املدنية والتداول باأللقاب، بني املستعمرة والحامية، 

والحال أنها من مقومات الدولة الحديثة التي تبلورت يف فرنسا خاصة بعد ثورة 1789؟
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عبد السالم املدين 
استاذ مساعد بكلية الفنون واالعالم / جامعة طرابلس

إشكالية النهضة الثقافية واإلصالح العثامين بوالية طرابلس الغرب

 يف نهاية القرن التاسع عرش، دراسة بحثية سياسية ثقافية واجتامعية 

ش��هدت نهاية الفرتة الثانية من الحكم العثامين )1830-1911( لوالية طرابلس الغرب،العديد من 

التقلبات السياس��ية والثقافي��ة واالجتامعية.اذ كان عىل الباب العايل مواجه��ة الوضع الجديد يف الوالية 

العثامنية املهددة بعد احتالل فرنس��ا للجزائر )1830-1962( ؛ وهي البلد املهم الذي كان تابعا للوالية 

العثامنيةيف هذا الظرف الحساس، ازداد التمرد عىل الدولة العثامنية : أوال بسب ضعفها وإهاملها لواليتها 

حتى تركت الجزائر لقمة س��ائغة لفرنس��ا . كام أنها وعىل املس��توى الداخيل أرهقت األهايل بالرضائب 

والخ��راج وعدم االهتامم بالش��أن الداخيل، مام ألب عليها العديد من الث��ورات ومترد الوالة املحليني يف 

والي��ة طرابلس الغرب . فكانت ثورة غومة املحم��ودي )1795-1858( والتي اندلعت بعد عودة الحكم 

العثامين الثاين للوالية أي سنة 1835. 

فف��ي الوقت الذي انترشت في��ه املدارس الحديثة للجالي��ات األجنبية مبدين��ة طرابلس الغرب، 

اكتف��ت الدولة العثامنية وعن طريق والتها يف طرابلس باإلبقاء عىل املدارس األهلية والتعليم التقليدي 

والكتاتي��ب. الن ال��والة العثامنيني الذين تعاقبوا عىل والية طرابلس الغ��رب ومنذ توليهم واليتها اتفقوا 

جميعا عىل مقاومة اإلصالح وعدم تشجيع ألي نشاط ثقايف.كانت حجتهم يف ذلك هو الخشية من التمرد 

والثورة عليهم.

اال انه يف نهاية العهد العثامين لهذه الوالية وبعد احتالل تونس واعتبارها محمية فرنسية )-1881

1956( اضط��ر الباب العايل إىل إعادة النظر يف ش��ان الوالية املتبقية له بعد ضم فرنس��ا لتونس . وبعد 

مطال��ب متكررة عرب الجرائد املحلية بتحس��ني الحالة التعليمية والثقافية واالجتامعية يف الوالية أس��وة 

بغريهم من الجاليات األجنبية التي متتلك مدارس حديثة وجرائد ومراكز ثقافية. أذنت الوالية يف س��نة 

1895 ومبساعدة األهايل وتربعاتهم تم افتتاح مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية لتساهم يف إيجاد كوادر 

محلية يف مختلف املجاالت التي تفتقر إليها الوالية. 

إال أن املش��هد الثق��ايف ظل كام هو عليه دون تغيري يذكر برغ��م كتابات بعض الصحفيني يف ذلك 

العهد الذين نددوا يف كتاباتهم بالتشدد وحرس حرية التعبري والرقابة عىل األنشطة الثقافية. إىل أن عاد 

التمرد إىل الواجهة مرة أخرى حيث اخذ الطابع الثقايف . ففي سنة 1882-1883 عرفت البالد أول جمعية 
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ثقافية سياس��ية أو ما يسمى اليوم بناد ثقايف، أسسها ابراهيم رساج الدين يف طرابلس قادما من الحجاز 

ووص��ل إليها عرب م��رص فتونس والجزائر. إذ وجد أن الوالية تفتقر إىل أي نش��اط ثقايف وتعيش يف عزلة 

فكرية برغم وجود رجال الفكر فيها وقد بدا تنظيمها رسا ألنه يعلم أن الوايل العثامين الذي اختري مؤخرا 

لوالية طرابلس الغرب يراقب أي نش��اط فكري أو ثقايف غري مش��فوع من الب��اب العايل . وقد ضم هذا 

النادي يف عضويته عددا من شخصيات البالد ونخبتها من أمثال املؤرخ ) لحمد النائب ( والشيخ ) حمزة 

ظاف��ر املدين (. كام انضمت إليها من بنغازي مجموعة كبرية من األعيان. وكانت تلتقي يف احد املقاهي 

باملدينة.ومن بني البنود التي نصت عليها إصالح التعليم ونرشه والتشجيع عىل إقامة الجمعيات وتثقيف 

األهايل... إال أن راس��م باش��ا تفطن إىل وجود هذا النادي فوضع حدا ملؤسسه ابراهيم الرساج بإلقائه يف 

السجن كام القي القبض عىل أعضاء النادي... وانتهت أول بادرة ثقافية يف نهاية والية طرابلس الغرب. 

عبد القادر دحدوح
املركز الجامعي لتيبازة

مضامني ورمزية النقوش الكتابية والزخرفية لسكة األمري عبدالقادر 

والسكة املغاربية املعارصة لها

تعد الس��كة من أهم ش��ارات امللك، ورمزا لس��يادة الدول، وأحد العنارص األساس��ية املكونة لها، 

فباإلضافة إىل كونها وسيلة تبادل اقتصادي وتجاري فهي أيضا وسيلة إعالمية وسياسية ودينية مبا تحويه 

من نقوش كتابية وزخرفية لها رمزية دينية وسياس��ية، إذ ميكن أن تعرب تلك النقوش عن اس��م الحاكم 

والقابه وطبيعة الحكم وظروفه، والدين واملعتقد، واملذهب وغري ذلك.

وانطالقا من هذه الزاوية التحليلية ملضمون النقوش، بعيدا عن الخوض يف الجانب التقني للسكة، 

نح��اول يف مداخلتنا أن نتطرق إىل موضوع ال طاملا ش��كل يل هاجس��ا علمي��ا وفكريا الحظت فيه مدى 

متيز النقوش الكتابية عىل س��كة األمري عبدالقادر ومضامينه��ا ورمزيتها عن غريها من النقود والعمالت 

اإلسالمية املغاربية بداية من سكة الحاج أحمد باي، وسكة بايات تونس وبايات طرابلس الغرب، وسكة 

العلوي��ني باملغرب األقىص، وهو األم��ر الذي دفعني إىل طرح هذا املوضوع للدراس��ة بغية الوصول إىل 

نتائج نحاول فيها تحديد رمزية تلك النصوص الكتابية والزخرفية والعوامل والظروف السياسية والدينية 

املتحكمة فيها، من خالل التطرق إىل العنارص األساسية التالية :
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أوال/ الدراسة الوصفية: وفيها نقدم عرضا حول مختل فالنقوش الكتابية والزخرفية عىل سكة األمري 

عبدالقادر وسكة الحاج أحمد باي وسكة بايات تونس وطرابلس وسكة العلويني يف املغرب األقىص.

ثانيا/ الدراس��ة التحليلية: وفيها نحاول البحث يف رمزية النصوص الكتابية س��واء يف س��كة األمري 

عبدالقادر أو السكة املغاربية املعارصة له ومقارنة تلك النصوص مع بعضها البعض ثم البحث يف األصول 

التاريخية لكل نص واألسباب املتحكمة يف نقشه عىل السكة.

نادية طرشون
جامعة الدكتور يحي فارس / املدية.

النزاع العثامين ـ الفرنيس الحتواء املهاجرين الجزائريني اىل البالد العثامنية

تحت��م عىل مئات اآلالف من الجزائريني بعد االحتالل الفرن��يس للجزائر مغادرة بالدهم بحثا عن 

األمن واألمان واالس��تقرار يف البالد العربية. وكانت النتيجة دخول الدولة العثامنية وفرنس��ا يف نزاعات 

سياس��ية وقانونية بخصوص هؤالء املهاجرين. فهم بالنسبة للدولة العثامنية مواطنون عثامنيون انتقلوا 

من أرض عثامنية اىل أرض عثامنية، وبالتايل فهم مواطنون عثامنيون يتمتعون بحامية الدولة. يف حني أن 

فرنسا كانت ترى لنفسها الحق يف حامية هؤالء املهاجرين خصوصا بعد صدور قانون السانتوس 1865. 

وهي بدلك تنتهز الفرصة ليكون لها موطئ قدم يف بالد الش��ام من خالل هؤالء املحميني من املهاجرين 

تحقيقا ألمانيها وتطبيقا ملخططاتها لالستالء مستقبال عىل هده البالد.

وس��نحاول من خالل هده الورق��ة البحثية الوقوف عند أهم هده النزاع��ات، من حيث مراحلها 

ومظاهرها ونتائجها طوال القرن التاسع عرش وحتى الحرب العاملية األوىل.
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عبد الحليم مرجي
جامعة البويرة

تأثري العامرة الغربية يف االستغرافية املغاربية 

من خالل وصف الرحالة محمد بريم الخامس التونيس

 للمدن الجزائرية خالل القرن 19م".

لق��د تطورت العمران والعامرة الغربية ش��يئا فش��يئا خالل عرص النهض��ة األوربية، وخصت عند 

حدوث االنقالب الصناعي يف أوربا بالتحديد بانجلرتا خالل النصف الثاين من القرن االثامن عرش ميالدي، 

م��ام أدى إليه من تطور يف ش��تى املجاالت ، ويف مقدمتها ظهور الرأس��املية األوربي��ة نتيجة للتغريات 

االقتصادية يف أوروبا، مام ساعد عىل تطورا لعمران والعامرة الغربية مبختلف أشكالها وألوانها، فنعكس 

بإيجاب عىل حياة الفرد األوريب.

لذل��ك قد اجتهدت يف إب��راز تصورات الرحالة محم��د بريم الخامس التون��يس يف وصفه لعمران 

والعامرة الغربية من خالل رحالته املتعددة ألوربا وخاصة إيطاليا ،فرنسا وانجلرتا خالل فرتة القرن 19م، 

حيث قام بوصف هذه املدن األوربية من عدة جوانب وخاصة الجانب العمراين و املعامري ، الذي قام 

بإسقاطه عىل املدن املغاربية منها بعض املدن الساحلية الجزائرية كعنابة ، سكيكدة، الجزائر العاصمة...

ال��غ، التي زارها خالل رحالته إىل أوربا، حس��ب ما أفادنا بيه يف كتابه ال��ذي جاء تحت عنوان " صفوة 

االعتبار مبستودع األمصار واألقطار". 

وسوف نجيب عىل اإلشكالية اآلتية: فيام يكمن تأثري العمران والعامرة الغربية عىل املدن الجزائرية 

يف وصف الرحالة محمد بريم الخامس التونيس ؟ وهل هو تأثري كيل اما جزيئ أو تأثري إيجايب أما سلبي؟ 

وفيام تكمن مظاهر هذا التأثري.
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