
  
  

دراسة لبعض مغالطات املصادر التارخيية 
  وتناقضاتها

  ))حتفة الزائر ومآثر األمري عبد القادر وأخبار اجلزائر((
ًأمنوذجا للدراسة

  

  

  الدكتورة بشرى خريبك
  جامعة دمشق



 ...تحفة الزائر ومآثر األمیر عبد القادر وأخبار((دراسة لبعض مغالطات المصادر التاريخیة وتناقضاتھا  

 ٤١٨ 



               بشرى خیربك        ٢٠١٢حزيران لعام-كانون الثاني١١٨ -١١٧ن العددا–مجلة دراسات تاريخیة

 

 ٤١٩ 

  لبعض مغالطات المصادر التاريخية وتناقضاتهادراسة 

  ))تحفة الزائر ومآثر األمير عبد القادر وأخبار الجزائر((
   للدراسةأنموذجاً

  

  

   بشرى خيربكالدكتورة

  جامعة دمشق

  

  تمهيد -١
 وان دراسة تاريخ أي أمة إنما ينتهي بالـدارس إلـى            ،التاريخ ضمير األمة الواعي   ((

 فإذا تيسر له ذلك اتضح له من الماضي مـا       ،كشف الغطاء عن محتويات هذا الضمير     
شيء جزئي  وفي الحـالتين يلقـي         أو قد يقتصر التفسير على       اً،قد يفسر الحاضر كلي   

 لذلك من المهم دراسة هـذا التـاريخ وبحثـه        ١))درس الماضي أضواء على الماضي    
وكتابته بشكل غير تقليدي وإخضاعه للتجريح والتفسير والتحليل والنقد قبل أن يـدرس     

 وينبغي أن يتم    ، وقبل أن يقدم للمختصين وللمثقفين على السواء       ،في المدارس والمعاهد  
 بقدر ما في طاقة المؤرخين من جهد وصدق وأمانة          ، بطريقة وافية دقيقة صحيحة    ذلك

 ٢ على أن يكون هدفهم الحقيقة التاريخية بقدر المستطاع        ،وعدل وذكاء وإحساس وذوق   
 تتعلم منها   ألن الحقيقة التاريخية سواء كانت ايجابية أم سلبية فهي الدرس والعبرة التي           

  .رتها نحو التطور والرقيل في مسيالشعوب كي تتجنب الذ



 ...تحفة الزائر ومآثر األمیر عبد القادر وأخبار((دراسة لبعض مغالطات المصادر التاريخیة وتناقضاتھا  

 ٤٢٠ 

 وأخص بالذكر في هـذا    ،وتزداد أهمية التاريخ كعبرة ودرس بازدياد أهمية الموضوع       
المجال الدراسات التاريخية التي تتناول حياة أشخاص كـانوا فـاعلين فـي المرحلـة           

 مثـل األميـر   ، وأصبحوا من أهم الرموز في التاريخ العربي     ،الزمنية التي عاصروها  
 على اعتبار أنه   الذي تعددت الكتابات حوله      ، م ١٨٨٣ - ١٨١٧الجزائري  القادر  عبد  

لم يكـن رد فعـل عفـوي أو    فرنسة   ألن جهاده ضد     ،أبرز وجوه المقاومة الجزائرية   
 وقد أدرك   . أرادت التحرر من االستعمار     بل كان رد فعل واع يعكس روح أمة        ،محلي

ـ     وسبب   .األمير بوضوح ضرورة هذه األمة وشروط وجودها        اًإدراكه أنه كان زعيم
 فاألمير لم يكن وريـث زعامـة        ،من طراز مختلف وجديد لم تعرفه الجزائر من قبل        

 إنما كان وريث دار علم ومعرفة وعراقـة         ،سياسية أو إدارية أو عسكرية أو إقطاعية      
 العربي ما يقرب من مائتي عام        فهو ينتسب إلى األدارسة الذين حكموا المغرب       ،نسب
  .٣ م٩٥٨-  ٧٨٨

  األم  سواء فـي وطنـه     ،وعلى الرغم من سيرة هذا األمير الجهادية بأشكالها المختلفة        
 اً أو في مدينة دمشق التي ضـمت جـسده مـرور     - أي الجزائر    -الذي شهد والدته    

 وأطلقت عليه   ، فقد تناولته بعض الدراسات بشكل غير منهجي       ،برحلته في دار هجرته   
 وهذا   ودراستها ضمن ظروفها التاريخية،      ،يها كان عليها التمحيص والتدقيق ف     اًأحكام

مبرر كتابة هذا البحث الذي لن يتناول هذه الدراسات المغرضة أو تكرار مـا كتـب                
 حول سيرة    يعتبر من أهم المصادر     قد  وإنما دراسة بعض المقتطفات من مصدر      ،عنها

 ٤))لجزائـر مير عبد القـادر وأخبـار ا   تحفة الزائر في مآثر األ ((األمير ومقاومته وهو  
  .٥م١٨٦١-١٨٣٩لمؤلفه محمد باشا بن األمير عبد القادر الجزائري الحسني

  :أهم المصادر التي تناولت حياة األمير -٢
 غيـر أن هـذه      ،كثيرة هي الدراسات التي تناولت حياة األمير عبد القادر الجزائـري          

، حتـى   ة األميـر بـشكل واف      حيـا  منها العربية أم األجنبية لم تغط     الدراسات سواء   
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 والـذين   ، م ١٨٤٧ ما بعد خروجه من الجزائـر      الذين اهتموا باألمير والسي    الفرنسيين
لم يكتبوا عنـه إال     (( ، وعالقاته ومجاالت تفكيره    حياته يملكون الكثير من الوثائق عن    

أشياء متفرقة موجهة ترمي في الغالب إلى إثبات تفوقهم من ناحية وتخدير الجزائريين             
ومـن أهـم هـذه    . ٦))ين بعد حربه لهم من ناحية أخرى ر للفرنسي بإثبات صداقة األمي  
 حياتـه الـسياسية   :عبـد القـادر  ((  تحت عنـوان   ))اسكندر بيلمار ((الدراسات ما كتبه    

 اً كتبـه متـأثر     وضع  وقد ، وعلى صلة بحياة األمير    اً وبيلمار كان مترجم   ))والعسكرية
 ولـم يتنـاول   .م١٨٦٣م  عا في باريسم ونشره١٨٦٠بتدخل األمير في أحداث الشام      

   .بيلمار سوى الجانب السياسي والعسكري من حياة األمير

م وهو كتاب فيـه     ١٩٢٥ الذي ظهر سنة     ))بول ازان ((ويأتي بعد ذلك كتاب الكولونيل      
 ولكن يؤخذ على المؤلف     ، في تفسير النصوص    الشخصي ليل واالجتهاد الكثير من التح  

نهـم كـانوا    عالية لقواد الجيش الفرنسي أل    لامكانة  الأنه كرجل عسكري أراد أن يثبت       
 سار في خط واضح سار عليه معظـم  ))ازان(( فان كتاب اً أيضاً، عنيداًيحاربون خصم 

 . للفرنـسيين  اً وفي اًم صديق ١٨٤٧  األمير قد أصبح بعد سنة     الكتاب الفرنسيين وهو أن   
وانب الـسياسية   بيلمار ركز على الج فانه مثل    ، لكل حياة األمير   ))ازان((ورغم تغطية   

   تحت عنوان  ))ليون روش ((  أما باقي األعمال مثل ما كتبه      .والعسكرية من حياة األمير   

 - ١٨٨٤ن عـام  ئيوقد صدر في باريس في جـز  ))اثنتان وثالثون سنة عبر اإلسالم ((
 ورغـم   .ائق المهمة عن األميـر     من الوث  اًالذي خلف عدد   ))دوما(( والجنرال .م١٨٨٥

 دون أن   – واستعار منه تـشرشل      ، واحد فقد استفاد منها بيلمار     عدم جمعها في كتاب   
 الـضباط والقناصـل   ذلـك ممـا كتبـه      وغيـر  .٧ان واستخدمها از  –يشير إلى ذلك    

 تدخل في   فإن كتاباتهم  ،غلوا لدى األمير مناصب معينة    والمترجمين الفرنسيين الذين ش   
 متكاملـة عـن حيـاة      ن كونها أعماالً  االنطباعات الشخصية واألحداث الشاملة أكثر م     

  .٨األمير
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وتأتي ترجمة شارل هنري تشرشل لألمير كعمل جامع لعدة جوانب ايجابية افتقـرت              
 ولكن كما كتاب بيلمار فقد وقـف  ،إليها األعمال األخرى سواء كانت عربية أم فرنسية 

ميـر  م لتظل تسع عشرة سنة من حيـاة األ        ١٨٦٤ حوادث سنة  درشل في كتابه عن   تش
  بعد الذي أصـدره تـشرشل سـوى كتـاب     اً عام اً انكليزي  يصدر عمالً  ولم .٩مجهولة

 عبد  :صقر الصحراء ((عنوان   الذي ظهر عقب الحرب العالمية الثانية تحت         ))بالنت((
 ، م في لنـدن    ١٩٤٧ والذي صدر سنة  )) القادر الجزائري واالحتالل الفرنسي للجزائر    

 اًوأيـض  على تـشرشل     اًكان كبير  اعتماده    فانه لم يأت بجديد وأن     ))بالنت(( وكما ذكر 
  .١٠على أهم األعمال الفرنسية التي وضعت عن األمير

 ظ حياة األمير بدراسة وافية لكل جوانب حياته من قبل معاصـريه رغـم تعـدد   لم تح 
 سوى  (( وفي الكتابات األخرى ال نكاد نجد عن األمير        ،الدراسات األجنبية التي تناولته   

 أمـا الـروح     . ببطوالته الشخصية أو بمواقفه السياسية     اً إعجاب ،االلتزام العاطفي نحوه  
العلمية والمجردة والمناقشة الهادئة لدور األمير سواء في الجزائـر أو خارجهـا فـال      

محمد بـن عبـد     (( األمير   وبالنسبة للترجمة التي وضعها   . ١١))اًوجود له بالعربية أيض   
 فهـي ))  القادر وأخبار الجزائر عبدتحفة الزائر في مآثر األمير      ((  تحت عنوان  ))القادر
 ذلك  . فإنها ليست خالية من العيوب األساسية      ..(( ذكر الدكتور أبو القاسم سعد اهللا     كما  

 العاطفي تنزع عنها صفة     وأسلوبها واحتواءها على المبالغات     ،أن افتقارها إلى المنهج   
ظمـة مـن    مير على نقول غير من     باإلضافة إلى اعتماد األ    ،الترجمة الشخصية الجادة  

 فأوقعـت المؤلـف بمغالطـات       اًقد يكون بعضها مغرض    التي ١٢...)).األجنبية الكتب
 وإنما لعدم دراسته هذه المصادر دراسـة        اً،تاريخية ليس بقصد اإلساءة إلى والده طبع      

 ة في مرحلة تاريخية كانت فيها الدول االستعمارية بشكل عام وليس فرنس            واعية نقدية
  .سلح  للجزائر باستعمار ثقافي مدروس وممنهجفقط تدعم استعمارها الم

 تحفة الزائر في تاريخ األمير عبد       (( ورغم كل ما سبق ذكره فإن كتاب األمير محمد          
 أن مؤلف   :ت حياة األمير ألسباب عدة أهمها      يبقى من أهم المصادر التي تناول      ))القادر
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ون بكل معلومة قد وردت ثق وهذا ما يجعل الباحثين ي ،الكتاب هو ابن األمير عبد القادر     
 دون دراسة أو تمحيص لقناعتهم بمصداقية كل مـا ورد دون أن يخطـر         في الترجمة 

ببال العديد من الباحثين أن المؤلف قد اعتمد عند تأليفه الكتاب على مصادر غربية لم               
 تحفة الزائر في تـاريخ      ((من القول أن كتاب      ذلك    ال يمنع    ، ولكن   بدقةيقم بدراستها   

 كتاب مهم خاصة فيما يتعلق بتفاصيل مقاومة األمير عبـد القـادر          ))ر عبد القادر  األمي
يما يتعلق بحياة األمير     ف اً، وأيض ١٣ م١٨٤٧وم  ١٨٣٠للفرنسيين في الجزائر بين عامي      

    .في دمشق

   ألن من شرح وعلق علـى كتـاب         ليس فيه تجن على المؤلف     من نقد  وما سبق ذكره  
 م  ذكر أن المؤلف قـد        ١٩٦٤مدوح حقي عندما نشره عام       الدكتور م  ))تحفة الزائر ((

 تاريخ حياة والده األميـر      زائر في تاريخ األمير عبد القادر      تحفة ال  ((سجل في كتاب      
 وسرد فيه رسائله ورسائل سواه ممـن لهـم          .اً يكاد يكون يومي   تسجيالً.... عبد القادر 

 بهـذا   – فهـو     وأشبعها نقـالً   .اً حتى استوفاها بحث   ،أدنى تعلّق به فما مرت به حادثه      
 كما نفهمه نحن أبناء هذا القرن من المثقفـين ثقافـة            ، في التاريخ  اً ليس كتاب  –المعنى  

ـ   ، وقصة متحدث عادي، بل كتاب في سيرة الرجل    ،عصرية عالية   اً لـم ينـاقش حادث
ـ       .ص أو يتعرض لقصٍة مستغربة بالتمحي     . فيه اًمبالغ أو  .اً أو يلم الموضوع لمـا علمي
  .١٤))اً وبصورة سطحية جد، وفي القليل النادراً إليه بمنظار موضوعي إال عرضينظر

 فـي بعـض     ،ته الضيقة الخاطئة   على نظر  ،ولهذا لن نحاسبه  ((ويضيف ممدوح حقي    
فرنسة ش   لتجي ية   في فهم األسباب السياسية واالقتصاد     ، أو تقصيره  ،المفاهيم التاريخية 
 أو  ،اخذه في تهاونه بغربلة األنباء واألحـداث       ولن نؤ  . ضد الجزائر  ،الجهود العسكرية 

 وال فـي    ،اب كتب الـسيرة    ال يدخل في حس    ، فذلك أمر  ،جهله بربط األسباب بالنتائج   
  .١٥))طريقتها
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 فإن كتابه قـد تعـرض       ))تحفة الزائر في تاريخ األمير عبد القادر      ((وكما يذكر مؤلف    
 مـن   اً عمـد  ونسله وسرقته سطت عليه يد من ال بارك اهللا بأصله         .. .((للسرقة حيث   

بعد أن فقـد     لجمع ما تفرق من المواد       .تهادثم شمرت عن ساعد االج    .. ...ِحرز مثله 
ولكن لـم يـذكر    .١٦)).. لألصلاًال يذكر فجاء مطابق   ما منها األكثر وبقي من المسودة    

 وال  ،لماذا تمت السرقة وال من سرقها ؟ وتَرك الموضوع يجلله الغموض والتساؤالت           
 وكما ذكرت األميرة    ، أحد كشف الغطاء عن هذا السر سوى أقرب الناس إليه          يستطيع

 أن جـدتها    ١٧ حفيدة األميرة زينب ابنة األمير عبد القـادر        ، بديعة الحسني الجزائري  
 ودورهم في ذلك الحي   ،وباقي أخوالها كانوا يقيمون إلى جوار المؤلف في حي العمارة         

انت تعرف وبالتواتر أن الكتاب لم يسرق فقـط         وك ، وكأنها دار واحدة   ،كانت متالصقة 
 والنار لـم تـأِت علـى كامـل     ، والعائلة تعرف من قام بذلك ولماذا    اًوإنما حرق أيض  

  .الكتاب

 محمد باشـا   أخاهم فإن أخوة المؤلف فرحوا عندما عرفوا أن       بديعة وكما تذكر األميرة  
إنهاء ب  قرار األمير  كُتب حول  ما   وقرؤوا ، ولكن بعد أن اطلعوا عليه     اً، مهم اًيؤلف كتاب 

 وألقينـا الـسالح إلـى       .. ((والطريقة التي عـرض الفكـرة فيهـا       الجهاد والهجرة   
 فقـرروا   األمير محمد باشا وإخوتـه    وقع خالف بين المؤلف      ١٨)) ألخ.. ...الفرنسيين

ه إلى غرفة أخيه محمد     خدم وأستغل أحدهم غياب المؤلف فأرسل أحد        ،إحراق الكتاب 
 ، ولكن بقي بعض األوراق منهـا   ،دة ليحرقوها قبل أن تصل إلى المطبعة      وجلب المسو 

وعنـدما  ،  ١٩))ذهب الكثير ولم يبق سوى القليل      ((لذلك قال المؤلف في مقدمة الكتاب     
وكرر ذكر ما كان قد ذكره في المسودة األولـى  عاد إلعادة تأليف الكتاب المؤلف عاد  

   .واستسالمهعن إلقاء والده األمير عبد القادر السالح 

  بعض المقتطفات   ال تمنع من دراسة    ،نباء واألحداث ولكن تهاون المؤلف في غربلة األ     
 الظروف التي أحاطت بإنهـاء األميـر عبـد     وأهمها،مما جاء في هذا المصدر المهم     

 وهل كان المؤلـف محمـد       ، م ١٨٤٧ د وخروجه من الجزائر عام    القادر مرحلة الجها  
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ـ          على فهم المعطي   اًباشا قادر  سابعة مـن   ات التي أحاطت بهذه الهجرة وهو طفل في ال
 كان سرده ألحداثها سبب سرقة الكتاب وحرقه من قبـل أقاربـه الـذين                والتي عمره

 اقشة رأي األمير حول تعلـيم المـرأة      من اً وأيض . على األمير  اًوجدوا في ما سرد تجني    
  .القراءة والكتابة

  :ي الجهاديةلمحة عن حياة األمير عبد القادر الجزائر -٣
 وقـد ظهـرت براعتـه    ، م١٨٠٨ في وهران عام ٢٠ر الجزائري ولد األمير عبد القاد   

  وفي ،كشاب مجاهد منذ أن قام والده محي الدين بهجمات على وهران ضد الفرنسيين            
 وكـان   يع عبد القادر كأمير وزعيم للمجاهدين     بو ، م ١٨٣٢  تشرين الثاني من عام    ٢٤

 ومـن   ،تمت البيعة لعبد القادر من أجل جهاد الفرنسيين       و ،اً وعشرين عام  اًعمره أربع 
 ، وقد لقب آنـذاك بناصـر الـدين        ،أجل إنقاذ البالد من الفوضى والفتن وجمع الكلمة       

 ،ريـة التركيـة الـسابقة    عن الحكومة الجزائاً بيناًوكانت حكومة األمير تختلف اختالف  
 بل تلقـى بيعـة   ،الجزائر بفرمان من سلطة أو سلطان خارج   اً لم ينصب حاكم   فاألمير

 وخافوا من خطر االحتالل األجنبي لذلك فـإن البيعـة           ،رضا من سكان ملوا الفوضى    
نقاذ البالد   بالتصرف إل  اً عام اًبمثابة وضع الثقة التامة بشخص األمير وتفويضه تفويض       

   .٢١من الفوضى واالحتالل

رنسيين ببراعـة   قيادة الجهاد ضد الف   تمكن األمير من     م   ١٩٣٧ – ١٨٣٢بين عامي   و
بغرض كـسب    ٢٢ م١٨٣٧  وتافنه ،م١٨٣٤ يميشيلمعاهدتي د فرنسة  ع  وقّع خاللها م  و

كز تالستكمال أسباب تنظيم وتوطيد جبهته الداخلية إلنهاء األساس األول الذي تر         الوقت
معاهدة تافنه التي لم يسِر العمل بها سوى سنتين وخمسة          و .عليه حربه ضد الفرنسيين   

 أنها النص الوحيد المعتـرف   :ة هامة في تاريخ الجزائر لسببين أولهما      حلقتعتبر  أشهر  
وبين حكومـة جزائريـة فـي عهـد          ٢٣الفرنسية كاتفاق رسمي بينه   به من الحكومة    

   .االحتالل
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 ٤٢٦ 

 أضف إلى ما تقـدم أن  .دة كانت مثار جدل بين الطرفين ألن نصوص المعاه   :وثانيهما
احتا لألمير التفرغ لمقاومـة عـصيان القبائـل         السنتين اللتين تبعتا معاهدة تافنة قد أت      

ثلثـي الجزائـر بحيـث أصـبح         إضافة إلى بسط سيطرته علـى        ،والطرق الصوفية 
غيـر أن   ،كيه قسنطينهي وهران والجزائر وفي جزء من بيل    محصورين ف  ٢٤الفرنسيون

هذه المعاهدة قد تصدعت بسبب إصرار الفرنسيين السيطرة على قسنطينه إلى جانـب             
التي كبد فيها األمير عبد القادر الفرنسيين خـسائر  كية  مير نفسه نحو هذه البيل    األتوسع  
  مما دفع بعض النواب الفرنسيين للقول عـام . بعد أن دحرهم عن مناطق كثيرة  ،فادحة
 إن افريقية شر    ،إن افريقية هي الخراب أثناء السلم والضعف أثناء الحرب         ((:م١٨٤١
 م تمكنـت    ١٨٤٠أواخربالد الشام   في  مة محمد علي     ولكن بانتهاء أز   .٢٥).)...وجنون
وعينت الجنرال بيجو الـذي تعهـد بـاحتالل          من تركيز جهودها في الجزائر    فرنسة  

 إن احتالل الجزائر خطأ ولكن ما       ،االحتالل الناقص وهم  ...((الجزائر كلها وأعلن أن     
  . ٢٦))...بون فيه فينبغي أن تعملوه بقوةدمتم ترغ

 وبإتباعـه سياسـة األرض      ،بة القبائل المناصرة لعبـد القـادر      تمكن بيجو من محار   
  من أراض األمير عام    ٦/٥ى   السيطرة عل   تمت له  )  انهب – احرق   –دمر  (المحروقة  
 مما   ومستودعاته ومعظم جيشه النظامي    م إضافة إلى سيطرته على قالع األمير      ١٨٤١

بـين  لكن اتفاق طنجة    ، و ٢٧ اللجوء إلى المغرب حيث لقي الدعم والتأييد       اضطر األمير 
ـ  ١٨٤٤ سنةوالسلطان المغربي   فرنسة   ـ اً م واعتبار األمير خارج  القـانون فـي   ن ع

 حيث أحرز عـدة انتـصارات علـى    ،المغرب فرض على األمير العودة إلى الجزائر     
 ولكن  .الفرنسيين الذين اشتد ضغطهم عليه مرة أخرى مما اضطره للجوء إلى المغرب           

 تـدخلت لـدى الـسلطان       ، في المغرب  اً جديد اً فرنسي خالًانكلترا التي كانت تخشى تد    
 وبدأت اإلشاعات تتهم األميـر      ، القانون ن ع اًر األمير خارج  االمغربي وذكرته أنه اعتب   

  .بأنه يرغب في إنشاء دولة مستقلة في الريف وأنه يسعى لخلع السلطان
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 ٤٢٧ 

مـن الناحيـة     بل اعتبر حكومته     ،لم يعلن عبد القادر نفسه رئيس دولة تسمى الجزائر        
 ،القانونية تابعة لسيادة سلطان مراكش الذي كان يتمتع بهيبة تقليدية في شمال أفريقيـا             

 على هذه التبعية في مراسالته التي كان يطلـب فيهـا أسـلحة مـن        اًوكان يؤكد دائم  
صمم السلطان عبد الـرحمن    دورغم ذلك فق  . ٢٨البريطانيين بواسطة قنصلهم في طنجة    

 بقيادة اثنين من أبنائه لطرد      اً كبير اً فوجه جيش  ،در من بالده بالقوة   على إخراج عبد القا   
 وقـد خـسر عبـد    ،عبد القادر أو القبض عليه رغم احتجاج الكثيرين من علماء فاس          

 اًد واعتمـا . م١٨٤٧ ديـسمبر  ١٥ ارت مع الجيش المراكشي في    القادر أول معركة د   
مير أنه لم يعد هناك أمـل فـي    فقد شعر األ   ))تحفة الزائر (( كتابصاحب  على ما ذكر    

 للفرنسيين بشرط السماح له بالسفر إلـى اإلسـكندرية أو    ))االستسالم((المقاومة ففضل   
 فوافق الجنرال الفرنسي المورسيير     ، وهذا ما ذُكر في مجمل المصادر والمراجع       ،عكا

و الجنرال بيج  والدوق دومال حاكم الجزائر الذي حل محل         ،الخبير بالشؤون الجزائرية  
 وكان بيجو قد ترك منصبه لخالفه مـع         .م على طلب األمير   ١٨٤٧  تشرين أول  منذ  

أما الدوق دومال وهـو  . ٢٩حكومته التي لم تؤيده في متابعة الحرب ضد األمير وأسره  
  غير أن المعارضـة  ، في احترام كلمته    فكان يرغب فعالً   ،من أسرة لوي فيليب المالكة    

 -المعارضـة  أي – واحتجـت  .يل سقوط الملكيةكانت بلغت ذروة قوتها قبفرنسة  في  
ـ               فـي  اًبأن عبد القادر إن ذهب إلى مصر فإنه سيصبح أخطر ممـا لـو تـرك طليق

  . ٣٠الصحراء
 قرب الحدود المغربية حيث المكان الذي سـلم األميـر     ))جامع الغزوات ((ومن مرسى   

ا أو اإلسـكندرية     لنقله إلى عك   اً اتجه إلى سفينة أحموده لتنقله إلى طولون تمهيد        ،نفسه
 إال أن نظام الملكية سقط في باريس وحلت محله حكومة الجمهورية            .كما طلب األمير  

 وأعتبر األمير ومن معه     ،ت الوعود التي كان عبد القادر قد وعد بها        صالثانية التي نك  
 إلى قصر قديم أقل صالحية لإلقامة فـي مدينـة      وا ثم نقل  ،)باو( وأودعوا قلعة    ،أسرى

 واإلهانـة  قيحيث عانى الكثير من التـضي      ،فرنسة  في  ) اللوار(ي حوض   ف) امبواز(
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 ثالث أطلق سراح األمير سـنة    وعندما انتقلت السلطة إلى نابليون ال      ،م١٨٥٢ حتى عام 
 رفـض    ولكن األميـر   ، له اً ثاني اًوطنفرنسة  من  وطُلب من األمير أن يتخذ       ،م١٨٥٢

   .ورحل إلى الشرق براتب من الحكومة الفرنسية
  خانانت محطة األمير األولى في استنبول حيث التقى السلطان العثماني عبد المجيد          وك

    إال أنه فضل اإلقامة في مدينـة بورسـه   ،م وعدد من السفراء األجانب  ١٨٦١-١٨٣٩
 ولكنه لم يبـق فيهـا   ،لتاريخها العريق ومناظرها الخالبة ومعالمها األثرية    ) بورصه( 

 فانتقل إلـى   ،رالتي كانت تضرب المنطقة من حين آلخ       نتيجة الهزات األرضية     طويالً
 والفقـه   وفيهـا تفـرغ للقـراءة     ، م بتفويض من السلطان العثماني     ١٨٥٥ دمشق عام 
م ١٨٦٠  تصديه عـام    وفي دمشق سجل لألمير أهم المواقف اإلنسانية وهي        .والحديث

المسيحيين التي دافع فيها عبد القادر عن      و ،٣١لألحداث المفجعة التي حصلت في دمشق     
ل كتـاب   حتى أن السلطان العثماني عبد المجيد كافأه بإرسا    ،بكل غيرة ومروءة وتمدن   
بل وتواردت عليه    (( ن الرتبة األولى  ـالمجيدي م ) الوسام( تفخيم واحترام مع النيشان   

مما أعطـى األميـر مكانـة       ٣٢)).كتابات بقية الملوك مع النياشين ذوات الفخر والقدر       
  .رجاالت العصرعالمية كأحد أهم 

وكانت وفاته بدمشق فـي      وألف العديد من الكتب      ير العديد من مدن المشرق    زار األم 
 تم تـرميم  ومنذ سنوات قليلة   .ابن عربي محي الدين   دفن بجوار الشيخ     و ،م١٨٨٣ عام

 لألميـر فـي     اًبيت األمير الواقع في ضاحية دمر غرب دمشق والذي كـان مـصيف            
ولم يكـن    .ن أحد المعالم السياحية في سورية      ليكو ،ىعلى ضفاف نهر برد   )) الربوة((

 فمن المعروف أن منزله     ،الدائم هذا القصر المنزل الوحيد لألمير ولم يكن محل إقامته        
 في حي العمارة بدمـشق      )) حارة النقيب (( بـ   هو الذي منحته إياه السلطات العثمانية     

   .القديمة
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  :نهاية كفاح األمير في الجزائر -٤
م إلى حـرب إبـادة   ١٨٣٧  التي عقدت عاممعاهدة التافنهالجزائر بعد نقض    تعرضت  

للقضاء علـى   استخدمت فيها كل أساليب الحرب الوحشية       من قبل المستعمر الفرنسي     
إال وقد سقطت كل المراكـز والمـدن        م  ١٨٤٢  ولم يأت عام   ، الجزائر كل مقاومة في  

نصاره في شبه مدينـة متنقلـة كـان       فجمع األمير وقتذاك أ    ،التابعة لألمير عبد القادر   
 ،ابين جبال األطلسي وحافـة الـصحراء      مسرح نشاطها في اإلغارة على الفرنسيين م      

كمـا كانـت    )) الزماله(( لذلك كان هم الفرنسيين العثور على مدينة األمير المتنقلة أو         
)) بوغـاز ((  أن يقبض على األمير قـرب      ))دومال(( وقد كاد الدوق   ،٣٣ف آنذاك   تعر
 مـن  اً كبيـر  اً غير أن عدد   ، الواحات جنوبي وهران لوال أن أنقذه فرسه السريع        إحدى

  .قد وقعوا في األسر النظاميين وبعض أقاربه والعديد من المدنيين جنود األمير

 ولكن ذلك لم    ، بعد الذي حصل له    فكر األمير بأن البقاء في الجزائر قد أصبح مستحيالً        
بأن يسلم نفسه رغم وعده إياه بمعاش محتـرم         )) بيجو((يدفعه لقبول عرض الجنرال     

 إنما آثر األمير االلتجاء إلى مراكش حيث ينتظـر فيهـا            ،وحرية اإلقامة في األستانة   
 ودليل ذلك مراسلته للحكومـة      ، ومن ثم يستأنف المقاومة عندما تتاح له الفرصة        ،قليالً

  .٣٤ بهما ضد الفرنسييناًالبريطانية والتركية مستنجد

 للحرج الذي سوف يـشكله      إدراكه رغم   ، أن يستثير الرأي العام المغربي     رحاول األمي 
  ولكن الـرأي العـام     ، حرب رسمية على الفرنسيين    إعالنللسلطان إذا ما اضطر إلى      

بسبب  ، موالي عبد الرحمن إلى حرب واسعة النطاق مع الفرنسيين      دفع المغربي بنفسه 
وهي إحدى أهـم النقـاط      )) مغنيه الال(( أثناء تتبعه لألمير  )) بيجو(( الجنرال   احتالل

 إلـى   اًتحذيرقد وجهت    كانتفرنسة  غير أن     . ٣٥اإلستراتيجية على الحدود المراكشية   
 بوجوب التخلي عن مساعدة األمير وسحب قواته من وجده مرفقـة             المغربية السلطات

اه تحذيرها بتوجيه قوة بحرية إلى المياه المغربية أحرجت موقف السلطان المغربي تج            
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 ٤٣٠ 

األمير ولكنه بنفس الوقت أبدى استعداده للتفاوض مع الفرنسيين الذين كانوا قد شرعوا             
أجبر فرنسة   ولكن تصدى انكلترا ل    ،في التدخل العسكري في عدٍد من المناطق المغربية       

 م اعتبـار  ١٨٤٤ سلطان في اتفاق طنجه سـنة    وقبل ال  ،إلى التوقف )) بيجو((الجنرال  
ون في المغرب ومالحقته وحجزه في أحد المـوانئ المغربيـة            عن القان  اًاألمير خارج 

   .٣٦كفيلة بمنعه من العودة إلى السالححتى يتبنى الطرفان باتفاق بينهما الوسائل ال

 التي كانت تشهد العديد من الثورات في وجه وحشية       ، إلى الجزائر  اًعاد األمير مضطر  
 وأحـرز   ةبع بدوره المقاومة في تافن     وبدأ بدوره يستعيد قوته التي فقدها ليتا       ،المستعمر

سير ثماني فـرق   )) بيجو((  ولكن ،عدة انتصارات في معركة الغزوات وسيدي موسى      
 ، وعندما اشتد الضغط عليه اضطر مرة ثانية للجوء إلـى المغـرب            ،لمطاردة األمير 

 في المغرب تدخلت لدى الـسلطان       اً جديد اًفرنسي ولكن انكلترا التي كانت تخشى تدخالً     
 ولما شعر األمير أنه لم يعد هناك أمـل          ، القانون عن اًكرته أنه اعتبر األمير خارج    وذ

ل الهجرة إلى المشرق لتتداعى األحداث بعد ذلك كما س٣٧بق وذكرفي المقاومة فض.   

  : دراسة بعض األفكار التي أوردها األمير محمد في ترجمته لوالده-٥
 وهنا سأسـتخدم    -))ائر في تاريخ األمير عبد القادر     تحفة الز (( تناول المؤلف في كتابه     

 وبالتفصيل األحداث التي أحاطت     –المفردات التي استخدمها المؤلف ثم أقوم بدراستها        
  كيـف    ثم ،سكري بعد أن استشار مجلسه الحربي     بإنهاء األمير عبد القادر لجهاده الع     

))لمس((      األميـر    وط   ومن ضمن الشر   ، نفسه ولكن من خالل شروط محرره طلب)) أن
  .٣٨))يحملوه مع جميع عائلته إلى عكا أو اإلسكندرية

بل كان يعتبر أن المسلم ملزم بالهجرة إذا لـم يـتمكن مـن              (( لم يستسلم عبد القادر     
والمـسلم إذا أحاطـت بـه       . ٣٩ ..)).التصرف كمسلم في المنطقة التي يحتلها العـدو       

حياته وكرامته ودينـه جـازت لـه     باً ومهدد اًاألحداث من كل جانب وأصبح محاصر     
حينما حوصر وهدد بحياته وأمر مـسلمي  ) ص( كما فعل رسول اهللا   ،الهجرة الشرعية 
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 ٤٣١ 

 مع عدوه بطلـب عـدم   اً رسمياً فاألمير عبد القادر عقد اتفاق  .مكة بالهجرة إلى الحبشة   
 واألمير لم يذكر كلمة هجرة ألنهم ال يفهموهـا بـالمفهوم            ،منعه من الهجرة إلى عكا    

 بل ذكر لهم أن طلباته هي طلب اسـتئمان          ، فخاطبهم بمفاهيمهم  ،الشرعي الذي يقصده  
  . ٤٠زمني

 هو الحربي الذي دخل دار اإلسالم بأمان دون نية االستيطان بهـا           :اًوالمستأمن شرع ((
، ٤١)) بل يكون قصده إقامة مدة معلومة ال تزيد على سنة          ،واإلقامة فيها بصفة مستمرة   

 ،ب باخرة تنقله مع عائلته إلى عكا أو اإلسكندرية بعد وقف الحرب            بطل  األمير واكتفى
واألسباب التي دعته لذلك هي المعارك بين قواته وبين قوات إسـالمية فـي الجـوار         

 وقرر وقف الحـرب ثـم   ، التي حولت مجرى المعارك والمقاومة ضد المحتل  ،الشقيق
  ولكن،ف العدو الفرنسي للقبول أو الرفض من طر  اًطلب باخرة وطلبه هذا كان خاضع     

 عدم منع من    :اًوثاني . وقف الحرب  :أوالً وهي   العدو رحب بقراره ووافق على طلباته     
   .في الجزائر بعد خروجه عدم التنكيل بأنصاره :اًوثالث .يريد مرافقته

 تحفـة  (( من كتاب   ٥٢٧في نهاية الصفحة     ما ينافي فكرة استسالم األمير نجدها        اًأيض
 عندما ذكر المؤلف رسالة والده األميـر لـوزير          ))خ األمير عبد القادر   الزائر في تاري  

 واتـصل  ،  وزارة الحرب))المورسيير((لما تقّلد الجنرال : ((مورسيير  بقوله  الحرب ال 
ـ  يهن : فكتـب إليـه    . منه أنه يوفي بعهده    اًسر بذلك ظن  ) بو(خبره باألمير وهو في      ه ئ

إن . .(( : وفي جملة ما كتبه األمير عبد القادر       .واجب الوفاء  والقيام ب  ،ويذكره بالميثاق 
 . أنـك غلبتنـي فـي الحـرب        : يعتقدون ، بيني وبينك  ، من ال إلمام لهم بما وقع      اًكثير

 وتوقفهم علـى مـا   . لك أن توضح لهم القضية  . وإلقاء السالح  ،وأجبرتني على التسليم  
 الذي  ،فاء بعهدك  في الو  ، ويأخذ بيدك  . وبذلك تجد منهم من يسعفك     –جهلوه من أمرنا    
 رئـيس   – وقتئـذ    – لكونك كنتَ     بل الشعب كله،     ،فرنسة  عهد دولة   هو في الحقيقة    

 اً فإنكم تنالون فخـر    ، فإن وفيتم  ، وبالجملة .هي فـي كل ما تجر    ، ونائب ملكهم  ،جيوشهم
 – فـي ذلـك   – فال شك أنكم مرتكبون ، وإن نقضتم وأخلفتم   . بين األمم والدول   اً،كبير
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 ٤٣٢ 

 حرر فـي سـابع      .العالم كله  في   ،تكابه ذكركم سقط به قدركم  ويقبح بار      ي اً شنيع اًأمر
 سنة )حزيران(والسابع والعشرين من يونيو) ١٢٦٥(شعبان سنة خمس وستين ومائتين    

   .))٤٢)١٨٤٩( تسع وأربعين وثمانمائة

 سواكن  ))دي المورسيير (( ،فحرك هذا المكتوب  .. . ((:وكما يذكر صاحب تحفة الزائر    
 جاء أمـر  ،وبعد وصوله إلى امبواز   ... .))امبواز((ر بنقل األمير من بو إلى       اإلحن فأم 

 وال ألحـد مـن      ، أن ال يكون لألميـر     : للموكلين بهم  ))دي المورسيير  ((وزير الحرب 
 تُرى أليس فيما ذكـره      .٤٣))...قلميه الخارج ال لسانية وال       من ، عالقة مع أحد   ،رفاقه

 مع مجلـسه    ه عندما أورد نتيجة اجتماع    ٤٩٩ فحة لما تم ذكره في ص     اًالمؤلف تناقض 
   .الحربي وإقرارهم التسليم إلى الفرنسيين

 عدم قدرتـه علـى      ألنه وصل إلى حد    ))يستسلم((  مما يعزز الرأي بأن األمير لم      اًأيض
 مـا  - التي فرضت عليه وقف القتال   وإنما لظروف تلك المرحلة    - الجهاد حتى الموت  

 ما أورده شارل هنري تشرشل من لوم مجلـس          اً وأيض ))تحفة الزائر (( أورده صاحب   
النواب الفرنسي للجنرال المورسيير فـي قبوله تسليم األمير وخطأه في ختم الشروط            

 جعل األميـر أسـير       وضرورة  - أي على الموسيير     – التي اشترطها األمير عليه   
 بجنحـي   ،يإن هذا اللوم الشديد وقع عل     : ((  على المجلس بالقول  حرب ورد الجنرال    

 ، أني لو ركبت الخطـر     :وأنا أتحقق !!  بزعمكم   ، يجب فيه الحرب   ، في موضعٍ  ،للسلم
وإنـه ليـذهب إلـى      !!  ما رجعت إال بخيمتـه وسـجادته         ،بالزحف على عبد القادر   

 من أن يقع في يـدي ألن  ، أكد عندي، وهذا. بحيث ال يمكنني أن أصل إليه     ،الصحراء
 شـديد التمـسك   ، بالصدق واألمانة في وطنه:شتهر م، ذو صالبة في دينه  ،عبد القادر 
 وإن مبدأه  . والسبب األعظم الداعي الجتماع القلوب عليه      ، األمر األوحد  ، وهذا .بمبادئه
 ، والشك أن الظفر الذي حصل للرجـل       . وهو الذي شهره فـي جميع الجهات      :الفريد

 فال بد وأن    ،سيره ومن كان هذا شأنه و     . هو ثمرة ما قررناه    ، في وقائعه  ،الذي حاربناه 
 إال جـادة الـصواب      ، وأظن أني ما سـلكت     . إن تُرك في بالده    اً، عظيم اًيحدث خطر 
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 ٤٣٣ 

 ،وأنا!!  وأمسكوه عنوة    . مع القوة التي كانت معه فقط      ،ومـع هذا فأرجعوه إلى محله    
 ،فرنـسة  راحـة   : إال أننـا اخترنـا     ،والحاكم العام ما قبلنا تسليمه إال على شـروطه        

 مـن  ، وكثرة المصارف من غير طائل نحصل عليـه     ،كها التعب وعساكرها التي أضن  
  .٤٤..)). فأقام األمير في امبواز. وانفض المجلس، فسكتوا. والقبض عليه،جهة األمير

م وتم حذفه   ١٩٠٣ المطبوع عام    ))تحفة الزائر ((المغالطات التي وردت في     جملة  ومن  
لى باريس ولطـائف    ذكر توجه األمير إ    ((: ما وضع تحت عنوان    ،م١٩٦٤من طبعة   

 من الجـزء    ٣٩في صفحة   )) م رحلته المعطرة بنفحات أثاره    ائأخباره وما هبت به نس    
غير أنني لما كنت في امبواز قبل سفري هذا عزمت على أن            .. .((الثاني حيث يذكر    

 المتكلم بـين    إنما. .موريس وأفعل ذلك باختياري   أجدد عهدي الذي أعطيته للجنرال ال     
نلت إحسانكم الذي ال ينسى وأنا عاجز عن مقابلته بالشكر والثناء أن            بعد أن   .. .أيديكم

ة وء ينافي المعروف كيف والمعروف رباط معلق بأعناق أهل المـر          ئاًأخون وأفعل شي  
وقوة عساكرها وكثـرة غناهـا واتـساع        فرنسة  هذا مع كوني قد شاهدت عظم دولة        

ا ويقاتلها هذا ليس بممكن إال هللا  مملكتها فمن ذا الذي يخطر بباله من العقالء أن يقاومه         
الواحد القهار الذي قدمها وملكها األفاق واألقطار وبعد هذا فإني أؤمل من كـرمكم أن            

ـ    اًتجعلوني في عدد من تحبهم وتنظر إليهم بعين الرأفة سواء كنت بعيد             اً عنكم أو قريب
  .  ٤٥ ..)) .منكم

   :إن ما ذكر ال يقبل لعدة أسباب أهمها

هـا  تالتي استمر في مقاوم   فرنسة   األمير عبد القادر بقوة      راف بجهل يدل على اعت   - ١
 استطاع فيها األميـر عبـد       ،أجرى خاللها اتفاقات هدنة معها     اً،سبعة عشر عام  

في وقت لم تتمكن فيه     ،  اًولو ضمني  ، اعترافها باستقالله  فرنسةذ من   القادر أن يأخ  
  .٤٦ رغم كل محاوالتها على الجزائرمن الحصول على االعتراف بسيادتهافرنسة 
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 وأنه لو كان    ،البلد المحتل لبالده  فرنسة   بمساحة   يدل هذا الكالم على جهل األمير      - ٢
 وحـين عفـت   ، بذلك لما حاربها وكأن الموضوع شخصي بينه وبين عدوه    اًعالم

 هل يقبل هذا الكالم وبالده  ما تـزال          .عنه وأكرمته وأحسنت إليه نسي الماضي     
علـى  فرنسة  م  يف وهو المسلم المتدين يقر بأن اهللا قد        ثم ك  .تحت سيطرة المحتل  
  .ها اآلفاقغيرها من األمم وملكّ

 أضف إلى ذلك إن ما ذكر ينسي ،لم يذكر المؤلف ما هو مصدره لهذه المعلومات       - ٣
 لذلك كما يبدو سـبب  ،ي الكتابالقارئ كل صفة حسنه سبق وكتبت عن األمير ف    

 .م١٩٦٤ عام ت من الطبعة التي نُشرحذفها

  :تعليم المرأة في ررأي األمي - ٦
ما ذكر من أجوبة األمير على أسـئلة     ))..تحفة الزائر ((  مما يثير الجدل في كتاب     اًأيض

وي وهو جنرال من قواد الجنود الفرنسية الذين كلفوا بمحاربة األمير           فرنسة  دوماس ال 
 ))أم عسكر ((بـ    ة  فرنس ل  وكان قد عين أثناء هدنة تافنه وكيالً       ،عبد القادر في الجزائر   

 أهل الجزائر فكتب أسئلة تتعلق بـذلك وبعثهـا    العربي واطلع على حياة  وتعلم اللسان 
 ، وهذه األجوبة تحتاج إلى الكثير من النقد والدراسـة         ،إلى األمير وطلب الجواب عنها    

 وجواب األمير الـذي     ،وكمثال عنها سؤال الجنرال دوماس حول أهمية التعليم للمرأة        
معناه من أن شرع اإلسالم قد نهى عن تعليم النساء الكتابة بحجة أن المـرأة  تضمن ما  

  .٤٧ للفتنةاًقد ال يمكنها لقاء من تهوى فتكتب له فتكون الكتابة سبب

 أي بنـات    ،ترى كيف يمكن ذكر المؤلف لهذه الحادثة في الوقت الذي كانت أخواتـه            
 أليس من المعروف عن     اً أيض .ابةاألمير عبد القادر وجدته أي والدة األمير تعرف الكت        

 وكانت مزوده بمكتبـة    ))زماله((األمير اهتمامه بالعلم وأنه بنى مدينة متنقلة من الخيام          
 فهل يمكن لنا تـسفيه األميـر      ،تحوي آالف المخطوطات المحمولة على ظهور البغال      
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 ٤٣٥ 

 وليس  ،لمبمناقشة رأيه بتعليم المرأة وهو المسلم التقي الذي يعرف موقف الدين من الع            
   .للرجال فقط بل لكل مسلم ومسلمة

      :الخاتمة -٧
 فـي أحـد     اًوإبقائه محاصـر  فرنسة   يمكن اعتبار توجيه منفى األمير إلى         هل اًأخيرو

لم تقِض عليه في وقت فرنسة  ف.؟ من تشويه سيرة كفاح هذا المجاهد      اًقصورها إال نوع  
ـ    ، بطالً  ال تجعل منه    كي ،درة على ذلك  كانت قا  ه منـارة لغيـره مـن        ويـصبح دم

 تطفـئ   يخيل لها أنها قادرة أن    فرنسة    فمن خالل إبقائه بأحد قصور     اً أيض .المجاهدين
 ن رمـزهم قـد فـاوض    أل،نار المقاومة في الجزائر وتزرع اليأس في نفوس الناشئة        

 ،ى باقي األمم  عل اًأيض بل وتفضيلها    ،عليهفرنسة   وأقر بفضل    واتفق مع الفرنسيين بل   
 أكبـر دعايـة   لهـو  يعيش في أحـد قـصورها  فرنسة ه في ءلك فإن إبقا إضافة إلى ذ  

ورده األمير محمد من ترجمة      وما أ  .للجزائريين إليقاف الكفاح ضد االحتالل الفرنسي     
 بعض األفكار المنقولة من مصادر       بل أورد  ، هذا المجاهد الثائر حقه     لم يعط  عن والده 
لمستعمر الذي ال ينظـر إلـى الثـوار     وفيها الكثير من المغالطات التي تخدم ا      ،غربية

 .كأبطال ومقاومين وإنما مجموعات خارجة عن قوانينهم وعليهم ترويضها والنيل منها          
 بدل اتفاق وتفاوض يجعـل مـن        ))استسالم((لذلك فإن تكرار المصادر الغربية لكلمة       

  . غير مشروعمقاومة األمير عمالً

رة األمير عبد القادر فقد تناول العديد     لتشويه سي  االستعماريةولكن رغم كل المحاوالت     
 بل وكثـرت النـدوات      ،من الباحثين حياته بكل تفاصيلها وألقوا الضوء على مفاصلها        

والمؤتمرات والرسائل التي جعلت من دراسة حياة األميـر بكـل جوانبهـا المحـور              
  .  ٤٨األساسي لها

 ما هي إال دعـوة    )) تحفة الزائر  (( إن ما ورد من دراسة لبعض المقتطفات من كتاب        و
 مـا كتـب مـن قبـل العـرب أو      في دراسة تاريخنا العربي سواءللباحثين لالجتهاد   
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 سيطرته العسكرية بسيطرة ثقافية تضمن لـه        طةحا ألن االستعمار لجأ إلى إ     ،جانباأل
لـيس   واألمير عبد القادر     ،طول البقاء من جهة وتوسيع مناطق نفوذه من جهة أخرى         

ه الكتابات بالتشويه وعلى وجه الخـصوص الـسنوات التـي          هذ  ممن طالته  اًإال واحد 
 ولكن أهم ما يمكن قوله هو ما ذكره أبـو القاسـم   .عاشها بعد انتهاء مقاومته المسلحة 

 اًاسمه ونضاله القديم ومواقفه قد ظلت مـورد     ((.. بأن  عن األمير عبد القادر     سعد اهللا   
ية تحفز إرادتهم وتساعدهم علـى      ينهل منه المقاومون الجزائريون كما ظلت قوة معنو       

  . ٤٩))شق الطريق
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  الهوامش

  .٧٧ ص،م١٩٩٢، األردن، جامعة اليرموك،التاريخ ضروبه وأبعاده ،نقوال زيادة -١
 ، دار المعـارف بمـصر     ، الطبعة الثالثـة   ،منهج البحث التاريخي   ،حسن عثمان  -٢

 .١٧ ص ،١٩٧٠القاهرة 

 وكانت حاضـرة    ،إلى مدينة وهران  مغرب من السوس    امتد حكم األدارسة ببالد ال     -٣
 وقـد زال ملكهـم بعـد أن    ،ملكهم مدينة فاس ثم البصرة ببالد المغرب األقصى   

تـاريخ اإلسـالم الـسياسي       ، حسن إبراهيم حـسن    .حكموا قرنين وثالث سنين   
ص . ص ،٣ ج ،١٩٥٨ ، مـصر  ، طبعة رابعـة   ، أجزاء ٤ ،والديني واالجتماعي 

١٦٧-١٦٢.   
م في اإلسكندرية في مصر في جزءان في        ١٩٠٣كتاب تحفة الزائر عام     تم طباعة    -٤

م شرح وعلق ممدوح حقي على الكتاب ونشره بعد         ١٩٦٤ وفي عام    ،مجلد واحد 
   .أن حذف بعض المقاطع لذلك فقد اعتمدت على الطبعتين

 وهـي   ،بضواحي مدينة معسكر من ايالة وهران الجزائر      )) القيطنة(( في   المولود -٥
 منح رتبة الباشوية من السلطان العثماني ولكـن لـم           ،ئلته مقر أجداده  مزرعة عا 

 علـى   اإلشـراف  كأخوته انما كان يمارس      اً حكومي اًيعرف عنه أنه استلم منصب    
 وهو صـاحب    ،في غوطة دمشق  )) دير بحدل ((أعمال زراعية في مزرعته في      

))..  الجيـاد صافينات((وكتاب )) تحفة الزائر في أخبار األمير عبد القادر ((كتاب  
معجم أعالم الجزائريين في القـرن التاسـع عـشر         ،األساتذةعدد من   :للتفصيل

 طبعة  ، قسنطينة ،جامعة منتوري جزآن،   ، منشورات تاريخية وفلسفية   ،والعشرين
  .٢٢٦-٢٢٤ص . ص،١ جزء ، م٢٠٠٢ ،أولى

 ترجمة وقدم لـه وعلـق عليـه         ،حياة األمير عبد القادر    ،شارل هنري تشرشل   -٦
  .٧ ص ،١٩٨٢ ،الجزائر ، طبعة ثانية،ر أبو القاسم سعد اهللالدكتو
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 ٤٣٨ 

ثـم   ) ١٨٣٩-١٨٣٧(في معسكر إثر معاهـدة التافنـه   فرنسة  ل كان دوما قنصالً   -٧
 الشؤون العربيـة    إدارة كما تولى    .تأليف وله عدة    ، لألمير في قلعة المالق    اًمرافق

  .في الجزائر
 ولكنها لم تجمع في كتـاب  اً،ة جد عن األمير هام  Daumas تعتبر وثائق دوماس -٨

دون ذكـره   ((واستعار بعضها هنـري تـشرشل        ، وقد استفاد منها بيلمار    ،واحد
فـي معـسكر اثـر      فرنسة   ل قنصالً)) دوما((واستخدمها ازان وقد كان     )) باالسم

 ولـه عـدة   ، لألمير في قلعة ال مالق  اًثم مرافق )  م ١٨٣٩-١٨٣٧(معاهدة تافنه     
   .ة الشؤون العربية في الجزائر كما تولى ادار،تآليف

حول سبب دراسة شارل هنري تشرشل لألمير عبد القادر الجزائـري والطريقـة         -٩
 .١٦-١٠ص . ص،المصدر السابق :التي تناول فيها هذه الدراسة

  ٩ ص،المصدر السابق -١٠
  .٨ ص ،المصدر السابق -١١
  .المصدر السابق -١٢
رنـة لنـسختين    بجامعة الجزائر بدراســة مقا    قام الدكتور أبو القاسم سعد اهللا         -١٣

الزائر ضمنها الطريقة التي عثر بها أبو القاسـم علـى           لكتاب تحفة   مخطوطتين  
المخطوط ودراسة لحياة المؤلف محمد بن األمير عبد القادر والظـروف التـي             

 ثـم مقارنـة بـين       ، تحفة الزائر وأهم مـصادر هـذا الكتـاب         طت بتأليف أحا
ات الـواردة فـي   عليهما ولكن لم يتطرق لدراسة المعلوم    المخطوطتين التي عثر    

 دار  ، أجـزاء  ٣ ،أبحاث وآراء تاريخ الجزائـر     ، أبو القاسم سعد اهللا    .المخطوط
    .١٤٢-١١٥ص . ص،٢ الجزء ،ت بيرو،المغرب اإلسالمي

 شرح ،تحفة الزائر في تاريخ األمير عبد القادر      ،محمد بن عبد القادر الجزائري     -١٤
ـ  ١٣٨٤ ، الطبعة الثانية  ، بيروت ، دار اليقظة العربية   ، حقي وتعليق ممدوح  /  هـ

  - ز- ص ، م١٩٦٤
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 ٤٣٩ 

   . ح: ص،المصدر السابق -١٥
 .، شرح وتعليـق ممـدوح حقـي   ..تحفة الزائر ،محمد بن عبد القادر الجزائري   -١٦

  ح.ص
 ،أجريت عدة حوارات معها عن حياة األمير محمد صاحب كتاب تحفة الزائـر              -١٧

  .م ذكره في األعلىوقصت علي ما ت
  . من البحث٤٢هامش  العودة إلى : للتفصيل-١٨
     ح: ص،المصدر السابق ،محمد بن عبد القادر -١٩
 كتبها سيرة ذاتية ،مذكرات األمير عبد القادر :حول نسب األمير ونشأته وتعليمه  -٢٠

 محفوظ  ،ني محمد الصغير بنا   : تحقيق ، تنشر ألول مرة   ،م١٨٤٩في السجن سنة    
 ، الجزائـر  ، وزارة المجاهـدين   ، طبعـة خاصـة    ،لجون محمد الصالح أ   ،سماتي
  .٦١-٤٦ص . ص،٢٠٠٨

 ،١٩٧٩ ، بيـروت  ، طبعـة ثانيـة    ، تاريخ الجزائر الحـديث    ،محمد خير فارس   -٢١
  .٢٤١ص

  .٢٤٠-٢٣٥ص . ص،المرجع السابق  -٢٢

 ،المغرب العربي دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة        ،صالح العقاد  -٢٣
  .١٠٦ ص ،١٩٨٠ ،هرةالقا

 التي وصلت إلى أقصى اتساع لها لها        ، م ١٨٣٢بدأ تكوين عبد القادر لدولته عام        -٢٤
هذه الفترة إلغاء القبيلـة كأسـاس للوحـدات           حاول األمير خالل   ،م١٨٣٩سنة  

 ،فـارس  . ولكن الوقت لم يتح له كي يتوسع في هذا االتجـاه           ،اإلدارية في دولته  
  .٢٤٨-٢٤١ص . ص،....تاريخ الجزائر

 .٢٥١ ص ، تاريخ الجزائر،فارس -٢٥

 -٢٦  Ch. A. Julien: Histoire De I ’  Agerie Contemporaine , Paris , 1964 , P. 
155.    
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 ٤٤٠ 

العالقات بين األمير عبد القادر والسلطان عبد الـرحمن          ،قاصري محمد السعيد   -٢٧
ـ    :من تنظـيم فرقـة البحـث        ندوة علمية  ،١٨٤٧ –١٨٣٣من   سياسة  أثـار ال

  المركز الوطني للدراسـات ،١٩٦٢ – ١٨٣٠االستيطانية في المجتمع الجزائري    
 .١٧١ ص ،م٢٠٠٢ ، الجزائر،الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر والبحث في

 .١١٠ ص ،...المغرب العربي ،العقاد -٢٨

 .٢٤٧ ص ،حياة األمير عبد القادر ، تشرشل -٢٩

  .١٢١ ص ،...المغرب العربي ،العقاد -٣٠
نظم المتعصبون من المسلمين مذبحة مسيحية بعلم مـن الـسلطات العـسكرية               -٣١

 فقتلوا وأحرقـوا الكنـائس والمـدارس    ،وحتى بمساهمة الجنود األتراك  العثمانية
  واستمرت المذبحة ثالثة أيام ولوال موقف األمير عبد القادر الجزائري          ،التبشيرية

 تحت تصرف ضحايا التعصب      ووضع قصره  ،الذي دافع بشجاعة عن المسيحيين    
 تـاريخ   ، فالديمير لوتـسكي   .في غاية الخطورة   لكانت األمور قد أخذت مجرى    

  .١٥١ ص،٢٠٠٧ ، بيروت، الطبعة التاسعة،األقطار العربية الحديث

بهجة   محمد : تحقيق ،حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر       ،عبد الرزاق البيطار   -٣٢
 . ٨٩٧ص ،٢ج،م١٩٦٣،مع العلمي بدمشقمطبوعات المج ،أجزاء٣،البيطار

 طبعـة   ، المهندس ميشيل خـوري    : ترجمة ،عبد القادر الجزائري  برونو إتيين،    -٣٣
  .٢٢٣-٢٠١ص . ص،٢٠٠١ ،الجزائر ،ثانية

  .١٩٦-١٩٤ص . ص،تاريخ األقطار العربية ،لوتسكي -٣٤
-٣٥  Ch. Julien: P. 194. 

   .٢٥٧ ص ،تاريخ الجزائر الحديث ،فارس -٣٦
  .٢٩٦-٢٤٢ص . ص،... حياة األمير، تشرشل:اً أيض،٨لعودة إلى صفحة  ا -٣٧
  .٤٩٩ ص ،تحفة الزائر ،محمد بن عبد القادر -٣٨
  .٢٢٩-٢٢٦ : ص.  ص،عبد القادر الجزائري ، إتيين -٣٩
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 ٤٤١ 

   : للمزيد .٢٤٦ ص ،حياة األميروهذا ما ذكره شارل هنري تشرشل في كتابه  -٤٠
  .٧٤٠ ص ،١٩٣٥ ،ريخ دمشقتوا منتخبات ،تقي الدين الحصني

  .١٣٨ ص ،٣ ج، دمشق، دار الفكر، مجلدات٣ ،فقه السنة ،السيد سابق -٤١
تحفـة  ،   دون إجراء أي تصحيح فيه، محمد بن عبد القادر         اًالنص منقول حرفي    -٤٢

 عندما هوجم المورسيير في مجلس النواب لعدم أسره         : للمزيد .٥٢٧ ص   ،الزائر
إلي ألنني دخلت في مفاوضات بدل مواصلة الهجوم ؟     وجه   اً إن اتهام  :قال األمير
أما هو وفرسانه فيكونون قد انطلقوا . قافلته  كنت سأقوم بغارة ال أكثر      سأسركنت  

  .٢٤٧ ص،حياة األمير ، تشرشل.إلى الصحراء
  .٥٢٨ ص ،١٩٦٤ نشر ،...تحفة الزائر ، محمد عبد القادر-٤٣
  أورد شارل هنـري  اً أيض.٥٢٨، ص ١٩٦٤ ،تحفة الزائـر  ،محمد عبد القادر  -٤٤

  .٢٤٧ ص ،حياة األمير تشرشل،: للمزيد.تشرشل نفس الفكرة
 .٤١ ص ،٢ ج، م١٩٠٣ طبعة ،تحفة الزائر ،محمد بن عبد القادر -٤٥

   .١٧ ص ، األمير عبد القادر،تشرشل :  للتفصيل-٤٦
   .م١٩٠٣شر ن،تحفة الزائر، محمد بن عبد القادر: للمزيد عن هذه األسئلة واألجوبة -٤٧
  .١٨٥-١٦١ص . ص،١ج
 جائزتها الـسنوية    ، الغير رسمية  ،السويسرية) األوسيمي( منحت مؤسسة    اًمؤخر -٤٨

 لدوره كأحد أبـرز  اًعبد القادر الجزائري تقدير  الثالثة في التسامح إلى اسم األمير     
حفيـد األميـر      وتسلم الجائزة  ،مؤسس القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان     

 الجزائري  مندوب الجزائر الدائم لدى األمم المتحدة الذي أبرز في            دريسإالسفير  
 وفي وضع   ،كلمته فكر األمير ودوره في الجهاد ضد االحتالل  الفرنسي للجزائر          

جوانب مختلفة من حيـاة األميـر         وركز على  .اللبنات األساسية للجزائر الحديثة   
  .الراحل كرجل دولة وعالم دين وشاعر وفارس

 .٣٥ ص ، حياة األمير عبد القادر،شلتشر -٤٩
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 ٤٤٢ 

  قائمة المصادر والمراجع
  : المصادر العربية:أوالً
 محمـد   : تحقيق ،حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر       ،عبد الرزاق  :البيطار -١

   .٢ ج،م١٩٦٣  ، مطبوعات المجمع العلمي بدمشق، أجزاء٣ ،بهجة البيطار
 ترجمة وقدم له وعلـق عليـه        ،د القادر حياة األمير عب   ،شارل هنري   : تشرشل -٢

  .٧ ص ،١٩٨٢ ، الجزائر، طبعة ثانية،الدكتور أبو القاسم سعد اهللا
  .١٩٣٥ ،منتخبات تواريخ دمشق ،تقي الدين  : الحصني-٣
 ،تحفة الزائر في تاريخ األميـر عبـد القـادر          ،محمد بن عبد القادر    : الجزائري -٤

  .احد جزءان في مجلد و،١٩٠٣ ، مصراإلسكندرية 
 شرح  ،تحفة الزائر في تاريخ األمير عبد القادر       ،محمد بن عبد القادر    :الجزائري -٥

  .م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤، الطبعة الثانية، بيروت، دار اليقظة العربية،وتعليق ممدوح حقي
 تنـشر   ،م١٨٤٩ كتبها في السجن سـنة       سيرة ذاتية  ، مذكرات األمير عبد القادر    -٦

 طبعة  ، محمد الصالح ألجون   ، محفوظ سماتي  ، بناني  محمد الصغير  : تحقيق ،ألول مرة 
  .٢٠٠٨ ، الجزائر،خاصة  وزارة المجاهدين

  : المراجع العربية:اًثاني
  . م١٩٩٢  ، األردن،رموك جامعة الي،التاريخ ضروبه وأبعاده ،نقوال :زيادة -١
  .٣ ج، دمشق، دار الفكر، مجلدات٣ ،فقه السنة ،السيد :سابق -٢
 دار المغـرب    ، أجـزاء  ٣،أبحاث وآراء تـاريخ الجزائـر      ،لقاسم أبو ا  : سعد اهللا  -٣

  .٢ الجزء ، بيروت،اإلسالمي
 ، دار المعـارف بمـصر     ، الطبعة الثالثـة   ،منهج البحث التاريخي   ،حسن :عثمان -٤

  .١٩٧٠القاهرة 
 ،المغرب العربي دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة        ،صالح :العقاد -٥

  .١٩٨٠ ،القاهرة
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 ٤٤٣ 

 ،١٩٧٩ ، بيـروت  ، طبعـة ثانيـة    ، تاريخ الجزائر الحـديث    ،محمد خير  :سفار -٦
   ٢٤١ص
 ،معجم أعالم الجزائريين في القرن التاسع عـشر والعـشرين   ، عدد من األساتذة   -٧

  . م٢٠٠٢ ، طبعة أولى، قسنطينة، جزآن، جامعة منتوري،منشورات تاريخية وفلسفية
  : المراجع المعربة:اًثالث
 طبعـة   ، المهندس ميشيل خـوري    : ترجمة ، القادر الجزائري  عبد،   برونو :إتيين -١

  .ثانية
 ، الطبعـة التاسـعة    ، تـاريخ األقطـار العربيـة الحـديث        ،فالديميـر  : لوتسكي -٢

  ،٢٠٠٧،بيروت
  .٢٠٠١ ،الجزائر

  : الندوات العلمية:اًرابع
العالقات بين األمير عبد القادر والسلطان       ،اصري محمد  ق :السعيد - ١

 أثار : ندوة علمية من تنظيم فرقة البحث    ،١٨٤٧ –١٨٣٣عبد الرحمن من    
 المركـز   ،١٩٦٢ – ١٨٣٠السياسة االستيطانية في المجتمـع الجزائـري        

 ،الوطني للدراسات والبحث في الحركـة الوطنيـة وثـورة أول نـوفمبر            
  .م٢٠٠٢ ،الجزائر

  : المراجع األجنبية:اًخامس
1-   Ch. A. Julien: Histoire De I ’  Agerie Contemporaine , Paris , 1964.  

  

  

  


