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 اإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
فمو الحمد ...نتضرع أوال هلل سبحانو وتعالى بالحمد والشكر عمى نعمة العمم التي أنعميا عمينا 

الذي بعث رسولو ليكون حجة عمى العالمين الذي بمَّغ  . وعظيم سمطانو جيوكما ينبغي لجالل و
الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صمى اهلل عميو 

 .وسمم 

 "الوالدين الكريمين "وأىدي ثمرة جيدي ىذه إلى من كمََّمُيَما اهلل بالييبة والوقار 

لى كل زميالتي والزمالء في الدراسة،وطمبة العمم ،ومن يقرأ ىذا البحث  لى إخوتي وأخواتي ،وا  وا 
 .وأخمص لمعمم والمعرفة 

 



 

شكر و عرفان 
تمــــــــــــامو  أول الشكر هلل عز وجل الذي منــحنا الصحة والقــــوة والعزم إلنجــــــــاز ىذا العــمــــــــل وا 

: كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان في بحثي ىذا إلى 

رشاداتو وتوجيياتو "بن بوزيد لخضر "أستاذي الفاضل المشرف  الذي لم يبخل بنصائحو وا 
العممية والمنيجية التي كانت نبراسا  الذي أضاء لنا درب البحث ،وذلك من خالل متابعتو 

. لمموضوع من بدايتو إلى أن تم إخراجو النيائي ،فكان لي نعم الموجو 

يوبي عبد " إلى الوالد الكريم متنانيإوكما يطيب لي في ىذا المقام أن أتقدم  بعظيم شكري 
الذي لو الفضل أن اخترت تخصص تاريخ وذلك لتأثري بو ألنو لو حقين حق الوالد " الحميم 

وحق المدرس لمادة التاريخ إلى من كان عنده حمما أن يراني أتخطى درجات العمم والنجاح 
. العميا 

كما اليفوتني أن أتقدم بشكري العميق لكل أساتذة قسم التاريخ بكمية العموم اإلنسانية 
لي الذين لم يبخموا بمعارفيم ونصائحيم وتوجيياتيم بجامعة محمد خيضر بسكرة  واالجتماعية 

. م لي يد العون من قريب أومن بعيد في إنجاز ىذا العمل دّد ـولجميع من ق

وأخص بالشكر و اإلحترام والتقدير إلى رئيس مركز بسكرة لمييئة الوطنية لترقية الصحة 
الذي قدَّم لي يد المساعدة من معمومات "محمد بن جديدي  "(فورام بسكرة )وتطوير البحث 
. وتوجيو وتصويب

 الشكر موصول لمجميع
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الحروب الصميبية ىي صراع حقيقي بين المسيحية والعالم اإلسالمــــــــي ،نتيجة اختالل   
موازين القوى ،لصالح الدول األوروبية التي سعت إلى تحقـــــــــــــــيق مكاسب عمى حســــــــــاب الدول  

 .اإلسالمية ،وكان االحتالل الفرنسي في  الجزائر يعتبر حمقة من سمسمة ىذه الحروب 

إن االحتالل الفرنسي في الجزائر لم يكتف بسمب األرض وانتياك العرض وأخــــــــــــــــذ الثروات 
غالق المساجد ومصادرة األوقــــــــــــاف بل  وتغيير الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية وا 

                              .تعدى إلى محاولة تغيير عقيدة السكان بكل وضوح وىذه كارثة 
لقد كان يعتمد عمى الحمالت العسكرية لمتوسع إلى كامل التراب الجزائـــــــــري بيدف التــــــــوسع    

إلى الصحراء الجزائرية ، ومنافسة الدول األوروبية إلى الوصول إلى إفريقــــــــــــــــيا الســــــــوداء 
وتكـــــــــــــــوين مناطق نفوذ ليا ،وكانت ىذه الحمالت مدعمة باصطحاب رجال الديـــــــن لنشـــــــــــــــر 

التي تبين الدعــــــــــوة إلى النصـــــــــــرانية ،وذلك بحمل .المسيحية عن طريق إتباع سياسة التنصير 
الناس بصورة أو بأخرى ،أفرادا أو جماعات من عقيدة غير نصــــــــــرانية إلى  العقـــــــــــيدة النصرانية 
،وقد استغل االحتالل الفرنسي ىذه السياسة عن طريق المحو الكمي أو الجزئي لممـــظاىر الدينية 

 اإلسالمية في المجتمع الجزائري ،إضافة إلى بناء 

 .                                                                                            الكنائس واألسقفيات التي تعمـــــــــــل عمى نشـــــــر التعاليم المسيحية

لقد كان  االىتمام الفرنسيين بالصحراء  ضمن االىتمام األوروبي بيـــــــــــــا ،حيث كان يـــــــــــــــرى ل   
النـــشاط التنصيري إضاءة صحراء الجزائر باإلنجيل ،ينبعث من ىناك إلى أرجاء إفريقـــــــــــــيا ،وقــد 
أخــــــــذت المحاوالت األولى صبغة سممية كالبعثــــات االستكشـــافية ،واعتمـــــــــــاد عمى المستشـــــــــرقين 
،وكذا اإلرساليات التبشيرية التي أخذت أشكاال وأسماء مختمفة من ىيـــــــــئات تعمـــــــــــيمية ،وفـــــــــــــــرق 
وجمـــــــعيات خيرية وغيرىا  ،وكان المنصرون يعتبرون عينا أمامية ترافـق االستـــــــــعمار وتذلــــــــــــــيل 

 .الصعاب أثـــــــــــناء التوسع في الصحراء الجزائرية 
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وفي إطار موضوع البحث سيتم معالجتو عن طريق محاولة اإلجابة عمى اإلشـــــــــــكالية الرئيسية 
 :                                                                                                                   مفادىا 

 ماهي العالقة بين النشاط التنصيري والتوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية ؟        

تباع خطوات منيجية  في عرضو ومحاولة دراســــــــــــــــــة  وألجل اإلحاطة أكثر بعناصر الموضوع وا 
اإلشكالية المعروضة فيو ،يجب اإلجابة عمى بعض التساؤالت التي تساعد عمى وضع 

 :الموضوع في إطار منيجي وتتمحور ىاتو التساؤالت حول 

 ماىية التنصير ومن ىم أىم رواده في الصحراء الجزائرية ؟ -
 ماىي األساليب التي اتبعيا المنصرون ؟ -
 ماىي ردود الفعل من ىذا النشاط ؟ -

وكيف كان موقف المجتمع الجزائري من ىؤالء المنصرون ؟                               -
النشــــــــاط التنصيري في "ىذه األسئمة وغيرىا ىي جــــــــــزء من صمب موضـــــــــوع دراسة المعنون بـ 

م،وســـــــــــيتم اإلجابة عنيا أثــــــــــــناء تتبع تســــــــمسل 1920-1844الجزائر منطقة الصحراء أنموذجا 
م وىي 1844مجموعة من األحداث التاريخية بمنطقة الصحراء التي دخمـيا االســــــــــــــــــــتعمار سنة 

م وىي تاريخ القـــــــــــضاء عمى المقاومة في 1920بداية الفترة الزمنية لدراسة الموضوع إلى غاية  
.                                                                   منطقة جانت والتوسع فييا ،وذلك من خالل  جيود المحاوالت التنصيرية بالمنطقة

وكانت طريقة  العمل من خالل إتباع خطة منيجية بداية بالمـــــــقدمة وعرض ثالث فصول حيث 
كان الفصل التمييدي  يتضمن جغـــــــــــرافية  الصحــــــــــــــــــــــــراء ومناخيا ،ودراسة المستكشـــــــــــــــفين ليا 
والمستشرقين الذين اعتمد االحتالل الفرنسي عمييم في معرفة المغة العربية لمعـــــــــــــــرفة أكثر عمى 
المنطقة والتعرف عمى سكانيا ،إضافة إلى اإلرساليات التبشيرية التي استقــــــــــــــــوت باالحتالل من 

 .خالل توغمو في المناطق الصحراء الجزائرية  
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أما الفصل األول بداية بالتعرف عمى ماىيـــــــــــة التنصـــير من حيث مفيوم التنــــــــصير والتبشير 
ومراحل تطور الحركة التنصيرية وعالقتيا باالستعمار الحديث ،باإلضـــــــــــافة إلى التعـــــــــــرف عمى 
أىدافو ووسائمو التي استخدميا المنصرون من التعميم والتطبيـــب واألعمـــــــــــــــــــــال الخيرية وغــــــــيرىا 

أما ثانيا كانت بالتعرف عمى نشـــــــــــــأة ونشاط .لموصول إلى اليدف األسمى في خدمة االستعمار 
وكتابات أىم رواد التنصير في الصحراء الجزائــــــــــــــرية والتي كان ليم نشاط واضــــــــــــح في تنصير 

.                                             سكان ىذه المنطقة منيم الكاردينال الفيجري وشارل دي فوكو 
   أما الفصل الثاني فقد كانت الدراسة فيو عمى المناطق التي انتشــر فييا التنصــــــــير بالمناطق أ

القريبة من الصحراء التي تعتبر أعتاب الصحراء،والتي بدا فييا التوغــــــــــــــــــــــــــل الفرنســـــــي من سنة 
م ،وبعدىا التوغل إلى المناطق الشمالية لمصحراء ومعرفة جيود المنصرين وتطمعـــــــــــــــاتيم 1844

إلى المناطق الوسطى والجنوبية ،وجوبيت الحمالت العسكرية المحتمة بمقاومة عنـــــــــــــــيفة ،وعمل 
.                                           شيوخ الزوايا والمساجد وسكان ىذه المناطق بمواجية النشاط التنصيري 

  وقد خصصت خاتمة البحث إلى نتائج الدراســــة حول العـــالقة بين عالقة التنــــــــصير والتوغل و
 .                                                                                الفرنسي لمصحراء الجزائرية

  ونظرا لمجوانب المتعددة لمدراسة الموضوع فكان االعتماد عمى المنـــــــيج التاريخي الذي  
بواسطتو يتم تقديم عرض عام لمجريات األحداث في الصحراء الجزائرية من انطالق التوغـــل 
االستعماري فييا ، وتثبيت أقدامو بيا إلى نياية المقاومة في جانت ،مفصمة نشــــــــــــاط التنصير 

كما اعتمــــــــدت في ىذا .في منــــــــــــاطق الصحراوية،وذلك بمراعاة التسمسل المنطقي لألحداث 
أما التحميل كان في قراءة النتـــــــــــــــــــــــائج .المنــــــــــــــيج لوصف الصحراء ونشاط التنصيري فييا 

 .                                                         ومدى نجاحات أو إخفاق ىذا النشاط في الصحراء .المتـــــــــــــــــرتبة عن النشاط التنصيري 

الحركــــة التبشــــــــــيرية "    ومن الدراسات السابقة ليذا النشاط في الجزائر كانت لخديجة بقطاش 
والتي قد تناولت فترة بداية االستعمار الفرنسي إلى الجزائر ،وجــــيود .1871-1830في الجزائر 

 المحاوالت التنصيرية من طرف رجال الدين وبعـــض رجال العسكـــــــــــــريين ،وتطــــــــــــرقت إلى فترة 
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.                                         م 1867عند وصول "الفيجري "المجاعة التي استغميا الكاردينال 
وكذلك دراسة سعيدي مزيان لنشاط الكاردينال الفيجري في الجزائر ،الذي تنـــــــــــــــــاول فيو نشــــــــــأتو 

.                    ونشاطو الديني،وكذا التطرق إلى نشاطو في الصحراء الجزائرية واىم ردود الفعل لنشاطو
م 1904الى 1830 أما دراسة محمد الطاىر وعمي قد تناولت التعميم التبشيري في الــجزائر من أ

حيث كانت دراستو تاريخية تحميمية  ومدى استخدام الوسائل التبشير والتــــــــــــركيز عمى التــــــــــــــــعميم 
كانت دراسة الحاج أمـــــــــــــــحمد الحاج إبراىيم   وتكمن الدراسة المتخصصة في الصحراء الجزائرية

 ( نموذجارمزاب واألىقا)م 19حول  المؤسسة التنصيرية في الصحراء الجزائرية في نياية القرن 
.                                  تناولت فييا توغل الفرنسي في الصحراء ونشاط أىم المنصر شارل دي فوكو

من ىذه الدراسات كان سبب اختياري لمموضوع لمعرفة حقيقة رواد التنصير، وكذلك معرفة مدى 
 .                                  صمود سكان الصحراء لمنشاط التنصيري رغم إغراءات المنصرين 

  وقد اعتمدت في دراسة الموضوع دراسات سابقة  باإلضـــــــــــــافة إلى مراجـــــــــــــع المتخصــــــصــــــة 
في الصحراء الجزائرية التي ساعدت في  إيضاح التوسع الفرنسي ومراجع إلبراىيم مياســــــي 

 ومراجع عميراوي احميده حول 1934-1830االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية منـــيا 
،والمراجع الفرنســــــــــــية 1916-1844الصـــــــــحراء منيا السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية 

                                                        .الصحراء الجزائرية التي تدرس  اإلفريقيةلة ــــــــــــــــــوالمج

  أما فيما يخص أىمية الموضوع أنو دراسة متخصصة في الصحراء الجـــــــــــــزائرية وىي من 
اـمدراسات القميمة حول انتشار ىذا النشاط ، ألنو كان التركيز في الدراسات السابقة عمى مناطق 
الشمال أكثر ،وتناول منطقة الصحراء الن كان النشاط المنصــــــرين واضح خاصة في عـــــــــــــــممية 

        .التوسع والتوغل إلى مناطقيا المجيولة 

   كانت من صعوبات الدراسة ىذا الموضوع نقـــــــــص في الوثائق المتخصـــــصة في ىذا النشاط 
 .والمعمومات عنو وشساعة  مناطق الصحراء الجزائرية 



 

 

 
    الصحراء الجزائرية من منظور االحتالل :الفصل التمهيدي  

  الفرنسي                            
الخصائص الطبيعية والبشرية  للصحراء الجزائرية  : أوال   

إطار الجغرافي لمصحراء الجزائرية  1-1            
   الجزائرية وصف الصحراء 2-         1

                            امتداد الفرنسي للصحراء الجزائرية : ثانيا
 البعثــــــــــــــــــــــــــات االستكشــــــــــــــــافية 2-1            
  المستشــــــــــــــــــــــــــرقين2-2           
  اإلرساليــــــــات التبـــــــــــــــــشيريــــــــــــــة2-3           

 بداية التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية :ثالثا
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: لمصحراء الجزائرية  والبشرية الخصائص الطبيعية: أوال 
 :مفيوم الصحراء-
شبو خالية مف النبات يقؿ فييا تساقػػػػػػط األمطار كترتفػػػػػػع فييا درجة   أرضىيالصحراء      

ىي "في الميػػػػػػؿ،ككما يعرفيا الزبيرم في تاج العػػػركس  الحرارة في النيار بشكؿ كبير كتنخفػػػػػض
الصحراء مف " *ابف شميؿ كذكػػر.( 1) "األرض أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد استكاء ،كقيؿ أنيا الفضاء الكاسػػػع 

منبسطة  ىي بقعة  (2)"األرض،مثؿ الدابػػػػػػػػة األجرد ليس بيا شجػػر كال آكاـ كال جباؿ،ممسػػػػػػاء 
 .(3)كرممية  منتجة اإللتكاءات قميمة غير فييا   نجد**كبيرة 

   تعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الصحراء الجزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية جػػػػػزء مف الصػػػػحراء الكبػػػػػػػػػػػػػػػػرل اإلفريقػػػػػػيػػػػػػػػة،تمػػػػػػػػػتد جنكب 
،كأغمب تككيناتيا  2 مميكف كمـ02مف مساحة البالد أم حكالي % 84األطمس الصحراكم كتأخذ 

 .(4)صخكر قديمة بركانية ،تمتاز بالرتابة كاالنبساط 
 :                                                                                 الجزائرية  الجغرافي لمصحراء إطار1-1

:                                                                                  الموقع  (أ
فاإلطار الجيكلػػكجي لممنطقػة يتككف مف قاعدة لما . ىي جزء مف القاعدة اإلفريقية الكبرل        

                                                           
 ،الككيت ،التراث العربي7 ،تحقيؽ حسيف نصار ،جتاج العروس من جواىر القاموس محمد مرتضى الحسيني الزبيدم ،(1)

 .530،ص
 ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر الصحراء الكبرى وشواطئيا إسماعيؿ العربي ،:ينظر .   لغكم كراكم لمحديث *

. 13، ص 1983،
 .13 اسماعيؿ العربي ،المرجع  نفسو ،ص (2)
كمف .غير آىمة كغير مجيزة إليكاء الحياة بتاتا "صحراء الصحراء " ككذلؾ نجد مناطؽ شاسعة في الصحراء ،يمكف تسميتيا * 

كالتي ظمت منطقة  " تمؾ الصحراء في العمؽ الجنكب الغربي الجزائريةىي "أشير ىذه المناطؽ كأشدىا قسكة أراضي تنزركفت 
 .15 المرجع السابؽ ،ص،إسماعيؿ العربي : ينظر .1936 حتى سنة فاألكركبييمستعصية مجيكلة لدل المستكشفيف 

 
(3)

 LIEUTENANT-COLONEL DAUMAS ,SAHARA ALGÉRIEN , FORTIN, MASSON ET 

Cie, PARIS,1845,p5. 

(4)
 ،دار اليدل ،الجزائر سياسيا–اقتصاديا –بشريا –أطمس الجزائر والعالم طبيعيا اليادم قطش كعبد الرحماف احمد ، 

. 35،ص 2013
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قبؿ الكبرل المتبمكرة،تعكد تككيناتيا القديمة إلى الزمف األركي،مؤلفة بشكػػػػؿ أساسي مف الغرانيت 
        ك                         2.(1)كالغنايس ،كصخكر متحكلة كأخرل رسكبية كغير رسكبية

    كقد استػقرت فكقيا طبقات سميكة مف الصخكر الرسكبية تفتت في العػصر الكريتػاسػػي 
كتأثػػػػػرت بالحػػػركات االنكسارية العنيفة الكاسعة النطػػػػػػػػػػاؽ ،كاف الحركات اإللتػػػػػػكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػية أدت إلى 
تكػػػػػػػػكيف الجباؿ التي ماتزاؿ منيا أجزاء كبقايا لممرتفعػػػػػػػػات اإللتكائيػػػػػػػػػػػػػػة ،التػػػػي تعرضػػػػػػت لعكامؿ 

 اليقػػػػار بجنكب الجػػػػػػػػػزائر سػػػػػػػػػػػػكل جذكر ليا ؿالتعريػػػػة عمى تعاقػػػػػػػب األزمنة كالعصكر ،كما جبا
 ك.                            كفي العصػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػػػػػزكرم غطى البحر بمياه الصحراء الكبرل.

     كانحسرت مياىو عنػػػػػػػػػػػػيا أثناء العصػػػػػػػػػػػر الفحمي ،ثـ عاد ثانية في الفترة السنكمائية ليطفك 
عمييا مف جديد األمػػػػػر الذم تحكلػػػػػػػػػت معو المرتفعات الجبميػػػػػػػػػػػػػػة كمرتفػػػػػػػػػػػػػػػعات اليقار إلى جزر 

كأثنػاء العصر األيكسػػػػػيف تراجع البػػػػػػػػػػػػحر عنيا تماما مفسػػػػحا المجاؿ . عائمة فكؽ مستكل الماء 
لتككيف ركاسب قارية سميكة لعبت فييا عكامؿ التعرية اليكائية دكرىػػػػػػػػػػػا كساعدت عمى تشكػػػػػػػػػػػيؿ 

. (2 )إرسابات التي تحتكم عمى حقكؿ الذىب األسكد ضمف تككيناتيا  
 بجكه الرطب كأمطاره الغػػػػزيرة أخػػػػػػػػػػػػػػذت تتكػػػػػػػػػػػكف في *   كبمػركر عصر البالستكساف

العػػػػػػػػػػػػصكر الحديػػػػػػػػػػػػػػػثة الػػركاسػػػػػػػػػب النارية األركػػػػػػػػػية القديمة ،الشيء الذم لـ يسمػػػػػػػػػػح لممياه 
بالتسػػػػػػػػػػػرب ،بؿ تجمػػػػػػعػػػػػػػػػػت في جكؼ األرض كخرجت ينابيع كىك ما نالحظو اليكـ 

 .  (3)بالكاحات

                                                           
 .34اليادم قطش كعبد الرحمف احمد ،المرجع نفسو ، ص (1)
دراسات كبحكث الممتقى الكطني  سمسمة الممتقيات  ،الصحراء في السياسة االستعمارية الفرنسيةفصل ،عبد القادر حميمي  (2)

    .24،ص 2009األكؿ حكؿ فصؿ الصحراء عف الجزائر ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر ،
 مميكف 3ىي الفترة األكلى مف الزمف الرابع كىي األطكؿ تبدأ مف بداية الزمف الرابع حكالي : Pléistocéne البالستكساف *

 ـ ينقسـ إلى ثالثة فترات ىي الباليستكساف األسفؿ كالكسط كاألعمى                 .ؽ 9800سنة كتنتيي في حدكد 
  .12 ـ ، ػص1990 ، ػديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،ما قبل التاريخمحمد سحنكني ،:  ينظر

 .25ص  ،المرجع السابؽ، عبد القادر حميمي  (3)
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   مف الناحية الجغرافية نجد أف الصحراء إقميـ منخفض ،ألنو عبارة عف حػػػػػكض كاسػػػػػع تتخممو 

منخفض شماؿ شرؽ الصحراء كتحيط بو كتمة جبػمية كبيرة ،ىي جباؿ .منخفضات بنائية أىميا 
كيمتاز بسماكة تشكيالتو الصػػػػػػػػػػػػخرية كالجيرية .األطمس الصحراكم شماال ،ككتمة اليقار جنكبا 

ثـ المنخفض الصحراكم الغػػػػػػػػػػػػربي الذم تغطػػػػػػػػػيو التكضعات القارية .كالكثباف الرممية .كالقارية 
 .(1)الرباعي كىك بدكره بحر لمكثباف الرممية كتفصؿ بيف المنخفضيف سمسمة مف الصدكع 

 :    يحدد أحمد تكفيؽ المدني المكقع الجغرافي لمصحراء الجزائرية في قكلو
 تبتدئ سمسمة األطمس الصحراكم في الشرؽ بجباؿ األكراس كتستمر سائرة نحك الغرب بجبػػاؿ »

أكالد نائؿ ،جباؿ الجمفة كجباؿ العمكر كجباؿ القصكر ،فإذا انحدرت منيا كجدت نفسػػػػػػػػػػؾ أمػػػػػػػػاـ  
نما ترتفع شيئا فشيئا نحك الجنكب حيػػػػػػػػػػث يبػػػػػػػػمغ  الصحراء فأرضيا ليست منبسطة كما تظير ،كا 

 *مترا عف سطح البحر ،تنقسـ إلى قسميف،القسـ الصخرم الحمػادة1900ارتفاعيا عند اليقار 
 3.) 2) «**كالقسـ الرممي كىك العرؽ

 
 
 

                                                           
 

  .34 ،ص السابؽ لمرجعاليادم قطش كعبد الرحماف احمد ،ا(1 )

 كىي صخرية جيرية ممتدة في شكؿ صفائح طبقية ،كمف أىـ الحمادات في الجزائر ،حمادة الدراع في الجنكب الغربي مف *
 .الحدكد الجزائرية المغربية كحمادة القالب بالحدكد الجزائرية المكريتانية ،كحمادة تادمايت شماؿ عيف صالح 

 أك الصحراء الرممية كىك سطح تغطيو كثباف رممية متنقمة ،كأىميا العرؽ الشرقي الكبير الذم يمتد مف كراء الحدكد **
 ،عبد القادر حميمي :ينظر  .الجزائرية التكنسية كالعرؽ الغربي الكبير الذم يمتد مف عباس غربا حتى ىضبة المنيعة شرقا 

 .25ص.المرجع السابؽ
 

  16،15،ص 2001،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ، ىذه ىي الجزائرأحمد تكفيؽ المدني ،(2)
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 : التضاريس (ب

 :سطح الصحراء ببنية تضاريسية بسيطػػػػػػػػػػػػػػػة كمتنكعػػػػػػػػػػػػػة في أشكاليا كتنقسػػػػػػػػػػػػـ إلى يتميز      
كيتميز بمنخفض بحكالي أربػػػػػػػػػػػعة كعشريػػػػػف مترا .كيقع في الزاكية الشمالية الشرقية :القسـ األكؿ 

تحت مستكل سطح البحر ،بينما األراضي المجاكرة ال يزيد سطحػػػػػيا عمى ارتفػػػػػػػػػاع مئتػػػػي مػػػػػػػتر 
                                              4 شماال*كليذه األراضي أىمية اقتصادية تتمثؿ في انتشار الكاحػػػػػػات مػػػػػػػػػػػنيا كاحات الزيػػػػػػػػػػػػباف

 .(1) ،كما أنيا تزخػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بكمية معتبػػػػػرة مف الػػػػػػػػبتركؿ**ككاحات كادم سكؼ ػككادم ريغ جنكبا 

 

                                                           

كُسميت ...ىك اسـ عربي أطمؽ عمى المناطؽ المجاكرة لبسكرة بعد الفتح اإلسالمي تمييزا ليا عف زاب العراؽ كزاب المكصؿ  *
الزاب الشرقي كالزاب الغربي كالزاب القبمي كالزاب الظيراكم كُذكرت الزيباف )بزاب بسكرة ثـ قسمت إلى عدد مف الزيباف 

التسمية  كقد تعكد. كعاصمتيا بسكرة عند البكرم كاإلدريسي كابف خمدكف كالكرتالني كالعياشي كياقكت الحمكم كليكف اإلفريقي
تمثؿ الزيباف حسب الجغرافييف الفرنسييف الجزء الشمالي مف الصحراء .  مف العيد الركماني بالمنطقةzabos أك zabaإلى 

: شرؽ بسكرة كجنكب شرقيا)الشرقية، حيث يحدىا شماال األكراس كجنكبا كاد ريغ، كشرقا كاد العرب، أما غربا فقبائؿ أكالد نايؿ 
بكشقركف، كليشانة، كزعاطشة، : كغربيا.فمياش، كدركح،كشتمة،كسيدم خالد،كسريانة،كتيكدة،كقكرتا، كسيدم عقبة

عبدالقادر قكبع  :  ينظر منعة، كغسيرة، كتاجمكت، كمشكنش ، كخنقة سيدم ناجي:كشماليا. كطكلقة،كالعامرم، كفكغالة
 ، مذكرة شيادة ماجستير في التاريخ معاصر ،1954 و 1920الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان وميزاب بين سنتي ،

 .                             9،ص 2008-2007 ،بكزريعة، خدة يكسؼ بف بف جامعة،قسـ التاريخ ،كمية العمـك االجتماعية
 كمـ جنكب شرؽ العاصمة  600تشغؿ منطقة كادم ريغ الجية الشمالية الشرقية مف الصحراء الجزائرية عمى مسافة  **

 كمـ مف بالد الزاب إلى 80عمى بعد  عبارة عف منخفض يبدأ مف منحدر أـ الطيكر، ك بالضبط مف عيف الصفراء ،كالمنطقة
                            كمـ160 كمـ جنكب تقرت، ليمتد بذلؾ عمى مسافة مف الشماؿ إلى الجنكب قدرت بحكالي 30
،مجمة الكاحات لمبحكث كالدراسات ، ريغ وادي بمنطقة الفرنسي االستعماري التوغل سياسةبف صغير حضرم يمينة ، :نظر م

 .28، ص2014 كاالجتماعية ،جامعة غرداية ،اإلنسانية،معيد العمـك  2،العدد

 ،منشكرات المتحؼ الكطني 1912-1881توسع االستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري إبراىيـ مياسي ، (1)
 . 1،ص1996لممجاىد ،الجزائر ، 
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كىك الذم يشغؿ الجزء األكبر مف الصحراء ،كيتمػػػػػػػػثؿ في أكبػػػػػػر المساحات التػي : القسـ الثاني 
تغطييا الكثباف الرممية ،كتتمثؿ في العرؽ الشرقي الكبيػػػػر كالعػػػػػػػػػػػرؽ الغربػػػػػػي الكبير إلى جػػػػػػػػانب 

،كىي صحراء حصػػكية *ككذلؾ تتمثؿ في تضػػػػػػػػػػػػاريس الرؽ .عركؽ أخرل ثانكية كعرؽ الشاش 
                                               5( (1).تكاد تككف خالية مف مظاىر الحياة مثؿ رؽ تنزركفت 

المنطقة اليضابية كىي في معظميا ذات تككينات جػػػػػػػػيريػػػػػة كمنيا  6يتمثؿ في: القسـ الثالث أما)
ىضبة الحمادة التي تمتد في الجزء الشمالي مف الصحراء إلى الجنكب مف السمسػػػػػػػػمة األطػػػػػػمسية 

شمػػػػػػػػػػػػػػػػػاال كتػػػػػػػػػػػرتفػػػع ° 30،ك°27كىضبة تادميت الكريتاسية الفسيحة كالممتدة بيف دائرتي عرض
كقد غطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيا عمى امتداد مئػػػػػػػػػػػػػػػػػات الكيمكمتػػػػػػػػػػػػػرات مف الشػػػػػػماؿ . متر 600إلى عمك يناىز 

                                                              (2).إلى الجػػػػػػػػػػػػػػػػػنكب طبقػػػػػػػػػػػة مف المػػػػػكف األحمر القديـ 
خاص بالمرتفعػػػػػات التي تتمػػػػػػػػػػػركز في الكسػػػػػػػػػػط بالجنكب الشرقي كتمػػػػػثميا منطقة :كالقسـ الرابع 

التاسيمي كمنطقة اليقار ،فاألكلى عبارة عف صخكر صمصاؿ رممي شاىقة كمتػػػقطعة ،كأصبحت 
  الرسكمػػػػػات)ىذه المنطقة مف أىـ سجالت التراث اإلنساني في العػػػػػػػػػػػالـ بعد العػػػػػػػػثكر عمى أقػػػػػدـ

 المعبرة عف حياة كمناخ المنطقة في القدـ ،حينما كانت تمػػػػػػػؾ األراضي خضراء تأكم إلييا أالؼ
كمـ 75000(إما المنطقة الثانية كاسػػػػػػػػػعػة المساحة حكالي.الحيكانات كتشتمؿ عمى نباتات كثيفة 

معظميا مف الصخكر القديمة البركانية التي تعرضت إلى عممية الحت كرغـ ذلؾ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ بيا 
 متر كىي أعمػػػػػػػػػػػػػػػػى قمة 2918التي تبمغ  (في اليقار)مترا كقمة تاىات 3000قمـ عالية تقارب 
 .(3 )جبمية في الجزائر

                                                           

 اليادم قطش كعبد :  ينظر.عبارة عف مناطؽ كثيرة الحصى كىي قميمة االرتفاع كتعرؼ باسـ السيكؿ الصحراكية : الرؽ*
.  35الرحماف احمد، المرجع السابؽ،ص 

 ،2009  ،دار اليدل ،الجزائر ،1916 -1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية عميراكم احميده كآخركف ،(1)
 .11ص

  . 20،ص ...توسع االستعمار   مياسي ،إبراىيـ(2)
. 11عميراكم احميده كآخركف،المرجع السابؽ ،ص(3)
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 :المناخ  (ج 8)

لقد كاف لمكضع الجغرافي انعكاس مباشر عمى مناخ الصحراء الذم يتميز بإرتفاع  درجة     
،كما تنخفض في الشتاء إلى درجػة الصفر ،باإلضافة إلى ىبكب  °50الحرارة فيو تصؿ إلى 

 تزيػػػػد مف قسكة المناخ الصحراكم كعدـ (2)رياح جافة في بعض األحياف متميزة بعكاصؼ ىكجاء
إستقراره ،كتبمغ شدتو إلى درجة عالية مف السرعة بحيث تفػػػػػػػػػػػػػػػػػػتت الصخكر كتعرم األرض 

كتعرقؿ مجرل الحياة اليكمية ،كىناؾ رياح تيب خفيفة كلكنيا التػػػػػػػػػػػمبث أف تتحكؿ إلى إعصار 
 كمعناىا الريح «الشييمي»كزكابع ،كنجد تسمياتيا تختمؼ في الصحػػػػػػػػػراء الجػػػػػػػػػػػػػزائرية تسػػػػػػػػػػمى 

الجنكبية ،كأما الرياح الخطيرة كالزكابع المثقمة بالرمػػاؿ كالػػػػػػػػػػػػغبار،كالتي يسمييا الفرنسيكف 
                     ك       (. 3)،فيي الرياح الجنكبية الشرقية الحارة  (sirocco) «سيرككك»
   األمطار تتميز بندرتيا كعدـ انتظاميا ػكلقد تمر السنتاف كالثالثة أعكاـ دكف أف تػػػػػػػػػػػػػنزؿ اؿ

،فػػػػػػػػػػػػإذا مانزلت تككف في ىيئة زكابع قكية عنيفة تمأل في ساعات قميمة مجارم األكدية الجافػػػػػػػػػة 
ممـ في باقي المناطؽ 50ممـ كتتراجػػػػػػع إلى مادكف 200- 50حيث اليزيد متكسطيا السنكم عف

كتعكد ظاىرة الجفاؼ في الصحراء إلى ككنيا تقع في المنطقة المدارية التي تيب مف الصحراء  
نجد أف ىطكؿ األمطار في المناطؽ الصحػػػػػػػػػػػػػػراكية (4)نحك المناطؽ االستكائية ،كىي رياح جافة 

يككف في فترات كتككف إما غزيرة أك عمى شكؿ فيضػػػػػػانات حيػػػػػػػػػػػػث جيكلكجػػػػػػػػػػػػػػػػػية األرض تؤدم 
التسرب المياه في األنيار كالكدياف كالتفتقد عف طريؽ التبخر بسبب الحػػػػػػػػػرارة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػديدة كذلػػػػؾ 

 . (5)الستمرار الكائنات الحية العيش فييا 

                                                           
. 11عميراكم احميده كآخركف،المرجع السابؽ ،ص (1)
 .12،صالمرجع نفسو  (2)
 .16اسماعيؿ العربي ،المرجع السابؽ ،ص (3)
 .196 ،الناشئة اإلسالمية ،الجزائر ،صجغرافية القطر الجزائرياحمد تكفيؽ المدني، (4)

(5) Cat, Édouard. A travers le Désert, Librairie Gedalge , Alger , 1892,p49. 
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   كنجد في الغالب المطر الصحراكم لو فترتيف إحداىما ،تبتدئ مف شير نكفمبر إلى شير 
جانفي عندما تيب الرياح الشمالية الغربية الممطرة عمى اليكامش الشمالية ،أما الثانية فتبتدئ 

.                        (1)مف شير سبتمبر كذلؾ عندما تيب الرياح المكسمية عمى اليكامش الجنكبية 
  تنقسـ األكدية في الصحراء الجزائرية حسب مناطػػػػػؽ منابعيا إلى أكدية السفكح الجنكبية ت

 كمف أكدية القديمة مف *لألطمس الصحراكم ، كتتجو مف الشماؿ إلى الجنكب ماعدا كادم جدم
الشػػػػماؿ إلى الجنكب نجد كادم العرب ،كالكادم األبيض المنحػدراف مف جبػػاؿ األكراس كيصباف 

 باإلضافة إلى ذلؾ نجد أكدية الجية الجنكبية الغربية مثؿ كادم أنامكس **في منخفض ممغيغ 
أما األكدية المنحدرة مف جباؿ اليقار فتظير في شكؿ منحدرة في .(2 )***ببشار ككادم الساكرة  

.  4 *عدة اتجاىات أىميا كادم تمنراست الذم ينبع مف مدينة تمنراسػػت،ككادم تافاساست
  ؿ        . (3) كتتميز أكدية اليقار بفيضانيا في فصؿ الصيؼ بسبب األمطار في ىذا الفصؿ

بالضآلتو كاف لمظركؼ المناخية في الصحراء انعكاس مباشر عمى النبات  الذم تػػػػػتميز  لقد
 9.(4)كتحممو لمجفاؼ كالحرارة المرتفعة كالبركدة الشديدة في نفس الكقت،كالنخيؿ،كأنكاع أخرل

                                                           
. 12،المرجع السابؽ ،صعميراكم احميده كآخركف  (1 )
 كانت نتيجة انكسارية الصحراكم،كيجرم في منطقة األطمسالذم يسير عمى طكؿ السفكح الجنكبية لجباؿ :كادم الجدم *

 الصحراكم متجية مف الجنكب الغربي نحك الشماؿ الشرقي مارا بمدينة االغكاط األطمس سمسمة أصابتلمحركة االلتكائية التي 
 الصحراكم كبذلؾ فيك األطمس كما يصرؼ جزءا كبيرا مف السفكح الجنكبية لسمسمة . شط ممغيغ إلى يصؿ أف إلىكاكالدجالؿ ،

 . 28، ص  المرجع السابؽ ،عبد القادر حميمي ،عبد القادر حميمي:نظرم الصحراكية ماءنا  األكدية أكفر
عميراكم :ينظر    . تحيط بو الكثباف الرممية كتظير في حكافو النباتات الصحراكية المتنكعةاألرجاءشط كاسع : شط ممغيغ **

. 14احميده كآخركف ،المرجع السابؽ ،ص
يسمى بطريؽ النخيؿ حيث قامت عميو حضارات قديمة مازالت تشيد بيا تمؾ اآلثار المنتشرة ىنا كىناؾ عمى :كادم الساكرة***

 الجنكب مف عيف صالح في قمب الصحراءّ ،كيعتبر كادم  إلىطكؿ الكادم مف كمكمب بشار حتى مصبو بسبخة المخرقف 
 . 29، ص  المرجع السابؽ،عبد القادر حميمي:نظرم. الساكرة في الكقت الحالي شرياف الحياة تنتشر عمى طكلو كاحات النخيؿ

 . 29، ص  المرجع نفسو  عبد القادر حميمي ،: نظر(2)
 النيجر ككادم جارات الذم يصرؼ السفكح الشمالية الغربية لجباؿ جميكريةالذم يربط بيف قمب اليقار ك:كادم تافاساست4*
                                         .29ص، المرجع السابؽ ،عبد القادر حميمي:نظرم .فتيس بيضبة اليقار إ
 .14،المرجع السابؽ ،صعميراكم احميده كآخركف(3)
 .21،ص ... توسع االستعمارابراىيـ مياسي ،(4)
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      :                                              وصف الصحراء الجزائرية 1-2 
  :المناخ القديم لمصحراء(أ

 السنيف آالؼ إلى حضارات عريقة تعكد كقيػػػػػػػػػاـ  عمى التكاجد البشرم األثريةتدؿ الدراسات     
 قاحمة بؿ كانت مناطؽ ذات صحراء ىذه المناطؽ لـ تكف في تمؾ الفترة إف،كالجدير بالذكر 

     ك          ك                                      10  . (1) غزيرة ،كنباتات كثيفةأمطار
بسبب  اليـك عميوفي الكاقع لـ يتغير المناخ ىك أيضا كربما كاف أكثر رطكبة مما ىك    كك

كمما قكل   اختالفا،أما في عصكر ما قبؿ التاريخ يختمؼ عما ىي عميو اليـك تضاؤؿ النبات
 أم أقدـ إنساف ، إفريقيا الشمالية اقتربنا مف أكائؿ تمؾ العصكر فاإلنساف األكؿ الذم ظير في 

 قرنا كالثالثكف كاألربعكف  . أك أربعمائة ألؼ سنة تقريبا عاش منذ ثالثمائة ، عثر عمى أثر لو 
أطكارىا المختمفة  لـ يزؿ يشاىد  إال أف نفس المنظر الطبيعي . إنساف ىذا العصر التي يذكرىا 

                                                                                            (2)اليكـ  ماقبؿ التاريخ نجد اختالؼ النبات كالحيكاف عما عميو عصكر أما في.
 سنة قبؿ الميالد ألؼ 19كيذىب عمماء المناخ عمى اف المرحمة الجافة ظيرت منذ حكالي   ك

  "الجميدية الصحراء "  باسـ العممية  األكساط صحراء كبرل تدعى في أثناءىاحيث انتشرت 
  المرحمة تسمى بةػػػػرط مرحمة  سبقتياالجافة المرحمة كىذه ، إفريقيا مف الشمالي الجزء غطت
 تدادمػػػػاالمنػػػػػػػػػػػػػػطقة  فييا شيدت التي كىي الؼ قبؿ الميالد ،19الؼ ك38  بيف العاترية الرطبة

. (3) *العاترية  الحضارة

 
                                                           

. 24ص ،...االستعمار توسع  ابراىيـ مياسي ،(1)
، م 847 اإلسالمي الفتح إلى من البدء األقصىتونس الجزائر المغرب " الشمالية إفريقياتاريخ ندرم جكلياف ،أ شارؿ (2)

                                         .30،ص2011ليبيا ، تكالت الثقافية، محمد مزالي ،البشير بف سالمة ،مؤسسة :ريبتع
مذكرة ماجستير ،تاريخ قديـ ،كمية التاريخ ،(المعتقدات والفن الصخري )الطاسيمي ازجر في ماقبل التاريخ لخضر بف بكزيد ،( 3)

 .20،ص 2008-2007، )2(،جامعة الجزائر 
 .كمـ جنكب تبسة ،كجدت بو بقايا ميمة مف رؤكس السياـ كأدكات أخرل 90نسبة إلى مكقع بئر العاتر: الحضارة العاترية*

  . 20لخضر بف بكزيد ،المرجع نفسو ،ص: ينظر 
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  ،حيثمضت سنة آالؼ 10 حدكد في تقريبا  انتيت قد الجفاؼ مرحمة  حسب الدراسات إف ح
 حسب تختمؼ كىي ،مضت سنة 12000ك 13000 بيف الصحراء إلى عادت الرطكبة فأ

 مف آالؼ لعدة استمر الذم الجفاؼ بسبب سكانيا مف تفرغ الصحراء كادت ،ك المناطؽ
 الحجرمالعصر  قبؿ األثرية الطبقة في كالحيكاف اإلنساف بقايا فقداف يفسر ما ىذا السنيف،ربما

                                                                                 11(1).،ككاف االختالؼ بيف الباحثيف حكؿ المراحؿ الرطبة كالجافة في الصحراءالحديث
 السنكات في األثرية األبحاث تجيب قد فربما ذلؾ االختالؼ  تأكيد مف العمماء يتمكف لـ   كك

 كعاد اليطكؿ إلى عادت األمطار فإف أمر مف يكف ،كميما التساؤالت ىذا مثؿ عمى المقبمة
 تعرضت ثـ ـ، ؽ 8000 حكالي في مثاليا المناخ أصبح ،حيث الصحراء معيا السكاف إلى

ألخرل  منطقة مف يختمؼ كىك سنة ألؼ مف يستمر ألكثر لـ الذم الجفاؼ لخطر الصحراء
 ألؼ حكالي الجفاؼ ىذا استمر حيث ـ ؽ 4500 حكالي في كانت المرة ىذه األمطار ،عكدة
 حكالي في حيث الصحراء في المناخية التذبذبات كتستمر ـ، ؽ 4500 إلى 5500 مف سنة

 قصيرة رطبة مرحمة في األمطار سنة،تعكد ألؼ تدـك أخرل جفاؼ مرحمة تحدث ـ ؽ2500
 .                                                                       (2 )تدكـ خمسمائة سنة يمييا الجفاؼ الذم يتزايد تدريجيا ليكرس المناخ الحالي 

عمى الجزائر كالصحراء أمـ عديدة منذ العصكر الحجرية إلى  كقد تعاقبت:  سكان الصحراء (ب
،السكاف األصميكف ،كالفينيقيكف ،كاف كانكا لـ يتػػػػػػػػػػػكغمكا *(البربر )الفتح اإلسالمي منيـ األمازيغ 

 الذيف شيدكا قالعا كحصػػػػكنا عمى التخػػػػػػػػػػػػػػػكـ فإلى الداخؿ إال قميال ،ثـ الركماف كالركـ البيزنطيك
الشمالية لمصحراء ،ككاف لمعرب الذيف كفدكا مف شبو الجزيرة العربيػػػػػػػػػػػػػػػة خالؿ الفتػػػػػػػػح اإلسالمي 
،كبعده اثر كبير في تعمير شماؿ إفريقيا عامة كالمناطؽ الصحراكية خاصة ،كقد استطػػػػػػػاعكا أف 
ينصيركا مع السكاف األصمييف مككنيف بذلؾ امة كاحدة يرجع الفضؿ في تماسكيا كتآخيػػػػػػػيا إلى 

 .(3)الديف اإلسالمي كالمغة العربية 
                                                           

(1) Malica  hachid ,tassili –n-Ajjer au source de l'histoire il y a 50 siècle avant les pyramids, 
Edition paris –méditerranée,France, (1998), p168.  

 .21لخضر بف بكزيد،المرجع السابؽ ،ص (2)
 عندىـ تزاؿ كال كانت كالمغة. السامية المغات أصؿ ىك البعيد أصميا يككف أف المحتمؿ مف ليبية ليجات يتكممكف البربر كاف *

 كتابة يحذقكف كانكا أنيـ غير "لغتيـ أداتيا الكتابة عمى تعتمد مدينة أقامكا البربر أف البتة نعمـ كال "باسي قاؿ كقد مشافية أداة
 شبيية حركؼ كتؤكد كتابة 1125 اآلف حتى كاكتشفت( بآثارىا الخطكط عمـ احتفظ فينيقية كانت كربما مجيكال أصميا بقي

 مف بالرغـ الميبية قراءةالخطكط اآلف حد إلى تعذر أنو غير. المغتيف حركؼ بيف قرابة )التيفيناغ( الحالي الطكارؽ خط بحركؼ
 .66نظر شارؿ اندرم جكلياف ،المرجع السابؽ ،ص. ينيةتكالال البكنيقية في منيا عشريف يماثؿ ما لدينا يكجد أنو
  .22ص ،...االستعمارتوسع  مياسي ،إبراىيـ (3)
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يتميز سكاف الجنكب الجزائرم بخصائص اجتماعية تختمؼ عف خصائص سػػكاف الشماؿ    
،كأنيـ يعيشكف في نظاـ اقتصػػػادم يقكـ (1)الجزائرم ،كاىـ ميزة انو مجتمع قبمي ،اغمبو رحؿ 

تربية الحيكانات كينتجعكف مناطؽ الرعي تبعا لما تمميو ظػػػػػػػركؼ الطػػقس كتكفر  أساسا عمى
يخضع لمتغيرات المكسػػمية،بؿ ىـ   ال*العشب،كنجد أف انتجاع الرحؿ مف العرب كالطكارؽ

ينتجعكف كمما نفذ الكأل في المنطقة التي يقيمكف فييا كيسيركف في اتجاه المناطؽ الػػػػػػػتي ىطمت 
كلكف ىذه الظاىرة تصدؽ عمى المشتغميف بتربية الغنـ أكثر مما تصدؽ عمى .األمطار فييا ،

القبػائؿ التي تمارس تربية الجماؿ كالتي تياجر إلى مناطؽ بعيدة كقمما تعكد إلى أكطانيا 
                                                                                  (2)األصمية
نجد بعض األسػػر تنسػػب نفسيا إلى أصؿ مناطقيا أك أصؿ أجدادىا كيدفعيا الحنيف إلى        

.                                                                الرجكع إلييا، فنجد في األسرة الكاحدة يختمفكف حكؿ أصػػميـ نتيجة الترحؿ الذم كاف
  كعمى الصعيد العالقات االجتماعية نالحظ في مجتمع الرحؿ اختفاء كؿ اثر لمتفرقة كالتمييز ك

العنصرم الذم يكجد في بعض مناطؽ الػػتؿ،فاف العػػػربي كالبربرم كاألبيض كاألسكد يتعايشكف 
 ك                .             (3)جنبا إلى جنب في ظركؼ اقتصادية كطبيعية كمتشابية

كحينما تعرضت الجزائر لمغزك الفرنسي ىب سكاف ىذه المنػاطؽ مع إخكانػيـ في الشماؿ لمدفاع 
 .12(4)عف الكطف كخاصة أثناء مقاكمة األمير عبد القادر 

                                                           
. 9كآخركف ،المرجع السابؽ ،ص حميدهأعميراكم (1)
راوية بالجنوب صحهذه الطبقة من صنهاجة هم ملثمون المواطنون بالقفر وراء الرمال ال»: يعود نسبهم كما يقول ابن خلدون*

بعدوا في المجاالت هناك منذ دهور قبل الفتح اليعرف أولها فاصحروا عن األرياف ووجدوا بها المراد وهجروا التلول أ
وجفوها واعتاضوا عنها بالبان األنعام ولحومها انتباذا عن العمران واستئناسا باالنفراد وتوحشا بالعز عن الغلبة والقهر فنزلوا 
من ريف الحبشة جوارا وصاروا مابين بالد البربر وبالد السودان حجزا واتخذوا اللثام خطاما تميزوا بشعاره بين األمم،وعفوا 

طة اخوة صنهاجة كلهم مابين مثم ل.فزغاوه .فناوكا.فوتريكه .فسموفة .في تلك البالد وكثروا وتعددت قبائلهم من كذاله ولمتونة 

ديوان )تاريخ ابن خمدون ، عبد الرحماف ابف خمدكف  :ينظر«  ...الى غدامس من قبيلة طرابلس وبرقة البحر المحيط بالمغرب
 ،الجزء السادس  ،دار الفكر ،بيركت (المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكبر

 .375،ص2000،
. 39إسماعيؿ العربي،المرجع السابؽ ،ص(2)
. 41المرجع نفسو ،ص(3)
 27ص،...االستعمارتوسع إبراىيـ مياسي ،( 4)
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                                               :امتداد الفرنسي لمصحراء الجزائرية : ثانيا13
الصحراء الجزائرية قمب العالـ لما تحتمو مف مكقػع استراتيػػجي  تعتبر: البعثات االستكشافية2-1

      (1)جغرافي ػػػ كسطي فيي بمثابة جسر عالمي يربط األجزاء المختمفة شماال كجنػكبا كشرقػا كغربا 
 كخاصة الفرنسييف  كلـ يقدـ الرحػػػػػػػػػػالكف فلكف بقيت طيمة قركف عديدة مجيكلة لدل األكركبيي

القدمػػػػػػػاء اإلغريؽ كالركماف إال معمكمات ضئيمة كمحدكدة ألنيـ كانكا عمى أطراؼ الشمالية 
.                                                                  (2) كقكاعد العسكرية كسكنية في تبسة كاألكراس فكأقامػػػػػػػػكا قمػػػػػػػػػعا خاصة الركمانيي

  كنجد في العصر اإلسالمي أف الرحالة العرب المسممكف ،الذيػػػػػػػػف ذكػػػػػػػركا معالمػػػيا كظركفيا ك
أبك عبيدة  )السياسية كالحضارية في كتبيـ أمثاؿ ابف حكقؿ في القرف العاشر ميالدم كالبكػػػػػػػرم 

خالؿ القػػػػػرف  *14في القرف الحادم عشر المػػػػػػػػػػػيالدم كاإلدريػػػػػػػػػػػػػسي(اهلل  بف عبد العزيز البكرم 
نزىة المشتاؽ في ذكر األمػػػػػصار »،نجد أف األكركبيكف قد ترجمكا كتابو(3)الثاني عشر الميالدم 

إلى الالتينية في كقت مبكػػػػػػػػػػػػػر ،كطبػػػػػػػع في «كاألقطار كاآلفاؽ كالبمداف كالجزر كالمدائف كاآلفاؽ 
 . (4 ).مرة بصكرة مختصرة ،كبقي مرجعا لعمماء أكركبا الجغرافييف  ،ألكؿ1619ركما عاـ 

                                                           
 

. 395،ص 2005،دار ىكمو ،الجزائر ،1934-183االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية  مياسي ،إبراىيـ (1)
 . 61،ص 1999،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،الممتقيات الوطنية والدولية  مع تاريخ الجزائر في يحي بكعزيز ،(2)
 األقصى بالمغرب ػة ،كلد في مدينة سبتاإلسالمي في الغرب المسمميفرائد الجغرافييف (1166-1099 )اإلدريسيالشريؼ *

،،ثـ قاـ بعدة رحالت إلى األندلس كبالد المغرب العربي ،كجنكب فرنسا ،كايطاليا كاليكناف كاعتكؼ عمى الدراسة كالتحصيؿ 
 آسيا الصغرل ،كحتى انجمترا ،كفي األخير استقر بو المقاـ في باليرمك بصقمية ،كحظي بالتقدير لدل ممكيا ركجػػػػػػػر الثػػػػػػػػػػػاني 

Roger 2  نزىة »:، بفضؿ نبكغو كتضمعو في عمـ الجغرافيا ،فكمفو بكضع كتاب لو في ىذه المادة ،كأنجزه بسرعة ،كسماه
كأصبح يعرؼ بالكتاب الرجاكم نسػػػػػػػػػػػبة إلى .«المشتاؽ في ذكر األمصار كاألقطار كاآلفاؽ كالبمداف كالجزر كالمدائف كاآلفاؽ 

كجمع بيف الجغرافية .ركجر فيما بعد ،كقد زكده اإلدريسي بحكالي سبعيف خريطة كانت أحسف مف خرائط الجغرافييف السابقيف لو 
 كالفمكية ،كقسـ األرض إلى سبعة أقاليـ عرضية ،ككضع خريطة جامعة لمكرة األرضية رسميا عمى كرة مف الفضة ةالكصفي
 .  أكقية ،كخطط عمييا تمؾ األقاليـ السبعة المتكازية عرضيا ابتداء مف خط االستكاء 1800كزنيا 
 . 34يحي بكعزيز ،المرجع نفسو،ص:ينظر 

 .395ص،....الفرنسياالحتالل  مياسي ،إبراىيـ(3)
 . 34يحي بكعزيز ،المرجع نفسو،ص (4)
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 في رحمتو الثالثة إلى الجزائر كسجؿ لنا ماالحظػػػػػػػػػػػػو في كػتابو تحفة *ككذلؾ ابف بطكطة 
فمف أفعاليـ الحسنة قمة الظمـ ،فمػػنيـ ابعد :" ... النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار 

يخاؼ  الناس عنو ،كسمطانيـ ال يسامح أحدا في شيء منو كمنيا شمكؿ األمػػػػػػػػػف في بالدىـ فال
المسافر فييا كال المقيـ  مف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ كال غاصب كمنػػػػػػػػػػػػيـ عدـ تعرضػػػػػػػػػػػيـ لمػػػػػاؿ مف يمػػػػػكت 

.                                                                           ( 1)...."ببالدىـ
أما الرحالة أبك الحسف بف محمد الكزاف المعركؼ في الغػػػرب المسيػػػػػػػػػػحي ليكف اإلفريقي ،الذم 

كصؼ إفريقيا ،فاعتمدكه عدة قركف لمتعرؼ عمى شمػػػػػػاؿ ىذه القػػػػػػارة ،كقد كتبو :ألؼ كتاب 
الحسف الكزاف بالعربية ثـ ترجـ إلى الالتينية ،عندما كاف مقيما بالفاتيكاف خالؿ بابكية ليك 

.                                                                                          ( 2)العاشر ،كبقي ىذا الكتاب مرجعا كذالؾ ألكركبا حتى القرف التاسع عشر 
   ككانت رحمة ابك الحسف إلى الصحراء في مطمع القرف السادس عشر قّدـ مف خالليا عدة نك

 :مػػػػػػػعمكمات ىامة عف ىذه البقاع منيا 

 15ال تحمؿ ىذه الصحارم اسـ الدارج بينػػػػػػنا ،بيػػػػػػػػػػد أنيا تنقسػػػػػػػـ إلى خمسة أقساـ ،أطمؽ عمى»
أكلئؾ ىـ النكميديكف الذيف  ...كؿ منيا اسـ القكـ الذيف يسكنكف فيو ،كيجدكف كسائؿ معاشيـ 

الزناتة ،الكنزيقية الممتة،كالبرداكة ،كتكجد في ىذه المناطؽ : ينقسمكف الخمس مجمكعات ىي 
بعض البقاع التي تتخذ أسماء فريدة بسبب نكعية البالد مف جكدة ،أك رداءة ،مػػػثؿ األزكاء  

،التي عرفت بيذا االسػػػـ بسػػػػػػػػػػػػػػػبب عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيا كجفافػػػػيا ،كآيير عبػػػػػػػارة عف  صحػػػػػػػػػراء ،كالذم 
 .(3)«ناؿ ىذا االسـ بسبب عذكبة ىكائو المعتدؿ 

                                                           

ـ ،كلو 1377 في مراكش متكفى 1304 المعركؼ بابف بطكطة المكلكد في طنجة عاـ إبراىيـبكعبد اهلل ابف محمد بف أ ىك * 
 خركجو إف ،كالذم ذكر في كتابو اإلسفار كعجائب األمصاركتاب يعرؼ برحمة ابف بطكطة المسمى تحفة النظار في غرائب 

 كطنو كبدا إلىيرجع  وبعد ذلك لم ىػ ،معتمدا حج لبيت اهلل725 طنجة في يـك الخميس الثاني مف رجب عاـ رأسوكاف مف مسقط 
تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب »رحالت ابن بطوطة أبك عبيدة اهلل المعركؼ بابف بطكطة ،: ينظر    .برحالتو
. 4،ص 1958،مصر ،2ج،«األسفار

 .206،207 بابف بطكطة،المرجع نفسو ،ص(1)
 .35يحي بكعزيز،المرجع السابؽ،ص(2)
 .396ص،...االحتالل الفرنسيإبراىيـ مياسي ،(3)
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      إف الصحراء اإلفريقية قد شيدت خالؿ العصكر الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى كبداية العػػػػػػصر الحديث مدا 
إسالميا كاسعا عف طريؽ تجار كسكاف المغرب العػػػػػػػػػربي كصعػػػػػػػػػػػػػػيد مصر ،كلعػػػػػػػػػػػػب المرابطكف 
كالمكحدكف دكرا ىاما كبارزا في نشر الديف اإلسالمي حتى أعماؽ الصحراء ،كحيث قامػػػػػػػػػػت بيا 

،كما قامت بيا مجمكعات (عاصمة مالي)مراكز عمرانية كحضارية كبيرة أبرزىا مدينة تمبكتك
 .(1)مف اإلمػػػػػػػػػػػػارات كالممالؾ اإلسالمية 

    حيث لعبت التجارة دكرا كبيرا في ربط العالقات الكدية بيف الممالؾ كسػػػػػػػػػكاف جنػػػػػػػػػكب 
المغرب العربي لذلؾ استيكل ىذا النشاط التجارم الكاسع كالمزدىر بالصحراء الدكؿ األكركبية ، 
كاىتمكا بيا عندما شرعكا في الكشكؼ الجغرافية البحرية االستعمارية خالؿ القرف الخامس عشر 

 قامكا بالدكراف حكؿ القارة اإلفريقػػػػػػػية لمكصػػػػػػػػػػػػػػكؿ إلى بالد الػػػػػػػػػػػػيند ف ،نجد أف البرتغاليكقمابعد
 كمطػػػػػػػػػػػػمع القػػػػػػػػػػػرف 18كفي أكاخر القرف.بحثا عف البيارات ،كغيرىا مف سمع الشرؽ األقصى 

 .(2)ـ اشػػػػػػػػتد التنافس االستعمارم بيف الفرنسييف ،كاالنجميز ،كاأللماف ،حكؿ القارة اإلفريقية19
   ككاف االنجميز أكؿ مف أبدل بإفريقيا كالصحراء ،بدأت أسػػػػػػكاؽ انجمتػػػػػػػػػػػرا تػػػػػػػػتقمص في أمريكا 

.        (3)الشمالية ،النيـ كانكا يركف في الصحراء سكقا رائجا لبضائيـ كمكردا ىاما لممكاد الخاـ 
  كاقتضى األمر أف تكتسي محاكالت التكغػػػػػػػػػؿ في المناطػػػػػػػػػػػػػػؽ الكاقػػػػػػػػػػػػػػعة في جنكب الصحراء ك

 *كقػػػػػػػػػػػػػػد بمغ التضػػػػػػػػػػػػػػػػػػميؿ كالتدليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس في جػػػػػػػػػيكد الجمعيػػػػػػػػػة اإلفريػػػػػػػػقية.طابعا عمميا إنسانيا
((Africain Association ـ،التي كانت تيدؼ إلى تشجيع كتعزيز التنقيػػػػػػػػػػػػػػب في 1877عاـ

 البشػػػػػػػػػػرم،كلكي تضػػػػػػػػػػػمف تأييػػػػػػػػػػػػػػػد الداخمية في إفريقيا كمكافحة الرؽ،كالتجارة في المحـ المناطؽ
 16   .(4) *الكنيسة

                                                           
 .40ص،... الفرنسي التوسعابراىيـ مياسي ، (1)
 .64يحي بكعزيز ،المرجع السابؽ ،ص (2)
 .24،ص1999 ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،من قضايا تاريخ الجزائر المعاصرابراىيـ مياسي ، (3)
 .كانت الحياة العممية في العصكر الكسطى مقيدة بقيكد الكنيسة ،لذا كانت الكشكؼ العممية األكركبية نادرة*

 ،دار النيضة التاريخ األوروبي الحديث من عصر النيضة إلى مؤتمر فييناعبد الحميد البطريؽ ،عبد العزيز نكار ،:ينظر 
 .39،ص 1971العربية ،بيركت ،

(4) Demoulin ,Léxploration du sahara,Annales de géographie 1931 ,N°266,p338 



 الصحراء الجزائرية مف منظكر االحتالؿ الفرنسي                   التمييدم الفصؿ

  
21 

 
  

    حيث في نفس السنة التي تشكمػػػػػػػػػػػػػت فييا الجمػػػػػػػػػػػػػػػػعية ،ارتبطػػػػػػػػػػػػػػت بسائػػػػػػػػػػػػح اسمو ليديػػػػػػػػػارد 
(LEDYARD) ليقكـ برحمة كيخترؽ خالليا القارة اإلفريقية ،في حركة بسيػػػػػػػػػػػػػػػػطة مف أقصاىا 

إلى أقصاىا ،في اتجاه مف الشرؽ إلى الغرب كلكف ىذا السائح كانت تنتظره مغامػػػػػػػرة أخرل قبؿ 
ضحية لمحمى ، كذلؾ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػد أف أتػػػػػػػـ . مغامرة الصحراء فقد مات قبؿ أف يبدأ رحمتو،في مصر

 .(1)استعداده لمسفر
( LUCKS)األلماني كلككاس (HORN- MEN)   كقامت الجمعية بإرساؿ ىكرف ماف 

لكنيػػػػػػػػػػػـ ماتكا ،إما بسبب المرض أك قتمكا فاتجيت األنظػػػػػػػػػػػػػار بعد ذلػػػػػػػػػؾ إلى نيػػػػػػػػػػر غامبيا 
لمشركع في إرساؿ البعثات مف ىذه الناحيػػػػػػػػػػػػة الف البريطػػػػػػػػػػػػػػانييف قد  (غرب القارة اإلفريقية)

قنصؿ في مراكش فبدا رحمػتو سنة " ىيكتكف"أسسكا بيا بعػض المراكز التجارية ،كما أرسؿ 
 .(2) أخباره تـ في مصب نير غامبيا كتكغؿ نحك الداخؿ ثـ انقطع1790

الذم كصػػػػػػػػػؿ إلى *(MONGO PARK)"مكنغك بارؾ "  كبعد ذلؾ كاف  االختيار إلى الرحالة 
 (شػػػػػػرؽ قػػػػػػػػػػػػػػػػارة إفريقيا ) ـ،حيث مكث خمسة أشير في بيزانيا 1795ساحؿ غامبيا في جكاف 

الذم كانػػػػػت لو صالت حسنػػػػػػػػػة مع بعض " ليدلي"مع تاجر بريطاني يقيـ عمى الساحؿ يدعى 
 17 .(3)تجار الداخؿ كخاصة تجار الرقيؽ الذيف ليـ معرفة جيدة بالمسالؾ الصحراكية 

    أما في مارس عـز بارؾ عمى الكصكؿ إلى نير النيجر مع خادمو ،كلكنو كقػػػػػػػػػػػػع فػي أسر 
تجار الرقيؽ فحجزكه مدة تقارب األربعة أشير ،كاستطاع بعدىا أف يسرؽ حصانا كييرب 

كفي .،كبعدىا إلى بالد كاماليا ،كألؼ كتاب أعطى فيو حقائؽ جغرافية عف إفريقيا كسكانيا 
 انطمؽ إلى غامبيا كمكث بيا عدة أسابيع إلعداد الرحمة ،فكانت قافمتو 1805 جانفي 31يػػػػػػػػػػػكـ 

كبعد التحريات التي قامت بيا الحككمة البريطانية تبيف .ىذه المػػػػػػػػػػػػػرة اكبر عددا كأكثر استعدادا 
  .   (4)انػػػػػو قػػػػػػػد كقع في كميف قتؿ فيو مع أصحابو

                                                           
 . 65اسماعيؿ العربي ،المرجع السابؽ ،ص  (1)
. 398ص ،...الفرنسياالحتالل  مياسي ،إبراىيـ (2)

مصبو ،تعمـ    إلىمغامرا اسكتمنديا ،كاف يعمؿ طبيبا ككانت الميمة المكمؼ بيا ىك التعرؼ عمى مجرل نير النيجر كتتبعو  *
 . اإلسالمي القبائؿ التي تعيش في الداخؿ كتديف بالديف إحدلكىي "الماندينغ "خالؿ رحمتو لغة 

. 399ص ،...الفرنسياالحتالل  مياسي ،إبراىيـ:نظرم
 .41ص ،...الفرنسيالتوسع  مياسي ،إبراىيـ (3)
 . 43المرجع نفسو ،ص  (4)
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   إف الرحالت التي تكالت بعد ذلؾ مف الرحالػيف االنجميػػػػػػػػػػػػػػػػػز كاأللمانيػػػػػػػػػػيف لمصػػػػػػػحراء فػػي كال 
غرب ،قرر الفرنسيػػػػػػكف أف الكقػػػػػػػػػػػػػت قد حاف لمػػػػػدخكؿ إلى – جنكب كشرؽ –شماؿ :االتجاىيف 

  (1).مصرح الصحراء لمنافسة لعبة االستكشاؼ
 الذم كاف منذ صغره شغكفػا بالسفر *(Réné Caillé)"ركنيو كاييو "   ككاف المغامر الفرنسي 

( La Liore)ـ ،كغادر بالده عمى متف باخػػػػػػػػػػرة اسػػػػػػػػػػميا 1816كالترحاؿ ،لذلؾ قرر السفر سنة 
في غرب إفريقيا كلكنيـ تكقفكا في باكؿ  ( Gray)متجية إلى السنغاؿ ،التي نظميا النقيب غرام 

 قاـ كاييو برحمة عبر الضػػػػفة اليمنى 1825-1824كبقكا في الحصف الفرنسي،كفيما بيف سنتي 
 قاـ بمحاكالت لمكصػػكؿ إلى 1827-1825لنير السػػػػػينغاؿ كعاش مع البػػػػػػػػػدك فييا ، كمابيػػػػػػػػػػػػف 

 مام 4كلـ يتمقى الدعـ ال مف فرنسا كال مف االنجميز،كبعد اف غادر تمبككتك "  . تمبككتك"
، كجدىا ليس كما يضنيا ،حيث كجد فييا ألؼ منزؿ كبعػػػػػػض األماكػػػػػػػػػػػػف كالمساجد (2)ـ1828

،كىي مف األسكاؽ الرئيسية كسط إفريقيا نجد  فييا قكافؿ السنغاؿ ،برنك،فػػػػػزاف كالػػػػػػػػػػػػدكؿ البربرية 
 عبر الجنكب الغربػػػػػػي الجزائػػػػػػػػػرم ،ثـ عاد عف (3)التي انضـ إلييا ككانت عائدة إلى المغرب

 كتافياللت إلى فاس كالرباط فطنجة ،كبذلؾ قدـ إلى فرنسا كالمصػػػالح **طريؽ تكات
المخػػػػػػػتصة بالتكسع االستعمارم معمكمات جغرافية كحضارية ىامة عف ىذه المناطؽ ،ساعدتيا 

 18 .(4)فيما بعػد في عمميات الغزك الفرنسي لمجنكب الجزائرم كالتكسع في الصحراء اإلفريقية 
                                                           

 .69اسماعيؿ العربي ،المرجع السابؽ ،ص  (1)
 فقيرة ،لـ يستطع الحصكؿ عمى التعميـ االبتدائي ،كاف يشتغؿ مف الطفكلة لكسب العيش ،كلما قاـ برحمتو أسرة عاش في *

،كقد منحتو بعد ذلؾ  الصحراء إلى مف خالؿ كصكلو األقداـ سنة ،ككاف يقكما بيا مشيا عمى 16 كاف عمره األكلى
الجمعية اإلفريقية مكافأة التي خصصتيا لمف يستكشؼ تمبكتك ،ك الحككمة الفرنسية كذلؾ مبمغ ،كحصؿ عمى معاشيف 

 ..Cat, Édouard , op.cit ,p43 :   ينظر  فرنؾ3,600قدر كؿ منيما 

 .404ص ،...الفرنسياالحتالل  إبراهيم مياسي ، (2)
(3)

   Cat, Édouard , op.cit ,p.13 

 عثاسج عه إلٍٕم جغشافٓ ٔمع فٓ جىُب غشب اٌصحشاء اٌجزائشٔح ،ٌَُ ٔشرمً عٍّ عذد ٌائً مه اٌُاحاخ َاٌمصُس **

ذزٔذ عه اٌثالثمائح َخمضٕه َاحح ،َمصذس وٍمح ذُاخ مخرٍف فًٕ ،فُٕسدٌا اٌثعط تمعىّ َجع اٌشجً ٌَزا ماجاء وراب 

اٌضعذْ ذاسٔخ اٌضُدان ،فٓ حٕه ُٔسدٌا اٌثعط االخش تمعىّ اوٍا احذ اٌثطُن اٌمىحذسج مه لثٍٕح اٌمٍثمٕه صىان 

 .75عمٕشاَْ احمٕذي َآخشَن ،اٌمشجع اٌضاتك ،ص :اٌخ،   ٔىظش ...اٌصحشاء 
 .405ص ،...االحتالل الفرنسي إبراهيم مياسي ، (4)
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بريطانيا عمى أف تعاكد اكتشاؼ الصحراء بعثت الرحالة ىنرم " ركنييو "   لقد شجعت رحمة 
كاكفركانغ (James Richardson)كقد رافؽ رحمتو  جيمس ريشاردسكف * (Barth)بارث 

(Verweg) مف اجػػػػػػػػػػؿ الكصػػػكؿ إلى نػػػير النيجر 1850مارس 24 ،كغػػػػػادر طرابػػػػػػػػػمس يكـ 
فكصميا بعد " تشاد"ـ كىناؾ افترقكا،فقصد بارث بحيرة 1851في جانفي " بكرنك"فكصمكا إلى .

ككككتك،كمنػػػػػيا كاصػػػػؿ طريػػػػػػػػػػػقو غربا "منيا إلى مدينة " يكال"مدة ثـ انحدر إلى جنكب بحيرة 
ـ 1853في شير "تمبككتك"حتى كصؿ نير النيجر فعبره ،ثـ تكجو شماال إلى أف دخػػػػػؿ مدينػػػػػػػػػة 

ـ كقدـ معػػػػمكمات 1855 سبتمبر 6 ـ ،ليعكد إلى لندف1855اكت 28ثـ رجع إلى طرابمس في 
نكفمبر بػػػػػػػػػػػػمرض في المعػػػػػػػػػػػػػدة كاف قد أصابو أثناء 25كتكفي في . (1)دقيقة عف الصحراء 

تجكالو في الصحراء اإلفريقية ، بعد أف أخذ كساـ كبير كمعطفا احمر كقبعة مف المػػػػػػمكة 
 .(2)فيكتكريا كمكافأة مالية تكفيو سنتيف ،كلكف لما طالب بالتدريس في الجامعة أىمِّؿ طمبو 

:      ككاف بارث قد كتب مقاال في نشرة رئيس الجمعية الجغرافية بباريس حث فييػػػػػػػػػػػػػػػا فرنسا  
 أنا أرل الكاجب إعالف دكف تحرج ،كدكف خمفيات فكرة ركنييو كاييو ،التي كانػػػت كاحػػػػػػدة مف »

حقائؽ المستكشفيف في إفريقيا ،كىك ليس رجؿ عمػػػػػػػػمي ،كلكف كاف في مػػػػػػػػجرد بعثػػػػػػػػػتو تفتػػػػػػػػػػقر 
لألمكاؿ كخضعت إلى اصغر الطرؽ، كال يفعؿ أكثر مف يمكف القياـ بو في ظػػػػػػؿ نفس الظركؼ 

 .(3)«ما مف احد آخر يسافرىا.
   مف خالؿ ىذا يتبيف لنا انو يشجع لفرنسا باال تكتفي بما  قاـ بو ركنيػػػػػػػػػػػػيو كايػػػػيو بؿ أف تقكـ 

 . بعمؿ جبار ككاسع في الصحراء اإلفريقية ،يككف بشكؿ عممي دقيؽ
   ك بيف ليا أف تقكـ باالستحكاذ عمى ىذه المناطؽ كتحتـر معتقداتيـ كخاصػػػػػة الديف اإلسالمي 

ك بعػػد ذلؾ قامت .كأف تستعمؿ معيـ أساليب متعددة منيا أف تحسف اختيار ركادىا ليذه الميمة 
  19 .( 4)الجمعية الجغرافية بباريس مبمغا بقيمة ستة أالؼ فرنؾ 

                                                           

 مما جعمو يكتسب األقداـ المتكسط عمى األبيض تعمـ في جامعة برليف ،كتجكؿ عمى حافتي حكض البحر ألمانيكتشؼ  ـ*
خبرة في المشي ،كما تمكف مف تعمـ المغة العربية ،لذلؾ اتصمت بو الجمعية االنجميزية مف اجؿ تنظيـ تجارة ليا في السكداف 

 .48ص ،...الفرنسيالتوسع  مياسي ،إبراىيـ:ينظر .كالصحراء كخاصة تجارة العبيد 
 .406ص ،...الفرنسياالحتالل ابراىيـ مياسي ، (1)

(2) DEMOULIN, op.cit ,p342. 
 .82اسماعيؿ العربي ،المرجع السابؽ ،ص (3)
 .407 ،ص ...الفرنسي االحتالل  مياسي ،إبراىيـ (4)
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:                                                                                       المتسشرقين 2-2
الدراسات التي يقكـ   كىي   إف المستشرقيف لعبكا دكرا كبيرا في خدمة االستعمار في الجزائرا

كقػػػػػػػػػػػد بدأ .بيا غيػر الشرقيػيف لعمكـ الشرقيف كلغاتيـ كأديانيـ كتاريخيـ كأكضاعيـ االجتماعية 
االستشػػػػراؽ مػػػػػػػػػنذ كصكؿ  الفتح اإلسالمي إلى أكركبا الغارقة في  الجيؿ كالتخمؼ الحضػػػػػػارم، 

كاخػػػذ بعػػػػػػػػػػػض رجاؿ الكنيسة االكركبيف يدرسكف عمكـ ىؤالء الشرقييف ، لذا ظيرت الحركب 
الصميبية التي أخذت أسمكبا جديدا في الغزك تتفؽ مع أىداؼ التبشير بالمسيػحية لذا أسست 

 مف المستشرقيف لمتعاكف في األعماؿ المتعمقػة بالدراسات كالعمكـ تلالستشراؽ معاىد ك جمعيا
الشرقية كنشر بعض المخطكطات العربية ككضع الفيػػػػػػػػػػارس الشاممة لبعػػض الكتب اإلسالمية 

                                                                   ك         (1).ككضع المعاجـ المفيرسة كتفصيؿ آيات القرآف الكريـ بحسب مكضكعاتيـ 
قيؿ أف نشأة االستشراؽ عمكما ترجػػػػػع إلى »:كنجد أف أبك القاسـ سعد اهلل يبيف نشأة االستشراؽ

 ـ،عندما انعقد مجمس كنسي في فيينا لمنظػػػر في إنشاء حمقات 1312أكائؿ القرف الرابع عشر 
.                     (2)«المغات العربية كالعبرية كاإلغريقية كالسريانية في باريس كأكسفكرد كغيرىا (كراسي)
   لالستشراؽ مدارس عديدة تنقسـ إلى مدارس نصرانية كالمػػػػػػػػػػػدارس الييكدية ،كالمدارس ؿ

كرافػػػػػػػػػػػؽ كؿ ىذا فػػػػػػػػػػتنة المسمميف .اإللحادية العامة ،كالمدارس اإللحاديػػػػػػة الشيكعيػػػػػػػػػػػة 
بالحضارة المادية الغربية ككقكعيـ فريسة خطط نصرانية تحصػػػػػػػر المراتب العػػػػػػػػػػػممية فييا حممة 

                                                      20(3).الشيادات في العمـك اإلنسانية المستمدة مف تعاليـ النصرانية

  أصبح االستشراؽ يمثؿ نكعا جديدا مف العالقات المشتركة ثقافيا بيف الغرب كالشرؽ لمسافة 
 .(4)عشر قركف أك أكثر ،ككانت ىذه العالقة تتغير حسب الظركؼ 

                                                           
  .39،ص1998 ،دار الحبيب ،الرياض،آثاره- ميادينو – أىدافو  اإلسالميةالتنصير في البالد محمد بف ناصر الشثرم ، (1)
 .9،ص ،2011 ، ،عالـ المعرفة ،الجزائر6 ،جتاريخ الجزائر الثقافي القاسـ سعد اهلل ،أبك (2)
 .41محمد بف ناصر الشثرم،المرجع السابؽ ،ص (3)
منشكرات المجمس االسالمي االعمى  ،(خاصة في الجزائر )االستشراق الفرنسي وتعدد ميامو الطيب بف ابراىيـ ، (4)

 .3 ،ص2007،الجزائر،
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  كقد كاف لظيكر اإلستشراؽ دكافع عديدة دينية كسياسية كاستعمػػػػػػػػػػػػارية كتجػػػػارية كدكافع  ك
عممية  الف الكاقع الديني ىك الدافع األكؿ لإلستشراؽ عف الغربييف فقد بدأ اإلستشراؽ بالػػػػػػػرىباف 
كىؤالء كاف ييميـ أف يطعنكا في اإلسالـ كيشكىكا محاسػػػػنو كيحػػرفكا حقائػػػقو ليثبػػػػػػػػتكا لجماىيرىـ 

.                                                             (1)أف اإلسالـ ديف غير جدير باالنتشار 
ىدؼ عممي مشبػػكه ) تنقسـ أىداؼ المستشرقيف مف الدراسات اإلستشراقية إلى ثالثة أقساـ ت

التشكيؾ بصحة رسالة النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كباف اإلسالـ ديف مف عنػػػػػػػػد : ييدؼ إلى 
اهلل ،كفي صحة الحديث النبكم ،كبقيمة الفقو اإلسالمي ،كفي قدرة المغة العربية عمى مسايػػػػػػػػػػػػرة 

.                                                                               (2)كىدؼ ديني كسياسي ،كأىداؼ عممية خالصة اليقصد منيا إال البحث كالتمحيص  (التػػػػطكر
ارتبطت السياسة االستعمارية االستيطانية األكركبية في شكميا العاـ بدكر المستشرقيف الذيف 

كاف ليـ اىتماـ بالجزائر قبؿ الحممة الفرنسية ،كمما ساعدىـ عمى ذلؾ ىك تمكنيـ مف دقائػػػػػػػػػػػؽ 
(3)المغة العربية كمككنات الثقافة العربية 

.
 21                                                

 إف الحممة الفرنسية عمى الجزائر قد كقعت بعد ثالثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سنػػة مف الحممة الفرنسػػػػػػػػػػية عمى إ 
مصػػػػػػػػػػػر ،كىي الحممة التي تركت بصماتيا عمى الشرؽ كجعمت اإلستشراؽ الفرنسػػػػػػػػي ينشط في 

كسنرل أف الفرنسييف استفادكا في الجزائر مف تجربتيـ في مصػػػػر .تحقػػػػيؽ ما عجز عميو الجيش
                               . (4)مف عػػػػػػػػػػػػدة نكاح ػكخصكصا فيما يتعمؽ بالمغة العربية 

 * كانت أكلى أعماؿ التي قاـ بيا نابميكف بكنابارت في مصر تأسيػػػػػػػػػػػسو لممجػػػػػػػمس العممي     
  .(5)المػػصرم بالقاىرة 

                                                           
 .42ص ناصر الشثرم ،المرجع السابؽ ،فمحمد ب (1)
 .43المرجع نفسو ،ص  (2)
 .122ص.2007،دار اليدل ،الجزائر ،2 ،طمن الممتقيات التاريخية الجزائريةعميراكم احميده ، (3)
 .22،ص1996،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت 4أبك القاسـ سعد اهلل ،أبحاث كأراء في تاريخ الجزائر ،ج (4)

،كمف األمكر األساسية التي اىتـ بيا ىذا المجمع نشر العمـ كالتنقيب 1798المجمس العممي كانت أكلى جمساتو في أكت  *
 (. Gaspard Monge) مف كبار العمماء برئاسة عالـ الرياضيات قاسبا مكنج 48عف اآلثار،كضـ ىذا المجمع 

 .126ص،...من الممتقياتعميراكم احميده ،: ينظر
 .126ص،...من الممتقياتعميراكم احميده ، (5)
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سمػيت في البػػػػػػداية المطبعة الشػػػػػػػػػػػػرقية . فرنسية – المجمس العممي مطبعة عربية ا   ثـ انشأ ىذ
بمساعػػػػػػػػدة إيميػػا فتػح .كأسندت إدارتيا لممستشرؽ حنا يكسؼ مارسيؿ ،الذم قد يككف مف األقباط 

 المطبعة األىمية ، كقد جمع نابميكف ليذه المطبعة حػػركفا عربية ـاهلل ،ثـ أخذت ىذه المطبعة اس
 Description")كصػػػػػػؼ مصر "كفرنسية كيكنانية كعبرية ،كاصدر المجمس مكسكعة بعنػػػػػػكاف 

de l’Egypte)" خريطػػػػػػػػػػػػػة،كنجػػػػػػػػػد الكثػػػػػػػػػير 3000مجػػػػػػػػػمد كتتضمف 27بالفرنسية تتككف مف
مف المصريف قد ىاجركا إلى فرنسا بعد تنصيرىـ كىـ الذيف رافقػػكا الحممة الفرنسػػػػػػػػػػػية عمى 

كنالحظ مف خالؿ المعمكمات كالخرائط التي جمعكىا في المكسكعة ساعدتيػػػـ (1).الجػػػػػػػػػػزائر 
 .كػػػػػػػػػػذلؾ لمتعرؼ عمى الجزائر كصحرائيا 

فرقػػػػػػػػػػة المترجميف »    بدأت الحممة الفرنسية بتجنيد فرقػػػػػػػػػة مف المترجميػػػػػػػػػػػف ،أطمػػػػػػػػػػؽ عمييا 
،كقد كاف بعض ىػػػػػػػػػػػػػػػػػؤالء مف مكاليػػػػػػػػػػػد ...رغـ أف منيـ القسيس كالمدرس كالتاجر .«العسكرييف 

أك زعيػػػػػػػػػػػػػػػػـ *مصر كسكرية ،كأسست فرنسا مدرسة المغات الشرقية التي كاف زعيميا دم ساسي 
االستشراؽ كمنشئ عمـ اإلستشراؽ في أكركبا ،كقد بقي نصؼ قػػػػػػػػػػػػػػػػرف في خدمػػػػػػػػػػة اإلستشػػػػػػػػراؽ 

ككاف لـ يزر الجزائر كلكف البياف الذم كزعو . أنحاء فرنسا كأكركبا ف،كتخرج عمى يديو تالميذ ـ
 األعياف في الجزائر كاف مف إنشائو أك تحػػػػػػػت إشػػػػػػػػػػػػػػػػػرافو لالفرنسيكف بالعربية عشية الحممة عؿ

كبعد االحتالؿ شجع إنشاء الدراسات العربية في الجزائر بإشراؼ تالميذه كعمى رأسيػػػػـ لكيػػػػػػػػػػس 
 22 .(2)برينيو 

                                                           
. 127ص،...،من الممتقيات عميراكم احميده (1)
مف مكاليد دمشؽ ،كتعمـ العربية كالسريانية كالكمدانية كالعبرية منذ صغره ،كقد عيف 1757 كلد في De Sacyدم ساسي *

كعمؿ سنكات طكيمة في كزارة الخارجية بدكف اجر .مديرا ليا 1824،كأصبح سنة مدرسا في مدرسة المغات الشرقية الحية 
ككاف يترجـ نشرات الجيش كبيانات نابميكف بيدؼ إثارة المسمميف ضد ركسيا االرثذككسية .(في عيد نابميكف 1806-1811)

ككاف كزيرا الخارجية الحربية يستشيرانو في كؿ مايتعمؽ بالشرؽ ،كمف جية أخرل ترأس دم ساسي الجمعية األسيكية منذ 
 .9ص،...الجزائر تاريخ، القاسـ سعد اهلل  أبك:ينظر.1822تأسيسيا سنة 

 .10،9ص،... الجزائرتاريخ القاسـ سعد اهلل ، أبك(2)
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     مف العكامؿ التي ساعدت المستشرقيف حيف عّرفكا الجزائر لألكركبيف ىك عامػػؿ تمػػػػػػػػػػػكنيـ 
.                                                        (1)مف دقائؽ المغة العربية كمككنات العربية اإلسالمية 

أف (يعني الفرنسييف )"السادة الجدد "لقد كاف عمى »: ف   حيث يقكؿ احد المستشرقيف الفرنسييح
 (يعني الجزائرييف )كال يمكف مطالبة المنيزميف .يستعممكا المغة العربية في اإلدارة كفيـ السكاف 

باإلضافة إلى أف نشر المغة العربية بيف الضباط كالمكظفيػػػػػػف كاف يعػػػػػػػػػػتبر .بتعمـ لغة الغزاة فكرا 
لقد كاف كػػػػؿ .كسيمة قكية لمتقارب بيف األعراؽ التي يبعدىا عف بعضيا األصؿ كالديف كالعادات 

 ككاف الرأم العاـ كمو مع ىذه الفكرة ،فالمغة العربية في الجزائر كانػػػػػػػػػػت لغة «كاحد مقتنعا بذلؾ 
الحديث منذ قركف ،كدراستيا بطريقة جادة يمكف أف تقدـ لمفرنسييػػػػػػػف فػػػػػػػكائد جمػػػػػػػػة ،كذلؾ بإقامة 

                                           23 .(2)عالقات عديدة مع السكاف كالتعرؼ أكثر عمييـ  
إف دراسة أدب الجزائرييػػػػف  »:   كيضيؼ كذلؾ المستشرؽ ككر الخبير في شؤكف اإلستعمار ك

سيؤدم إلى معرفة عبقريتيـ كأصالة فكرىـ كشعرىـ المؤثر ،كمعرفة كتبيـ في العػػػػػػػػػمكـ كالتػػػػػاريخ 
                             .(3) «كالفقو كالديف،كمف ثمة معرفة أصكؿ أفكارىـ كأحكاميـ كتقاليدىـ

  كأكؿ مف عيد إليو الفرنسيكف بتدريس المغة العربية لألكركبييف في الجزائر ىك جكني ك
كػػػػػػكف .  مف مكاليد القاىرة ،ككاف أكؿ أستاذ لمغة العربية بالجزائر في العيد الفرنسي *فػػرعكف

منيـ معربيف بارزيف في صؼ الجيش الفرنسي مثؿ المكريسير،كبيميسبي دير ينك ،كدكماس 
 .(3)الخ ...

                                                           
. 123ص،...من الممتقيات عميراكم احميده ،(1)
 .24ص،...أبحاث وأراء  أبك القاسـ سعد اهلل ،(2)

(3)
 A. Cour , ,Notes sur les chaire de langue arabe d’Alger ,de constantin et d’oran(1832-

1879), R.A, N° 65,A .Jourdan  libraire-Edieur, Alger, 1924,P32 . 

كبعدىا .ىك مصرم مف أب سكرم األصؿ ،اسمو إلياس مترجما في الجيش الفرنسي أثناء الحممة عمى مصر :جكني فرعكف *
في مدرسة المغات الشرقية ،كمف أساتذتو فييا دم ساسي ،كقد مارس التدريس  (االبف )اخذ ابنو نعو إلى فرنسا ،حيث تعمـ 

كاإلشراؼ عمى بعثة الضباط المصرييف في فرنسا ،ككاف في طكلكف عند تحرؾ الحممة ضد الجزائر فانضـ إلييا ،كأصبح 
سنة فقط ،ثـ سمي 28،ككاف عمره عندئذ 1831مترجما ككاتبا لقائدىا ،دم بكرمكف ،ثـ سمي مترجما مف الدرجة األكلى سنة 

 العامية ة،كىك بالميج1832،ككاف قد نشر أكؿ كتاب في النحك العربي تنشره المطبعة الرسمية في 1839عسكريا سنة مترجما 
  . 16ص ،...الجزائرتاريخ ابكالقاسـ سعد اهلل ،: ينظر الجزائرية 

 .26ص ،...أبحاث وآراء أبك القاسـ سعد اهلل ،(3)
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مف المدارس التي أنشئت بالجزائر مدرسة اآلداب العميا ،كىي مدرسػػػػػػػػة االستػػػػػػػػشراؽ     
اىتمت بالنصكص الفقيية كالتشػػػػػػػػػػػػػػػريعات )الفرنسي، كنجد كذلؾ مدرسة العمكـ كالحقكؽ 

كالطب،كىذه المدارس تعاكنػػػػػػػػػػت عمى دفػػػػػػػع االستشػػػػػراؽ في خػػػػػػػػػػػػدمة اإلدارة  (اإلسالمية 
 ك                       (1)االستعمارية

ـ 1880،كفػػػػػػػػي سنة "ىكداس" كأكؿ مف تكلى كرسي المغة العربية في مدرسة اآلداب ىك    
 فعيد إليو تدريس األدب العربي ،كتكطدت العالقات بيػػػػػػف  *"رينييو باصيو" حؿ بالجزائر أستاذ

ـ ليتكلى كرسي العربية في 1882ىكداس كباصيو ػكبعد أف غادر ىكداس الجزائر سنة
كاظيرمنذ (2).ـ بفرنسا1855مدرسػػػػػػػػػػػػػػة المغات الشرقية بباريس ،كتكلى باصيو مكانو قد كلد في 

أكلياتو اىتماما بالمغات الشرقية ،كالسيما المغة العربية ،كقد اشتغؿ حكالي سبػػػػػع سنػػػػػػػػػػػػػػػكات في 
كاف 1880مدرسػػػػػػػة المغات الشرقية بباريس كمدرسة اآلداب العميا قبؿ اف يأتي إلى الجزائر سنة 

كمنذ كصكلو تكلى تدريػػػػػػػػػس األدب العربي .أكج عطائو كطمكحو سنة،في44عمػػػػػره عندئذ 
 المذاف قاما ** كحؿ محؿ باصييو  ادمكف فانياف (3)كنشر كتابا في ذلؾ  (الجاىمي) القديػػػػػػػػػػػػػـ

 24 .(4)بفيرسػػػػػت مجمكعات مف المخطكطات في الجزائر ،ثـ قاما بترجمتيا إلى الفرنسية 

                                                           
. 27ص ،...الجزائرتاريخ  ،سعد اهللابك القاسـ (1)
 ،كقد انجذب منذ عيده األكؿ نحك المغة العربية ،كقد أتقف كذلؾ المغة الحبشية كالبربرية كنشر 1855كلد سنة :رينيو باصيو *

الذم أصبح أستاذ البربرية في مدرسة المغات الشرقية Destaingعمال ،كمف تالميذه في ذلؾ ديستاف 25عف األخيرة أكثر مف 
المغة الفكلكمكر ،التاريخ ،الديف ،كنشر أعماال عف األدب :كقد شمؿ اىتماـ باصيو جكانب عديدة مف الدراسات االستشراقية .

 .الجاىمي كاإلسالمي 
 .40ص،...أبحاث وآراءأبك القاسـ سعد اهلل ،:ينظر 

 .29ص ،...الجزائرتاريخ  ،سعد اهلل القاسـ أبك (2)
( 3) ALfred Bel , René Basset, R. A ,N° 65,A .Jourdan libraire-Edieur, , Alger, 1924,P 12 . 

 اٌرم تاٌرشجمح تاٌعشتٕح،ََاصً اٌعمً اٌزْ أتذاي دْ 1931َلذ ذُفٓ تاٌجزائش 1846مه مُإٌذ ٌٕثاج صىح :ادمُن فاوٕان **

صالن الصٕما اٌجاوة اٌراسٔخٓ ،َمه رٌه ذاسٔخ اٌزسوشٓ عه اٌمُحذٔه َاٌحفصٕٕه ،َذاسٔخ اته األثٕش عه اٌمغشب َاالوذٌش 

،َذاسٔخ اته عزاسْ ،َوراب اٌماسَدْ ،َسصاٌح اٌمٕشَاوٓ فٓ اٌفمً ،وما اوً ٌُ َاظع واذٍُغ اٌمخطُطاخ اٌعشتٕح َاٌرشوٕح  

 .َاٌفاسصٕح فٓ اٌمىرثح اٌُطىٕح تاٌجزائش ،َفاوٕان ٌُ اٌزْ ذٌُّ ذذسٔش مادج األدب اٌعشتٓ تعذ َفاج تاصًٕ

 .41ص،...وآراءأبحاث أتُ اٌماصم صعذ هللا ،:ٔىظش 

 .32ص ،...الجزائرتاريخ  ،سعد اهلل القاسـ أبك (4)
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كىػػػػػػػػػػػػػػػك . (E.Masquery)" ايميػػػػؿ ماسػػػػػػػػكرم"    كأكؿ مدير لمػػػػػػػػدرسة اآلداب  بالجزائر ىك 
مف العػػػػػػػػػػػمماء األدباء الذيف ترككا بصماتيـ عمى األدب الفرنسي ،لـ يكف مسػػػػػػػػػػتشرقا محتػػػػػػػػػػػػػػرفا 
،كلكنو كاف كثير الحركة فأخذ يزكر مختمؼ المناطؽ في المناسبات ،كما كانت الحككمة تكمفو 

( 1)1873بميمػػػػػػػػػػػػػات محددة ،كقػػػػػػػػد زار زكاكة كاالكراس ،كمزاب ،بالنسبػػػػػػػػػػػػػػة لألكلى زارىا 

بميمة خاصة ىناؾ فتجػػػػػػػػكؿ كرأل آثار الكنيسػػػػة كنشػاط 1882ككػػػػػػػػػػػػػػمؼ مف الحػػػػػػػػػػػػككمة سنة
جنكد الكارديناؿ الفيجرم ،كأكصى بتأسيس مدارس ابتدائية في بني يني كتيزم راشد كميرا 

،كغداة احتالؿ فرنسا لمزاب تجكؿ ىناؾ أيػػػػػػػػضا كربط عالقػػػػػة مع الشيخ (2)كجمعة كصياريج 
محمد بف يكسؼ اطفيش ،العػػػػػػالـ الشيير ،كارتبط كذلؾ ببعض التجار الميزابييف في قصر 

ألنو ساعد ماسكرم ككذلؾ " عينا فرنسية "(التاجر)البخارم، كما قػاؿ أبك القسـ سعداهلل  كاف
                                                           .(3)ببعض النساخ في غرداية 

دارة مدرسػة اآلداب عند  كلكف العمؿ الرسمي اآلخر الذم تكاله ماسكرم في الجزائر ىك التعميـ كا 
 ،فبعد إنشاء المدارس العميا ،عّيف ماسكرم أستاذا لمتػػػػػاريخ كاآلثػػػػػػػػػػار القديمة 1880إنشائيا سنة 

(.                          4)في شماؿ إفريقيا ،ثـ عرض عميو بكؿ بير إدارتيا فقبؿ ذلؾ كبقي مديرا ليا 
 ،كدرس تاريخ األكلياء الصػػػالحيف ،كىك...كاالكراس كزكاكة* اىتـ ماسكرم بميجات مزاب ا

  25. (5)«إف كؿ تاريخ شماؿ إفريقيا ىك تاريخ ديني»صاحب مقكلة الشييرة 

                                                           
 .35ص،...تاريخ الجزائرابك القاسـ سعد اهلل ، (1)

(2) Augustin Bernard, Emile masqueray  , R. A , N°38 A .Jourdan libraire- Edieur, 

,Alger, 1894,P 350 ,351 . 
 .35ص،...تاريخ الجزائرأبك القاسـ سعد اهلل ، (3)

(4) Augustin Bernard, op.cit ,p352 . 

ىـ معقؿ  الخكارج االباضية المتشددة في االسالـ  التي كانت كاسعة  النطاؽ في المغرب ،كاليـك نجد  مزاب اخريف  في   *
جربة بتكنس كجباؿ نفكسة بميبيا ،كىي في مرادفة  مف المغة البربرية  كىي متينة البنية  االجتماعية المتكارثة  كيختصكف بيا  

 حكاضر منيا في كسط  غرداية كاثناف  برياف 7مف ناحية المباس  كالمكسيقى  كابينة كيختصكف  بالتجارة ،كىي تتككف  مف 
                               :ينظر كقرارة 

304- plus ,constoantine,2006,p Said hannachi ,Guide D’algérie(paysages et patrimoine) ,Média 
 .37ص،...تاريخ الجزائرأبك القاسـ سعد اهلل ، (5)
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ككاف ماسكرم مف المعجبيف بكتابات فركمنتاف ثـ بكؿ الرحالة الفرنسييف الذيف كصػفكا الصحراء 
التكغؿ  نجد أف ماسكرم مف الذيف استفادت منيـ اإلدارة االستعمارية الفرنسية في .(1)الجزائرية 

                                                                     .الصحراء الجزائرية في
ظير عمماء كمترجمكف فرنسيكف كجدكا أنسفػػيـ بإنتاجػػػػػػػػيـ في عمؽ حركػػػػػة اإلستشػػراؽ التي     

 ،الذم تمركػػػػز نشاطػو في قسػػنطينة *"غكستاؼ مكتيالنسكي"تنطمؽ مف العاصمة،كمف ىؤالء 
فيك مف المترجميف البارزيف في بداية حياتو ،ثـ أصبػػػػح مػػػف المستشرقيػػػػػف لبحكثو في المػػػػذاىب 
كالميجات ،ككاف مف المكتشػػػػفيف لمصػػػػػحراء ،عندما كانػػػػػت الحكػػػػػكمة الفرنسػػػػػػػية مخططػػػػات في 

كالبد قبؿ ذلؾ مف .الصحراء تريد الكصكؿ إلى أقاصييا ،كربػػػػػػػط شماؿ إفريقػيا بغربيا كبالسكداف 
معرفة المسالؾ كالقبائؿ كالكاحات كاآلبار كالميجات كالسكاف ،ككاف مكتيالنسكي خير مؤىؿ ليذه 

 أستاذا في كػرسي العربيػػػػػة ،كقد قػػػػػػاـ بتدريػػػػػػس الميجػػػػػات البربرية 1889الميمة ألنو كاف في 
 .(3)كنشر أبحاثا حكؿ جربة كسكاف جبؿ نفكسة ،ككادم ميزاب،كمف ذلؾ ببمػػػػيكغرافية عف مزاب 

كالتقى فييا بأشخاص مف أىؿ غدامس 1903سمؾ طريؽ  كادم سكؼ سنة   ميمتو    كفيك
بالكادم كتحدث معيـ برحمة إلى بالدىـ كتعرؼ عمى ليجتيـ ػثـ قدـ تقريرا لحككمتو عف زيارتػو 

ـ ،زار بنفسػػػػػػػو غدامػػس كقد درس فيػػػػػػػػػػػيا الميجة كالسػػػػػكاف 1904لسػػػػػػػكؼ كليجة غدامػػػػس،كفي 
في ترجمة " شارؿ دم فككك" كساعػػػػػػد 1905كبعد ذلؾ زار اليقارسنة ( 4)كالتجارة كالتاريخ

  .(5)ليحدث الناس بيا عف اإلنجيؿ كالرب   (التمنياغت) ليجتيـ 26اإلنجيؿ إلى

                                                           
. 37ص ،...تاريخ القاسـ سعد اهلل ،أبك (1)
،َتعذ أن شة دسس فٓ ٌٕضًٕ اٌجزائش ثم ماسس فٍٕا 1854ٌَذ فٓ مذٔىح معضىش صىح  :A .Motylinskiمُذٕالوضىٓ *

اٌرذسٔش تعذ رٌه ،ثم دخً امرحان اٌرشجمح فٓ اٌىطاق اٌعضىشْ ،فٍُ ٌٕش مه اٌمضرششلٕه اٌمحرشفٕه ،َعىذ احرالي مزاب  

أسصً إٌٍٕا ٌٕىُن اٌمرشجم اٌعضىشْ ٌىان ،َلذ تمٓ خمش صىُاخ صمحد ًٌ اٌذساصح تذساصح اٌعاداخ َاٌرمإٌذ َاٌرعشف عٍّ 

اٌعٍماء َاٌمىرثاخ َوان ٔعشف اٌعشتٕح اٌفصحّ َاٌذاسجح ،َأظاف إٌّ رٌه دساصح اٌثشتشٔح فٓ مزاب ٌٍَجاذٍا األخشِ فٓ 

اٌصحشاء ،َتحث فٓ اٌمزٌة االتاظٓ  َجمع َثائمح ،َلذ وشش تحُثا عذٔذج فٓ ٌزا اٌمٕذان ادخًٍ اٌّ االصرششاق مه تاتً 

 38ص ،...تاريخ الجزائرأتُ اٌماصم صعذ هللا ،: ٔىظش1907اٌُاصع،َتعذ عُدي مه اٌٍماس وان مصاب تمشض ،َذُفٓ فٓ ماسس
. 41 ص ، ...وآراء أبحاث القاسـ سعد اهلل ،أبك (3 )
. 38،39ص ،... الجزائرتاريخ القاسـ سعد اهلل ،أبك (4)
 (مزاب واليقار نموذجا )م 19،المؤسسة التنصيرية في الصحراء الجزائرية في نياية القرن  الحاج أمحمد الحاج إبراىيـ (5)

 .105ص.2012-2،2011،مذكرة شيادة الماجستير في التاريخ الحديث كالمعاصر ،جامعة قسنطينة 
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تضػػػػػػػميا  إف المراكز التنصػػػػػػػيرية المنتشػػػػػػػػػػرة في المػػػػػػػػػدف كالقرل: اإلرساليات التبشيرية3-3
كالتي يككف فييا رجاؿ الػػػػػػػػػػػػديف يظػػػػػػػػػػػػيركف الحػػػػػػػػػػػػماس الصميبي كيعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبركف .  اإلرساليات

رسالتيـ حربا مقدسة يخكضكنيا في قمب افريقية كفي قػػػػػػػػػػػمب اإلسالـ ككانكا متشػػػػػػػجعيف بالرجاؿ 
                                         27.(1) خاصة في احتالؿ الجزائر، كىـ الذيف ميدكا ليـ الطريؽ لمتكسع فالعسكريي

 فالجزائػػػػر كا    إف الغزك الفكرم الذم كانت ترمي إليػػػػػػػػػػو السياسػػػػػػػػػة االستعػػمارية الفرنسيػػػة فيإ
أنكـ أعنتـ »: لمقساكسة كرجػػاؿ الكنيػػػسة قائال *"دم بكرمكف"باصطحاب رجاؿ الديف كما صرح 

معنػا لفتح الباب لممسيحية في إفريقيا كلنأمؿ أف تينع قريبا الحضارة التي انطفأت في ىذه الربػكع 
،ككاف العسكريكف الفرنسيكف يعتقدكف أف ليـ رسالة تمدنية كحضارية يقكمكف بنشرىا تحػػػػػػت راية 

 كاف العسكريكف ىـ الذيف يقكمكف بالشؤكف الدينية أيضا ،ككػػاف 1838كالى سنة . (2)«المسيحية
نشاطيـ مايزاؿ منحصرا في تربية المياجريف الػػػػػػػػػجدد إلى الجػػػػػػػػزائر كىدايتػػػػػػػػػػيـ ركحػػػػػػػػػيا ،ككانت 

ليا في الػػػػػػػجزائر ،كقد بدأت **الحككمة الفرنسية تفػػػػػػػػػػػػػاكض الفاتيػػػػػػػػكاف عمى فتػػػػػػػػػػػػح األسقػػػػػػػػػػػفية 
كبػػػػػعد حمكلو  ـ،1838أسقفا في الجزائر سػػػػػػػػػػنة***" أنطكاف دكبكش"المفاكضات إلى تعييف السيد 

 .(3 ) لبايات قسنطينة ةسكف في أحد القصكر التابع(العاصمة )بالجزائر 
                                                           

 .233،ص1992،بيركت ،اإلسالمي،دار الغرب 1 ،ج1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية  القاسـ سعد اهلل ،أبك (1)
كاف كزيرا لمحربية في عيد شارؿ العاشر ،كتكلى قيادة الحممة الفرنسية ،كقد عزؿ بعد اقؿ مف شير مف :الككنت دم بكرمكف *

 .1830احتالؿ مدينة الجزائر ،الف انقالبا حدث في فرنسا أطاح بعرش شارؿ العاشر كجاء بالممؾ لكيس فميب يكليك 
 .23ص،...أبحاث وآراءينظر أبك القاسـ سعد اهلل ،

 .66،ص2010 ،دار األمة ،الجزائر ،سياسة فرنسا التعميمية في الجزائرعبد القادر حمكش ،(2)
 ةيذكر ابف خمدكف طبقات الرؤساء الدينييف الذيف ليـ السمطة في الكنيسة ،أكال البترؾ رئيس الممة كخميفة المسيح ،كاألساقؼ**

كمعناه أبك اآلباء ،ككاف .فكقع االشتراؾ في االسـ األب فأطمؽ عمى البترؾ اسـ البابا .يسمكنو أبا كالقسكس يسمكف الساقؼ أبا 
القراء :نائب البترؾ ،كالقديس:ثـ صار يطمؽ عمى بترؾ ركمة إلى يكمنا ىذا ،ك األسقؼ .البابا يطمؽ عمى بترؾ اإلسكندرية 

 .القاضي :،كالمطراف (خمكة )المتقطع لمعبادة بدير :فكمة المسجد ،كالراىب :صاحب الصالة ،الشمامسة :،كالجاثميؽ
 . 118،ص1963،مكتبة النيضة الجزائرية،الجزائر،1،جتاريخ الجزائر في القديم والحديث مبارؾ محمد الياللي الميمي ،:ينظر 
مف مدينة بكردك ، كمف ابرز الذيف كرسكا جيكدىـ لكتابة تاريخ الكنيسة اإلفريقية كذلؾ بتأليؼ كتاب : األسقؼ دكبكش ***

حاكؿ فيو إحياء ماضي المسيحية بإفريقيا كاستمراريتيا ،ككاف يستغؿ حاجة الناس .(الجزائر المسيحية الركمانية الفرنسية )
 .،فكاف يكزع عمييـ الخبز كيرغب مف يقبؿ التعميد إلعطائو مبمغا ماليا ،كمف مساعيو جمعو لألطفاؿ المشرديف 

 .107عميراكم احميدة كآخركف ،المرجع السابؽ ،ص: ينظر 
 .108ص،....تاريخ الجزائرأبك القاسـ سعد اهلل ،(3)
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نطمؽ في مشركعو فأنجز في ظرؼ سبع سنكات   39 ممجأ،ككظؼ 40 كنيسة كمعبدا ك47   كا 
كصػػػػػرؼ الماؿ .في اسطكالي  (الترابيست)كانشأ ممجأ .راىبا ،كقد جمب عددا مف أخكات الرحمة 

ككاف يتمػػػػػػػػػػػػقى أمػػػػػػػػػػػػػػػػػكاال مف .جنػػػيو استرليني 20  ,000 مشاريعو حتى بمػػغت دكنو لالكثير عؿ
.  28الجمعيات الخيرية في فرنسا كفي غيرىا ،كيبذر في مشركعو الضخـ حتى أفمػػس في النياية 

 نابميكف  ةكبعد ذلؾ أصبح يتيرب مف الدائنيف لو إلى أف استقاؿ كتكمفت الدكلة الفرنسية بزعاـك 
كىذا يتبيف أنو بالربط بيف دكر . (1)بتسديد ديكنو ،ألنو كاف يعمؿ لمشاريع تخدـ مصالح الدكلة 

الكنيسة كدكراالستعمار،ككاف كذلؾ المقدمة التي ميػػدت لظيكر الكارديناؿ الفيػػجرم الذم يتميز 
الذم استفاد منو في العديد مف الكسائؿ المستمػػدة لمتنػػصيرأما األسقؼ (2)بعدائو الكبير لإلسالـ 

الثاني ىك لكيس بافي فقد كاف عيده أكثر اضطرابا كثكرة عمى الديف االسػػالمي،جاء الى 
الجزائر متحمسا لالستمرار في مشركع سمفو ،كىك استعادة نشاط الكنيسة الكاثكليكية كما كاف 

كجد أف دكبكش ميد لو الطريػؽ باستػػعادة بقايا .1866الى1846قبؿ االسالـ ،كقد طاؿ عيده 
أكغسطيف ،كىك كاصؿ في ذلؾ حيث انو أكمؿ مشركع الحمقات الدراسية في القبة كسانت 

  (3)اكجيف بالعاصمة،كقد كقعت محاكالت التنصير عمى عيده في عدة مدف كلكنيا باءت بالفشػؿ

  كقرر أف يتجو إلى المناطؽ النائية كاعتقد انو باإلمكاف استغالؿ فقر سكانيا كجيػػػميا ،كقػػػػػد ك
بيا كاسند إلييـ ميمة التنصػير *كقع اختياره في إحدل قرل قسنطينة الف كجكد فييا اليسكعييف

لقد أعجبني ىذا المشركع ،كاني آمؿ كبكؿ قكة في أف تنجحكا في :،كمف أعضاء ىذه الفرقة يقكؿ
 .(4)كلكنيـ طمبكا اليسكعييف مف األسقؼ  التكسط ليػػػػػػػػػػػػػػػـ لدل .ميمة التبشير بيف سكاف العرب 

                                                           
 .109ص ،...تاريخ الجزائرابك القسـ سعد اهلل ،(1)
 .234ص،...الحركة الوطنية  أبك القاسـ سعد اهلل ،(2)

 .114،115ص ،...تاريخ الجزائرأبك القاسـ سعد اهلل ،(3)
ىي فرقة مف المغضكب عمييا في فرنسا ،إذا لـ يكف ليا الحؽ في تعاطي المناصب الرسمية ،ألنيا ىيمنة عمى :اليسكعييف *

الشؤكف السياسية مدة طكيمة أم إلى قياـ الثكرة الفرنسية ،كتدخميا في السياسة كاف أمرا مخيفا لمساسة الفرنسييف متصكريف في 
 .السياسي كاالجتماعي ،ككانت فرنسا تنفؽ عمييـ في الخارج ألنيا تتخكؼ مف رجكعيـ:ذلؾ عكدة رجاؿ الديف إلى المجاليف 

 .55،ص2009،دار دحمب ،الجزائر،1871-183ِ0الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر خديجة بقطاش ،:ينظر 
 .62،61خديجة بقطاش،المرجع نفسو،ص(4)
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السمطة بباريس لعدـ عرقمة العسكرييف لذلؾ ،ككػػػػػػػػػػػػػاف بافي مع ىػػػػػػػػػػػػػػػؤالء فتػػػػػػػػػػػػػح بعض المدارس 
نشاء  كالمالجئ في زكاكة كفي غيرىا باسـ األعماؿ الخيرية ػكسع مف التعميـ بالمغػػػػػػػػػػػػػػة الفرنسية كا 
مكتبات الشعبية ،كقد كقعت محاكالت التنصير عمى عيده في عدة أمػػػػػػػػاكف منيا ميػػػػػػػػػػػػسرغييف ، 

                                                                                    29. (1)كاالغكاط
 كمف اإلرساليات التبشيرية التي كانت منظمة نجد فرقة آباء البيض كاألخكات البػػيض عمى يد ك

 الذم يمبػػػػػػػػػػػػػسو * كأطمؽ عمييا ىذا االسـ إلى المباس األبػػػػػػيض1869الكارديناؿ الفيجرم سنة 
مبشركىا كمبشراتيا ليشابو المباس العربي الجزائرم ، ككاف أكؿ متطكع في ىذه الفػػػػػػػػػػػػرقة الجديدة 

التي تقكـ بتككيف إطارات دينية تخدـ التبػػػػػػػػػػػػشير )ثالثة رجاؿ ديف مف المدرسة االكميريكية بالقبة 
كقد نصحيـ بذلؾ األب جيرارد اليسكعي ،كتطمب تدعيـ ىذه الفرقة جيكدا كرجاال (في المستقبؿ 

نداء إلى كؿ المدارس االكميركية ،يحث عمى مف فػػػػػػػػييا 1869مام 10كبذلؾ كجو الفيجرم يكـ 
االنضماـ إلى فرقة اآلباء البيض ،كالكقكؼ أماـ تقدـ اإلسالـ المخيؼ كما يقكؿ األسقؼ بكنػػػارد 

الديف المحمدم الذم ضعؼ بضعؼ كتدىكر سالطيف بػػني عثػػػػػػػػػػػػػػػػماف ،أصبػػػػػػػػػػػػػػح يزحؼ عمى »
.                      (2)«الممتمكات الفرنسية بإفريقيا أم الصحراء الكبرل لذا كجبت مقاكمتو 

 تحدت الكنيسة جميع العراقيؿ كبعثت بثالثة مبشريف،كىـ األب يكلميي كمكريو 1876 منذ سنةـ
في ىذه »: الفيجرم فػػػػػػػػي بياف ؿكىذا الحدث التاريخي أعمنو الكاردينا.كبكشاند عبر الصحراء

الساعة يكجد ثالثة مف المبشريف مف رجالنا في بالد الطكارؽ،كعما قريػػػب سػػكؼ يدخمكف إلى 
. « حبا في الحقيقة ـتمبكتك في عـز كتصميـ ليستقركا في العاصمة السكداف أك يمػقكا فييا حتػفو

كلكف التنبؤ األخير ىك الذم شاءت األقدار أف يتحقؽ ،الف القساكسػػػػة الثالثة لـ يتجاكزكا 
 (.1)الممحؽ .   القميعة حيث قتميـ نفس الطكارؽ الذيف كمفيـ الكرديناؿ بمرافقتيـ 

                                                           
 .116،117ص،،...تاريخ الجزائرابك القاسـ سعد اهلل ، (1)
يكضع فكقو برنكس ابيض كمف شاشية حمراء عمى الرأس .طكيمة صكفية أك قطنية  يتككف لباس اآلباء البيض مف جبة*
كتحاط الرقبة بسبحة كردية بيا صميب ابيض أك اسكد ،ككثيرا ماكاف األب يترؾ لحيتو طكيمة ،حيث أف الفيجرم أدرؾ  أف .

 .109ينظر عميراكم احميده كآخركف ،المرجع السابؽ ،ص ..الباس الديني يخمؽ ىكة بينيـ كبيف السكاف 
 .124خديجة بقطاش ،المرجع السابؽ ،ص (2)
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كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اآلبػػػػػػػاء البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػض بػػػػػػدال مف أف .  كضع الفيجرم فييـ أكثر مما يستحقكف مف الثقة
يستخػػػػػػػػػمصكا الدرس الذم يفرض نفسو مف ىذا الحدث ثارت ثائرتيـ كظيرت عمييػػـ أعػػػػػػػػػػػػػػػراض 
الحمى الدينػػػػػػػػػية بحيث كاف كؿ كاحد منيـ يطالب بإرسالو في ميمة عبر الصحراء ليػػػػػػػػػػػػػػػخمؼ 

كأيدىـ الفيجرم في ذلؾ قػػػػػػػػػػػػػاؿ .كما كانكا يقكلكف «الػػػػذيف سقػػػػػػػػػػطكا في ميداف الشرؼ »إخكانو 
 (1)كلكف الرجؿ ال ينحني كلـ يتراجع أماـ ىذا الفشؿ الذريع «لقد ذاقكا الـ المكت في سػبيؿ اهلل»:

إف مكت إخكانيـ الثالثة زادتيـ قكة كعزيمة لنشر المسيحية في الصػػػػػػػػػحراء ككاف ذلؾ بػػػػػػػشعار 
خراج السكاف مف التخمؼ كربطيـ بالثقافة الفرنسية              .      الدعكة إلى المسيحية كا 

إف رجاؿ »:كقد صكر الفيجرم عظـ المسؤكلية التبشيرية الممقاة عمى عاتؽ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤالء قائال 
الديف ىـ الذيف قامكا بإصالح األراضي في فرنسا كتعميرىا ،كتحضير كتمديف سكانيا بعػػػػػػػػػػػػد أف 

 االراضي األكركبية كىذا مايجب عممو في إفريقيػػػػػػا بعد (barbares)اكتسحت ىجكمات البربار 
                                                                         .(2) «زحؼ اإلسالـ عمييا

اإلخػػػػػػػػػكة المسمحكف في )   قاد الفيجرم الحممة الصميبية داخؿ افريقية عندما أسػس جماعة ؽ
المػػػػكاتي عممف في )،كما نكىت بمشركعو الناجح في نظرىا كباآلباء كاألخكات البيض (الصحراء 

العديد مف األعماؿ الخيرية التي اليستطيع لممبشر الرجؿ القػػػػػػػػػػػػػياـ بيا لتنصػػػػػػػػػػػير المرأة منيا في 
قامة مشاريع لجمب النسػػػػػػػػػػػاء االشتغاؿ –المستشفى –المستكصؼ  الزيارات المنزلية التكجييية ، كا 

،ألنيـ ىـ الذيف حممكا تعميمػػػػػػػػػػاتو الدينيػػػػػػػػػػػة ،كمػػػػػػػػػػػػبادئ  (الخ  ...بيا مثال كرشة لنسج الزرابي ك
الحضارة الفرنسية إلى المناطؽ األكثر بعدا في القارة اإلفريقية ،كقد عرفػػػػػػػػػػػػػػنا أنيػػػػػػػػػػػػػـ انطمقكا مف 

 30 .(3)الجزائر التي جعمكىا حقؿ تجارب في إحياء الكنيسة القديمة كمياجمة اإلسالـ 

     كما كاف شارؿ دم فككك مف اإلرساليف الذيف خدمكا االحتالؿ الفرنسي مف خالؿ رحالتو 
 .                                      (4)كتقاريره التي كتبيا كخرائط الطرؽ كالمعابر التي رسميا 

                                                           
(1)

 .111اسماعيؿ العربي ،المرجع السابؽ ،ص  
(2)

 .126خديجة بقطاش ،المرجع السابؽ ،ص 
(3)

 .130،133 ص،...الجزائرتاريخ أبك القاسـ سعد اهلل ، 
 .117 عميراكم احميده كآخركف ،المرجع السابؽ ،ص(4)
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:                                                                                               بداية التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية :ثالثا 
عمى * التي شنتيا أكركبا المسيحية ة لقد كاف الغزك الفرنسي حمقة في سمسمة الحركب الصميبيؿ

ختالؿ المكازيف كما حققتو أكركبا إثر الكشكؼ الجغرافػػػػػػػػػػػػػية كقيػػػػػػػػػاـ النيضػػػػػة  العالـ اإلسالمي ،كا 
الصناعية ،ماضاعؼ مف قكة دكليا ،كزاد مف طمبيا لممكاد األكلية كاألسكاؽ التجارية ،مما شجع  

             31 .(1)االحتالؿ الفرنسي  لتطمعو عمى الجزائر كصحراؤىا الستغالؿ ثركاتيا  
ككانت صحراء الجزائر مف المحاكر األساسية في إستراتيػػػجية الفرنػػػػػػػػػػػػػػػػػسية مف جميػػػػػػػػػػػػع النكاحي 

 ،فقد ابدكا اىتماميـ في بادئ األمػػػػػػػػػػػػر بالتعرؼ عمى (2)السياسية كالعسكرية كاالقتصادية كالدينية
.                            طرؽ القكافؿ الصحراكية القديمة ،كتحديدىا بكاسطة الحمالت العسكرية ،كالبعثات االسػػػػػتكشافية

  في الكقت الذم كاف فيو الفرنسيكف جاديف في التكسع إلى جنكب الجزائر كالصحػػػػػػػػراء ،أكلك ؼ
: اىتماميـ بمكضكع المكاصالت التي تمثؿ العنصر األساسي كالفػػػػػػػػػعاؿ ككاف ىدفيػػػػػػػػػـ مف ذلؾ 

تسييؿ عمميات تنقؿ قكاتيـ العسكرية الغازية ،كتذليؿ ظركؼ استقرارىا في المػػػػػػػػػػػػػػراكز العسػػػكرية  
           (3)المختمفة التي أنشئكىا فعال ،أك التي سينشئكنيا مستقبال في الكاحات كالمناطؽ اإلستراتيجػػػػػػية 

االبف الرابع لمػػمؾ " دكماؿ" عمى يد الدكؽ 1844   بدأت الحممة الفرنسية في الصحراء عاـ ،
فرنسا لكيس فميب ،الذم عيف حاكما عمى مقاطعة قسنطينة ،الذم أراد أف يكمػؿ غػػػػػػػػػػػػمار 

الحرب عمى الصحراء ،كلكف عمى الصعيد التقدـ الميداني لمقكات الفرنسية في البداية اقتصر 
عمى الػػػػحدكد الكاحات الشمالية رغـ الخرائط المرصكدة مف الرحالة كلـ تتجسد مطامح الحككمػة 
ميدانػػػػػػػػػيا حتى عشرية الثمانينات مف القرف التاسع عشر،ألف الرحالت التي تمت قبؿ ىذا باءت 

 (.2)الممحؽ رقـ .  (4)بالفشػػػػػػؿ كالقتؿ مثؿ رحمة فالترز كاآلباء الثالثة كغيرىـ 
                                                           

كتظير النية مف طرؼ فرنسا المسيحية الحتالؿ الجزائر المسممة في التقرير الذم رفعو السيد كميرمكف كزير الحربية الفرنسية إلى مجمس  *
بأنو مف الممكف كلك بمضي الكقت أف يككف لنا الشرؼ في أف نمدنيـ كذلؾ » كالذم قاؿ فيو 1827اكتكبر 24الكزراء الفرنسي المؤرخ في 

 .86،ص1997،دارالغرب اإلسالمي،بيركت ،1962التاريخ السياسي لمجزائر من البداية ولغاية عمار بكحكش،:ينظر« بجعميـ مسيحييف
 .48،ص 2006،دار المعرفة ،الجزائر ،1،ج1989-1830تاريخ الجزائر المعاصرة بشير بالح ، (1)
 .97،ص2011 ،دار ىكمو ،الجزائر ،تاريخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤىمسعكد ككاتي ، (2)
 .74يحي بكعزيز،المرجع السابؽ ،ص (3)
. 19،18الحاج أمحمد الحاج إبراىيـ ،المرجع السابؽ ،ص (4)
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  كليذا السبب قامت السمطات بإنشاء مراكز عسكرية أمامية في أعماؽ الصحراء،جاءت فكرة 
 لمصحراء كذلؾ بمد شبكة السكؾ الحديدية ، رغبة في التكسع في االراضي ةالقاطرة العابر

ـ تبزغ في األفؽ مشاريع 1878فقد بدأت في سنة ( 1)الجزائرية لمكصكؿ الى السكداف كالنيجر
 حكؿ ((Duponchlفي ىذا الصدد ،خاصة المشركع الضخـ الذم تػقدـ بو الميندس ديبكنشؿ 

تشييد سكة لمنقؿ عابرة لمصحراء ،كىك مافتح المجاؿ لممػئات مف المشاريع المماثمة ، كشكمت 
ميمتيا دراسة المسائؿ المتعمقة بالربط عبر "المجنة العميا لمنقؿ العابر لمصحراء "لجػنة سػػػػػػػػػػػػػػػمتيا 

                                                                         (2).السكؾ الحديػدية الجزائر بالسكداف عبر الداخؿ اإلفريقي 
    ككاف مف كمؼ بالميمة فالترز ،عمى الرغـ مف انو عسكرم المينة كلكنو لـ يكف غريبا ك

عف الصحراء ،ألنو يشغؿ منصب الحاكـ العسكرم لمنطقة االغكاط ،ككذلؾ قاـ ىذا العسكرم 
كلكف كزير األشغاؿ ( 3)"مكسى"شقيؽ " محمد اغ مستاغ"ببعض الجكالت في الصحراء كاف مع 

العمكمية كمفو بيذه الميمة كيجب أف تككف البعثة سممية ،كلكف كيؼ يطػمب مف ككلكنيؿ بيذا 
كبعد أف .كىك يتكلى قيادة القكات العسكرية ،فكيؼ الثكار الصحراكييف أف ينسكا ىذه الشخصية 

         (4).حدثت المجنة مع الطكارؽ عرؼ فالترز أف احد زعيـ الطكارؽ أجار لضػماف التعاكف معو 
 لكف ىذه الميمة فشمت ألنو سػػػػمؾ مسػػمكا مف الشػماؿ إلى الجنكب عبر بالد الطكارؽ ،مجتازا ؿ

ـ انطمؽ فالترز في ميمة جديدة كىذه المرة كاف 1881سمسمة اليقار ،أما في العاـ المكالي 
مصمما عمى المركر مباشرة عبر سمسمة اليقار ،سالكا اقرب طريؽ فأرسؿ إلى اىيتاغؿ زعػيـ 
اليقار،كلكف ىذه المرة بدؿ أف ينتػػػػػظر الرد ،الذم قد يككف سمبيا يجػػػػػػػػػػػعمو يعكد إدراجو خائبا 

 اليقار ،غير أف تمؾ الميمة انتيى بيا المطاؼ في عػرض السمسمة ةانطمؽ مباشرة عبر سمسؿ
 32 (5).نياية كارثية بمقتمو كغالبية الجنكد الذيف كانكا معو 1881الجبمية في مارس 

                                                           
 (1) Henri brosslard ,Les Mission Flatters(Au Pays Des touareg azdjer et 

hoggar) ,é2 ,bibliothéque instructive,paris,1889,p7 . 
(2)

. 20الحاج أمحمد الحاج إبراهيم ،المرجع السابق ،ص
(3) -MAURICE BENHAZIRA ,SIX MOIS CHEZ LAHAGGAR ,typographie adolphe jourdon ,alger 

,1908,p138. 
 .203،202إسماعيل العربي،المرجع السابق ،ص(4)
 .21الحاج أمحمد الحاج إبراهيم ،المرجع السابق ،ص(5)
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   إف القضاء عمى حممة فالترز كادت أف تقضي عمى طمػػػػػػػػػػػػػكح ىػػػػػػػػػػػؤالء االستعػػػػػػػػػماريف ،الذم 
شجع الكارديناؿ الفيجرم بعد القضاء عمى بعثة اآلباء البيض عمى تدعيـ كمناصػػػػػػػرة إنشػػػػػػػػػػػػاء 

مشركع السكة الحديدية ،كلقد تمكف مف إقناع رجاؿ األعماؿ األكركبيف كالفرنسييػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المتردديف 
نجد كذلؾ المشاريع االستعمػػػػػػػػػػارية .(1) التي يحققكنو مف ذلؾ ححكؿ نجػاح ىذا المشركع ،كاألربا

                           33 .في الصػػػػحراء الجزائرية كاف كراءىا المنصريف الذم لعب دكرا كبيرا في ىذا المكضكع 
    كنجد ظيكر العػديد مف المػشاريع السػػكة الحديدة قد ظػيرت باقتراحات بعض الميػػػػػػػػػػػػػندسيف ك

،كلكف الحككمة الفرنسية انصبت جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدىا عمى ...بكياف كدكرياف كككلكنيك:الفرنسييف منيـ 
.     التعرؼ عمى تكاليؼ األزمة لمثؿ ىذه المشاريع كعمى الفكائد كالمػػػػػػزايا التي ستكتسب 

ككانت ىذه المشاريع قد كضعت نكاة لثالثة خطكط حديدية إلى الجنكب الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػزائرم كأعػػػػػػػػػػماؽ 
الصحراء ،تفرعت كميا مف الخط العرضي الدكلي الرئيسي الذم يختػرؽ الشماؿ اإلفريػػػػػػػػػػػػػػػػقي مف 

:               غربا عمى سكاحؿ المحيط األطمسي كىي ءمدينة تكنس شرقا إلى الدار البيضا
.                       ،كتقرت*يمتد مف مدينة قسنطينة إلى كرقمة عبر بسكرة : الخط األكؿ 
.                                  يمتد مف مدينة البميدة إلى الجمفة عبر المدية :الخط الثاني 
                             (2).يمتد مف المحمدية إلى بني عباس عبر سعيدة ،كبشار:الخط الثالث 

 ككاف مف المفركض أف تمد ىذه الخطكط الثالثة إلى باقي بمداف الصػحراء األخرل في غرب ك 
إفريقيا ،ككسطيا ،كلكف العراقيؿ كالصعكبات التي حالت دكف تنفيذه كما تـ التػػػػػػػػخطيط لو ،كذلؾ 
نظرا لطبيعة الصحراء الجزائرية ، ،كتكػػػػػػػاليؼ المادية الباىػػػػػػػػػػػظة ،كطبيػػػػػػػػػعة سكاف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػحراء 
الذيف كاجيكا ذلؾ ألنيـ يدرككف مدل خطػكرة ىذا المشػػػػػػػػػػركع عمى استنزاؼ الثػػػػػػػػػػػركات كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
ىذا المشركع أعطى دفعا قكيا لمتكسع في الصحراء الجزائرية كالخطػػػػػػػػػػػػػػػكط التي تـ انجػػازىا قػػػػػػػػػػد 

 (3 ).ساىمت إلى حد بعيد في استغالؿ الثركات الطبيعية التي تـ التكصؿ إلييا كاكتشافيا آنذاؾ

                                                           
 .81عمٕشاَْ احمٕذي َآخشَن ،اٌمشجع اٌضاتك ،ص (1)

ذىُن تذأح عٍّ اٌرً جىُب لضىطٕىح فٓ مىطمح تضىشج ،َمىٍا اٌّ اٌصحشاء اٌجزائشٔح عثش اٌضٍضٍح اٌطٍُٔح اٌرٓ ذفصً  *

 Felix JacquoT, Expedition du general cvaignac(le sahara       :ٔىظش .اٌصحشاء اٌجزائشٔح اٌّ وصفٕه 

algeren),gide et j.baudry , libraires-éditeurs ,PARIS ,1849 ,p46.                                                          

 .80،81ٔحٓ تُعزٔز ،اٌمشجع اٌضاتك ،ص (2 )

 .87، 86عمٕشاَْ احمٕذي َآخشَن ،اٌمشجع اٌضاتك ،ص(3)
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     نستخمص مف خالؿ  ىذا الفصؿ أف الصحراء الجزائرية تعتبر جزء مف الصحراء الكبرل 
التي كاف المستكشفكف كالرحالة عبر التاريخ يقكمكف عمى المغامرة الفردية أك غيرىا ،مف أجؿ 

،ككاف االىتماـ الفرنسي ضمف ىذه ...العكدة بخرائط عف المسالؾ كالتضاريس كالسكاف 
االستكشافات باالعتماد عمى كتب الرحالة العرب كاالنجميز كغيرىـ كالمستشرقيف،باإلضافة إلى 

اإلرساليات التبشيرية التي في البداية باءت بالفشؿ خاصة بعد مقتؿ اآلباء الثالثة كفالترز 
كالتي زادت مف عزيمة نشر المسيحية  في إفريقيا ،حيث كاف مف المتحمسيف الكارديناؿ 

الفيجرم ،كشارؿ دم فككك ،كنجد أف االحتالؿ استقكل بيـ لرسـ مخططاتو االقتصادية في 
 . ـ1844إنشاء خط السكة الحديدية كاحتالؿ الصحراء في 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  سياسة التنصير وأهم روادها في الصحراء الجزائرية                                     :لفصل األول ا
   ماهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير: أوال  

 إطــــــــــــــار مفــــــــــاهيــــــــــــــــــــــــمي          1-1
  أهـــــــــــــــــــــــــــدافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه2-1 

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه                      1-3         
 رواد حركة التنصير في الصحراء الجزائرية : ثانيا 

 الكــــــــــــاردينـــــــــــــال الفيــــــــــــــــــــــــجري2-1         
 شــــــــــــــــــــارل دي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــوكــــــــــو 2-2         
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إف الديانة المسيحية ىي التي جاء بيا المسيح عيسى عميو السبلـ فيي ديانة صحيحة غير     
محرفة، حيث إذا رجعنا إلى مصدر الصحيح أال كىك  القرآف الكريـ الذم نص عمى أف عقيدة 

كالتكحيد المسيح ىي التكحيد الكامؿ،كالتكحيد بكؿ شعبو ،كالتكحيد في العبادة ،فبل يعبد إال ا ، 
 كالتكحيد في الذات ، كما بينيما ىك ا كحده الشريؾ لوكاألرضفخالؽ السماء ،في التككيف 

 ؼ.                                                            ذاتو بمركبة كالصفات فميست
عما يككف فالقرآف الكريـ ييٍثًبت أف عيسى ما دعا إالا إلى التكحيد الكامؿ ،كىذا مايقكلو ا تعالى 

ـى اٍ سىى يػىَٰعيٍذ قىاؿى اي إً كى » بينو كبيف ربومجاكبةمف عيسى يكـ القيامة مف  ٍريى    نتى قيٍمتى  ءىآى ٍبفى مى
ااىقيكؿى  أىفى  لى  مىا يىكيكفي ؿً ػَٰنىؾى قىاؿى سيٍبحى  ديكًف اً   ًمفًإلىيىٍيفً  كىأيٌميى ًلمنااًس ًاتاًخذيكنًي  ؽٍّ   مى  ًافٍ لىٍيسى ًلي ًبحى

ًمٍمتىوي  ـٍ مىاًفي نىٍفًسي.كيٍنتي قيٍمتيوي فىقىٍد عى ـي مىاًفي نىٍفًسؾى أىكىالى . تىٍعمى ـي الغيييكًب﴿أىٍنتى ناؾى إً .ٍعمى ما ﴾ 116 عى
ٍرتىًنى مىا ًإالا  ~كمىاقيٍمتي لىييـٍ  ـٍ أىفي اً . ًبًو أىمى باكي رى كى بٍّي ى ـٍ فىمىماا .ٍعبيديكٍا اى رى ًيٍيدنا مااديٍمتي ًفيًي ـٍ شى مىٍيًي كينتي عى كى

فايٍ  ـٍ أىنتى  كينتى تىًنيتىكى مىٍيًي ًقيبى عى مىى كيؿٍّ شىيٍ كىأىٍنتى .  الرا    .117- 116اآلية   المائدةسكرة    «ءو شىًييده  عى
:   كلدت مريـ عيسى عميو السبلـ مف غير أب كذلؾ حكمة مف ا،كقد أشار في قكلو تعالىك
ًلنىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػعىمىوي » مىيا ىىيٍّفه كى بُّبًؾ ىيكى عى ٍقًضيًّا  ~كقىاؿى رى كىافى أىٍمرنا ما ناا كى ةن مٍّ رىٍحمى                                                                   .«ءاىيىةن لٍّمناػػػػػػاًس كى
  .                 21                                                                    سكرة مريـ اآلية س
،كلقد أيده ا بمعجزات ،ككالدتو نفسيا معجزة جاء *  بيعث عيسى عميو السبلـ لييباشر باآلخرة   

 المسيحييف في الكقت الحاضر يصرحكف في بيرة المجالس كفي أفكنجد باإلنجيؿ الصحيح ،
 رجبل عظيما رسكال مف عند إالالمسيح   يتصكركاأفيستطيعكف   البأنيـ إسرارمف غير  جير
                     .(1) » أرسمو صمة الرسكؿ بمف إال باإللػػػػػػػػػػكىية ا ،كليس ذات صمة كالبف.ىك ا  كليس.ا
 ـ

                                                           
 12،175،ص1961 ،دار الفكر العربي ،القاىرة محاضرات في النصرانية زىرة ،أبكمحمد (1)
 قإف المؤمف  بالمسيحية ىك الذم ال يستمد إيمانو مف العمماء أك المؤرخكف عف اليسكع بؿ عمى مايقكلو اليسكع نفسو،كما تقكؿ*

،دار 2،ج1،مج(يسوع المسيح عبر األجيال)تاريخ الفكر المسيحيينظر حنا جرجس الخضرم ،.الكتب المقدسة التي تشيد لو
 .169،ص1981الثقافة ،القاىرة ،
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مف بيف الحركات التي شيدىا العالـ أيضا في العصر الحديث بالتػػػػػػػػػػػػػػكازم مع المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ف  
فبعد أف صارت . التي لفت بيا األطماع االستعمارية التكسعية "الركح التنصيرية "االستعمارم 

.                                              الحرب الصميبية أمرا عقيما كشيئا مف الماضي غيرت الكنيسة مف طرؽ ككسائؿ عمميا
كما عمؿ المنصركف عمى فتح المعابر كالسبؿ كاالشتغاؿ كرٌكاد جنبا إلى جنب مع المستكشفيف 
كالجغرافييف المغامريف كقد بدت األمكر أكثر تنظيما مف أزمة الحركب الصميبية كبقدر ما كانت 

الدكلة تتحكـ في جيكشيا النظامية كانت الكنيسة كمف خمفيا الكرسي البابكم متحكما في 
المجاؿ التنصيرم بحيث يقسـ الميداف بيف الجمعيات كالمؤسسات الدينية التابعة لدكؿ النفكذ في 

.                                                                  المستعمرات  باسـ التنصير 

                                                                                          ماىية التنصير:أوال
                                                  :                  اطار مفاىيمي 1-1
                                                                        :مفيوم التنصير والتبشير (أ

ر الدخكؿ في النصرانية:التنصير  ، تىٍنًصيرنا ،كالتانىصي ري ،يينىصٍّ رى كنٌصره .ىي كممة لغكيا مف نىصا
 .                                                                         (1)جعمو نصرانيا

كفي الصحيحيف كالمفظ لمبخارم عف أبي ىريرة رضي  عنو قاؿ قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو 
.                                                                                           الفطرة ىنا ىي اإلسبلـ.(2)«مامف مكلكد يكلد إال عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو»:كسمـ 

ري  رىهي جعمو نصراٌنيا.كفي لساف العرب نجد الٌتنصُّب  .(3)الدخكؿ في النصرانية كنىصا

ر  ىي الدخكؿ في :   كنفس الشرح نجده عند الزبيدم في تاج العركس الناٍصرىانياة أك التانىصي
رىه تنصيرنا   .(4)جعمو نصرانيا:النصرانية كنىصا

                                                           
 .99عميراكم احميده ،المرجع السابؽ ،ص (1)
 .   7،ص2009،دار اليدل،الجزائر ،التنصير مفيومو وأىدافو ،وسائمو وسبل مواجيتو عمي بف إبراىيـ الحمد النممة ،( 2)
 ،دار المعارؼ لسان العرب ،حبقة بف القاسـ أبي بف أحمد بف عمي بف مكـر بف محمد الفضؿ أبك الديف منظكر جماؿ ابف(3)

 .4441،ص(دت)،القاىرة ،
 .230محمد مرتضى الحسيني الزبيدم،المصدر السابؽ، ص(4) 
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. كالناٍصرانية كالناصرانة كاحدة الناصارل" ...  قريب منو قكؿ الفيركز آبادم القامكس المحيط
ار  رى .كالناٍصرانٌية أيضا دينيـ كيقاؿ نىٍصرىانيٌّ كأٍنصى رىهي تىٍنصيرنا جعمو .دخؿ في دينيـ :كتىنىصا كنىصا

.                                                                                (1)نىٍصرانيًّا
الذم يتبع ديف السيد :كيبيف كذلؾ كـر البستاني أف النصرانية ىي ديف النصارل كالنصراني 

.                                                                                                     (2)المسيح
ارىل                            :"...كلما كاف مصطمح النصارل مذككر في القرآف الكريـ لقكلو تعالى  الاًذٍيفى قىاليك ًإناا نىصى

.                                                             14                                                                               سكرة  المائدة ،اآليةس
.                                               نجد أف النصارل يطمقكف عمى أنفسيـ المسيحييف بدال عنو

إرسالية تنصيرية كالعمؿ في صقؿ التنصير : أم (mission)ترادؼ كممة تنصير:اصطبلحا 
.                                   تعني منصر ضمف إرسالية  (missionary) أك  (missionaire)ككممة 

 فيك عممية تحكيؿ المسمميف إلى الديانة المسيحية ،كلقد اصطحبت ىذه العممية مكجة ؼ
.                                                                 (3)االستعمار التي اكتسحت العالـ خبلؿ القرف التاسع عشر

                                                            :كلمتنصير مدلكالت اصطبلحية متعددة منيا 
الجيكد المنظمة كالمقصكرة كالمدعكمة مف قبؿ حككمات أك ىيئات لتنشر النصرانية في - 

حمؿ الناس بصكرة أك بأخرل ،إفرادا أك جماعات مف عقيدة غير نصرانية سكاء كانت -العالـ 
                                                     .إسبلمية أك كثينية اكغيرىا إلى العقيدة النصرانية 

اتجاه الكنيسة في الدعكة كالعمؿ المنظـ في بمداف كثيرة لتحكيؿ الناس فكريا كعقائديا كسمككيا - 
 .(4)إلى النصرانية

                                                           
مؤسسة الرسالة ،بيركت ،3محمد نعيـ العرقسكسي ،ط:،تحالقاموس المحيط مجد الديف محمد بف الفيركز آبادم ،(1) 
 .483،ص2005،
 .75دار المشرؽ،بيركت، ص،26،طالمنجد في المغة واإلعالم  كـر البستاني كآخركف ، (2 )

،يصدرىا المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة 9 ،مجمة المصادر،عسياسة التنصير في الجزائرخميفي عبد القادر ، (3)
 .(ص-د)،2004،الجزائر ،1954 نكفمبر أكؿالكطنية كثكرة 

 . 99عميراكم احميده كآخركف ،المرجع السابؽ،ص  (4)
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كما المسيحية إال كسيمة ىامة مف كسائؿ االستعمار لتضميؿ .   إف التنصير إاٌل تضميبل لمناس 
ف خبلؼ حكؿ طبيعة المسيح ىذا الذم جعؿ انقساـ الكنيسة إلى كنائس  خضاعيا كا  الشعكب كا 

يعتقدكف أف ا رب العالميف قد أنجب االبف الذم ىك *كنجد أف البركستانت كالكاثكليؾ .كثيرة 
كىك بالكالدة انفصؿ عف األب كالركح القدس منفصؿ عنيا ،كألف .يسكع المسيح بكالدة طبيعية 

أما األرثكدكس فيعتقدكف .ىذا الكبلـ غريب كمجاؼ لمعقؿ فاف النصارل اليصرحكف بو كثيرا 
كيسكع ىك ا .العذراء كخرج منيا يسكع المسيح " مريـ"أف ا رب العالميف حؿ بنفسو في بطف 

.                                                                            (1)رب العالميف متجسدا
قىاؿى اىٍلمىًسيحي يىػَٰػػبىًنى :"كفي ذلؾ قاؿ تعالى  ـى كى ٍريى فىرى الاًذٍيفى قىاليكٍا ًإفا اى ىيكى اٍلمىًسيحي ًاٍبفي مى لاقىٍد كى

مىا  ٍأكيػَٰوي اىلنااري كى مى ناةى كى مىٍيًو ًاٍلجى ـى ا عى را ـي ًإناوي مىٍف يُّبٍشًرٍؾ ًبا فىقىٍد حى باكي بٍّي كرا ًإٍسرىآًءيؿى اىٍعبيديكٍا ا رى
                                                           .                                                   72سكرة المائدة اآلية "                                               ًلمظاػَٰػػًمًميفى ًمفى اىنصارو 

كبما أف مصطمح التنصير يعبر عف مضمكنو فإنو تـ استبدالو بمصطمح التبشير الذم أصبح 
عبلميا كحضاريا .                                               (2)األكثر تداكال كنسيا كا 

:                                                                                   التبشير 
،يقاؿ بشرتو فأىبشر كاستىبشر كتىبىشر كالتىبشير   ،كتىبىشىرى في المفيـك المغكم ،التبشير مف بشار ك بىشىرى

.                                                                 (3)يككف بالخير كال يككف بالشر 
ٍرىيـ ًبعىذىاب أىًليـ :"إال إذا قييٍّدى كقكلو تعالى  ك        .   24سكرة االنشقاؽ اآلية"                       فىبىشٍّ

  ككممة التبشير تعني في المُّبغة الخبر الذم يفيد السركر إال انو بحسب أصؿ المغة ىك عبارة ؾ
عف المغة الذم يؤثر في البشرة تغيرا كىذا التغير يككف لمحزف أيضا كما يككف لمسركر فكجب 

                                                           
 أك يسكع ،اإلنساف عقيدة التجسد مع بعض االختبلؼ ،فا دخؿ في جسد إلىتعتمد عمى التكاجد المزدكج ،كالرجكع :الكاثكليؾ*

 اليسكع ،ككؿ منيما احتفظ بمميزاتو البلىكتية اإلنساف ا ىك إففا بمؿء الىكتو دخؿ في جسد يسكع ،االثناف معا يبيناف 
 .328،ص ينظر حنا جرجس الخضرم،المرجع السابؽكالبشرية 

 .21،ص1992 ليبيا،–،كمية الدعكة اإلسبلمية طرابمس 2، طالتنصير واالستعمار في إفريقيا السوداءعبد العزيز الكحمكت،(1)
 .100عميراكم احميده كآخركف ،المرجع السابؽ،(3)
 
 .101المرجع نفسو ،ص  ،عميراكم احميده(3)
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.                                                    (1)أف يككف التبشير ،كلكف استعمالو األكثر في الفرح 
نيك:"كقكلو تعالى  بىشٍّر الاًذيفى آمى نااتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري كيمامىا ا كىعىًمميكاكى اًت أىفا لىييـ جى اًلحى  الصا

ًزٍقنىا ًمٍف قىٍبؿ  ًزقيكا ًمفى ثىمىرىةو ًرٍزقنا قىاليك ىىذىا الاًذم ري  25سكرة البقرة اآلية ".                      ري
ٍيؿه لٍّكيؿٍّ أىفااؾو أىًثٍيـو : "    كقد يستعمؿ لمحزف كما في قكلو تعالى. مىٍيًو (7)كى  يىٍسمىعي آيىاًت اً تيٍتمىى عى

ٍرهي ًبعىذىابو اىًليـو  ـٍ يىٍسمىٍعيىا فىبىشٍّ أىٍف لى  .78-سكرة الجاثية اآلية ".                     ثيـا يىًصرُّب ميٍستىٍكًبرنا كى
 أما اصطبلحا الكممة يقصد بيا اإلشارة لمحاكالت الدكؿ الغربيػػػػػػػة نشر المسيحيػػػػػػػػػػػػػة بيف ا   

األمـ األخرل ،سكاء مسمميف أك ييكد أك أصحاب الديانات األخرل ،كحتى بيػػػػػػػف المخالفػػػػػػػػػػػػػػيف 
.                                                     (2 )ليـ في المذىب مف أتباع الديانة المسيحية نفسيا  

في معناه األصمي كاالشتقاقي ىك دعػػػكة إلتػػػػػػػػػػػػػباع ما  ( evanglesation)  كمصطمح التبشيرك
فمفظة اإلنجيؿ ذاتيا تفيد معنى التبشيػػػػػػػر أم حمؿ النػػػػػػػػػػػػاس .مف عقائد كتعاليـ  *جاء بو اإلنجيؿ

تعاطى رجاؿ الديػػػػػف .مف عقيدة ما إلى العقيدة المسيحية .فرادل أك جماعات .بصكرة أك بأخرل 
. (3) ىذا العمؿتكجعمكا منيا عمما الىكتيا كساندا الباباكا"الصناعة :"المسيحيكف الغربيكف ىذه 

 شيرػكالتب.التنصير لمصطمح مرادؼ كىك العربية، الكتابات مف كثير في التبشير مصطمح كيتردد
 كرػػػػالعص بحسب لفةػػػػػػػػػػػػػػمخت تعريفات النصارل عند كلو التنصير،لحمبلت النصراني التعبير ىك
 .(4)بيا لغير المؤمنيف اإلنجيؿ رسالة ليبمغكا مبعكثيف إرساؿ تارة فيك .النصرانية بيا مرت التي

 evanglisation أكles missionnaire اسـ الئلرسالييف اكما يطمؽ عمى المبشريف في أكركب
 كما .كمف ىنا جاء المعنى المقصكد مف التبشير. المبلئكي  angelisationالخٌير :(ev)كتعني 

                                                           
 .15 محمد بف ناصر الشثرم ،المرجع السابؽ ،ص(1)
(2)

 .17ص ،2005مكتبة مدبكلي ،القاىرة ،،1834،1914 في بالد الشام األمريكيالتنصير عبد الرزاؽ عبد الرزاؽ عيسى، 
كنزلت ىذه الرسالة السماكية نقية طاىرة عمى السيد المسيح في كقت ازدادت فيو .تعني البشارة بالمغة العربية القديمة : اإلنجيؿ*

 .المادية في الحياة كحب الشيكات كالزنا ،كنسى الناس التكراة كأحكاميا 
  .5،ص(ت-د)،(ب-د)عادؿ محمد حامد ،مركز الحضارة العربية ،:،ترعيسى المسيح والتوحيد محمد عطا الرحيـ ،:ينظر 

. 100عميراكم احميده كآخركف ،المرجع السابؽ،ص(3)
 .23عمي بف إبراىيـ الحمد النممة،المرجع السابؽ،ص(4)
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:                                                                                  يعرؼ بتعاريؼ أخرل 
حبلؿ المسيحية عكضا عنو .تكجيو المبشريف نحك المسمميف -  أنيا عممية تنصير                       :كا 
تمقيف اإلنجيؿ مثؿ تنصير إفريقيا ،كتنظيـ نشر المسيحية في العالـ عف طريؽ الدعاية لبث - 

 .                                                                                                     (1)اإليماف 

دخالو .   كما أف مفيكـ التبشير قد تطكر ؾ فمـ يعد ييدؼ إلى إخراج المسمـ مف  اإلسبلـ كا 
تستيدؼ إخراج المسمـ مف المفاىيـ كالقيـ .بؿ أصبح عممية ثقافية كاسعة .في النصرانية 

دخالو في النصرانية .اإلسبلمية  .                            (2)كفي دكامة الفكر التبشيرم . كا 
دكف إدخالو في ديف آخر كحبسو في دائرة مظممة مفرغة  .الميـ ىك إخراج المسمـ مف اإلسبلـ 

كبالتالي تكريس فػػػػػػكرة .دائرة التيو التي ال تجعؿ منو قكة صالحة لمتكجو إلى االتجاه الصحيح 
                               ا.                                  (3)التبعية إلحكاـ السيطرة 

ال يتطابؽ مع المفيـك المغكم الذم يعني .   إف المفيـك الداللي كالتاريخي لمتبشير كما سبؽ
نقؿ الخبر السار لذلؾ يرل الكثير مف الباحثيف المعاصريف استخداـ مصطمح التنصير،ليس 
فقط لمداللة عمى الخطة الدينية لنشر المسيحية كلكف لمداللة عمى المسار التاريخي لمتبشير 

 .                                                                           (4)كالتنصير عمى حد سكاء 

 

                                                           
 

 .101كآخركف،المرجع السابؽ ،ص  عميراكم احميده(1)
 .23 ،ص2009 ،دار النفائس ،بيركت،التنصير واالستغالل السياسيمحمكد عبد الرحمف، (2)
 .101خركف،المرجع السابؽ،صآعميراكم احميده ك (3)
. 102المرجع نفسو،ص عميراكم احميده،(4)
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مما سبؽ يتضح التشابو الكبير بيف التنصير كالتبشير،لدرجة التطابؽ بيف المدلكؿ االصطبلحي 
يقؼ .ليما  غير أف المتتبع لممسار التاريخي لكؿ منيما خاصة في الببلد العربية كاإلسبلمية 

 .                                            (1)عمى اختبلفيما مف حيث التطبيؽ العممي 

    حيث إذا نظرنا إلى أساس العداكة بيف اإلسبلـ كالغرب نظرة مكضكعية نستنتج أف أساس 
 عمؿ سياسي ال كالعداء ىك دنيكم ال ديني ، كمف ىنا استطيع التأكيد كبكؿ ثقة أف التنصير ق

 :                                       أك مف أدنى اتجاه كذلؾ لعدة أسباب .عبلقة لو بالديف مف أم جانب 

   عندما تطالعنا كممة التبشير تتجو أذىاننا إلى ما يسمى بالتبشير النصراني أك االستعمارم 
كلعؿ السبب في ذلؾ ىك الحمبلت الظالمة .الذم ىك التنصير بكؿ ما تحممو الكممة مف معنى 

 .                     التي يقكـ بيا المنصركف كالتي تستيدؼ اإلسبلـ كلغتو كأىمو حتى في عقر دار المسمميف 

ىك الدعكة إلى النصرانية كمحاكلة إقناع الناس بشتى الكسائؿ كالمغريات لمدخكؿ فييا : التنصير
ذا نظرنا في األدبيات الغربية نجد أنيـ يسمكف ىذه الدعكة تبشيرا  كىذا يعني كبكؿ كضكح .كا 

ىذا المفظ كاعني التبشير كأطمقكه عمى حمبلتيـ التنصيرية كدليؿ ذلؾ أنو لك عدنا " سرقك "أنيـ 
 .(2)إلى القرآف الكريـ لكجدنا آيات كثيرة تحثنا عمى التبشير باإلسبلـ 

اًت ً":مثؿ قكلو تعالى  الحى ييبىشٍّري الميٍؤًمًنيفى الذٍّيفى يىٍعمىميكفى الصا ـي كى ا القيٍرآفى يىٍيًدم ًلمىًتي ًىيى أىٍقكى إفا ىىذى
ًبيرنا ـٍ أىٍجرنا كى  .9سكرة إسراء اآلية .                                                      أىفا لىيي

ا"كقكلو تعالى  ـٍ يىٍجعىٍؿ لاوي ًعكىجن لى ٍبًدًه الًكتىابى كى مىى عى ٍمدي ً الاذل أىٍنزىؿى عى ًديدنا (1)الحى ا ًلييٍنًذرى بىٍأسنا شى  قىيٍّمن
ننا سى ـٍ أىٍجران حى اًت أىفا لىيي اًلحى ييبىشٍّرى الميٍؤًمنًيفى الاذيفى يىٍعمىميكفى الصا  2سكرة الكيؼ اآلية "  ًمٍف لىديٍنو كى

 

                                                           
 .101 ،المرجع السابؽ،صكآخركفعميراكم احميده  (1)
. 23محمكد عبد الرحمف ،المرجع السابؽ،ص (2)
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:                                                                         مراحل تطور الحركة التنصيرية  (ب
كفي عصرىا اإلمبراطكرم .  جاءت دعكة المسيح استجابة لمتطمبات الحياة في العيد الركمانيج

حيث كاف .حيث طغى االنحراؼ كالجفاؼ الركحي ككذا ضالة الشعكر بالمعاني كالقيـ األخبلقية
الحكـ الركماني عمى المستعمرات بالجزء الغربي لمعالـ القديـ كحكض البحر األبيض المتكسط 
عبلف  ىك المسؤكؿ عف الظمـ،فجاءت دعكة المسيح إلصبلح القمكب العامرة بالكراىية كالحقد كا 

فدعكة .،إذا دعا سيدنا عيسى إلى عبادة ا كحده ال شريؾ لو (1)مممكة الضمير كاحتقار الماؿ
كال تكسط بيف العابد .المسيح عميو السبلـ تقكـ عمى أساس أنو ال تكسط بيف الخالؽ كالمخمكؽ 

بؿ كؿ مسيحي يتصؿ با .فاألحبار كالرىباف لـ تكف ليـ الكساطة بيف ا كالناس .كالمعبكد 
.                                       (2)مف غير حاجة إلى تكسط كاىف أك قسيس أك غيرىما .في عبادتو بنفسو 

مف قميمي الحظ في العمـ كىـ خارجكف بيا إلى الناس التقطيا "المسيح "  كلما كاف تبلميذ ك
عاش في زمف عيسى عميو .كىك ييكدم مشبع بالثقافة الييمينية اإلغريقية " بكلس "رجؿ يسمى 

السبلـ كلـ يمتقي بو كلـ يره ككاف أكؿ مف أضفى عمى الدعكة عناصر أخرل مف بينيا الربكبية 
كقد دخؿ .الحقيقية كخميطا آخر مف التعميمات ،كفكرة تحٌكؿ الخمر إلى دـ كالخبز إلى لحـ 

في جداؿ مع أصحاب الدعكة األكلييف ككاف أقكل منيـ تأثيرا فأسكتيـ بينما خرج بيا " بكلس "
ىك مف بيت المقدس كفمسطيف إلى بقية األمـ ،كأضاؼ إلييا في تعاليميا مايجعميا مقبكلة لدل 

        ف.                                                                        (3)حكاـ عصره 
فيجعؿ المسيحية ىي لديف المنسكب إلى بكلس –   نجد مف يفرؽ بيف النصرانية كالمسيحية ف

فميس نصارل اليـك أك .التي تختمؼ في جكىرىا عف النصرانية التي يتحدث عنيا القرآف الكريـ 
 .(4)مسيحيكا اليكـ ىـ نصارل األمس مف  أتباع عيسى عميو السبلـ

                                                           
. 44 الحاج ،المرجع السابؽ،صأمحمد الحاج إبراىيـ (1)
 .13 زىرة ،المرجع السابٌؽ،صأبكمحمد  (2)
 .44 الحاج،المرجع السابؽ،صأمحمد الحاج إبراىيـ(3)
 .24عمي بف الحمد النممة ،المرجع السابؽ ،ص (4)
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كعمػػػػػػػػػػػمت ىذه المسػػػػػػػػػػيحية .كأحاطيا بالغػػػػػػػػػػبش " بكلس"    اختفت تعاليـ المسيحية الحقيقية مع 
الجديدة عمى استيعاب مزايا ديانات عصرىا ،فكرثت عف الييكد كتب العػػػػػػػػػػيد القديػػػػػػػػػػػػػػـ كطػػػػػػريؽ 

كاستكعبت قكانيف الييكدية األخبلقية ،كمف ثـ خالط المسيحية في أكربػػػػػػػا .الرىبنة كزادت عمييما 
كأخذ مف النظاـ الركماني الكثنية كسمكؾ كتصكر كحامي ليا .الركمانية القيـ كالتصكرات الكثنية 

كأصبح عمى أعمى اليـر .فييا بعد القرف الرابع كاقتصرت عمى الكنيسة فيما بعد كتعددت 
الكنسي،كقد كسب كالء الشعكب األكربية لو فتدخؿ في سياسة أكربا خبلؿ فترة العصر الكسيط 

،كقد تككنت في صمب الكنيسة الجمعيات الرىبانية لمقساكسة الميتميف بأعماؿ ميمات نقؿ 
 .                                                                 (1)النصرانية التي تككنت في بحر القرف السادس

إلى اليقظة الدينية التي عمت    إف أسباب عكدة نشر المسيحية  في القرف الثامف عشر ا
انجمترا ،كما قابميا ذلؾ أحداث الثكرة الفرنسية كما تبلىا مف نتائج قد عادت لتظير مف جديد 

.                                            (2)في القرف التاسع عشر،بعد إف عرفت الكنيسة نشاطا كبيرا لتمعب دكرىا في االحتبلؿ 
  كذلؾ أف األكربيكف شعركا  أف الديف الذم خضعكا لو أصبح حجر عثرة أماـ تقدميـ حيث ك

الحظكا مف خبلؿ الحركب ضد المسمميف في الشرؽ كالغرب باف العمكـ قد بمغت بالمسمميف كؿ 
مبمغ كاف التطكر حاصؿ عندىـ ،فبدأ نكع مف محاكلة الفصؿ بيف سمطة الحكاـ المشجعيف 

لمعمـ كسيطرة رجاؿ الكنيسة عمى الدٍّيف الذيف ال يزاؿ العامة في أكركبا يؤمنكف بيـ فجعؿ حكاـ 
الممالؾ كاإلمارات األكركبية يحافظكف عمى مكانة طبقة رجاؿ الديف الدينية مع جعميـ دكف 

 .                             (3)تأثير عمى سمطتيـ،كرافؽ ىذه المرحمة االنفتاح األكركبي خارج القارة 
حيث كاف البابا أك القرار البابكم يأمر .  كأصبحت الكشكؼ الجغرافية كالحركب الصميبية ك

إنما ىك قرار يضفي صبغة .بنشر المسيحية بيف الشعكب اليمجية باستخداـ القكة عند االقتضاء 
سياسية كقانكنية عمى المناطؽ التي يتـ احتبلليا كمف مرامي ىذا القرار البابكم أيضا تعزيز 

                                                           
 .45 الحاج ،المرجع السابؽ،أمحمداج ح اؿإبراىيـ(1)
 .6 السابؽ،صرجعخديجة بقطاش ،الـ (2)
 .46 الحاج،المرجع السابؽ،صأمحمد الحاج إبراىيـ (3)
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كىذا مانجده في احتبلؿ الفرنسي   ،(1)سمطة الكنيسة في الممالؾ الكاثكليكية خاصة في إفريقيا
 .لمجزائر كالقارة اإلفريقية بشكؿ عاـ

                                                    :التنصير وعالقتو باالستعمار الحديث  (ج

    إف الباعث الحقيقي ىك القضاء عمى األدياف الغير نصرانية ،تكصبل إلى استعباد أتباعيا 
،كاف المعركة بيف المبشريف كبيف األدياف الغير النصرانية ليست معركة ديف،بؿ ىي معركة في 

 .(2)في سبيؿ السيطرة السياسية كاالقتصادية 

 ـ يمثؿ ذلؾ ،مع نقص في الكفاءة كانعداـ 19  كاف االستعمار الحديث مع بداية القرف ؾ
التكازف بيف الطرفيف المسمـ كالنصراني ،كيشكؿ االحتبلؿ شكبل مف أشكاؿ التنصير في ظؿ 

 مف ىذا المنطمؽ أصبح التعاكف كثيقا بيف التنصير (3) مبلزمتو لو كمساعدة الكاحد لآلخر
كاالستعمار ،كلـ يكف ذلؾ في القرف التاسع عشر فقط ،حيث تعاليـ المسيحية ضاعت لسكء 

 .استغبلؿ الكنيسة ليا كألنيا احتكرت المسيح ،كصار أسير الكنائس 

  كأصبحت الكنيسة تيتـ بتكجيو جيكدىا إلى التبشير بالمسيحية في العالـ اإلسبلمي ،لتقتمع ك
حمبلت "اإلسبلـ مف نفكس الناس كتحؿ المسيحية محمو ،كىذا مايطمؽ عميو بعض النصارل 

 .(4)كىي تيدؼ لنقؿ المسمـ مف ديف اإلسبلـ إلى ديف المسيح " .التنصير 

ػػػ كلتخريب ضمائر المسمميف كزعزعة  عقيدتيـ  لصرفيـ عف عبادة ا كالحيمكلة دكف دخكؿ 
 . النصارل في اإلسبلـ 

                                                           
 .2010،دار ىكمة ،الجزائر ،2 ،جمذكرات من وراء القبورعفركف محرز ، (1)
 .5 السابؽ،صصدرخديجة بقطاش ،الـ (2)
 .18عمي بف الحمد النممة ،المرجع السابؽ ،ص(3)
 .9محمد بف ناصر الشثرم ،المرجع السابؽ،ص (4)
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كمنع انتشار اإلسبلـ بإحبلؿ النصرانية مكانو أك .الحيمكلة دكف دخكؿ الناس في اإلسبلـ - 
.                                                        عمى األقؿ اإلبقاء عمى العقائد المحمية المكركثة 

نشر بذكر االضطراب كالشؾ في القيـ اإلسبلمية بحيث يزىد المسمـ فييا كتمكت  غيرتو - 
كبذلؾ يسيؿ التحكـ في سمككيات المجتمع كتكجيو أفكاره لصالح . كحميتو لمدفاع عنيا 

.                                                                                             (1)النصرانية
  لقد عمؿ التنصير عمى خمؽ األسباب التي تدعكا إلى الحرب بيف األمـ اإلسبلمية التي ؿ

.                                                                              (2)يعممكف بيف شعكبيا إلضعافيا 
الذم لـ يكف الغرض منو األخذ بيد األجناس األخرل .  كما ركز المنصركف عمى التعميـ ؾ

نما التأثير عمى تفكيرىـ كركحيـ بحيث يصبح مف السيؿ  لمكاكبة ركب التقدـ كالحضارة ،كا 
خضاعيـ كاستنزاؼ ثركاتيـ كقد قاؿ أحد المنصريف في ىذا المكضكع إف تعميـ في »:اقتيادىـ كا 

ىذه الغاية ىي ىي قيادة الناس إلى المسيح .المدارس المسيحية  إنما ىك فقط كاسطة إلى غاية 
كتعميميـ حتى يصبحكا أفرادا مسيحييف كشعكبا مسيحية كلكف عندما يخطكا التعميـ كراء ىذه 

فإننا النتردد حينئذ في أف ... الحدكد ليصبح غاية في حد ذاتو كليخرج لنا خبرة عمماء الفمؾ 
كقد استعممكا كذلؾ التطبيب ،حيث تأسست عدة . (3) «رسالة مثؿ ىذه خرجت عف المسيحية

مراكز التطبيب ،الف فرصة المنصريف تككف قكية حيثما كجد المرض كالجكع كالحرماف 
 .                                                     (4)،كاألعماؿ الخيرية الستغبلؿ الظركؼ كالحاجة إلى ذلؾ 

  كقد أدرؾ المنصريف بأف ىذه الطرؽ التقميدية في التنصير كثيرة العيكب،كما أنيا ال تتناسب ك
 .(5)مع اتساع رقعة العمؿ،تعددت أكجو التبشير كاالستعمار فأصبح مف العسير التفريؽ بينيا

                                                           
 .47 الحاج ،المرجع السابؽ،صإبراىيـ الحاج أمحمد(1)
 .62محمد بف ناصر الشثرم ،المرجع السابؽ ،ص(2)
 .44 الحاج ،المرجع السابؽ،صأمحمد الحاج إبراىيـ(3)
(4)

 .89عبد العزيز الكحلوت ،المرجع السابق،ص
، ص  1953،منشكرات المكتبة العصرية ،بيركت، التبشير واالستعمار في البالد العربية مصطفى الخالدم كعمر فركخ ،(5)

253. 
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                                                                            : أىدافو 1-2
  بعدما تعرفنا عمى مفيكـ التنصير يمكف أف نبييف مف خبلليا أىداؼ التي يسعى المنصركف ب

:                                    إلى تحقيقيا في مكاجية اإلسبلـ خاصة منيا ،أك في خدمة االستعمار
                                                                           :األىداف الرئيسية (أ

.                                                                             (1) الجدار الذم منعيـ مف اختراؽ المجتمع اإلسبلمي قمحاربة القرآف الكريـ باعتبار- 
.                                                                                 (2)ػػػ كيعبر عنو بعض المنصريف بحماية النصارل مف اإلسبلـ أك اإلبقاء عمى العقائد المتكارثة
ػػػ يحاكؿ المبشركف دائما إثارة الفتف كالقبلقؿ  في الببلد اإلسبلمية حتى تتمكف أمميـ مف 

 ػػػ استغبلؿ جميع كسائؿ التبشير حتى أعماؿ البر يجب أف االسيطرة عمييـ سياسيا كاقتصادم
تستغؿ استغبلال بحتا ،كيجب أف تعطى األمكاؿ لمبعداء عف الكنيسة ثـ تقؿ تدريجيا كمما اقتربت 

فإذا دخمكىا منع عنيـ اإلحساف مرة كاحدة                     .أكلئؾ مف الدخكؿ في الكنيسة 
ػػػ أما مف الناحية االجتماعية كالثقافية قمما تيميـ إال بقدر ماتسيؿ ليـ  ميمتيـ السياسية ك 

                                                                                    ؾ.  )3(االقتصادم
 فكرة حتػػػػػػػكأصب المحاضرات، كقاعات الدراسة مقاعد عمى تمقىم العمـك مف عمما ـيقا كما ؾ

  تنشئءكمدارسو  التنصير معاىد أصبحت كما التنصير، مجاؿ في مسيطرة أيضا التخصص
 كالكميات التي تشرؼ عمييا *ككانت أىداؼ ىذه المدارس قسـ، كؿ في تجد كشعبا، فييا أقساما

                                                                                      (4)كانت تعتبر كاسطة لتمريف قس لمكنيسة .اإلرساليات في جميع الببلد كانت دائما متشابية 

                                                           

 .67،ص2010عبد القادر حلوش ،سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر ،دار االمة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ، (1 )

. 25 الحمد النممة ،المرجع السابؽ ،صإبراىيـعمي بف (2) 
  .67الخالدم كعمر فركخ ،المرجع السابؽ، صمصطفى  (3)

 إلى تنقؿ الطبلب مف مذاىب مختمفة أف تحاكؿ فاألكلىالمدارس التبشيرية كالمدارس المسيحية،:ىناؾ نكعيف مف المدارس *
جكا مسيحيا كتحممو فيو عمى ممارسة التقكل .مف أم مذىب كاف .لمطبلب  تييئ أف المدارس المسيحية تحاكؿ أمامذىبيا ىي ،

 .67مصطفى خالدم ،عمر فركخ ،المرجع السابؽ ،ص:ينظر .المسيحية كسمكؾ مسيحي 
. 35 مصطفى خالدم ،عمر فركخ،المرجع نفسو ،ص (4)
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:                                                                           األىداف الفرعية  (ب
صحيح أف أدكار بعض رجاؿ الديف الذيف تكلكا أمر الكنيسػػة  كانػػػػػػػػػػػت ليـ ادكار تيدؼ لمقضاء 

:                                              باإلضافة أىداؼ خاصة  عمى اإلسبلـ كالمغة العربية كالثقافة
 ىناؾ مف المنصريف لـ يأتكا لمتنصير ،بؿ كاف منيـ مف يحب المغامرات كاألسػفار ،كمنيـ ف

مف يطمح إلى السيطرة الشخصية عمى مف حكلو ،كمنيـ مف يحب فرض رأيو عمى اآلخػػػػػػػػػػػػػريف 
،فإذا لـ يستطع احدىـ أف يفعؿ ذلؾ في ببلده ،كلـ يممؾ أف يفعمو باسمو ىك في خػػػػػػػػػػػارج ببلده 
،خرج إلى العالـ تحت ستار التبشير ليشبع أطماعو الشخصية ،ككثيرا ما كشفت الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيات 
التبشيرية عف أطماع المبشريف الشخصية كاكتشفت بينيـ المكره ،كىناؾ مف يستغمكا الجمعيات 

.                                                                                   (1)ليسافركا إلى العالـ عمى حسابيا
 التي البيئػػػػػػػػػػػة تقتضيو ما بحسبعمى أىدافيـ  التركيز إلى يسعكا ك المنصريف بعض نجد ف

 ليست كتفريعاتيا جميعيا األىداؼ ىذه أف أيضا المفيـك ىذا مف القكؿ يمكف كما بيا، يعممكف
 يعمؿ أف يمكف مينىٌصر كؿ أف ييظف كال المنصريف جميع اىتماـ مجاؿ في  مجتمعة بالضركرة

 األىداؼ لبعض حماسيـ عدـ المنصريف بعض عف يبدك قد بؿ معظميا، أك كميا تحقيقيا عمى
 لتحقيؽ مؤىؿ غير ألنو كذلؾ تحقيقيا، سبيؿ في ييزجٌ  أف منيـ البعض يرفض كربماالرئيسية ،

            .                                                                   (2)التنصير فركع جميع في تخصصو عدـ بسبب ناحية، مف التنصير مايريد كؿ
 في الصادقة كالرغبة الدينية كالعاطفة بالحماس مدفكعكف المنصريف بعض أف الحظنا إذا ك

 حيث منيـ مف سياسية أىداؼ أك استعمارية أىداؼ تحقيؽ في الرغبة أف ندرؾ العالـ إنقاذ
اندفع كراء المغامرة بحثا عف المجيكؿ ،كمنيـ مف كاف ىدفو جمع المعمكمات العممية عف 

طبيعة الصحراء مثبل كسكانيا،أك إلستكشاؼ الطرؽ التجارية تمييدا لبسط سيطرتيا االستعمارية 
 .(3)عمى البمداف الصحراكية كىناؾ مف يرل إنقاذىـ إلى الديف المسيحي 

                                                           
 .35مصطفى خالدم ،عمر فركخ ،المرجع السابؽ ،ص(1)
 .29عمي بف الحمد النممة ،المرجع السابؽ ،ص(2)
 .109 العربي ،المرجع السابؽ،صإسماعيؿ (3)
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 ؿ     :                                                                         وسائمو : 1-3
  لقد حاكؿ المنصركف لتحقيؽ غاياتيـ أك أىدافيـ استخداـ كسائؿ يركف أنيـ يستطيعكف قد

التأثير بيا ،حيث لـ يدع المنصركف كسيمة ميما كانت إال كاستغمكىا لتحقيؽ أغراضيـ ككانت 
.                                                                                                          أىـ الكسائؿ الكاضحة أىميا  التعميـ كالتطبيب كاألعماؿ الخيرية

                                                                                  :التعميم  (أ
إف ىدؼ المبشريف مف إنشاء المدارس كالكميات ليس لمعمـ كحده كلكف خدمة التنصير كالدعكة 

النصرانية فالغاية ىي قيادة الناس إلى المسيح حتى يصبح الناس شعكبا مسيحية أك دكال 
                                                                                            . (1)متخمفة

   حيث يتجو المبشركف ،حيثما حمكا ،قصد الدعكة إلى النصرانية ،نحك األطفاؿ كما حددىا ح
ف العقيدة تغرس في »:في قكلو  *"بكرغاد "  إف التعميـ كالديف يبدأ مبكرا في نفكس األطفاؿ كا 

 «نفس الطفؿ منذ الصغر في البيت أكال،كفي المدرسة ثانيا فعمينا أف نبدأ مف حيث بدأ اإلسبلـ 
:                                                لذا كاف االىتماـ يعكد ألسباب يمكف أف نذكر منيا مايمي ( 2)

كالتغمب عمى المشاكؿ الرئيسية التي »عف طريؽ المدرسة يمكف لممبشريف أف يحتككا بالسكاف- 
 .                                                                         «تكاجييـ كالتعصب لدينيـ 

 سيكلة التأثير عمى األطفاؿ ،كتمقينيـ مبادئ النصرانية ،لككنيـ لـ يتشبعكا بعد بديف أجدادىـ –
 .                                                                                    (اإلسبلـ)

 .                      لـ يصؿ النمك العقمي عندىـ إلى مستكل يمكنيـ أف يكتشفكا نكايا المبشريف التنصيرية –

                                                           
 .17محمد بف ناصر الشثرم،المرجع السابؽ ،ص (1)
كما فتح مركزا خيريا بمدينة .1838 الجزائر سنة إلىلقد عمؿ كمرشد ديني لفرقة اميمي دكفياالر عند مجيئو : فرانسكا بكرغاد *

.           كاستغبلؿ ظركؼ الناس كحاجاتيـ لمطعاـ كالدكاء اإلحساف التنصيرية باعتماد عمى أعمالوبكفاريؾ مارس خبللو 
. 106 المرجع السابؽ،صعميراكم احميده كآخركف ،:ينظر 

. 108عميراكم احميده كآخركف ،المرجع نفسو ،ص( 2)
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 الكصكؿ إلى إحداث تغيير في معتقدات المجتمع اإلسبلمي ليصبح نصرانيا في المدل البعيد                                                                                      –
 .                            الذيف ستعتمد عمييـ الكنيسة الكطنية في المستقبؿ  (الرجاؿ) إعداد –

  (1)    إف التعميـ يمس البرامج الدراسية كبذلؾ يعتمد عمى طرؽ إعداد المعمميف في التعميـ
كلنشر ىذه األفكار يجب إعداد معمميف لمتعميـ ألف المعمـ أك المبشر ىك الركيزة اليامة لبمكغو 

غاياتو التنصيرية ،فبدكف إعداده جيدا تذىب الجيكد المبذكلة لمدعكة إلى النصرانية ىباء ،كىكذا 
فيك مدعك إلى أف يضطمع بعمـ األدياف كخاصة الديف اإلسبلمي كيتقف المغة العربية كالميجات 

ألنيا أدكات تمكنو مف  االحتكاؾ باالطفاؿ كاالتصاؿ بالسكاف كالدعكة إلى  (...المحمية 
                           :لذا أكجبكا عمى كؿ المنصر أك المنصرة أف يقكمكا بػ(  2)المسيحية بمغة أىؿ الببلد

                                                                .عقكليـ قدر عمىامة الع مخاطبة- 
 .                                                            المخارج كفصيح رخيـ بصكت الخطب إلقاء- 
                                                                    .الخطب إلقاء أثناء الجمكس- 
                                                               .الخطب إلقاء أثناء األجنبية الكممات عف االبتعاد- 
                                                                           .المكضكعات باختيار االعتناء- 
                                                                     .كاإلنجيؿ القرآف بآيات العمـ- 
                                                      .اإلليية كالحكمة القدس بالركح االستعانة- 
.                                        أك لؤلطفاؿالمسمميف إلى المحببة الكسائؿ استخداـ –
 .(3) ليـ أعداء ليسكا النصارل بأف المسمميف إقناع- 

                                                           
سسة ؤالـ دار حمب ،،(دراسة تاريخية تحميمية )1904الى 1830التعميم التبشيري في الجزائر من محمد الطاىر كعمي ،(1) 

                                                                 .81، ص2009الكطنية لمفنكف المطبعية ،الجزائر ،

                                                                                              .82،صالسابؽالمرجع محمد الطاىر كعمي ،(2)

 .38 عمي بف الحمد النممة ،المرجع السابؽ ،ص(3)
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 .أنفسيـ كمف المسمميف بيف مف منصريف إيجاد -
 كالكتب المؤلفات كتكزيع بالنساء كاالجتماع المسمميف لبيكت المنصرات زيارة-

لقاء عمييف، التنصيرية                                      .(1).اإلنجيؿ تعاليـ في الدينية المحاضرات كا 
،كالتأثير عمى *   استعمؿ المبشركف أساليب متعددة  إلغراء األطفاؿ بالقدكـ إلى مدارسيـ ا

 :أكليائيـ حتى ال يمانعكف مف إرساؿ أبنائيـ إلى ىذه المدارس منيا 

إف حب األطفاؿ لمحمكل كبير لذا كزعكا عمييـ كمما ذىبكا إلى زيارة : اإلغراء بالحموى  -1
 األىالي 

تمنح النقكد لكؿ طفؿ قاـ بجمب زمبلئو معو إلى المدرسة أك قدـ ىك كاغتسؿ أك : النقود -2
 .....كاف مثابرا كمجتيد أثناء الدركس 

عندما يجتمع لدل التمميذ عدد معيف مف النقكد ،كذلؾ حسب نظافتو كمثابرتو عمى : المتاع  -3
 مايركؽ لو directeurالمبشر المدبر"فبإمكانو أف يشترم مف حانكت .كحبو ليا .الدراسة 

 .... دكاكة أك سكيف أك حافظة نقكد أك قميص :
 يمنح لكؿ طفؿ زاكؿ الدراسة لمدة عشريف يكما في الشير ،كرقة : أوراق الياناصيب -4

 . اليانصيب كبصفة مجانية
 أقاـ المبشركف في فناء المدرسة ألعابا رياضية كأراجيح تككف في متناكؿ جميع :األلعاب   -5

 (السبت كاألحد )أطفاؿ القرية يكمي العطمة األسبكعية لممبشريف في المدرسة 

كمما الشؾ فيو أف فضكؿ األطفاؿ سيدفعيـ عمى المجيء إلى المدرسة إذ لـ يككنكا يحضركف 
 .(2)إلييا في السابؽ 

                                                           

(
1

 .39عمي بف الحمد النممة ،المرجع السابؽ ،ص(
استغؿ المنصركف في الجزائر سياسة التعميـ لمسيطرة عمى العقكؿ كفكر الشعب بتجييميـ أك عف طريؽ تكجيييـ لخدمة *

لمحات إبراىيـ مياسي ،:ينظر .أغراض استعمارية ،لذا لجأت إلى المدرسة ككسيمة فعالة لتحطيـ مقكمات الشخصية الجزائرية 
 .198،ص2007،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،من جياد الشعب الجزائري

(
2

                                                                                               .82،صالمرجع السابؽ محمد الطاىر كعمي ،(
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كقد عممت المبشرات مف جيتيف عمى إقامة معارض لما تتجو التمميذات :إقامة المعارض-6
نما جعمت أمياتيف يقبمف .مف أشغاؿ اإلبرة  كىي طريقة لـ تغر الفتيات بالتسجيؿ في المدرسة كا 

.                                                                      بإرساؿ بناتيف إلى المبشرات 
خاصة لمذيف يسكنكف بعيدا عف المدرسة إلطالة مدة إقامتيـ  :تقديم المأوى والطعام لألطفال-7

.                                       بيف ظيرانييـ كبالتالي زيادة التأثير عمييـ 
بما تقدمو مف ألكاف النشاط الذم يغرم األطفاؿ .إف المدرسة التبشيرية :الحفالت المدرسية -8

لـ يفت القائميف عمييـ لما لمحفبلت المدرسية مف تأثير في .أك المككث فييا .بالقدكـ إلييا 
كىكذا دأب اآلباء البيض عمى تنظيـ حفؿ كبير في مدارسيـ .نفكس األطفاؿ في حب المدرسة 

يضـ جميع أقساـ مؤسستيـ كما أف السنة الدراسية تختـ عندىـ بحفؿ .مساء كؿ يـك األربعاء 
.                                                        يتـ فيو تكزيع الجكائز عمى التبلميذ.كبير أيضا 

إف األعياد الدينية المسيحية ىي مف المناسبات التي يستغميا المبشركف في مدارسيـ لمدعكة إلى 
النصرانية بشكؿ أكسع                                                                         

يبلحظ مف خبلؿ عرض الكسائؿ التي استخدميا المبشركف مع األطفاؿ :تيريب األطفال - 9
إف المشكمة تكمف في تعمير تمؾ المدارس بالتبلميذ لذلؾ لجئكا إلى ابتكار أساليب .في مدارسيـ 

أتت المرحمة .كربحكا ثقتيـ كثقة أكليائيـ .ألنيـ متى نجحكا في ذلؾ .متنكعة لجذبيـ إلييا 
كقد بدؤكا مشركعيـ ىذا بتدريس تاريخ الكنيسة اإلفريقية .كىي العمؿ عمى تنصيرىـ .المكالية 
لقد . (1)"نصكص مف الديانة المسيحية في أغمب تماريف اإلمبلء في القسـ "كاستخداـ .لؤلطفاؿ 

كاف تيريب األطفاؿ نحك الجزائر العاصمة كأكربا حتى يبعد ىؤالء عف ذكييـ  كقد شممت 
 .بالخصكص اليتامى

                                                           
.  85،صالمرجع السابؽ محمد الطاىر كعمي ، (1)
إف األطفاؿ األمؿ المرتقب لميمتنا عف الكفاح ليحظكف أكثر بالعناية األبكية كستعمؿ :المادة الخامسة مف القكانيف األسقفية *

سنيف ليـ كبتحفظ كبير بأننا نحبيـ ،أما البنات .عمى جمب األكالد بكاسطة كسائؿ بسيطة إلى المدارس أكال ،ثـ إلى الكنائس 
الصغيرات فيتكلى رعايتيـ الخاصة المبشرات أك معممات المدارس بأننا نحبيـ ،أما البنات الصغيرات فيتكلى رعايتيف الخاصة 

                                                                                               .82،صالمرجع السابؽ  محمد الطاىر كعمي ،:ينظر . المبشرات أك المعممات المدارس 
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:                                                                                                      التطبيب (ب
ألنو .كأبمغ أثرا .   ظيرت أىمية العبلج ككسيمة مف كسائؿ التنصير أكثر شمكال مف األخرل ظ

كمف جية أخرل قد يككف .ىذا مف جية .مكجو لمصغار كالكبار مف المكاطنيف عمى حد سكاء 
  (1)الف األمر يتعمؽ بمعالجة أمراضيـ كالتخفيؼ مف آالميـ.كقعو عمى نفكس األفراد أكثر تأثيرا 

إف ممارسة التطبيب في العمؿ التبشيرم قد اليرتبط بمكاف معيف أك بيد طبيب خاص فالمدرسة 
كفي غرفة االستشارة أك حجرة التمريض .يمكنيا أف تمثؿ مستكصفا كالمعمـ يككف فييا ممرضا 
فالطبيب أك الممرض المبشر مف اآلباء .فرصا مناسبة لنشر بذكر التبشير في قمكب المرضى 

.                                  (2)ال يعمؿ عمى تخفيؼ األلـ فحسب بؿ يحمؿ إلييـ رسالة السيد المسيح 
كحيث تككف آالـ تككف الحاجة إلى الطبيب .حيث تجد بشرا ،تجد آالما »:يقكؿ المبشركف 

                                                                           .«فيناؾ فرصة مناسبة لمتبشير
  لذا نجد أف المبشريف استخدمكا التطبيب في الجزائر ككسيمة لمتبشير بطريقتيف قد ال تختمفاف ؿ

:                       عما يقكـ بو المبشركف في أنحاء أخرل مف العالـ كتتمثؿ ىاتاف الطريقتاف في 
 استقداـ المكاطنيف إلى المستشفيات التي أقامكىا ليذا الغرض لتمطيؼ مشاعر األىالي -1

                                          .(3):  بالمنطقة خدمة ألغراض التنصير منيا فتكاجد المسيحيي
                                                 .عابرم السبيؿ كالمسافريف .معالجة الطبيبة لمعرب ـــ 
سكد الصحراء كحتى العبيد األحرار كالذيف سيرعاىـ )تقديـ الخدمات االستشفائية لممرضى ـــ 

 . (4)أطباء سكد عمى تكاليفو الخاصة 

 

                                                           
. 86 السابؽ ،صالمرجع مد الطاىر كعمي ،حـ (1)
،دار الشركؽ لمطباعة كالنشر ،الجزائر 1892-1867التنصيري لمكاردينال الفيجري في الجزائر النشاط سعيدم مزياف ،( 2)

 .225ص  ،2009
 (

3
 .87 السابؽ ،صالمرجع  الطاىر كعمي ،محمد( 

 .366،367 ص صالمرجع  السابؽسعيدم مزياف ، (4)
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:                                                               عبلج المرضى في منازليـ -2
   إف تنقؿ المبشريف إلى منازؿ األىالي لعبلج المرضى ىك مف الكسائؿ اليامة كذلؾ في ا

ذلؾ الف دائرة احتكاؾ المبشريف بالمكاطنيف ستتسع أكثر إذ اليتعمؽ األمر ىنا .العمؿ التبشيرم 
بؿ يتعداه إلى أىمو ،كمنو قد يصؿ أيضا إلى الجيراف ،فبل شؾ أف .بالمريض الذم سيعالج فقط 

ىذا العمؿ سكؼ يجمب فضكليـ بشكؿ كبير كتمؾ فرصة اليمكف لممبشريف أف يترككىا تمر 
بدال مف التأثير عمى .سيؤثركف عمى الكثيريف مف الجزائرييف .كبيذه الكيفية .دكف استغبلليا 

.                                                                            (1)المريض منيـ فقط 
  كما أف دخكؿ المبشريف إلى بيكت المرضى يفيدىـ في الكقكؼ عمى أحكاؿ معيشة السكاف ؾ

كالبحث عف قرائف أخرل تساعدىـ في التخطيط لبمكغ أىدافيـ التنصيرية سكاء تعمؽ األمر 
.                                                                            (2)بالرجؿ أك بالمرأة 

   استغؿ المبشركف الراىبات الممرضات ألداء ىذه الميمة الف الممرضة في نظرىـ التعمؿ ا
كعمى ىذا األساس اسند األسقؼ )عمى تخفيؼ األلـ فحسب بؿ تحمؿ إلييـ رسالة السيد المسيح 

ىذا النشاط في المستشفيات المدنية بمدينة الجزائر إلى أخكات القديس فانسا كبكلس،كبدأف 
.                                               كتكميفيـ بالمشاركة فييا .بإقامة الصمكات إماـ المرضى - 1خطتيف 

كتعميؽ بعضيا في حجراتيـ                  .تكزيع الصمباف عمى بعض العجزة مف المرضى - 2
 .(3) بشكؿ تكجيو أخبلقي *تحٌيف الفرص المبلئمة لمتحدث مع المرضى في الشؤكف الدينية- 3

    كنجد أف العمؿ الطبي كحده قادر عمى النفكذ إلى قمكب الناس مف خبلؿ التعاطؼ لما 
 .يحدث مف آالـ لمجسد مصحكبا بالقدرة عمى تخفيفيا 

                                                           
 .86 السابؽ ،صمرجعمحمد الطاىر كعمي ،اؿ(1)
 .225ص المرجع السابؽ ،سعيدم مزياف ،(2)
بإعطاء نسخة حسنة الطبع مف اإلنجيؿ ككصفة خاطئة ،كذلؾ ليكتشؼ المريض "الفيجرم "كاف األطباء في الجزائر في كقت *

 89ينظر عبد العزيز الكحمكت ،المرجع السابؽ،ص: أف إنجيؿ الطبيب ىك دكاءه 
 .54 السابؽ،صمرجعخديجة بقطاش،اؿ (3)
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:                                                                                                        األعمال الخيرية 2-3
  بعدما تطرقنا إلى كسائؿ التي استعمميا المنصركف مف  التعميـ كالتطبيب أما الكسائؿ التي ب

.                                                         استعممت بطريقة غير مباشرة منيا األعماؿ الخيرية 
الذم بكاسطتو يدخؿ المبشركف إلى .   العمؿ الخيرم في نظرىـ ىك بمثابة السبلح األكؿ ا

كقد أكد عميو الفيجرم حيث أكصى مبشريو بالحرص عمى .ليترككا فييا أثارا أبدية .قمكب الناس 
انجح السبؿ النجاز  (كىي العقيدة التي فرضتيا المسيحية )ككف اإلحساف كالعطؼ كاإلخبلص
ساعدك الفقراء كعالجكا جراحيـ :"فخاطب اآلباء قائبل .األعماؿ التي فرضت سمفا بالسيؼ 

أنكـ بذلؾ تشرفكف عقيدتكـ كتخدمكف المسيحية ذلؾ أف طريقتنا لخدمتيا .كداكك مرضاىـ 
                                        .(1)كالدفاع عنيا ليس ليجعميا مخيفة كمركعة بؿ لتجعؿ اآلخريف يحبكنيا 

  حيث تعد ظركؼ الفقر التي تخمفيا مجمكعة مف العكامؿ البشرية كالككارث الطبيعية ،إحدل ح
الكسائؿ المساندة قكية ،فيؤالء المنصركف لدييـ مف اإلمكانات المادية مايجعميـ قادريف عمى 

الكصكؿ إلى المناطؽ المنككبة ميما كانت كعرة أك نائية ماداـ فييا فقراء معكزكف يأكؿ الجفاؼ 
مف جمكدىـ ،كىـ في ىذه الحالة مستعدكف لقبكؿ أم إغاثة تصؿ إلييـ دكف النظر إلى مصدرىا 

                                      .(2)كاألىداؼ مف كرائيا ،كالمجاؿ لمتفكير في االنتماءات العقدية كالفكرية 
اغتنميا .ككانت فرصة مناسبة 1868-1867   مثبل ماحدث في الجزائر مف كارثة المجاعة ـ

كقاعدة المبشريف أنيـ ينتيزكف ىذه .الكارديناؿ الفيجرم بفتح باب التبشير عمى مصراعيو 
كفرنسا .أنقذىـ مف اليبلؾ باسـ الصميب .كالجياع .الفرصة فاستغؿ كضع الكثير مف المرضى 

فجمع حكلو ما يقرب مف ألؼ كثمانمائة طفؿ بيف مشرد كمريض تتراكح أعمارىـ بيف الثامنة 
كالعاشرة ككزعيـ عمى مختمؼ المراكز كالمبلجئ التي أنشاىا في الجزائر في بكزريعة ،بكلكغيف 

 .(3)كبف عكنكف ،كاألبيار (ساف اكجيف سابقا)

                                                           
(1)

 .90محمد الطاهر وعلي ،المرجع السابق ،ص 
 .25عمي بف الحمد النممة ،المرجع السابؽ ،ص(2)
 .108 السابؽ،ص المرجعخديجة بقطاش ، (3)
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    بإضافة باالىتماـ باليتامى كاف ىناؾ تقديـ يد المساعدة لممقبميف عمى الزكاج مف 
المتنصريف كىذا كاف لكصكؿ إلى ىدؼ المبشريف بتككيف أسر مف المتنصريف الجزائرييف كبير 

لقد ادكك أف إعادة المسيحية إلى الجزائر إال عف طريؽ أبناء الببلد كذريتيـ كىذا ماقامكا .جدا 
كتكفير كؿ الكسائؿ المعيشية كتكفير كؿ .بمساعدة الشباف المتنصريف المقبميف عمى الزكاج 

كتكفير .كتقديـ المير ألكليائيا.الكسائؿ المعيشية ليـ مف البحث عف خطيبة بالنسبة لممنتصر 
المسكف ليـ كتقديـ مساعدات مالية ليـ  المبشركف مف اجؿ جمب الجزائرييف نحكىـ إلى تقديـ 

كتتمثؿ ىذه اليدايا في قمصاف لمبنات كشاشيات لمبنيف . كخاصة في عيد الميبلد.اليدايا 
كما كانت صكر المسيح مف ىداياىـ كذلؾ عندما يريدكف التعريؼ .كمناديؿ كفساتيف لمنساء 

كحدثكا نساءىـ  زاركا مقابر المسمميف كشارككىـ  *بالديانة المسيحية دخمكا بيكت الجزائرييف 
 .)1(جنازات مكتاىـ 

    لـ ييمؿ اآلباء العمؿ الزراعي فعمك عمى تمقيف األطفاؿ كالتبلميذ طرقا زراعية حديثة كقد 
اشرؼ ىؤالء اآلباء عمى تنظيـ دركس في كيفية غرس األشجار المثمرة بقرية بني منقبلذ كاقامة 

.                                                 (2)معاصر مكنتيـ مف استدراج السكاف لعصر الزيتكف 
كقد رسـ المنصركف خطة محكمة ترمي إلى حؿ التماسؾ كالترابط األسرم بيف أفراد األمة 

  . (3)الكاحدة حتى التككف ليا شخصية مكحدة قكية 

    إف التنصير لو عبلقة مباشرة مع االستعمار ،ذلؾ أف دكر ركاده ىك خدمة بمدانيـ في الببلد 
التي يحتاجكنيا كيسعكف إلى ترسيخ نفكذىا في المناطؽ المستعمرة ،بشتى الكسائؿ مثؿ التعميـ 

 .،التطبيب،كاألعماؿ الخيرية كغيرىا كذلؾ قصد الكصكؿ إلى األىداؼ
                                                           

(
1

 .91،92محمد الطاهر وعلي ،المرجع السابق ،ص ص(

الال " أنكم تحبون :استضافت عائلة مسلمة احد اآلباء البيض عائلة مسلمة ولما أدرك فضول أفرادها تجاه المسيحية قال لهم 

صلي " أم هللا"أيتها القديسة مريم »في الصباح وفي منتصف النهار وفي المساء بهذه الكيفية :فيجب أن تصلوا كل يوم " مريم 

 .223سعيدي مزيان ،المرجع السابق،ص :  ينظر «من اجلنا نحن المخطئون 

 224 نفسو ،ص المرجعسعيدم مزياف ، (2)
 .21 السابؽ،صالمرجعمحمد بف ناصر الشثرم، (3)
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     إف عكدة الكنيسة إلى الحياة السياسية ،في عيد شارؿ العاشر ،قد سمحت بنشاط 
اإلرساليات التبشيرية في فرنسا كخارجيا ،كساعدت عمى خمؽ جك ديني كأصبحت الكنيسة أداة 

 إفريقيا،كمف جيتيا ،كجدت الكنيسة في السمطة مالغنى عنيا إلرساء قكاعد االستعمار ؼ
االستعمارية حجرا لمقفز إلى المناطؽ المجيكلة لنشر مبادئ الديف الذم طغى عميو الحاد 

 ** في أكركبا فكاف مف الركاد المتحمسيف لمتنصير في الصحراء الجزائرية الكارديناؿ*البلئكييف
.                                                                                         الفيجرم كشارؿ دم فككز

:                                                                             الكاردينال الفيجري1ــــ3
:                                                                                        نشأة والتكوين (أ
( Charles Antoine ,martial lavigerie)***    كلد شارؿ انطكاف مارسياؿ الفيجرم ك

بفرنسا عمى سفكح Bayoune) )قرب بايكف   ((huire بمدينة كير 1825 أكتكبر 31في 
شغؿ أبكه . كىك االبف األكبر في عائمتو المتككنة مف أخ كأختيف (Pyrenne)جباؿ البريني 
 منصب نفتش لدل مصمحة الجمارؾ بالمدينة ،أما أمو فيي (la vigerie leon)ليكف الفيجرم 

عندما بمغ العاشرة مف عمره رحؿ .كىما مف عائمة بكرجكازية  (laure lathrile)لكر التريؿ
كما اظير الفيجرم .الفيجرم مع عائمتو مف مدينة كير كأقاـ في ضاحية أخرل مف المدينة 1

ا حضكره الدائـ بكتدرائية المدينة ،كحتى في ألعابو كاف يحب لعب  منذ صباه تكجيا ديننا خالصن
دكر األسقؼ سكاء مع أفراد عائمتو أك أطفاؿ سنو ،حيث كاف يتكىـ إقامة القداس كالمراسيـ 

 خاصة مع أطفاؿ الجالية ( confessions)الدينية  المسيحية كيسمع العترافات المدنييف
الييكدية المقيمة ببايكف كالمياجرة مف اسبانيا منذ القرف السادس عشر ،حتى انو في حالة 

                                                           

 في اإلسبلـ الئكي ،كلكف تدخميا في األصؿ ،كمظير الحككمة الفرنسية في األديافتمنع التدخؿ في ىي التي :البلئكية *
محطات في تاريخ الجزائر دراسات في الحرية الوطنية والثورة ينظر عيد الحميد زكزك ،.عمييا  خطر،ألنو يشكؿ الجزائر

 .370،ص2010،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،7:مج،(عمى ضوء وثائق جديدة )التحريرية 
ىك في االستعماؿ الشائع مصطمح مسيحي خاص يطمؽ عمى بعض رجاؿ الديف المسيحييف الكاثكليكييف ،ككممة :الكارديناؿ**

الكارديناؿ تعرؼ بالمكسكعة العربية انو عضك أعمى ىيئة دينية في الكنيسة الكاثكليكية ،كيمي مرتبة البابا مباشرة ،كظيفتو 
 .16/05/2015،اليـك 18:16 الساعة ،عمىhttp://ar.wikipedia.org/wikiينظر .مساعدة البابا في إدارة الكنيسة 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki����
http://ar.wikipedia.org/wiki����
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رفضيـ أثناء المعب ،كاف كثيرا مايمجأ إلى ضربيـ أك زجرىـ ،كجعؿ رؤؤسيـ تحت نمفكرة أك 
                                                                        ( 1)يسكت حدة معارضتيـ لمعممية

كاف الفيجرم األكؿ في صفو في المدرسة ،ككاف يتميز بالحماس كأعمف بحـز انو يريد أف 
.                                                                             (2)يصبح كاىنا 

   عندما رأل كالداه ىذا االىتماـ كالتكجو الديني عند ابنيما ،ادخبله معيد الدعاية التبشيرية ع
ثـ المدرسة االكمركية ،(SAINT LOUIS DEGAUZAGNE)سانت لكيس دك قكزاني 

 ،مما اذكي تكجيو الديني قكلو (LARESSORE)الصغرل لمدراسات األسقفية ببلركسكر
إني أريد أف أككف كاىنا »:عندما سألو أسقؼ مدينة بايكف حكؿ طمكحاتو المستقبمية أجاب بقكلو

الفيجرم "ـ،كحينما بمغ الخامسة عشر مف عمره ادخؿ 1840ابتداءا مف سنة . «بالريؼ
( SINT –NICOLAS DECHARDONET)المدرسة االكمركية ساف نيككال دكشاردكني "

 ك                                                                                     .       اظير مكاىبو الفكرية فييا (DUPENLOUP)" دكبنمكب"بباريس تحت إدارة األسقؼ 
-SAINT SULPICE DISSY)كبعدىا دخؿ مدرسة ساف سكلبيس بإسي نكاحي باريس 

PARIS) حيث في . ّعوزٍ ثواًيت عشز سٌت لدراست الفلسفت لودة سٌتيي اثٌيي1843في أكتْبز

ُذا الوعِد لبس الفيجزي لباسا ديٌيا ،ُّّب ًفسَ في خدهت الوسيحيت،ّلوا بلغ الثاًيت 

 SEMINAIR )م دخل هعِد االكلزيكي لعلن الالُْث1845ّالعشزّى هي عوزٍ في اكتْبز

DETHEOLOGIE) ذكم الكفاءات العممية لمدخكؿ في األساتذةثـ اختار مف بيف .بباريس 
(. 3) الممحؽ رقـ   .(3)لمدراسات الدينية المسيحية العميا(CARMES)كاـر  معيد بمدينة

    نرل أف نشأة الفيجرم ك تككينو ديني الذم أكصمو إلى مراتب عميا ،كىذا مايفسر نشاطو 
                                                                                    . الكبير في الجزائر الذم كصؿ إلى صحرائيا

                                                           
 .32،33سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص ص  (1)

)2(
 INST ROY ,IE (Charles-Martial) Cardinal,Archevê que d'Alger et de Cartilage ,( s,l,i) 

1952,p504 

 (3)
 .34،35سعيدي مزيان،المرجع السابق،ص ص
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:                                                                               نشاطو الديني السياسي(ب
 1848في ديسمبر  (رتبة دينية )عيف الفيجرم في منصب ديني فأصبح بمثابة شماس انجيمي 

ـ،كؿ ذلؾ لـ يبمغ الرابعة كالعشركف 1849جكاف 2في (PRETRE)،ثـ ارتقى الى رتبة قسيس 
ـ جمعية مسيحية سميت 1855مف عمره ،كبعدىا أسس عدد مف المسيحييف الكاثكليؾ سنة 

،ىدفيا نشر (L’CEOUVRE DES ECOLES D’ORIENT)جمعية مدارس الشرؽ 
المسيحية بالمشرؽ عف طريؽ إنشاء المدارس التبشيرية المسيحية ىناؾ ،كاختير الفيجرم مديرا 

.                                                                                                       (1)،كمف ىنا تبدأ المسيرة التبشيرية الميدانية لبلفيجرم كالتي تدكـ ثبلثيف سنة1861ليا سنة 
                                                                         :ـــــ دوره في الفتنة الطائفية بالشام 

 المسممة كالمكازنة المسيحية ،بعدىا *ـ بيف طائفة الدركز1860حدثت فتنة في ببلد الشاـ سنة 
 ك    .  (2) فلنجدة الماركنييف المسيحيي**مف خبلؿ نداءات العاجمة كالمتكررة "الفيجرم "برز دكر 

كقد شارؾ بنفسو في تكزيع المساعدات عمى النصػػػػػػػػػػارل ،كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿ عمى تكسػػػػػػػػػػػػيع النشاط ؽ  
الكاثكليكي في المشرؽ حتى قيؿ أف الحككمة الفرنسية عجزت عف كضع حد لنشػػػػػػػػػػػػاطو الديني 

،كظؿ عمى صمة بيا حتى (مدارس الشرؽ)ىناؾ ،كقد ككف مع غيره سمسمة مف المدارس تسمى 
 .                                                                           (3)بعد أف أصبح أسقفا لمجزائر 

                                                           
 .38 السابؽ،ص المرجعسعيدم مزياف ، (1)
فرقة أسسيا الٌدرزم ،كحمزة بف عمي كقاما بالدعكة لمخميفة الفاطمي الحاكـ ،انتشرت في سكرية كلبناف ،كاندمج تاريخ :الدركز *

 .الدركز بتاريخ الجبؿ المبناني منذ القرف الخامس عشر لمميبلد
نسبة لرجؿ يقاؿ لو مارماركف ظير في بعض نكاحي نير العص )قامت الفتنة كراح ضحيتيا اآلالؼ مف الدركز كالمكارنة **

 أثناء الحممة أف ف،كتدخمت فرنسا كأرسمت جزءا مف أسطكليا كقكاتيا لحماية المكارنة كصرح احد الضباط الفرنسيي(بسكريا
المكارنة استقبمكا الحممة برضا كامؿ كاعتبركا ذلؾ تحقيقا لحمـ كاف يراكدىـ منذ فترة طكيمة ،كىذا يؤكد النظرية الماركنية التي 

عبد : ترل في االستعانة بفرنسا استقبلال ليا  بينما ترل في الخضكع لمدكلة العثمانية االستعمار الذم يجب التخمص منو ينظر
 .50الرزاؽ عبد الرزاؽ عيسى ،المرجع السابؽ ،ص

 .38 السابؽ،صالمرجعسعيدم مزياف ، (2)
. 119ص،.. الجزائرتاريخ القاسـ سعد ا ،أبك (3)
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ـ،بعد ما عيف  1866إلى الجزائر بعد كفاة بافي سنة "الفيجرم "كصؿ  : ــــ وصولو إلى الجزائر
                             (.4)الممحؽ رقـ .       (1)ـ عيف مطرانا عمى أسقفية الجزائر التي طالما حمـ برئاستيا 1867

إف الجزائر باب مفتكح بيد العناية اإلليية عمى قارة متكحشة يعيش عمييا »:حيث صرح بقكلو 
                                     ( .5)الممحؽ رقـ .                                                  (2)«مميكناف مف النفكس 

كيؼ »  ككاف كصكلو إلى الجزائر أثناء فترة المجاعة التي حمت بيا ،حيث تساءؿ منذ البداية ك
كمنذ البداية أيضا .«!تظؿ فرنسا في الجزائر أربعيف سنة دكف أف تنجح في تنصير المسمميف 

شعر ماكماىكف بالحرج مع الفيجرم ،فقد اخذ ىذا يتدخؿ في شؤكف اإلدارة كالعبلقات مع 
لـ يجد تأييد مف *كجمب األطفاؿ األيتاـ كقياـ باألعماؿ الخيرية ،غير أف الفيجرم .المسمميف 

مف ىذا نفيـ أف المنصريف كانكا يقكمكف بمجيكداتيـ إلرضاء الحككمة . (3)الحككمة في البداية
  ك .الفرنسية إلعطاء ليـ الحرية في القياـ بدكرىـ في نشر المسيحية أك أعماليـ األخرل المناطؽ

أدرؾ ماكماىكف عكاقب . كلجأ إلى كسب كد المعمريف الذيف ساندىـ في مصالحيـ االستعمارية 
التي تترتب عمييا قرار الفيجرم في تبنية األطفاؿ األيتاـ ،فطالب بإرجاع ىؤالء اليػػػػػػػػػػػػتامى ،لكف 

الفيجرم صمـ عمى إبقائيـ في المبلجئ مدعيا انو أصبح أبا ليـ ،ككتػػػػػػػػػػػػػػب الفيجػػػػػػػػػػػػرم إلى 
ذا رجػػػػػػػػػػػػعنا إلى مكقػػػػػػػػػػػػػؼ . «لـ يعد لمعرب قكة كال إمكانيات لمقياـ بالثكرة »:اإلمبراطكر يقكؿ  كا 

 اإلمبراطكر نابميكف الثالث مف التبشير ،كجدنا بأنو أبدل تمسكو بمبدأ حرية العػػػػػػػػقيدة الدينػػػػػػػػػػػػػػية 
                                                           

 .45 السابؽ،صمرجعسعيدم مزياف ،اؿ(1)
. 110 العربي،المرجع السابؽ،ص إسماعيؿ(2)
عمينا أف نخمص ىذا الشعب الجزائرم ...»بعثيا إلى إدارة الحككمة الفرنسية بالجزائر :جاء في مذكرة الكارديناؿ الفيجرم *

 لننشئيـ عمى مبادئ غير التي نشا عمييا أجدادىـ ،فاف كاجب فرنسا ىك ؿكمحرره مف قرآنو، كعمينا أف نعيف عمى األقؿ باألطفا
الطريقة عبد المنعـ القاسمي الحسني ، :ينظر .«تعميميـ اإلنجيؿ أك طردىـ إلى أقاصي الصحراء ،بعيدا عمى العالـ المتحضر 

 .236،ص2013 ،دار الخميؿ ،الجزائر ،الرحمانية األصول واآلثار منذ البدايات إلى غاية الحرب العامية األولى
 تنحدر أصكلو مف أسرة كاثكليكية ايرلندية ،التحؽ بالمدرسة العسكرية 1808 جكيمية 13حاكـ عاـ لمجزائر ،كلد في :ماكماىكف

المدارس الشرعية كماؿ خميؿ ،:ينظر.ـ أصبح حاكما عاما لمجزائر1864، ك1845 أصبح ككلكنيؿ في 1825بساف سير في 
،رسالة ماجستير، تاريخ المجتمع المغاربي الحديث كالمعاصر ،كمية (1951-1850)التأسيس والتطور :الثالث في الجزائر 

 .96،ص2008-2007العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، قسـ التاريخ ،جامعة منتكرم قسنطينة ،
 .119ص،... الجزائرتاريخابك القاسـ سعد ا، (3)
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يذكره فيو باف »كتحت  تأثير ماكماىكف بعث نابميكف خطابا شديد الميجة إلى الفيجرم 
المسؤكلية الممقاة عميو ،ىي تيذيب أخبلؽ المائتي معمر المكجكديف في الجزائر ،كيأمره بترؾ 

لكي يدافع الفيجرم عف أعمالو التبشيرية . «شاف العرب لمحاكـ العاـ يتكلى تأديبيـ كتنظيميـ 
كقابمو ،غير أف الفيجرم نفى ماقالو 1868مام 9أماـ اإلمبراطكر سافر إلى باريس يكـ 

ماكماىكف ،ػثـ بعد تأييد كبار رجاؿ الدكلة لو ،حصؿ مكافقة اإلمبراطكر عمى حرية التبشير عاد 
.                          (1)،كأصبحت لو فكرة تنصير إفريقيا 1868سبتمبر 7إلى الجزائر 

:                                                                                     أىم كتاباتو  (ج
  تعتبر كتابات الكارديناؿ الفيجرم مصادر ىامة نقمت إلى األمة المسيحية غذاءا نافعا ت

كأضافت إلى معارفيا بابا مف المعرفة جديد كأضفت عمى نشاط الكنيسة الكاثكليكية بالجزائر 
ككامؿ المغرب إجبلؿ كاحتراما فكانت مرتعا لمعمـ كالعرفاف لمف جاء بعده ليستميـ منيا قكاعد 

.                                                          (2)أساسية لبناء معارفو كدخكؿ عتبة التاريخ
   كيعتبر الكارديناؿ الفيجرم احد الكجكه التاريخية المسيحية التي أثرت بعمؽ عمى فمسفة ك

التبشير ،كطبعتيا بسمككو كجرأتو في شتى المياديف ككاف يتزكد بعدة عمكـ كالجغرافيا،كالتاريخ 
حداث عبلقات حميمية ....كالمسانيات ،ككاف يقـك بالجير بإقامة شعائره التعبدية المسيحية ،كا 

مع األسر الجزائر كالتركيز عمى المرأة                                                                      
 لذا أكلى اىتماما بالغا لكتابة تاريخ المسيحية بالجزائر كاستنطاؽ آثارىا مف خبلؿ حرصو ؿ 

.                  عمى نبش الماضي إلقناع المسؤكليف ا نياتو األرض اإلفريقية مسيحية في األصؿ 
ضبط الفيجرم أثناء نشاطو التبشيرم بالجزائر برنامجا يكميا سمح لو بتحقيؽ التكازف بيف إدارة 

كمف جية .كالجمعيات الدينية مف جية (اآلباء كاألخكات)األسقفية كتنظيـ عمؿ رجاؿ الديف 
 .              (3)فأخرل اعتكافو عمى كتابة كتأليؼ مؤلفات دينية مسيحية كانت مف األىمية بما كا

                                                           
 .119-116السابؽ،ص المرجع خديجة بقطاش ، (1)
 .92السابؽ،ص  المرجع سعيدم مزياف ، (2)
 .106 السابؽ ،ص المرجعخديجة بقطاش ، (3)
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:                                                                      شارل دي فوكو 3-2
 :                                                                                  النشأة والتكوين -(أ

ـ بمدينة 1858 سبتمبر 15 في (charles de foucould)" دم فككك"    كلد شارؿ 
كقد نشا بيا يتيما كىك في سف الخامسة مف  .(1)ستراسبكرغ بفرنسا في أسرة كاثكليكية ممتزمة

فتأثر بو .،فكفمو شقيقو ككجٌده ألمو الذم كاف ضابطا فرنسيا1864حيث تكفي كالده سنة .عمره 
كقد ظير ىذا التأثر .كما تأثر بأسبلفو الذيف كاف منيـ رىبانا خدمكا الكنيسة الكاثكليكية .فككك

                                               (.12)الممحؽ  .(2)عندما كرس حياتو لخدمة المسيحية.خاصة في شبابو 

بمدينة ( saint-arbogast)    تمقى دم فككك تعميمو االبتدائي في أسقفية سانت أربك قاست  
حيث  تكقفت .ـ1870بمدينة نانسي إلى سنة  (impérial)ستراسبكرغ ثـ بثانكية امبريؿ 

التي ظؿ بيا  (National) األلمانية ثـ بثانكية ناسيكناؿ –الدراسة بيا بسب الحرب الفرنسية 
 ـ بكنيسة 1872إلى أف حصؿ عمى شيادة البكالكريا كقد كاف أكؿ تقرب لو بالكنيسة سنة 

سبتمبر 8تمنراست ،(susbielle)نانسي ،حيث يقكؿ دم فككك في رسالتو إلى الجنراؿ سيسياؿ 
 بمدينة نانسي تناكلت القرباف ألكؿ مرة في  la cathédraleكفي نفس الكتدرالية ...)ـ 1915
                                .(3)ـ 1870ـ استقر المقاـ بجدم في مدينة نانسي بعد حرب سنة 1872سنة 

     كانت مدينة باريس محطة أخرل في حياة دم فككك فبعد حصكلو عمى شيادة البكالكريا 
(.saint-cyr)سير –انخرط في الحياة العسكرية حيث التحؽ بمدرسة سانت 

( 4).                                     

                                                           
 .110،ص1995 ،الجزائر،كاإلشيار ،المؤسسة الكطنية لبلتصاؿ كالنشر نجادأمجاد وأاليقار عبد السبلـ بكشارب ، (1)
. 111 ،المرجع السابؽ،صكآخركفعميراكم احميده  (2)
 .112المرجع نفسو ،ص (3)
. 110عبد السبلـ بكشارب،المرجع السابؽ ،ص (4)
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كانت أصعب مرحمة في حياة دم فككك  بسبب إىمالو كسكء تصرفاتو 1876    في سنة 
مف  333ايقاؼ ككانت رتبتو 47 عقكبةك45تعرض خبلؿ إقامتو بيذه المدرسة العسكرية إلى 

386 (1). 

فمنيـ .    كنظرا لغرابة  ىذا النمكذج البشرم فقد استرعى اىتماـ الكثير مف الكتاب كالباحثيف 
كمف ىؤالء حتى أبناء جمدتو كمنيـ مف تشيع لو كأظيره بمظير الناسؾ .مف كصفو عمى حقيقتو 

 :البرمء كلعؿ مف ابمغ تمؾ األكصاؼ ماكرد شارؿ لكركا حينما قاؿ 

إف فككك نشأ نشأة سيئة لمغاية نشأة الحرماف مف العطؼ كالحناف فقد ثبت باف أباه مات كىك »
كىك مرض الفقراء في كؿ شيء حتى في اليكاء الصحي (مرض السؿ)مريض بمرض خطير 

،كلـ يجد مف يرعاه أك يحافظ عميو كما صاحبتو فترات الكبت كاالنطكائية التي تعد مف اكبر 
مصادر التعكير لمشخصيات فيك يحمـ بالمجد كيحمـ بالغنى كالثركة كالجاه كالسمطاف ،كما إف 
جاءتو ىذه الفرصة حتى تحكؿ الى عربيدم زنديقي ،كصفو زمبلئو كىك برتبة مبلـز أكؿ مف 

 .(2) «افسؽ دفعتو في السف كفي السبلح كفي البيئة المعاصرة لو 

 ـ إلى 1880التحؽ بمدرسة سكمير لمخيالة كمف خبلليا أرسؿ سنة 1878   كفي سنة 
ككصؿ إلى رتبة مبلـز أكؿ كعمؿ في (اإلفريقي) كدخؿ في صفكؼ الجيش الفرنسي (3)الجزائر

 كقد كاف تكاجده فييا األثر في تغيير مجرل (,4)...تممساف كعنابة كسطيؼ : أنحاء الجزائر 
كتخمى بمكجبيا عف مركزه  كرتبتو العسكرية كذلؾ .حيث قدـ استقالتو لما عاد إلى فرنسا.حياتو 
 .  (5)ـ ليتفرغ لخدمة المسيحية كاالحتبلؿ الفرنسي عف طريؽ التنصير 1882سنة 

                                                           
 .111 ،المرجع السابؽ،صكآخركفعميراكم احميده (1)
 .109عبد السبلـ بكشارب ، المرجع السابؽ،ص (2)
 .112 ،المرجع السابؽ،صكآخركفعميراكم احميده (3)
  .133ص ،... الجزائر تاريخ القاسـ سعد ا،أبك (4)
. 113 كآخركف ،المرجع السابؽ،ص احمديوعميراكم (5)
 



الفصؿ األكؿ                   سياسة التنصير كأىـ ركادىا في الصحراء الجزائرية  
 

  
68 

 
  

اعتقادا كاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػتناعا منو انو إذا لـ يتـ *    ككاف مف المتحمسيف لتنصير شعكب شماؿ إفريقيا 
تنصير المسمميف في شماؿ إفريقيا بالتدريج كالميكنة ،فستظير حركة قكمية تماثؿ التي ظيرت 

المغرب ،الجزائر كتكنس فإنيا ستخرجنا )في تركيا ،كاف لـ يكفؽ تصيير تمؾ الشعكب الفرنسية 
          .(1) (فالكسيمة الكحيدة التي تصييرىـ فرنسييف ىي أف يصبحكا مسيحييف .مف ببلدىا 

 لـ يبمغ شاؿ دم فككك درجة شاؿ الفيجرم في المنصب الديني الرسمي كلكنو بمغ درجتو    
كحياة .في الشيرة كالخدمات التي أداىا لمكنيسة مف جية كاإلدارة االستعمارية مف جية أخرل 

دم فككك صكرة لممغامر الركمانتيكي كالجاسكس المخمص كالفرنسي المضحي بالغالي كالرخيس 
سيما مايتصؿ باإلخبلص .في سبيؿ ببلده عاش حياة شبيية في جزء منيا بحياة الفيجرم 

كلكنو كاف يختمؼ عنو في المغامرة كتعمـ المغات كالتنقؿ .لمكنيسة كعبلقتو بالشرؽ كباإلسبلـ 
كىك خدمة .ىنا كىناؾ كالجمع بيف الخدمة العسكرية كالدينية أما ىدفيما فيكاد يككف كاحدا 

 .                (2) في منطقة المغرب العربي كافريقية السكدانية *المسيحية كنشر التأثير الفرنسي

    إف شارؿ دم فككك كانت بداية رحمتو إلى شماؿ إفريقيا تيدؼ مف بدايتيا إلى التنصير ىذه 
المناطؽ كمساعدة االستعمار الفرنسي في تكغمو في الصحراء الجزائرية كغيرىا مف المناطؽ 
األخرل المجاكرة ليا ،كسمي جاسكس ألنو لـ يظير نفسو أنو منصر كلكنو يحاكؿ أف ينشر 

 .أفكار المسيحية فييا ،في نفس الكقت يخدـ االستعمار كالحمبلت العسكرية  

                                                           
 الممتقى الدكلي حكؿ االستعمار بيف أعماؿ ، لمتسرب السمميأداة إلى إنسانيالطب االستعماري من عمل زكي مبارؾ ،(1) 

. 112،ص2007الحقيقة التاريخية كالجدؿ السياسي ،منشكرات كزارة المجاىديف ،الجزائر ،
. 133ص،... الجزائرتاريخ القاسـ سعد ا ،أبك (2)
اعتقد انو إذا لـ يتـ تنصير :ـ إذ يقكؿ 16/01/1916كيصرح بذلؾ أيضا ،األب دم فككك في مذكراتو التي كتبيا في *

المسمميف في مستعمراتنا بشماؿ إفريقيا ،فاف حركة كطنية ستقـك بيا عمى غرار ماحدث في تركيا ،كاف نخبة مف المثقفيف 
ستتككف في المدف الكبرل متأثرة بالفكر الفرنسي دكف أف يككف ليا إحساس الفرنسييف كالطيبكبتيـ ،كاف ىذه النخبة ستحتفظ 

بمظاىر اإلسبلـ ،رغـ ضياع ركحو ،لتؤثر بيا عمى الجماىير ،كمف جية أخرل فاف جميكر الشعب مف البدك كالرحؿ سيبقى 
جاىبل عديـ الصمة بنا متمسكا بإسبلمو حاقدا عمى الفرنسييف محتقرا ليـ بدافع مف كازعو الديني كأشياخو كمعاممة الفرنسييف مف 

 .73عمي بف الحمد النممة ،المرجع السابؽ ،ص:ينظر   .رجاؿ السمطة
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:                                                                            رحالتو  (ب
:                                                                     ـــ الرحمة إلى المغرب األقصى1
 ليجعميا نقطة بدء إلى  المغرب 1883   بعد أف ٌقدـ استقالتو في فرنسا عاد إلى الجزائر ب

األقصى عندما كانت فرنسا تبث عيكنيا كخبرائيا فييا لمتعرؼ عمى دكاخمو كالتمييد الحتبللو 
 ـ متنكرا في زم ييكدم مف ييكد المغرب حتى اليتعرؼ المغاربة 1883 في  يكنيك قبدأ رحمت.

"  ماردك شيف" ييكديا مف ييكد الجزائر اسمو" ماكارثي "عمى ىكيتو ،كقد عيف لو زميمو الجغرافي 
ككاف يتجكؿ في .ليرافقو كانطمقا معا مف كىراف كسجؿ دم فككك مبلحظاتو الفمكية كيكمياتو 

                                                            .(1)األسكاؽ ماشيا عمى قدميو أك راكبا عمى حماره 
ككف سكاف المغرب مف المسمميف كأقمية ييكدية  .  كما تعمـ دم فككك المغتيف العبرية كالعربية ؾ

بعد تفكير كمشكرة اىتدل دم فككك إلى حؿ كىك التنكر بشخصية :"كما تقكؿ مارم أندرم 
كقمنسكة . قميص ابيض بكٌميف طكيميف كبرنس ،عمامة سكداء:فاقتنى مبلبس اسرائمية .ييكدم 
كأطمؽ شعره كقمد الييكد في عاداتيـ كطبائعيـ كتقاليدىـ الدينية كقد أشار  (رجؿ الديف )حمراء 

،عف سبب اختيار التنكر في  Reconnaissance et inténiraire au marroc) )في كتابة 
شخصية ييكدم ،إضافة إلى أف المباس الييكدم أكثر راحة ،مما سمح لو التحرؾ بحرية 

،كعادة ما تككف في أماكف خفية في كقت الميؿ (2)كتسجؿ المعمكمات خفية دكف إثارة الشككؾ 
كدرجة .عمى ضكء الشمعة حيث يضع مذكرات حكؿ الطبكغرافية كاألماكف التي مركا عمييا 

.                           (3)...خصبيا كالكدياف كتضاريس المكاقع كتجمعات السكاف ككذا أسماء قبائميـ 
  لقد ساعدت رحمة شارؿ دم فككك إلى المغرب االستعمار الفرنسي في التكغؿ أك احتبلؿ ؿ

المغرب فيما بعد فكانت معمكماتو عمى تمؾ المناطؽ قد ساعدتيـ ،كىذا ماكاف ىدفو خدمة 
 .االستعمار عمى احتبلؿ المغرب كغيرىا 

                                                           
. 115،116عميراكم احميدة كآخركف ،المرجع السابؽ ،ص ص  (1)
 .134ص،...الجزائرتاريخ  القاسـ سعد ا ،أبك (2)
 .114عبد السبلـ بكشارب،المرجع السابؽ،ص (3)
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 الرحمة إلى بالد الشام - 2

بعد أف عاد مف المغرب األقصى إلى الجزائر تجكؿ في صحرائيا فتنقؿ بيف االغكاط     
ثـ أرسمكه في ميمة .(1)كقد تخمى عف الجيش نيائيا .كغرداية كميزاب ككرقمة كالمنيعة كتقرت 

 1888كدخؿ في جمعية الطرابست في أرمينية ،كعـز عمى زيارة بيت المقدس سنة .إلى سكريا 
عميو –بيدؼ تطيير نفسو ،لزيارة ميد المسيح ،فكصؿ مدينة بيت لحـ مسقط رأس المسيح 

ـ،في أياـ أعياد الميبلد ،كقد مكث فييا طيمة ثبلثة أشير ثـ عاد إلى فرنسا 1888سنة -السبلـ
.                                                                              ـ 1897كرجع إلى فمسطيف سنة .
  حيث انطمؽ مف ايطاليا مركرا باإلسكندرية إلى أف كصؿ إلى فمسطيف كقد زار مف مدنيا ح

ككجد دم فككك عمبل متكاضعا في كنيسة .مثؿ بيت لحـ ،القدس ،راـ ا استقر في قرية جات 
كفي فناء الكنيسة  . (saint michel)حيث كاف الفضؿ في ذلؾ لبلـ الراىبة سانت ميشاؿ .

كقد ظؿ يتنقؿ خبلؿ إقامتو في ارض .اتخذ ككخا صغيرا مف الخشب فجعمو بيتو كديره لمعبادة 
  .(2)فمسطيف بيف مدينتي قرية جاف القدس ،إال أف عاد إلى فرنسا

كطاؼ باالسكندركف .ـ دخؿ شارؿ دم فككك إلى  جمعية أخرل بآسيا الصغرل 1890   في 
ثـ غادر إلى سكريا مف جديد كزار .كجدناه في ركمة 1897كفي .عندما كانت تابعة لسكريا 

 .(3)أيضا تخت غطاء الجمعيات الدينية .الناصرة 

    لقد كاف دم فككك في سكريا يقكـ باألعماؿ الشاقة كما يظف انو يطير نفسو ،ككانت ىذه 
 .                                           المناطؽ التي زارىا ىي أساس ظيكر المسيحية ثـ بعد ذلؾ رجع إلى فرنسا 

                                                           

 .639،ص2013 ،الجزائر ،األمة،شركة دار الجزائر في التاريخعثماف سعيدم ، (1)
. 118عميراكم احميده كآخركف ،المرجع السابؽ،ص (2)
 .4441 السابؽ ،ص  المصدرمنظكر ، ابف:  الناصارل    ينظر إلييا نصرانة قرية بالشاـ ينسب أك:الناصرة *
. 134ص،... الجزائرتاريخ القاسـ سعد ا ،أبك (3)
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:                                                                                العودة إلى الجزائر-3
كاخذ في تعمـ الميجة .اآلباء البيض–  عاد إلى الجزائر كنسؽ نشاطو مع رجاؿ الفيجرم ع

ككما كاف .ككاف يتجكؿ في الصحراء مستكشفا كليس كرجؿ ديف.التارقية كاصدر معجما عنيا 
ككاف يجمب إليو .معركفا لممكاتب العربية كالمراكز العسكرية الفرنسية في الصحراء الجزائرية 

                                                  .(1)األىالي عف طريؽ المداكاة كالصدقات كمعرفة لغتيـ 
حيث . يتعيف قسا كيختار العيش في الصحراء كبالضبط بني عباس 1901جكاف 9   كفي ك

كاف ييتدم بمعالـ االستكشاؼ التي كضعيا سمفو دكفيرم الذم كاف عمى اتصاؿ دائـ بو  
ككانت تربط بينيـ عرل كثيقة مف الصداقة كقد كاف دكفيرم ىك الذم كضع التقرير الذم كاف .

ككانت تربط بينيـ عرل كثيقة مف الصداقة كقد كاف دكفيرم ىك الذم كضع .لي اتصاؿ دائـ بو 
التقرير الذم منحت الجمعية الجغرافية عمى أساسو شارؿ دم فككك ميدالية ذىبية كعندما كاف 
الرجبلف يجتمعاف كاف الحديث اليدكر بينيما إال عمى الطكارؽ كعمى تحديد دكر كؿ منيما في 

كلكف رحمتو األكلى كانت في بني عباس كما ذكرناىا كالتي تمتد في .استكشاؼ ىذه المناطؽ 
:                                      جنكب كىراف كالتي أعجبتو كثيرا كقد كصفيا بالعبارات التالية 

كمف ىذه الكاحة يشرؼ الناظر عمى الصحراء حمادة الشاسعة كيمتد بصره في سماء صافية "
                                                                                                         .(2)"النياية ليا كتذكرنا بالذات اإللو العظيـ 

ككاف يدرؾ مدل معرفة دم فككك لعادات .  كاف الجنراؿ البريف قد كصؿ إلى تمبكتك ؾ
الحراكييف كليجة الطكارؽ كقدرتو عمى كسب النفكذ لفرنسا كالتجسس لحسابيا لذلؾ طمب 

دم فككك أف يقبؿ باإلقامة الدائمة في القيار ليككف ىك الصمة بيف " األب "الجنراؿ مف 
دائما رئيسا عظيما "السمطات الفرنسية كاألحداث ىناؾ ،كيقكؿ عنو الجنراؿ مينيو انو كاف 

كاف دائما يمح عمى نشر النفكذ .كما كاف داعية ناجحا " كجنديا متميزا بالرحمة اإلنسانية 

                                                           

 .134ص،... الجزائرتاريخ القاسـ سعد ا ،أبك(1) 
 .113 العربي ،المرجع السابؽ،صإسماعيؿ(2) 



الفصؿ األكؿ                   سياسة التنصير كأىـ ركادىا في الصحراء الجزائرية  
 

  
72 

 
  

الفرنسي في منطقة اليقار كخدمة مصمحة ببلده كمراقبة الحركات الدينية كالسياسية ،ثـ تنقؿ 
 . 1916إلى تمنراست إلى أف قتؿ بيا سنة 

 :أىم مؤلفاتو  (ج

 .  لقد ترؾ دم فككك مؤلفات تنكعت بيف كتب ،كقامكس ،كرسائؿ كترجمات 

 ـ 1888 صدر سنة  Reconnaissance et itinéraire au marocكتاب  -1
 .*كتاب نحك لغة تيفيناغ  -2
 .)1( صفحة 1450طكارقي نشر في مجمديف ،كيبمغ مجمكع صفاتو _ قامكس فرنسي  -3
حيث يعتبر ماتركو دم فككك مف رسائؿ خاصة مع .رسائؿ مع أصدقائو كأىمو في فرنسا  -4

احد المصادر القكية لتأريخ السياسة االستعمارية في الجنكب .مف كانت بأيدييـ زماـ األمكر 
 .(2)الجزائرم 

نصكص طكارقية مترجمة إلى المغة الفرنسية تشكؿ مجمديف مف الشعر كالنثر الطكارقي - 5
.                                                                                حيث ماتركو يعتبر كمرجع لؤلكاديمية البربرية في فرنسا .
  إف المتتبع لحياة شارؿ دم فككك خاصة في مرحمتو الدراسية األخيرة يقؼ عمى مدل ابتعاد ا

كيتبيف ذلؾ بصكرة كاضحة مف خبلؿ رسائمو إلى .الرجؿ عف التعاليـ الدينية التي نشا عمييا 
ـ كالتي أشار فييا 1893فيفرم سنة 25رسالة إلى صديؽ مؤرخة في :أقربائو كأصدقائو مثبل 

.                            (3)سنة اليؤمف بكجكد ا13كأنو طكاؿ .إلى انو لـ يبؽ اثر لئليماف في قمبو 
  كممكف يرجع ذلؾ ألنو عمؿ مع اإلدارة االستعمارية الفرنسية بشكؿ جاسكس في الصحراء ك

 . الجزائرية أكثر مما تيدؼ إليو رسالتو الدينية
                                                           

. تحتكم عمى نسبة كبيرة مف الحركؼ المغة الفينيقية " تيفيناغ"ككتاباتيا ىي " تماشيؽ"كىي  تيفيناغ،لغة تخاطب الطكارؽ*
 .115 العربي المرجع السابؽ،صإسماعيؿ:ينظر
 .114عميراكم احميده كآخركف،المرجع السابؽ ،ص(1) 

 .172ص،...، من الممتقياتعميراكم احميده (2)
 .115عميراكم احميده كآخركف،المرجع السابؽ،ص (3)
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  مف  خبلؿ دراسة الفصؿ يتبيف أف سياسة التنصير المطبقة مف الدكؿ االستعمارية،ال تعمؿ 
عمى نشر المسيحية فقط بؿ  لمنيب كاستغبلؿ كالتكسع  ،كذلؾ باستغبلؿ اإلمكانيات كالكسائؿ 
لتحقيؽ أىدافيـ  ،فكاف التعميـ كالتطبيب كاألعماؿ الخيرية كغيرىـ تساعدىـ عمى التقرب أكثر 
مف السكاف ،ككاف مف  الركاد الذيف كانت ليـ نشأة مسيحية كحب ىذا النشاط كالقياـ بالرحبلت 
كخدمة االستعمار مف أجؿ التكسع منيـ الكارديناؿ الفيجرم كشارؿ دم فككك كغيرىـ الذيف كاف 

 .ليـ النشاط الكبير في الصحراء الجزائرية في محاكلة  نشر المسيحية 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
مناطق انتشار التنصير في الصحراء          :الفصل الثاني

                الجزائرية ومواجهته          
 انتشار التنصير في الصحراء الجزائرية : أوال

 (أعتاب الصحراء)المناطق القريبة من الصحراء 1-1      
 في الصحراء الشمالية  1-2      

  في الصحراء الوسطى والجنوبية 1-3      
 مـواجــــــــــــــــــــــــــــهة التنـــــــــــــــــــــــــــصير :ثانيا

  الــــــــــــزوايـــــــــــــــــــــــــــــا 1-1          
 المســـــــــاجـــــــــــــــــــــد  1-2          
  رد فعل السكان1-3          
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كانت الصحراء تمثؿ عبر التػػاريخ الخػط الخػمفي في الدفاع عف اإلسبلـ كالقيػػػػػػػػػػػػػػـ األدبيػػػػػػػػػػة      
ف الظركؼ التي كانت تعيشػػيا الصحراء الجزائرية في إفريقيا  اإلفريقية ضد طبلئع االستعػمار، كا 

فرنػػػػػساػػػ )السكداء عامة كالتي يميػزىا بمكغ التنافس االستعمارم ذركتػو بيف قكتيف استعماريتػػػػػػػػػػػػػػػيف 
في العقديف األخيريف مف القرف التاسع عشر،أدل إلى التفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػير في كيػػػػػػػػػػػػفية طبع تمؾ (انجمترا 

سياـ رجاؿ الديف كالكنيسة  فييا  .                                                                                     الحػركة االستعمارية الفرنسية بطابع ديػػني صميػبي كا 

                                                                   :انتشار التنصير في الصحراء الجزائرية :أوال 
                                    :(أعتاب الصحراء ) المناطق القريبة من الصحراء 1-1

إف التكغؿ الفرنسي لمصحراء الجزائرية تركز عمى مناطؽ تعتبر بكابة الصحراء أك كما ذكرىا   
التي تعتبر حمقة كصؿ مابيف الجنكب *، منيا  بسػػػػػػػػػػكرة ( 1)تركممي عمى أنيا عتبة الصحراء

الشرقي الصحراكم كالشػػػػػماؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػرقي التمي ،كتمػػتد بمحػاذاة الحدكد الجػزائرية التكنسػية شػرقا 
القسػػػػػػـ  أما1.في الشماؿ التي تعتبػػػػػػػػػػػر كحاجػز طبيعي يفصػػػػػػميا عف التؿ**كجباؿ األكراس

  (2)الجنكبي فتغػػػػػػػػػطيو الكثباف الرمػػػػػػػػػمية المتقػػػػػػػطعة بشػػػػػط ممغيغ ككاحات كادم سكؼ ككادم ريغ 
    ككانت ىذه المناطؽ تتميز بمػػناكرات كمناكشػات بيف مشيخة المنطقة ،حكؿ الكصكؿ إلى 

 (الجزائر)إف معرفة خمفيات العائبلت الرئيسية في ىذه البػػػػػػػبلد »**السمطة ،يقكؿ سيرككا 
 كعداكاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ

                                                           

 (1)
C .Trumelet ,L’Histoir de l’insurection dans le sud de la province d’alger, Revue africaine 

, A. jourdan, Libraire-éditeur, alger, n° 21 , 1877, p79 . 
 جيد ،بينيما كبيف طبنة كقصبىي بمدة بالمغرب مف نكاحي الزاب ،بينيما قاعة بني حماد مرحمتاف ،فييا نخؿ كشجر :بسكرة *

 كأىميا كحمامات ،أسكاؽكىي مدينة مسكرة ذات : ككافو ،قاؿ أكلوبسكرة ،بفتح :مرحمة ،ككذا ضبطيا الحازمي كغيره ،كيقكؿ
 المدينة،كبيا جبؿ ممح يقطع منو كالصخر الجميؿ ،كتعرؼ ببسكرة النخيؿ  أىؿعمماء عمى مذىب 

 .422،ص1955 ،دار صادر ،بيركت ،4 ،جمعجم البمدان ،ياقكت الحمكم: ينظر 
لممزيد .ىي سمسمة الجباؿ الشرقية المنحدرة مف مرتفعات الجنكبية الجزائرية ،التي تفصؿ بيف التؿ كالصحراء :جباؿ األكراس **

 37،شركة االمة،الجزائر،ص1،ج3ابك العيد دكدك،مج:تر،تؽثالث سنوات في شمال غربي افريقيا ىاينريش فكف مالتساف،:ينظر
 .73،ص 2008،دار السبيؿ ،الجزائر ،(1930-1830)منطقة الزاب مائة عام من المقاومةمحمد العربي حرز اهلل  ، (2)
 :ينظر  الخاص طبعابأسمكبو 1855-1830كاف قد تكلى المكتب العربي في بسكرة ،ككتب تاريخ الناحية :سيرككا **

Seroka ,etats de service de seroka, Revue africaine, A. jourdan, Libraire-éditeur, alger, n° 56, 

1912, p376 . 
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 كصداقاتيـ كثاراتيـ ،تجعمنا قادريف أكثر عمى حكميـ ،كما أف معػػػػػػػػػػػرفتنا ،عف كثػػػػػػػػب التاريخ 
                                    ( 1)«...تقينا غالبا مف الكقكع في الخطأ الببلد المغمكبة

أخكاؿ البام الحاج )**كابف قانة*كمف العائبلت البارزة التي كانت في خبلؼ عائمة بكعكاز
التي شغمت نفس منصبو بعد ذلؾ لذا زادت الصراعات ،دخمت المنطػقة كميا في صراع  (أحمد 

 ماداـ 1838 إلى 1830فكانكا يمّكنكف ابف سعيػػػػػػػػد مف .عنيؼ استغمو الفرنسيكف في صالحيـ 
إلى الفرنسػػييف  (بعد احتبلؿ قسنطينة )ابف قانة متحالفا مع الحاج أحمد ،كعندما إنضـ ابف قانة 

كتخمى عف صيره الحاج أحمد،فكافأه الفرنسيكف بمنصب شيػػػػخ العرب ،فػػػػػػػػػػػػػػإزداد سخػػػػػػػػػػػػػػط ابف 
ستمر في عدائو البف قانة فإنضـ لؤلمير عبد القادر                         . (2)سعيد كا 

 ـ 1841-1840كاستطاع فرحات بف سعيد يضايؽ القبائؿ المكالية ألكالد بف قانة خبلؿ سنػتي
 1بمكاشييـ لمبحث عف الماء كالكؤل ،كػػػػػما أنو قاـ بجػػػػػػػػػػكلة في.كيمنعيـ مف االرتياد كاالنتجاع 

 كدفػػف في مقبرة 1841 في سبتمبر***الزيباف ،غير أف البكازيد قد غدركا بو كقتمكه بأكالدجبلؿ
،كبذلؾ خبل الجك بعض الكقت البف قانة،فتعاكف مع الفرنسييف عمى القضاء عمى  *4ذكاكدة 

 (3)كنجـ عمى ذلؾ العديد مف الصراعات بيف العائمتيف إلى أف تدىكر  . القادردبقايا األمير عب
                                                           

 .328،ص...أبو القاسم سعد هللا ،الحركة  (1)

  زعمائيا فرحات بف السعيد،أشير عريقة في المنطقة تميزت بالشرؼ كالشجاعة ،أسرةتنحدر جذكرىا مف بني ىبلؿ كىي :عائمة بكعكاز*
في القرن التاسع  ،ثورة واحة العامري وعالقتيا بالمقاومة الشعبية بمنطقةالزيبانشير زاد شمبي:ينظر.كاكدة ذ صاكلة كاؿأكالدكتضـ 

 ،جامعة الحاج لخضر،باتنة، اإلنسانية كالعمـك اآلداب،شيادة ماجستير في تاريخ الحديث كالمعاصر،تخصص تاريخ االكراس،كمية رعش
. 16،ص  2008-2009

 ثـ قايدا عمى منطقة الصحارم كالزيباف العرب ،تكفي 1875الى 1866محمد الحاج بف قانة شيخ منطقة سيدم عقبة مف سنة :ابف قانة*
بمعريبي،دار رائد :حاج مسعكد،تعريب:،ترجمة 2،ج1919-1871الجزائريون المسممون وفرنسا شارؿ ركبير اجركف ،:ينظر.1910في 

 .61،ص2007لمكتاب الجزائر ،
 .328،ص ... القاسـ سعد اهلل ،الحركة أبك (2)
 عمى الضفة معظميا كالية بسكرة ،كانت مركزا اقتصاديا ،تقع في أقاليـ أكثرمف مدف الجنكب الشرقي الجزائرم ،كمف : اكالدجبلؿ  **

محمد العربي :ينظر  . غرينتش درجات طكال مف خط 6ك5 كبيف خطي 35ك34الشمالية الغربية لكادم جدم ،كتقع بيف خطي العرض 
. 17،ص 2013،شمس الزيباف لمنشر كالتكزيع الجزائر ،حضارة وتاريخ و أصالة جالل أوالد ،حرز اهلل

 جراجة بنت بف الحداد شيخ الزاكية الرحمانية في مجانة ببلد كأموحمد بف محمد السخرم أـ،ابف 1786كلد في سنة :فرحات بف سعيد *4 
ـ ،كدفف في مقبرة الذكاكدة بسيدم 1841ـ ،قتؿ سنة 1821القبائؿ الصغرل ،كىك أخر شيكخ العرب ،تقمدىا في مدينة سيدم خالد سنة 

. 14،ص2013،منشكرات بف سناف ،الجزائر ، صور وشواىد عن واحة سيدي خالدبعيجي ، عمر:ينظر.خالد 
 .39،44،ص ... مياسي ،االحتبلؿ إبراىيـ(3)
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حاؿ ابف قانة الذم أرسؿ إلى السمطات الفرنسية،إال أنو اضطر إلى اإلنسحاب مع أنصػػػػاره إلى 
كقاـ بتضخيـ األحداث كالفكضى في منطقة الزيباف مف أجػؿ الحصكؿ عمى مساعدات مف .التؿ

،االبػػػػػػػػػػف ((DOC –D’AUMALE" الدكؽ دكماؿ"فرنسا ،كقد حظي طمبو بالقبكؿ مف طػػػػػرؼ 
،حيث يذكػػػر األب (1)الرابع لممؾ فرنسا لكيس فميب ،الذم عيف حاكما عمى مقاطعة قسنػػػػػػػػػػػػػطينة 

 مارس 4كالذم استطاع احتػػػػػػػػػػبلؿ المنطقة في *( HURABIELLE JOHN)ىيرابيكؿ جكف 
،كمنيا كاف إخضاع المنػػػػطقة دكف أم ثػػػػػكرة بعد (2) ضباط 5 رفقة مجمكعة مف الجنكد ك1844

أف فّر منيا محمد الصغير بالحاج قبؿ كصكؿ الحممة بمدة ،كبعد ىذا أكمؿ الدكؽ التكغػػػؿ أكثر 
 مارس 7في أعماؽ الزيباف كالقػػػػػضاء عمى كؿ جيػػػػػكب المقاكمة ضد االستعػػػػػػػػػمار ،فقصػػػػػػػػد في 

حممنا بمسجدىا أيف »: قائبل (Carette)"كارات " كاحة سيدم عقبة ،حيث ذكر النقػػػػػػػػػػػيب 1844
                                                                             1 .(3)«يكجد ضريح القائد العربي عقبة بف نافع الفيرم 

    ككانت منطقة بسكرة الػمركز الرئيػػػػػػػػػػػسي إلنطبلؽ الدعاية التبػػػػػػػػػػشيرية بالصػػػػػحراء عمى ك
أكسع نطاؽ ضمانا لمتأثير الديني السياسي الفرنسي بيذه المنطقة الكاسػػعة مما كاف بدكره يفتح 

نشاء كنيسة بيا ( 4)طريقا آمننا لممبادالت التجارية كلمحركية االقتصادية الفرنسية عامة  ،كتـ كا 
 ك                       ( .09)الممحؽ رقـ "  .ساف بػػػػػػػػػػػركنك"تدعى كنيػػسة القديس 1854سنة 

  ـ
                                                           

 .44ص،...الفرنسي احتالل ابراىيـ مياسي ، (1)
 : ينظر Lavigerieسكرتير السابؽ لمكارديناؿ الفيجرم : ىيرابيكؿ جكف *

(2) Hurabielle john,Au pays du biskra et les oasis environnantes  ,Augustin challamel-éditeur 

,Paris ,1899 ,p77. 

 . 30شير زاد شمبي ،المرجع السابؽ ،ص (3)
 .350،351سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص (4)
   ـ،كبنيت مف قبؿ  ضابط اليندسة ريتشارد كاألسقؼ 1100ـ في ككلكنيا كتكفي في عاـ 1030كلد في :قديس بركنك*

،كيأتي إلييا (10)جكيمية ببسكرة الممحؽ رقـ 5قسطنطيف لكيس بافي ،كىي تقع في المناطؽ الداخمية مف حديقة الحيكانات 
 ينظر :(11)الممحؽ . كيتخذىا كنيسة ،كأنيا تستكعب العشرات مف الناس . ـ 1888كارديناؿ الفيجرم 

Ouarda Bourghissa ,La revalorisation de l’eglise de saint-bruno biskra,master an architecture 
,spécialité patrimoine urbain et archtural au sahara,université Mohamed khider ,Biskra ,2013-2014 ,p3  
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    فاالحتػػػػبلؿ الفرنسي كاف يخػػػطط  منذ الكىػػػػػػػػػػػمة األكلى في التػػػػػػكغؿ إلى  الصحراء الجزائرية 
،ككانت  ... لمقضػػػػػػػػػػاء عمى الديػػػف اإلسبلمي كتحطػػػػػػػػػػػػيـ أىـ معالمو كمقدساتو مف مساجد كزكايا

البداية ببسكرة ألف الفرنسيػػػػػػػػف كانكا يعتبػػػػػػػػػػػركف الصحراء مف كضعيـ فيي لـ تكف كليس ممكا 
  . (1)ألحد تابعة لجية معينة لـ تكف سمطتيـ المػػػػػػػػػػػباشرة تتػػجاكز الحدكد الجنكبية لممنطقة التمية 

مف بسكرة مػػػػػػركز إقػػامتو الشتكية إبتداء مف زيارتػػو األكلى لػيا التي *" الفيجرم"  كمف ثـ جعؿ 
ـ كاف يأتييا بكاسطة القطار عبر سكة حديدية 1887 فيفرم 15ـ إلى1886نكفمبر5امتدت مف

ببرج القنطرة ،ثـ تكلى عربة نقمو إلى عاصمة الزيباف بسكرة    ( Phillipe ville)تربط سكيكدة 
كاف يشتكي مف مرض  حيث كاف يأتييا طمبا لممعافاة كالمعالجة بالمياه المعدنيػة خاصة كأنو

التػياب المفاصؿ كلقد تمثؿ مقر إقامتو الفيجرم في بيت بناه ضابط مف جيش إفريقيا عندما 
                                                 ( 06)الممحؽ رقـ  2.(.1)،حيث مكث مع اآلباء البيض **استػقر بالمنطقة

  إف فكرة تنصير إفريقيا تعكد إلى األياـ األكلى مف مجيء الفيجرم إلى الجزائر ، أعمف عنيا إ
يجب أف نجعؿ مف األرض الجزائرية ،ميدا لؤلمة الفرنسػية »حينما خاطب رجاؿ الديف قائبل 

المسيحية كينبغي أف ننشر حكلنا األضكاء الحقيقية لمحضارة المسػتكحاة مف اإلنجيؿ كأف نحمميا 
لى العالـ اإلفريقي الذم يعيش حياة بربرية ،كنعمؿ عمى ربط كسػػػط إفػػػريقيا  إلى الصحراء ،كا 

 .                                                                  (2)«بشماليا
                                                           

،ديكاف المطبكعات 5مج ،(مؤسسات ومواثيق )المرجعيات التاريخية لمدولة الجزائرية الحديثة عبد الحميد زكزك ، (1 )
 .29،ص2010الجامعية ،الجزائر ،

احد أصدقائو لخص فييا كجية نظره لممسالة .franchiـ مذكرة إلى الكارديناؿ فراننشي 1878جانفي 2كتب الفيجرم في *
إف ىدفنا اليكف في جعؿ األفارقة اكركبيف ،ذكم بشرة سكداء كلكف تركيـ يسايركف نمط معيشتيـ كتسريب الركح »:قائبل 

فمنستعمؿ األىالي األفارقة الذيف يسير بيـ المبشركف لنجعؿ منيـ أطباء مسيحييف يتكلكف بدكرىـ أمر .المسيحية إلى أجسادىـ 
عبلف إلغاء الرؽ تعتبرىا الكنيسة مف مرامييا األساسية «    نشر تعاليـ المسيحية كسط إخكانيـ ،أف شراء العبيد السكد كتمسيحيـ كا 

 . 354ينظر سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص
كىك مف منطقة البريني ،المكطف األصمي لبلفيجرم ،كبالتالي ربطتو  CAZNAVAلمعمـ أف رئيس بمدية بسكرة ىك كازناؼ **

 . 351سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص :ينظر .بو صداقة حميمية  
  351 سعيدم مزياف ،المرجع نفسو  ،ص (1)
. 123خديجة بقطاش ،المرجع السابؽ ،ص  (2)
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   لـ يكف الفيجرم ليذؽ طػعـ الراحة ببسػػػػػكرة في األسػػػػػاس كػػػػػػػػػكنو أردؼ لفتػػػػػػػػرة الراحة كالعبلج 
عممية القياـ بأبحاث عف تاريخ إفريػػػػقيا المسيحية القديـ عف طريؽ كثائؽ أركيكلكجية مف نكميديا 
الشرقية التي امتدت مف باتنة شماال إلى بسكرة جػػػػػػػػػػػػػػنكبا كالتي تعد في نظػػػػػػػره آخر نقطة إللتقاء 

 (1)البربرية اإلفريقية بالحضارة األكركبية  

 Les freres armes du-)فقاـ الفيجرم بإنشاء فرقة أك جمعية إخكاف الصحراء المسمحيف    

sahara ( لكي يستطيعكف أتباعو أك ركاد المسمحيف أف يتخممكا سممػػػػػػػػػػػيا في الصحراء الجزائرية 
 .(2)بيف المسمميف 

ـ،كيدَّعي مؤسسيا أف مػػػػػػػػياـ أعضػائيا ىي 1891   ككاف تأسيس ىذه الجمعية في بسكرة سنة 
،إال أف األمر غير ذلؾ ،إذ ييدؼ إلى حماية المبػػػػػػػػػػشريف نتيػجة *مكافحة بيع الرقيؽ في إفريقيا 

،كتمتعت ىذه الفرقة  بنظاـ ديني عسػػػػػػػػكرم داخػػػػػػػمي (3)ىبلؾ الكثير منيـ في الجنكب الجزائرم 
صاـر إلييا ،كساىمت ىذه بالتمييد لبلستعمار ،فاعتبر الفرنسيكف أنيا عامؿ اختصر خمػػػػػسة 

         1 .(4)عاما مف التردد في فتح الجنكب،استطاعكا بفضميا التكغؿ في الجنكب  15عشر 
ـ ،كنظرا لكثرة انشغالو بتنػػػػػػػػػػػػظيـ كتسيير عمؿ 1887 كفي زيارة الفيجرم الثانية لبسكرة سنة ك

اآلباء بمختمؼ المراكز التبشيرية بالصحراء الجزائرية ،أككؿ أمر الدراسة األثرية التاريػػػػػخية لؤلب 
المتخصصاف في  )(R .P.TULOTTE")تكلكت " كاألب  ( P.DELLQTTRE" ) ديػػػػػػػبلترز"

،ىػػػػػػػػػػػػػذا األخير مكػػػػػػنتو أبحاثو كدراساتو لآلثػػػػػػػػػػػػػار الركمانية المسيػػػػػػػحية  (دراسة اآلثار المسيحية 
 .(5 )بالصحراء مف تأليؼ مف ثبلثة أجزاء بعنكاف جغرافية إفريقيا المسيحية كأىػداه إلى الفيجرم 

                                                           
 .351،352سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص  (1)
 .126مصطفى خالدم ،عمر فركخ ،المرجع السابؽ ،ص  (2)
 .39محمد الطاىر كعمي ،المرجع السابؽ ،ص  (3)
،مذكرة ماجستير ،تخصص 1954و1920في منطقتي الزيبان وميزاب بين سنتي  الحركة اإلصالحيةعبد القادر قكبع ، (4)

 .96،ص 2008-2007تاريخ معاصر ،كمية العمـك االجتماعية ،قسـ التاريخ ،جامعة بف يكسؼ بف خدة ،بكزريعة ،
 .354سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص  (5)
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    استغؿ الفيجرم األكضاع االقتصادية كاالجتماعية المزرية التي يعيشيا الشعب ،مف مجاعة 
،فكاف يقكـ بالعمؿ اإلحساني في أكساط األىالي كالذم يمثؿ تمييػػػػػػػػػػدا أساسػػػػػػػيا (1)كأمراض فتاكة

 6000 ـ فعمؿ عمى تكزيع مبمغ 1889لكؿ نشاط تبشيرم فاغتنـ القحط الذم حؿ ببسكرة عاـ 
 آالؼ ككػػػػػػػػػػػمؼ األب 10 مف األىالي مف مجمكع  سكاف بسكرة المقػػػػػػػػدريف ب3000فرنؾ عمى 

 1( 2).ديبلتر رفقة مبلـز مف المكتب العربي كاحد أعياف منطقة الزيباف بتكزيعيا 
   طمب الفيجرم مف رئيس المجمس االستشارم الفرنسي تقديمو العتاد العسكرم لتسػػػػػػػميح أفػػػػػػػراد 

قاـ ىذا بعرض القضية عمى مختمؼ سمطات االحػػػػػػتبلؿ في الجػػػػػػػػػػػػػػزائر كفي فرنسا مف .جمعيتو 
كزير الخارجية كالدفػػػػاع كالداخميػػػػػػػػػػػػػػة في فرنسػػػػػػػػا إلى الحاكـ العػػػػػػػػػػػػاـ في الجزائر كقكاد الحاميات 

 أجمع كؿ ىؤالء باستثناء قائد حامية كىػػػراف،بأنو –العسكرية الثبلث بالجزائر ك قسنطينة ككىراف
ال مانع مف تقديـ السبلح كالذخيرة مجانا لجمعػػػػية إخػػػػػػػػػكاف الصحراء ،كتػػػػػػػػػػمكيميا سػػػػػػػػػػػػػػنكيا بمبمغ 

 .(3)فرنؾ ،ماداـ ىؤالء يخدمكف مصالح فرنسا التكسعية في إفريقيا 10,000
ىػػػػػػكتار مف 20   قاـ  الفيجرم ببناء مركز ببسػػػػػػػػػػػػػكرة لتككيف ىذه الفػػػػػػػػػرقة ،كعمػػػػػػػػػد إلى شػػػػػػػراء 

أراد مف كؿ .األراضي كتكلى اآلباء ميمة حفر اآلبار ،كشرع في بناء البيكت لآلباء كاإلخػػػػػػػػػػػػكاف 
" تكلكت"،كأككػػػػػػػػػػػػػؿ أمر تسػػػػػػػػػػػييرىا لؤلب  (حسب قكؿ قكتيي)ىذه أف يجعؿ بسكرة زاكية مسيحية 

(Tullotte) بصفتو مرابط كجعؿ مف اآلباء البيض مقدميف ليا كمف اإلخكاف المسػػػػػػمحيف أتباعا 
 لممعالجة  الطبػػػػػػػػػػػػػػية لمعرب **"بيت اهلل " بالمركز سماه *لمزاكية،كما عمؿ عمى إنشاء مستشفى

 عابرم السبيؿ كالمسافريف كتككيف المبشريف المكمفيف بنشر تعاليـ المسػػػػػػػػػػيحية في الصحراء 
                                                           

 .95عبد القادر قكبع ،المرجع السابؽ ،ص  (1)
 .355سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص  (2)

 .51محمد الطاهر وعلً ،المرجع السابق ،ص (3)
،فكان (M’SSALA)م من بسكرة وسمً مسالة 1500أقٌم مركز اإلخوان المسلحٌن بالصحراء بما فٌه المستشفى على بعد *

 نصفه عبارة عن دٌر ونصفه عبارة عن ثكنة مخصصة إلٌواء الفرقة ،وكان هذا المستشفى معروف بمستشفى الفٌجري 

 .367 السابق،ص عسعٌدي مزٌان ،المرج:ٌنظر 

سماه الفٌجري بٌت هللا ادراكا منه ان المسلمٌن فً الجزائر تتمثل ذلك فً المسجد الذي ٌحق لكل مسلم ان ٌدخله للعبادة **

 . والتعلٌم ،وقد لجا الى اطالق هذا لكً ٌجلب سكان المناطق المجاورة الٌه دون اي انزعاج او تخوف من المبشرٌن
 .87ٌنظر محمد الطاهر وعلً ،المصدر السابق،ص

 .366سعٌدي مزٌان ،مرجع نفسه ،ص  (4)
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 ،ككاف العبيد  األحرار * (سكد الصحراء)ك تقديـ الخدمات اإلستشفائية كاإلسعافية لممرضى 
 .(07)الممحؽ رقـ  . يرعاىـ أطباء عمى تكاليفو الخاصة

 بجميؿ صنع الفيجرم كخدمتو المسيحية كاالستعمار أقامت السمطات االستعمارية ا    كاعتراؼ
ببسكرة (قيكة الشباب )بالقرب مف (1)لو في إحدل ساحات بسكرة *** تمثاال** كفاتودبالجزائر بع

في كسط ساحة كبرل ، كاف ىذا التمثاؿ عمى ىيئة الفيجرم كاقفا كحامبل بإحدل يديو الكتاب 
          . (2)المقدس كباألخرل صميبا ذلؾ رمزا لنشر المسيحية بإفريقيا السكداء انطبلقا مف بسكرة

 .(08)                                                                                     الممحؽا 
 نظرا لمكقعيا عمى بكابة الصحراء كاف ليا صمة بنشر الديف     اختار الفيجرم بسكرة

ابرز القادة الفاتحيف ،مف ىذا كاف .اإلسبلمي كتكطف فييا أكبر الفاتحيف عقبة بف نافع الفيرم 
ينصب عمى محك الصبغة اإلسبلمية لممنطقة كتكريس عامؿ عكدة المسيحية "الفيجرم "ىدؼ 

 .إلى الربكع بحكـ أف اإلسبلـ انتزعيا مف حضيرتيا كتقدميا 
ليتكلك (أباءا بيضا )كاف أخطر مافعمو ىذا الكارديناؿ انو كاف ينصر األطفاؿ ثـ يجعؿ كميـ 

 كقد أعمف الفيجرم أف المجتمع  يفتقر إلى ،(3 )الدعكة إلى الديانة المسيحية  بيف أىمييـ
 .(4)األخبلؽ كبالتالي فيك محككـ عميو بالتبلشي كاالندثار

 

                                                           

 .مستشفى الفيجرم في بسكرة يسمى حاليا مستشفى حكيـ سعداف :  لممزيد *
 .381سعيدم مزياف ،المصدر السابؽ،ص (1)
 .ـ،فقامت سفينة حربية فرنسية بنقمو إلى تكنس 1892 نكفمبر 26تكفي الكارديناؿ الفيجرم في الجزائر العاصمة في **

كربما كاف ( الفيجرم إلىالجزائر )ككاف مكتكب عمى التمثاؿ في الرخامة  التي كضع عمييا ىذه الكممات بالمغة الفرنسية ***
بعيون عربية  بسكرةفكزم مصمكدم ،: ينظر .سسو في بسكرة أ مكجو الى المستشفى الذم كيده  ، الفضؿ في فتحياأفمعناه 

 .172،ص2011،دار اليدل ،الجزائر (الرحالة والجغرافيون والمؤرخون والكتاب والشعراء العرب)
 .173فكزم مصمكدم ،المرجع نفسو،  (2)

. 161،ص1981 ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،التعريب بين المبدأ والتطبيقاحمد بف نعماف ، (3) 
. 90ص.2007،دار ىكمو،الجزائر ،1944-1830 في الجزائر في عيد االستعمار األىميالتعميم جماؿ قناف ، (4)
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بعد أف دخػػػػػميا **كنجد كذلؾ أف نشاط الفيجرم كمد نفكذه المسيحي قد كصؿ إلى االغػػػػػػػػػػػػػػػػكاط 
 لف يمبث أف أصبح حرجا تحت ضغط السػكاف ف، كلكف كضع الفرنسيي1844االحتبلؿ الفرنسي 

،لكي يغادركىا مرة أخرل ،كلـ يستقر بيػػػػـ األمػػػػػػػػر فييا إال 1847فترككا المدينة ليعككا فييا سنة 
حيث تمكف مف استعادة االغكاط كأخذىا مف يد (PELISSER)"بيميسي"بعد حممة قادىا 

 بعد معارؾ طاحنة سقػػػػػػػػط فييػػػػػػػػػػػا عدد كبػػػػػػػػػػػير 1852مػػػػحمػػد عبد اهلل الشريؼ في كرقمة سنة 
مف رجاؿ الحممة كفي مقدمتيـ ضابطاف كبيراف ،لذا  أصبحت االغػكاط قاعدة مف القػػػػػػكاعد 
   (1)العسكرية الفرنسية في الجنكب كظمت مف مدف الصحراء الجزائرية الخاضعة لمحكـ العسكرم 

  فقامت سمطات االحتبلؿ بالعبث في المساجد كتحطيميا مثؿ تحطيـ مسجدم بكطة ؼ
كسيػػػػػػػدم العربي ،أك تحكيؿ البعض إلى كنائس،كمستكدعات مثؿ مسجد األحبلؼ الذم حػػػػكؿ 

  .(2 )إلى كنيسة ،كبعد تشييد كنيسة جديدة استممتو البمدية االستعمارية
  

                                                           

تقع جنكب الجزائر العاصمة كتبعد بحكالي أربعمائة كيمك متر ،كتنتشر عبر الضفة اليمنى لكادم امزم الذم يأخذ :االغكاط * 
مجراه مف جباؿ عمكر غربا كيتكجو نحك الشرؽ ،كبعد أف يجتاز منطقة االغكاط يتحكؿ إلى اسـ آخر كىك كادم جدم الذم 
يعبر جزء كبير منو كاحات الزيباف ثـ يصب في شط ممغيغ ، كتحؿ مكقعا استراتيجيا فيي نقطة عبكر القكافؿ التجارية مف 

الشرؽ إلى الغرب كمف الشماؿ إلى الجنكب ،تمتد مف منبسط مف األرض كتشرؼ عمى منحدرات تميف صخرية كيحمييا سكر 
كليا قمعة كانت تستعمؿ ثكنة عسكرية سابقا ،كفي جنكب الغربي المدينة كجنكب شرقييا تمتد بساتيف النخيؿ المنتشرة في 

 .85ص،...احتالل ينظر إبراىيـ مياسي ،. الشماؿ كالجنكب الف جباؿ تستقراريف تفصميا إلى مجمكعتيف متباينتيف 
سمي باسـ سكانيا ،كيبقى رأيو قاببل لممناقشة ،فنجده قد كتبيا في البداية االغكاط كعندما ..." لقكاط"...ابف خمدكف فيذكر أف 
كأما لقكاط كىـ فخذ مف مغراكة أيضا فيـ في نكاحي الصحراء مابيف الزاب كجبؿ راشد،كاىـ ىنالؾ قصر :"يتحدث عنيا يقكؿ 

  .65 ،صالمصدر السابق ،ينظر عبد الرحماف ابف خمدكف ..." مشيكر بيـ 
 

)1(
Mangin (E) , notes sur l’istoire de Laghouat ,Revue africaine  , A. jourdan, Libraire-éditeur, 

alger, n°37,1893, p361 

 
 .75،ص2008،كزارة الثقافة ،الجزائر ،1916،1958  في االغواطاإلصالحيةالحركة محمكد عبللي ، (2)
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 كيرل الفيجرم مف الكاجب إيجاد مراكز تبشيرية متػػػػػػػػػػػقدمة مف شانيا أف تطمعو عمى طبػػػػػػػػيعة 
المنطقة كسكانيا فاستيؿ األمر ببعث ثبلثػػػػػػػػػػة مف األخػػػػػػػػػػكات البيض نحك االغكاط في ديسػػػػػمبر 
كصمتا بعد ستة أياـ مف سفر متعب لكنيـ مرضف لعدـ تأقمميـ مع قسػػػػػػػػػػػػػػػػػاكة المناخ بالمنػػػػػػػػػػطقة 

أردفت ىذه الحممة االبتدائية بإرساؿ اثػػػػػػػػػػنيػػػػػػػػػف مف اآلباء اليسػػػػػػكعييػف . فأمرىف الفيجرم بالعكدة 
ككليفي  (ROCHER)كىما األبكاف ركشي  (االغكاط)بعدىا بقميؿ إلى نفس المكاف 

OLIVIER  كالمذاف كانا يتقناف العربية ،كلقد رسـ الفيجرم األىداؼ األكلية المتكخاة مف ىذه 
 .(1)الحممة كالكامنة أساسا في ضماف الممارسة الدينية المسيحية لدل المستكطنيف الفرنسييف 

  كمختمؼ العائبلت المقيمة بالمنطقة كالقياـ بكظيػػػػػػفة اإلرشاد الديني في أكساط فيالػػػػػػػػػػػؽ الجيش 
 (الجزائرية)مف جية أخرل محاكلة االحتكاؾ بالقبائؿ العربية  (جيش إفريقيا  )الفرنسي باالغكاط 

                                                                        1 .(2)بالجنكب كتحضير انتصاب مراكز تبشيرية في الكاحات كالصحراء الكبرل
  كما أسس المبشركف أنماط عديدة لمتعميـ التبشػيرم في االغكاط مثؿ التعػػميـ الميني المكجو ؾ

لمذككر كالمكجو لئلناث ،فقد كاف األكؿ يشمؿ الجانب نظرم يتضػػمف القػػػػػػػػػراءة كالخط كمبادئ 
الحساب كالتاريخ كجغرافيا إفريقيا كالمغة العربية كالغناء كالمكسيقى ،إما الجانب التطػػػػبيقي فيشمؿ 
معارؼ في صناعة القفؼ كالنجارة ،كيغمب عميو الطابع الزراعي ككؿ مايحتاج إليو مف معػػػارؼ 

 .(3)في ميداف التجارة كالحدادة كاإلسكافية كالبناء كالزراعة كتربية الحيكانات 
بعد زيارة  كلكف.  أما في الجمفة قاـ اآلباء فتح مصنع لمحمفاء ،ككرشة لصناعة السبلؿ كالقفؼ أ

قاـ بيا الفيجرم لمبابا بيكس التاسع عشر اصدر تعميمة أصدرتيػػا نشػػػػػػػػػػرية اإلرساليات 
Bulletin de la mission )) أكضحت انو تـ تعيػػػػػػػػػػػػػػػيف األب شارمكتاCharmetain)) 

 .(4)رئػػيسا لمركز االغكاط نحك السكداف كببلد إفريقيا السكداء 

                                                           
 .338سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص (1)
 .339سعيدم مزياف ،المرجع نفسو ،ص (2)
 .97محمكد عبللي ،المرجع السابؽ،ص (3)
 .339سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص (4)
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                                                    : في مناطق الصحراء الشمالية 1-2
حيث .  اتبعت السمطة االستعمارية عدة أساليب لمتكغؿ كبسط نفكذىا بعد احتبلؿ االغكاط ا

ـ حالة مف الثكرة كاالضطراب ،كعقد الخمسينات 1854شيدت مناطؽ الصحراء الشمالية منذ 
كناصر بف شيرة،كقد انتيت ىذه الثكرات (ابراىيـ بف فارس)*الذم عرؼ أيضا ثكرة شريؼ كرقمة

  1ككاف .جميعا بالفشؿ كاحتبلؿ اجزاء كثيرة كالتكغؿ االستعمارم نحك غرب افريقية كالسكداف
   الخ... بانتصاب رجاؿ الكنيسة الكاثكليكية كنسائيا في مناطؽ عديدة منيا ،بني مزاب كرقمة 

 عند 1881 ،كبقيت ىناؾ إلى 1873 منذ *كاف الفيجرم قد أسس مركزية اآلباء في كرقمة 
ككاف ىؤالء اآلباء ليـ كسائؿ لمتبشير ،تماشيا .(1).1891ثكرة بكعمامة ،كلـ ترجع إلييا إال بعد 

مع تعميمات الفيجرم القائمة بأكلكية كسب الثقة كربح القمكب ،ففتح اآلباء مستكصفات مكجية 
مكجية أساسا لمعالجة المرضى بالمجاف ،مما كاف بالغ األثر في استمالة سكاف الصحراء طمبا 

.                                                            (2)مريضا سنكيا 4000لمعبلج حتى بمغ عدد المعالجيف 
 كانت ىذه المركزية تممؾ دارا لؤليتاـ كمدرسة يترددعمييا سبعكف تمميذا كعدد مف الكبار،ككاف ك

كقد .ليا أيضا مصحة ككرشة لمنسيج ،كأخرل آلية لمتريكك ػكثالثة لمنجارة كمنشاة لبلسمنت 
تطكرت المركزية مع األياـ فأصبح ليا ندكات أسبكعية سينمائية لمتعميـ كالتكجيو كالترفيو ،ككاف 
اآلباء يممككف في الناحية النخيؿ كالبساتيف ،كقد حفركا بكسائميـ بئرا ارتكازية تمد في مناديؿ 

كانت الحككمة تحمييـ كتمدىـ بالمساعدات ،كىـ يفتحكف ليا .لغراسة النخيؿ كحفر اآلبار 
.                                                                                                                            (3)الطريؽ كيقدمكف ليا معمكمات الضركرية عف القكافؿ كالثكرات في المنطقة 

                                                           

ىي إحدل  أىـ الكاليات الجزائرية ،كسميت نسبة لمدينة كرقمة أك كارجبلف كالتي سكنت منذ فجر التاريخ ،كىي :كرقمة  *
كسميت كالية الكاحات إباف االستقبلؿ ،كضمت جميع مدف الجنكب .العاصمة االقميمة لمجنكب الشرقي منذ الفترة العثمانية 

كرقمة ،الركيسات ،حاسي مسعكد ،البرمة ،زاكية :الشرقي مف االغكاط شماال إلى تمنراست جنكبا ،كاىـ البمديات بيذه الكالية ىي 
العابدية ،تقرت عيف البيضاء ،سيدم خكيمد ،حاسي بف عبد اهلل ،انقكسة ،الحجيرة ،العالية ،بمدة عمر ،النزلة ،تماسيف ،الطيبات 

 .42،41،ص2012،الجزائر (د ػػػ ف) ،ارشاد الحائر إلى معرفة قبيمة فالن في جنوب الجزائرمحمد بام بمعالـ ،:ينظر.
 .129،ص... أبك القاسـ سعد اهلل ،تاريخ(1)
 .341 سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص(2)
 .130،ص... أبك القاسـ سعد اهلل ،تاريخ (3)
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  لـ ينس الفيجرم مقاـ المرأة في نظره مدار الحياة االجتماعية كالكصكؿ إلييا كصكؿ إلى ؿ
األسرة كميا،كاستخداـ المرأة في نظره أيضا ىك تحقيؽ األىداؼ النبيمة كليذا انشأ في نفس السنة 

    (1) فرقة األخكات البيض،كحمميا مسؤكلية التبشير في الكسط النسائي1869أم في سنة سبتمبر
فكاف نشاط األخكات البيض في كرقمة ،أنيـ انشأكا مشاريع لجمب النساء كالتغمغؿ في المجتمع 

تمميذة لنسج الزرابي مف الصكؼ كالكبر 200كرشة تأكم –ككانت ليف مدرسة .الصحراكم 
ككانت الكرشة النسكية .،ككانت ليذه الزرابي سمعة تجارية رائجة حتى خارج الحدكد الجزائر 

 كرشة لمنساء –كفي كقت متأخر فتحف مدرسة .تصنع أيضا المخدات كالبرانيس كغيرىا 
ككؿ ىذا لمتجسس عمى الناس كالتعرؼ عمى أنماط معيشتيـ كعقائدىـ .المتزكجات ،كمصحة 

خراجيـ مف التخمؼ                                     . )2(كعبلقاتيـ ،كبث فييـ ركح المسيحية كا 
 ،كاألب (P.Malfreyt)مالفريت " كؿ مف األب 1879  أرسؿ الكارديناؿ الفيجرم في مطمع أ

إلى متميمي انطبلقا مف االغكاط عبر القرارة بمزاب ،يريد االطبلع عمى ( P.Olivier)كرمابكف 
 . ( 3)أىؿ مزاب حيث كاف يحاكؿ ربط اتصاؿ مع الميزابيف بعد أف اطمأف إليو أىؿ متميمي

قامة *حيث كجد اآلباء البيض مف التكاجد في متميمي،استقباؿ الشعانبة  كالتعايش معيـ كا 
عبلقات كدية كطيبة معيـ،حتى أف احد أعياف متميمي عرض عمى احد اآلباء أف أراد العيش 

في أكساطيـ باف يتكلى بنفسو أمر بناء مسكف لو كما عرض غمييـ التكفؿ بإيصاليـ إلى 
 .)  4( القميعة ،عيف صالح ،غدامس كغيرىا مف مناطؽ الصحراء فكاف يكفييـ أف يطمبكا منيـ

                                                           

.125خديجة بقطاش ،المرجع السابؽ ،ص  (1)
  

.130ص ،... الجزائرتاريخ القاسـ سعد اهلل ، أبك (2) 
. 72الحاج أمحمد الحاج إبراىيـ،المرجع السابؽ ،ص (3)
 تقـك أفالمتمركزة في النصؼ الشمالي الغربي مف الصحراء ،ككانكا يشكمكف نظاما اجتماعيا ىرميا متماسكا قبؿ : ة نب الشعا*

 تركيز ليـ في متميمي ،كالحياة االقتصادية فييا تقـك عمى تربية الحيكانات كأكثر ،أخرل أماكف إلىجماعات منيـ باليجرة 
. 164 العربي ،المرجع السابؽ ،صإسماعيؿينظر ،.تناص النعاـ كالغزاؿ ؽكمشيكركف بالصيد كا

 .341سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص  (4)
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عاداتيـ كتقاليدىـ كنمطيـ المعيشي فكتبكا في ذلؾ تقػػػػػػػػػػػػػػػارير ضمتيا  ذلؾ،فتعرفكا اآلباء عمى
دراساتيـ االثنكغرافية كدراساتيـ في مجاؿ المسانيات عمى كجو الخصكص كالتي كػػػػػػػػػانت سندا 

                          ( 1).استغميا جيش االحتبلؿ الفرنسي في بسط نفكذه في أقاصي الصحراء الجزائرية
بدت عبلقة اآلباء مع السمطات العسكرية في الصحراء تتسـ بالكثير مف التعاكف كالتعاطؼ ،مع 
 كقكع بعض المضايقات مف حيف آلخر ،خاصة حينما تتعارض مع المصالح االستعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمارية ،

كاستفزاز السكاف بالمسألة الدينية ،حيث كاف اآلباء خبلؿ السنكات الّست التي سبقت احتبلؿ    
مف * آخر ىذه الزيارات لغرداية 1884 كبعد انتقاليـ إلى مزاب سنة 1882مزاب عسكريا عاـ 

قبؿ اآلباء قبؿ انتقاليـ لبلستقرار بيا ،كذلؾ مف أجؿ زيارة السمطات االستعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارية المحمية 
،كأحيانا لما تصؿ المؤف مف الجزائر إلى المنصريف ييدكف منيا بعض األشياء لمسمطات كما 

القائد األعمى لدائرة " ديديي " قاركرتي نبيذ ابيض لممقدـ 1883ديسمبر 29حدث كأرسمكا في 
(                                        2). رئيس المكتب العربي (Msantier)"مسانتيي"مزاب كاثنتيف أخرييف إلى 

 3  إف المنصريف قد انتشركا في مناطؽ الصحراء بكسائؿ مختمفة ،كمنيا في منطقة ميزاب التيإ
ككاف تركزىـ في المكاف . أحاطكىا بيا مف كؿ جانب ،لكنيـ ظمكا بعيدا عف المناطؽ السكنية

،أيف أقامكا مركزا لؤلخكات البيض،كفي قصر (ماما حّنة)الذم تحكؿ اليكـ إلى مسجد بكشمجاف
باب الراعي ،أيف كف يقدمف تعميما حرفيا لمبنات األىميات كاستطاع معمؿ غرداية لمحرؼ أف 
 . (3)يستقطب أكثر مف خمسيف فتاة ميزابية،يتعممف الخياطة كالطرز كأصبحكا َيُزرىَف في بيكتيف 

                                                           
 .341 سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص  (1)
 أكىي قاعدة منطقة بني مزاب تكجد جنكب االغكاط كعمى الحافة اليسرل مزاب ،كتسمى ىذه المنطقة بالشبكة :مدينة غرداية *

 رأل إذ الشيخ بابا كلد جمعة كاف في ليمة مف الميالي سائرا في طريقو أف في القرف الحادم عشر ،كيحكى أسستببلد مزاب ،
ذاعف بعد قبسا مف نكر فاتجو نحكه   بانفرادىا قد اتخذت ىذا الغار نكاة لمدينة سميت باسـ امرأة غار تسكنو أماـ بو يجد نفسو كا 

 الصروف في تاريخ الصحراء وسوف محمد الساسي العكامر ،إبراىيـ:ينظر .  داية،فقيؿ غار داية معناه الغار الذم تسكنو داية
.  29،ص2009،منشكرات شالة ،الجزائر ،2 العكامر ،طإبراىيـالجيبلني بف :ريب،تع

. 74الحاج أمحمد الحاج إبراىيـ،المرجع السابؽ ،ص( 2)
 .123عبد القادر قكبع ،المرجع السابؽ ،ص(3)
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 الذم أصبح مرشد (TULOTTE)عيف عمى رأس مركز اآلباء البيض بغرداية األب تكلكت 
.                                (1)ـ 1884اإلرساليات التبشيرية بالصحراء كالسكداف مف 

كأصبح يسير أمكر النيابة انطبلقا مف مزاب ،ككقع بعد ذلؾ في نظر اآلباء عمى قطعة ارض 
 متابعة لمعرش شاغرة قرب حي العرب كحارة الييكد ،فأرادكا مكانا يبنى فيو منزؿ لؤلخكات البلئ

 لبلستقرار بمزاب كالعمؿ عمى الميمة قرب األىالي في ىذه 1891 أكتكبر 17جئف في 
المنطقة ،كأرادكا شرائيا مف العرش لكف األمكر كانت عسيرة أماـ إصرار السكاف عمى أف اليباع 

 أصبحت ىذه القطعة (Swinez)لآلباء البيض قطعة ارض كاحدة ،كبعد تدخؿ الجنراؿ سكينز 
.                                                                                     (2)ممكية اآلباء

كنجد المنصر شارؿ دم فككك عف نزكلو لمجزائر العاصمة عند اآلباء البيض ،ثـ اتجو إلى 
كىراف كالى عيف الصفراء عف طريؽ القطار ،ثـ أكمؿ طريقة ممتطيا مع مجمكعة مف الجنكد 

كىذه . (3)ـ 1901 أكتكبر 28في  (بشار )الفرنسييف الخيكؿ ،كقد كصمكا إلى بني عباس
المناطؽ كانت خاضعة لؤلحكاـ العسكرية ،مما يظير نكاياىـ المبيتة في إيصاؿ المد الصميبي، 

.                                                (4)ـ1901بمنطقة بشار سنة  فتـ بناء كنيسة بني عباس
االستقرار في بني عباس لعدـ كجكد رجؿ ديف مسيحي ،يقكـ بالطقكس الدينية " دم فككك"فقرر 

 .)5( العاـ الفرنسي  *كسط الجنكد ،كذلؾ بعد أف حصؿ عمى إذف الحاكـ

                                                           
. 349سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص (1)
. 76الحاج أمحمد الحاج إبراىيـ،المرجع السابؽ ،ص(2)

.119 ،المرجع السابؽ،ص كآخركفعميراكم احميده ( 3(
 

 ،ممتقى كطني  بالجنوب الجزائري خالل الفترة االستعمارية من خالل المصادر المحميةوأساليبوالتنصير  احمد بكسعيد ،((4
مام 5، يـك (ف-د) ببكزريعة ،لؤلساتذةحكؿ التنصير في الجزائر بيف الحقيقة التاريخية كالرىانات المستقبمية ،مدرسة العميا 

 .10،ص  2014
نحن مجموعة قلٌلة من  الرهبان الذٌن  الٌستطٌعون أن ٌفكروا بألم كبٌر ،فً :" فوكو كتب لهنري دي كاستري دي ا نقٌل *

                                           :ينظر  « تقدٌس هللا لتكون جزءا من مملكته"المغرب حٌث كثٌر من النفوس تعٌش دون 

Dominique Casajus,Charles de Foucauld face aux Touaregs. Rencontre et malentendu  

,Article paru dans Terrain, n° 28, 1997 , p2. 

 .120 عميراكم احميده كآخركف ،المرجع السابؽ،ص(5)
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ذف مف اآلباء البيض   حيث كانت تمؾ المنطقة تحت –"الفيجرم " بعثات الكارديناؿ –،كا 
،ككانت ىذه الكاحة قد أعجبت دم Mgr.Bzin) )"بازاف"كصايتيـ كقد كاف األب الركحي ليا 

كمف ىذه الكاحة يشرؼ الناظر عمى صحراء »:فككك أيما إعجاب ك كصفيا بالعبارات التالية 
.                    (1)«حمادة الشاسعة ،كيمتد بصره في سماء صافية ال نياية ليا كتذكرنا بذات اإللو العظيـ 

في بني عباس ،كيختار العيش في الصحراء * يتعيف دم فككك قسا 1901 جكاف 09   في ؼ
كأقاـ ديرا لمعبادة بمساعدة المجنديف الجزائرييف،كقد خصص فيو حجرات صغيرة .(2)الجزائرية 
 الضيكؼ كعبلج المرضى ،كما جعؿ فناءه حديقة صغيرة ،يصفو دم فككك في احدل ؿالستقبا

إف السقؼ أفقي ،بركافد النخيؿ الكبير الغميظة ،مغطاة بجريد النخيؿ »:رسائمو إلى صديؽ بقكلو 
،انو بسيط كيكحي بالفقر،كلكي تككف الركافد ثابتة،أسندت في المنتصؼ بأربعة مف جذكع 

لقد كاف ليذا المعبد الديني بزعامة دم فككك اثر فاعؿ في تغيير الحياة . النخيؿ بشكؿ عمكدم 
الخاصة كسط الجنكد الفرنسييف،بؿ في تغيير الحياة االجتماعية ليذه المنطقة حيث كاف حمقة 
كصؿ بيف السمطة العسكرية الفرنسية كالجزائرييف بالصحراء كعامبل مساعدا في تكطيد العبلقة 

.                                                                         (3)بيف المدنية األكركبية كالجزائرييف 
 صحيح لـ يبمغ شارؿ دم فككك درجة شارؿ الفيجرم في المنصب الديني الرسمي ،كلكف ص

بمغ درجتو في الشيرة كالخدمات التي أداىا لمكنيسة مف جية كاإلدارة االستعمارية مف جية 
أخرل بإضافة إلى خدماتو الطبية كالتعميمية ، كالمساعدات المادية كالمعنكية ،خاصة في 

.                                                       (4)الظركؼ الصعبة التي كاف يعيشيا السكاف
 .(5)"بكؿ مرابك"كيختـ إقامتو في بني عباس باختطاؼ طفؿ صغير معو إلى تمنراست،كسماه 

                                                           
)

.120عميراكم احميده كآخركف ،المرجع السابؽ،ص  1(
 

 .111عبد السبلـ بكشارب ،المرجع السابؽ،ص(2)
  .121عميراكم احميده كآخركف ،المرجع السابؽ،ص(3)
 .133،ص... الجزائر القاسـ سعد اهلل ،تاريخأبك(4)
. 113،ص السابؽرب ،المرجعاعبد السبلـ بكش(5)
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:                                                                  الصحراء الوسطى والجنوبية 1-3
اف طبلئع ركاد التنصير االكائؿ  ،قد باءت المحاكلتيف بالفشؿ الذريع كمقتؿ المنصريف ،ككاف 

نجد اف االستعمار الفرنسي كاصؿ ميماتو .البد مف انتظار تكفير الحماية العسكرية 
االستطبلعية لمتقدـ في الصحراء ،كالكصكؿ إلى الطكارؽ كاليقار ،بعدما جمع مايكفي مف 

بالتخطيط " كبريػاؿ"مربيؿ"،حيث فكمؼ الجنراالت  معمكمات ،عادت  اآللة العسكرية في تقدـ 
.                                                (1)كتـ فعميا التحضير ليا " تكات"ككاحات "عيف صالح"كالتحضير الحتبلؿ 

حيث أخذت فرنسا إلى فكرة تضميمية جديدة ،قصد احتبلؿ الكاحات الصحراكية الجزائرية بطرؽ 
نشاء  اقؿ إثارة لمشاعر الساكنة كحميتيـ الدينية،مف خبلؿ إقامة المؤسسات االقتصادية كا 

،فبدأت تكثؼ مف دراساتيا حكؿ ىذه **كتيدكمت *المراكز التجارية في كؿ مف منطقتي تكات
المناطؽ لمتعرؼ أكثر عمى جكانبيا البشرية كالجغرافية كالمائية كاالقتصادية لمتحرؾ مف جديد 
في الصحراء الجزائرية باتجاه عيف صالح ، كاجتمع المقاكمكف مف تيدكمت كتكات التي احتميما 

                            . (2)ـ1900ـ ،أما عيف صالح كصمت إلييا  في جانفي 1889في سنة 
قائدا أعمى عمى منطقة كاحات الصحراء ( Henri la perrine)"ىنرم البريف "لقد كاف لتعييف 

الجزائرية كلزيارتو لصديقو دم فككك اثر في تحقيؽ حمـ ىذا األخير في التكغؿ في 
كصديقو "  Paul"اشير برفقة  خادمو 8حيث دامت الرحمة .ـ1904الجنكب،فكاف لو ذلؾ سنة 

كجنكد فرنسييف الذيف جابكا قبائؿ الصحراء المختمفة ،كقد ترؾ البريف صديقو دم " البريف "
 (.13)ينظر لمممحؽ .(3)فككك عند قبائؿ الطكارؽ في مدينة عيف صالح لمدة ثبلثة أشير 

                                                           
 .38الحاج أمحمد الحاج إبراىيـ،المرجع السابؽ ،ص(1)

كمف الجنكب " تادميت"شرقا ،يحدىا مف الشماؿ ىضبة °6غربا ك°1تقع في الجنكب الجزائرم بيف خطي طكؿ :تيديكمت**
تانزركفت ،كتديكات كممة "كصحراء " تكات"كمف الناحية الغربية تحدىا منطقة "اغرغارف "كمف الناحية الشرقية كاد "اليقار"منطقة 

امازيغية تعني كؼ اليد ،كذلؾ تشبييا لمكضع الجغرافي ليذه المنطقة المنخفضة ،كتعتبر حمقة كصؿ كمركز ىاـ اللتقاء القكافؿ 
 .453ص،...احتالل  مياسي ،إبراىيـ: ينظر " المغرب "ك"ليبيا "ك"السكداف الغربي "التجارية القادمة مف الشماؿ الجزائرم ك

 307ص،...الفرنسياحتالل  مياسي ،إبراىيـ (2)
  .121 عميراكم احميده كآخركف ،المرجع السابؽ،ص(3)
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عممو كمستكشؼ ،مثؿ ** بيف قبائؿ الطكارؽ *بدأ دم فككك في ىذه الفترة في عيف صالح
مافعؿ سابقا في المغرب حيث يسجؿ المعمكمات عف األىالي كيرسـ المخططات كيتعمـ الميجة 

إف سكاف المنطقة كسكاف المغرب »:،يقكؿ دم فككك " تماشيؽ"المحمية لغة تخاطب الطكارؽ 
،يتحدثكف ليجتيـ المحمية البربرية أكثر مف تحدثيـ بالمغة العربية ،ىذه الميجة ىي المغة القديمة 

.                                                                    (1)«...لشماؿ إفريقيا 
 *كاف دم فككك دائما يرسؿ إلى الجنراؿ البريف كيمح لنشر النفكذ الفرنسي في منطقة اليقار

كالتي بدا التكاجد .(2)،كخدمة مصمحة ببلده كمراقبة الحركات الدينية كالسياسية في المنطقة
.                                                                 (3)ـ1905االستعمارم في سنة 

،حيث كاف دم فككك متّقد "إف كجكده ىناؾ ينكب عف قطعة عسكرية بأكمميا :"كقد قاؿ البريف 
اإلحساس كالحماس نحك الدعاية باإلنجيؿ عند األىالي في الجزائر،خاصة في الصحراء 

 دكفككك ليستقر في د،فمما عا"ىـ الميممكف كالمتركككف لحاليـ"بالخصكص ألنو يعتبر سكانيا
 .(4)الصحراء بعد ترىبنو 

                                                           
  .121عميراكم احميده كآخركف ،المرجع السابؽ،ص( 1)
 تادمايت ، كمف الجنكب اميدر ،كتعتبر عاصمة تديمكت ة ىي منطقة شييرة تابعة لكالية تمنراست ،يحدىا مف الشماؿ ىضب*
 .ككانت تمر منيا القكافؿ التجارية إلى اليزم كغدامس كطرابمس ككانت معبرا لمحجاج ،كيحدىا غربا اينغر .

 .35،36محمد بام بمعالـ ،المرجع السابؽ ،ص:ينظر 
 ما إف كصؿ الفرنسيكف في زحكفيـ إلى ارض الصحراء الكبرل حيث يقيـ التكارؽ حتى ىبكا مدافعيف عف صحرائيـ كعف **

دينيـ كخاضكا معارؾ مشرفة ضد المستعمريف بسبلحيـ البدائي كلـ يككنكا كحدىـ في ىذا الشرؼ بؿ كاف معيـ الكثيركف مف 
ككانت ىذه المجمكعات .القبائؿ العربية في المنطقة كغير العربية كاليكسا ،الفبلف كبمبارة كجرما كالتبك كالفرعاف كالشكاة 

الطوارق عرب الصحراء الكبرى،مركز دراسات وابحاث شؤون محمد سعيد القشاط، :ينظر .يجمعيا الديف المشترؾ كالدفاع عنو 
 .185،ص 1989،القاىرة ،2،طالصحراء 

 يكجد في اليقار قبائؿ متعددة مف الشرفاء أكالد الرقاني أكالد مكالم ىيبة ،كمف الشرفاء أكالد السي حمك بالحاج كشرفاء سالي *
كالطكارؽ كىـ قبائؿ شتى                                            "كاف ىيقف"كشرفاء متميمي كالكنتيكف كآؿ عزم كقبيمة 

 .38محمد بام بمعالـ ،المرجع السابؽ ،ص:ينظر 
. 135،ص ... القاسـ سعد اهلل ،تاريخأبك(2)

)3(Dida badi ,Les Régions de  l’ahaggar et du tassilli n’azjer .ANEP ,alger,2004.p101. 

 .104الحاج أمحمد الحاج إبراىيـ،المرجع السابؽ ،ص (4)
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:                                                عـز دم فككك عمى التنصير مف قاعدتيف
دراسة لغة كعادات كثقافة االىقارييف ،حيث جمع مادة غزيرة مف المغة كالثقافة الطارقية : أكال

 ت،معتمدا عمى كبار السف كالعجائز بالخصكص ،فجمع المفردات كاألمثاؿ كاألشعار ،كالعادا
كنشر ىذه المصطمحات ".كالتقاليد،كحفظ الكثير عف ىذا الشعب المحارب كالشادم الجكاؿ

،زاخر بالمعمكمات التاريخية "تمياغتي- فرنسي"،ثـ حّضر لقامكس ضخـ 1908كالمفردات سنة 
كاالثنكجرافية ،كالجغرافية لمبمد،ثـ أرفقو بمجمكعة مف النصكص كثبلثة ألؼ قصيدة طارقية 

.                                                                             (1)مترجمة إلى الفرنسية 
التنصير مف القاعدة إلى القاعدة حيث كاف يتجكؿ قرب المخيمات السكنية ،كجمع حكلو :ثانيا 

الذم كاف تربطو " الفقراء كالمعكزيف عف طريؽ العبلج المجاني ،حيث كاف الطبيب ركبار آرسف
:  بدم فككك عبلقة طبية ،كقد أقاـ الطبيب في االىقار لعدة شيكر حيث كاف يزاكؿ مينتيف 

األكلى ميمتو كطبيب كىي االعتناء بالجانب الصحي لمجنكد ،كأحيانا الطكارؽ ،ىذه األخيرة 
،كقد أمر الطبيب أف يككف تحت إمرة " البريف"لمحاكلة كسب الطكارؽ كتدجينيـ تطبيقا لمخطط 

األب دم فككك الذم كاف الجميع حتى الطكارؽ أنفسيـ اليقدمكف عمى أمر إال بالرجكع إليو 
ـ كقد كاف ينزؿ  2700 يبمغ ارتفاعو (L’asckrem)" لسكريـ"بنى ديرا عمى إحدل القمـ .(2)

كما كانكا ىـ يصعدكف إليو ،كفي فصؿ الشتاء عندما كاف .إلى الطكارؽ في خيميـ كيتصؿ بيـ
،ينزؿ دم فككك فيعيش معيـ حتى ينقضي الفصؿ ،يقكؿ دم *الطكارؽ يتجمعكف في تمنراست 

أم  " كمـ مف ىنا60أنني أىيىء لحركة فعالة في المجاؿ الركحي ،ببنائي عمى بعد "فككك 
 (.14)لممحؽ رقـا.(3)تمنراست 

                                                           
. 104الحاج أمحمد الحاج إبراىيـ،المرجع السابؽ ،ص(1)
 .125عميراكم احميده كآخركف ،المرجع السابؽ،ص(2)
تقع في قمب الصحراء فمناخيا  مختمؼ يغمب عميو االعتداؿ نظرا لتضاريسيا الجبمية الكثيرة ،كتقع عاصمة الكالية :تمنراست *

ـ عف سطح البحر كىي مف اكبر كاليات الجزائر ،كتضـ سمسمة جباؿ اليقار التي بيا أعمى قمة 1400تمنراست عمى ارتفاع 
 .33محمد بام بمعالـ ،المرجع السابؽ ،ص:ينظر. ـ3003جبمية بالجزائر كىي تاىات اتاككر 

  .125،صالسابؽعميراكم احميده كآخركف ،المرجع (3)
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  (Paul)"بكؿ"ـ إلى قمب الصحراء تمنراست ،برفقة 1905قرر دم فككك السفر في جكاف سنة 
كجنكد فرنسييف ،كعند كصكليـ استقبميـ شيخ قبيمة  (Dinaux)"دينككس"كالقائد العسكرم 
الذم كاف يعرؼ دم فككك مف زيارتو األكلى إلى المنطقة *"مكسى اؽ مستاف"الطكارؽ يدعى 

 .(1)ـ1905مع صديقو البريف ،ككصؿ دم فككك تمنراست في شير أكت مف سنة 

لقد اخترت تمنراست إلقامتي ،كىي قرية تتككف مف عشريف »:  كلما حؿ دم فككك كتب قائبل 
خيمة كككخا في سفح الجبؿ كفي قمب اليقار،كيبدكا لي انو سكؼ يمضي كقت طكيؿ قبؿ أف 

 .ـ1905 ككانت مف المناطؽ التي بني فييا كنيسة( 2)«تتكجو إلييا بعثة مف أم نكع كانت 

أما عف حكاية الطفؿ المختطؼ مف بني عباس إلى تمنراست فيك شاىدا عمى حقيقة ارتباط 
 (Paul MARABOUT)اإلنساف الجزائرم بأصكلو كبعقيدتو الراسخة ،ذلؾ أف الطفؿ بكؿ مرابكا

ما إف بمغ سف الرشد حتى تمرد عمى متبنيو كشؽ عميو عصا الطاعة ،كآثر االنفصاؿ عف   
فككز ليعيش مع إخكانو التكارؽ كيندمج معيـ في تمنراست ،كىك ماحدث فعبل حيث كبر بينيـ 
كتزكج منيـ مخمفا بنيف كبنات يعتزكف  بدينيـ اإلسبلمي الحنيؼ مثمما اعتز بو أبكىـ الذم 

 .               )3(1973الى مبارؾ مرابط كقد عاش حتى *" بكؿ مرابك"الذم مالبث أف غير لقبو مف 

نجد أف  دم فككك كانت لو نظرة أف يترؾ بعده مف يرثو في الجزائر مف أبنائيا كينشر الديف 
 .المسيحي بعده 

                                                           

مستشار مقرب،ككانت رغبتو في مصاحبة دم فككك "ك"الطكارؽ"عمى انو المدير الركحي " برايف"كاف بعتبره :مكسى اؽ مستاف *
 .«احمـ جعؿ القس األكؿ مف اليقار ،قسيس مكسى »:1904في فيفرم  (Regnault)،تبيف ذلؾ عندما كتب برايف الى ركنك

                                                                                            Dominique Casajus,op cit ,p7  :      ينظر
. 123 عميراكم احميده ،المرجع السابؽ ،ص(1)
المؤسسة ،«انثروبولوجية في التغيير االجتماعي - ساسة سوسيو»، بدو الطوارق بين الثبات والتغيير محمد السكيدم (2)

 .125،ص 1986الكطنية لمكتاب ،الجزائر ،
في ابتسامة عريضة فييا مافييا مف  الثقة بالنفس كمف االستيتار الكبير  (1940المكلكد في )ىذا مايقصو ابنو مرابط احمد *

 .113ينظر عبد السبلـ بكشارب،المرجع السابؽ،ص .بجيكد فككك التي ذىبت ىدرا كلـ تفمح حتى مع اقرب مف قربيـ اليو 
 .113 عبد السبلـ بكشارب،المرجع السابؽ،ص ((3
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شراؼ اليقار كالسيما  ككاف دم فككك في في تمنراست عمى اتصاؿ دائـ كمباشر مع أعياف كا 
  (كىـ سكد كقد يككنكا مف العبيد السابقيف)زعيميـ مكسى آغ امستاف،ككذلؾ مع الحراطيف

ككمما مّر ضابط فرنسي مف ىناؾ أقاـ لو دم فككك حفمة تارقية يحضرىا النساء .كاالتباع 
 .(1)كيككف فييا الغناء كالطرب ،كيستقبؿ ىك ذلؾ الضابط بأذرع مفتكحة

لـ يكف دم فككك مقيما في تمنراست ،بؿ كاف كثير التنقؿ كالتجكؿ عبر المناطؽ الصحراكية 
مجاعة حمت ,ـ1907المختمفة ،كقد صادؼ عكدتو مف تجكالو عبر تمؾ المناطؽ سنة 

بتمنراست ،فاستغؿ الكضع لكسب كد السكاف ،فكاف يكزع بنفسو ماكاف عنده مف قمح كشعير 
كتمر عمى النساء كاألطفاؿ ،كبالفعؿ اصب حدم فككك يحظى بحب الناس كاحتراميـ لو 

،لبساطتيـ كسذاجتيـ ،كقد برز ذلؾ عندما سقط طريح الفراش فاعتنكا بو لعدة أسابيع إلى أف 
تماثؿ لمشفاء ،فقرر الذىاب إلى إفريقيا الجنكبية ثـ عاد إلى فرنسا لزيارة أىمو كرجع إلى صحراء 

  .                                                                                                                   (2)الجزائر

    كما عمد إلى مراسمة اآلباء البيض المنصريف ،الذيف تتبع الصحراء ميمتيـ ،كحرضيـ عمى 
إرساؿ األخكات البيض إلى ببلد الطكارؽ ،لتمتقي بالمرأة الطارقية التي تبدك أكثر قابمية لمبلقاة 

كيقؼ " الحراتيف"األكركبيات كاالحتكاؾ بيف ،كخبلؿ ذلؾ كاف يتجو إلى الخياـ كيذىب إلى 
مف اكتسب قمكب "معيـ في أعماليـ،كيجمس إلى النساء كيقدـ ليف اليدايا،ككانت لو قاعدة 

حياتي متعمقة »: نفسو فكمع ذلؾ كبثبات كاف يسير نحك ىدفو قائبل ع" اإلناث أصبح سيدا
بنسبة كبيرة بالعبلقة مع مف يحيط بي كتقديـ كؿ الخدمات األزمة التي أستطيعيا بقدر ما 

الصداقة تزداد ،أتكمـ كؿ يـك أك تقريبا دائما كجيا لكجو عف الّرب الطّيب،باختصار مبديا لكؿ 
                                                           (3)كاحد مايمكف حممو،ىركبا مف الذنب ،مانحيف لكؿ كاحد عمى حسب قدرتو

                                                           
 .135،ص.... القاسـ سعد اهلل ،تاريخأبك (1)
  .122،المرجع السابؽ،صكآخركفعميراكم احميده (2)

.104 الحاج أمحمد الحاج إبراىيـ،المرجع السابؽ ،ص( 3(
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   فكر دم فككك العكدةالى فرنسا غير انو آثر البقاء في تمنراست لمكاصمة ميمو التبشيرية 
الجزائرية بمناصرة بعض القبائؿ –عمى الحدكد الميبية *كاالستعمارية،كتعتبر نفكذ السنكسية 

 ،فكانت مكاجيت السنكسية ضد قكات الفرنسية المتمركزة في **التارقية مثؿ تاسيمي ازجر 
.                                                                               (1) ***جانت 

لقد كاجو االستعمار الفرنسي ككبار  ضباطو ظيكر المقاكميف كاالنتفاضات الشعبية كالثكرات 
ثكار  ،التي شعر" فبلترز"في الجنكب الجزائرم ضده مف القكات االستعمارية بعد محاكلة بعثة 

الطكارؽ بالخطر  مف زحؼ قكات االستعمار الفرنسي نحك األراضي التي كانكا يرعكف فييا بكؿ 
 التجارم عمى طرؽ كاسكاؽ إفريقيا السكداء بعد احتبلليا مف ذحرية ، كشعر التجار بفقداف النفك

 ككاف مجمكعة مف  المجاىديف الطكارؽ تحت قيادة كؿ مف زعيميا الركحي .قبؿ الفرنسييف 
 . (2)كزعيـ االىقار اىيتاغؿ *4 لقبيمة امناف الشيخ امكد

                                                           

ربيع األكؿ 12نسبة إلى محمد بف عمي السنكسي اإلدريسي المجاىرم مؤسس الطريقة السنكسية مف مكاليد :السنكسية *
ـ مف أسرة جزائرية بقبيمة الخطاطبة المنسكبة إلى سيدم عبد اهلل بف خطاب الشمفي نسبة إلى ناحية 1787ديسمبر 1202

الشمؼ كالمجاىرم نسبة إلى قبيمة مجاىر نكاحي مدينة مستغانـ ،يرتفع نسبة إلى الممكؾ االدارسة الحسييف ،مؤسسي الدكلة 
خمفو عمى رئاسة الطريقة ابنو محمد الميدم الذم كسع .1859سبتمبر 7/ق1277صفر 9االدريسية بالمغرب ،تكفي في 

    404سعيدم مزياف ،المصدر السابؽ،ص:ينظر.زاكية في كامؿ الصحراء الشرقية كالكسطى إلفريقيا 300نشاطيا حتى كصمت 
الشرقي الجزائرم ضمف الصحراء الكسطى تتميز بكتمتيا الصخرية مف الحجر الرممي ،فيي تقع في الجنكب :تاسيمي ازجر **

عبارة عف ىضاب صخرية جرداء كجباؿ تتقاطع  بيا أكدية كثيرة تشكؿ البطكف الجافة لطرؽ مائية قديمة تستضيؼ بعض 
 .11ينظر بف بكزيد لخضر ،المرجع السابؽ ،ص.  الكيكؼ الكاسعة المنفتحة بفعؿ ظاىرة الحت 

تقع في الجنكب الجزائرم عمى الحدكد الميبية الجزائرية ،تتميز مكقعيا الجغرافي عمى الينابيع الدائمة كالمظير :جانت ***
 ينظر .أشجار النخيؿ ،ليا احتياطات المياه محدكدة كالمحاصيؿ أرضو 

M. Gast , M. Hachid, Djanet,Encyclopédie berbère, Pagination de l'édition papier ,n°16,p7 . 
                                                                      .126عميراكم احميده ،المرجع السابؽ،ص (1 )

 أبيومفي كاحة جانت في الجنكب الجزائرم ،كاف منذ صغره يرافؽ 1848مكد بف المختار ايمناف كاد حكالي آ:مكد آالشيخ *4
ـ 1865،كفي عاـ  كجباؿ االىقار أكدية قبيمة ايمناف تعيش ىناؾ منتشرة بيف أغمبية منطقة االىقار  حيث تكجد إلىفي سفره 

حيث تكجد أسرة ايمناف إلى منطقة االىقار،كعندما كصمت أسرة ايمناف إلى كادم تيف ىيرت تعرضت ىذه األسرة إلى مبلحقة 
 دور ينظر ابراىيـ العيد بشي ،.كتـ القضاء عمى اغمب الرجاؿ المقاتميف فييا ،كجد آمكد . ناجر –ثأرية في منطقة التاسيمي 

 ،مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ،العدد الحادم عشر سكان الجنوب الشرقي الجزائري في مقاومة االستعمار الفرنسي
 .33،ص2013،جكاف 2جامعة الجزائر

 
(2)

 .32ابراهٌم العٌد بشً ،المرجع نفسه ،ص
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ـ  بعثت السمطات الفرنسية كفدا إلى الشيخ أمكد قصد المفاكضات مف 1901كفي سنة      
ناجر كاألىقار  كفي –أجؿ الصمح بيف السمطات الفرنسية كبيف الطكارؽ في كؿ مف التاسيمي 

التي تكجد بالقرب مف ضكاحي تمنراست "  تيت" ىاجمت القكات الفرنسية عمى قرية1902سنة
كمنذ ذلؾ الحيف " ككتنيس"ككانت ىذه المعركة ضد قكات القائد الضابط ، (1)فتمقت ىزيمة نكراء 

 .(2)*" دم فككك"ك"البريف"ازداد عدد الحمبلت العسكرية نحك المنطقة بتدعيـ كبتخطيط مف 

فقد تفاجأ الشيخ أمكد بخبر مفاده  أف السمطاف آغ حتى 1904 كاستمر أمكد في المقاكمة 
ماستاف كضع السبلح كرضي بالمفاكضة بيف  سكاف األىقار كالسمطات العسكرية الفرنسية  

فأعمف أمكد مف جديد .نيج سمطانيا أغ ماستاف عمى إثر ذلؾ تبعت أغمب قبائؿ االىقار
 1908كفي سنة .باستمرار الكفاح كمكاصمة الجياد ضد المستعمر كعدـ الرضا بأية مفاكضات

حاكلت فرنسا الدخكؿ مف األىقار إلى كاحة جانت  فتصدل ليا المقاكمكف فيزمت كتقيقرت  ـ 
ـ رجعت القكات الفرنسية بعتاد كعدة كبيرة مرة ثانية إلى 1909كفي سنة. نحك منطقة األىقار

ـ استطاع الشيخ آمكد بمساعدة اتباع الطريقة السنكسية 1911في سنة ك. جانتمنطقة
كمحاصرة القكات الفرنسية ،كبقيت جانت مستعصية اماـ المستعمريف ،كرجع آمكد إلى جانت 

 .(3)منتصرا 

                                                           
 .33 العيد البشي ،المرجع السابؽ،صإبراىيـ (1)
كانت العبلقة بيف شارؿ دم فككك كالبريف عبلقة تعاكف مف اجؿ مساعدة التكسع العسكرم في الصحراء الجزائرية حيث لما *

 أثر مقتؿ دم فككك 1917افريؿ 16ـ ،قاـ القائد العسكرم البريف الذم أرسؿ التعميمة التالية 1916قتؿ دم فككك بتمنراست 
لى القيادة العسكرية بتمنراست  أما بخصكص مقتؿ دم فككك ،إف العقكبة يجب أف تمتد ال إلى الجماعة التي أقبمت إلى »:كا 

كلكف الى المخبريف كالمتكاطنيف ،يجب الكصكؿ دكف مراعاة لمزمف الى كضع  (يقصد الذيف قتمكا دم فككك )تمنراست فقط
كانو ينتقـ مف قاتميو .القائمة الكاممة لممسؤكليف عف ىذه الجريمة ،كشطبكا أػسماء الذيف سكؼ يقتمكف الكاحد تمك اآلخر 

 .39،ص(س-د)  ،دار ىكمو ،الجزائر ،من مظاىر الروح الصميبيةشاكش حباسي ،:ينظر.

. ص53عميراكم احميده كأخركف ،المرجع السابؽ،(2)
 .34ابراىيـ العيد البشي ،المرجع السابؽ،ص(3)
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إف التكغؿ العسكرم الفرنسي كاف في ىذه المناطؽ بمساعدة المنصريف خاصة دم فككك الذم 
 . كاف يستعيف بو الضابط البريف 

  شنت مقاكمة مف قبائؿ األىقار ضد المتمرديف عمى السمطات الفرنسية ،1916     كفي 
 1918كفي سنة.كعاىدت آغ ماستاف أف تساعده  في المقاكمة األعداء في منطقة األىقار

نيـز األكؿ في معركة كقعت في إ، ؼ" شارلي"ك" قارديؿ"رجعت  فمكؿ تحت قيادة المبلزميف 
جانت، فرأل الشيخ أمكد أف كثيرا مف المدنييف قد تضرركا مف جراء القتاؿ في الكاحة، فأمر 

 بالخركج مف كاحة جانت  حتى ال يتعرضكا الجيكش الفرنسية كاألطفاؿأمكد   الشيكخ كالنساء 
 لمكركه قد يحد مف . لو المقاكمة في منطقة األىقارأسندتبكؿ قكاتيا كمعيا كأغ مستاف  الذم 

                                                           .جراء القتاؿ  بيف قكاتو كالقكات الفرنسية 
في النكاحي القريبة منيا (آدمر)أما فرنسا فقد جمعت قكاتيا خارج كاحة جانت في منطقة 

في خبلؿ  (سكاكأ)،كحاكلت القكات الفرنسية أف تنصب كمينا لقكات أمكد في منطقة 
 يكما 15ـ،في قبكلو لمتفاكض كلكف آمكد تفطف لذلؾ كلـ يقبؿ كدارت معركة دامت 1920سنة

 احتمت فرنسا كاحت جانت كبقيت القكات كاإلدارة الفرنسية فييا مسيطرة 1920،كفي جانفي 
كاف شارؿ دم فككك يرل انو يستطيع ينصر الطكارؽ  .(1)1962عمى كؿ المياديف إلى غاية 

صراره عمى البقاء في تمنراست لمكاصمة عممو  كلكنو قتؿ عند .لذا كاف اىتمامو بميجتيـ ،كا 
( 2) *كقد استفاد االستعمار بكتاباتو كمكاصمة العمؿ التنصيرم.1916اكتشاؼ امره في سنة 

،كلكف النشاط كاف بشكؿ اكبر في الصحراء الجزائرية بأىـ المنصريف كارديناؿ الفيجرم ،شارؿ 
 .دم فككك الذيف كانكا عينا أمامية لبلستعمار الفرنسي خاصة في الصحراء المجيكلة كالصعبة 

                                                           
 .35ابراىيـ العيد البشي ،المرجع السابؽ،ص(1)
االحمر كسط مدينة أدرار  (اآلجر)ـ،حيث كانت الكنيسة مصنكعة مف الطيف كالطكب 1946إنتياءا بتشييد كنيسةّ أدرار *

،كالزالت قائمة رغـ عكادم الزمف كتقمبات المناخ ،كظمت مركزا تعميميا لمغة الفرنسية بعد االستقبلؿ حتى كفاة آخر الفرنسييف 
السابؽ  أحمد بكسعيد،المرجع :ينظر.القائميف عمييا كىك األب ماكس في السنكات األخيرة،حيث تقرر تحكيميا إلى مكاتب إدارية 

 (.15)لممزيد ينظر لمممحؽ رقـ .    10ص
 .126عميراكم احميده ،المرجع السابؽ،ص (2) 
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  لقد كاف خطر النشاط التنصيرم الفرنسي المنتشر في الصحراء الجزائرية كاضحا كماثبل في ؿ
أذىاف سكاف الصحراء ،كفيمكا جيدا أىدافو كمراميو ،الذم كاف بنمطيف السممي كالقمعي،فاألكؿ 

التعميـ كالمستشفيات كفتح المبلجئ كتكفير الخدمات  اإلنسانية ،أما الثاني فيستيدؼ الكسط 
شاعة الجيؿ كالخرافات كىدـ المساجد . مف خبلؿ غمؽ المدارس كالزكايا كنفي رجاؿ الديف كا 

.      ككانت مكاجيتو باتخاذ سبؿ ككسائؿ لمتصدم ليذا النشاط.كتحكيميا إلى كنائس عنكة
:                                                                                             مكاجية التنصير :ثانيا

رغـ جيكد المنصريف في الصحراء الجزائرية لخدمة مساعي االستعمار في التكغؿ إال أنيـ القكا 
مكاجية رغـ مصادرة أكقاؼ  مؤسساتيا منيا الزكايا التي كانت تعمؿ عمى تأصيؿ الشخصية 

.                                                                                     الجزائرية كالديف اإلسبلمي 
                                                                                  : الزوايا 1-2

كاستعممت ** كصادرت أكقافيا *سمطت اإلدارة الفرنسية عمى األجيزة الدينية مف مساجد كزكايا
فييا إطارا جاىبل كفاسدا حاكلت في إطارىا الجاىؿ كالفاسد أف تنصب نفسيا كصية عمى ىذا 

.                                                        (1)الشعب كتدعى لو دينا ماليس مف دينو شيء 
التي  ارجع الكثير مف الكتاب كالمؤرخيف الفرنسييف فشؿ سياسة التنصير في الجزائر إلى الزكايا 

رغـ قضاء االستعمارعمى العديد منيا ككنيا كانت بفضؿ نشاط فقيائيا كشيكخيا .بقيت منتشرة 
سعاؼ المرضى كالمعكزيف كممتقى ذكم  مراكز دينية كثقافية لمكبار كالصغار كدكر لمعالجة كا 

،فجمعت بيف الجانب الديني الثقافي ...الرأم لحث المكاطنيف عمى الجياد كعدـ كالء لمكفار 
                                                           

عبارة عف مجمكعات دينية مف البيكت كالمنازؿ مختمفة االشكاؿ كاالحجاـ ،تشتمؿ عمى بيكت لمصبلة كمساجد : الزاكية*
،كغرؼ لتحفيظ القرآف الكريمكتعميـ العمـك االسبلمية كاخرل لسكنى الطمبة ،كطيي الطعاـ ،كتخزيف المكاد الغذائية كالعمؼ 

 . 131ص ،...من الممتقيات يحي بكعزيز،:ينظر.،كايكاء الحيكانات التي تستغؿ في اعماؿ الزاكية 
باف االكقاؼ تتعارض مع السياسة االستعمارية ،كتتنافى مع مبادئ االقتصادية التي يقـك »:احد الكتاب الفرنسييف يقكؿ **

 2002 ،دار ريحانة ، الجزائر، موجز في تاريخ الجزائرعمار عمكرة ،:ينظر.«عمييا الكجكد االستعمارم الفرنسي في الجزائر 
 .124، ص 

،ربيع الثاني 15يحي بكعزيز ،مكانة عبد الحميدبف باديس بيف مصمحي الشرؽ العربي االسبلمي ،مجمة اكؿ نكفمبر ،العدد  (1)
 .37 ،الجزائر ،ص E.N.A.P ، منشكرات1976افريؿ -1396
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كلـ يعرؼ الفرنسيكف ليذه الزكايا مثبل في أكركبا لذلؾ لـ يتمكنكا منيا .االجتماعي كالسياسي 
 .(1)كلـ يتنبيكا لخطكرتيا إال بعد زمف طكيؿ 

 :حيث تجمى دكر الزكايا في الجانب الديني كالثقافي مف خبلؿ مايمي 

اىتمت بتحفيظ القرآف الكريـ كنشره بصكرة مكثفة في األجياؿ الجزائرية المتعاقبة كعممتو  (1
 .بيف مختمؼ الطبقات االجتماعية كساعد ذلؾ عمى حمايتو مف النسياف كالضياع 

احتضنت المغة العربية اإلسبلمية كنشرتيا بشكؿ كاسع كمكثؼ كفتحت أبكابيا لطبلب العمـ  (2
كأنفقت عمييـ بسخاء ككاف ذلؾ شكبل مف أشكاؿ مقاكمة الجيؿ كاألمية كعمبل .كالمعرفة 

 . في حؽ الجزائرييف ةضد سياسة التجييؿ المنتيج
عممت عمى نشر اإلسبلـ في المكاطف كاألصقاع التي لـ يصؿ إلييا خاصة األقاليـ   (3

كما فعمت التيجانية كالسنكسية كىذا مايشكؿ في حّد ذاتو دعاية مضادة لمحركة .الصحراكية 
 .(2)التبشيرية التي مدت نفكذىا إلى الصحراء 

    كنجد مف الطرؽ التي كانت ليا انتشارا كاسعا في الصحراء الجزائرية ،لذا كاف اىتماـ 
الفرنسي بيذه الطريقة ،ألنيا كاف ليا دكر في تكحيد مع كؿ الطرؽ الدينية الّسنية بالشماؿ 

ككاف ليا نفكذ حتى .اإلفريقي إلى السكداف الغربي ،كرد اليجمة االستعمارية عمى ببلد اإلسبلـ 
في المشرؽ العربي ،حيث كاف لمشيخ السنكسي زاكية في مكة المكرمة عمى جبؿ أبي قبيس 

 .(3)ككاف أنصار السنكسية منتشريف في الجزائر يحرضكف عمى فرنسا.المقابؿ لمكعبة الشريفة 

 كاف لمطريقة السنكسية دكرا في انسياب اإلسبلـ بالصحراء كمقاكمة الغزك الركحي الديني ؾ
الذم تزعمو الفيجرم بالمنطقة كترجع ذلؾ إلى ككف الطريقة السنكسية خالية مف الغمكض 

،إذ ىي أكال قبؿ كؿ شيء تقكـ ...كاألسرار الفمسفية المعقدة حيث أنيا ليس ليا مكاسـ كحفبلت 
                                                           

 .386سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ،ص (1)
 .387سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ،ص(2)
 .98الحاج امحمد الجاج ابراىيـ ،المرجع السابؽ،ص(3)
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عمى حكمة عممية بؿ أساسيا اإلخكة كالتعاكف العممي لذا نجد السنكسيف في جميع أطكار 
 .(1)تاريخيـ حريصيف عمى القياـ لمصالح العالـ اإلسبلمي كعمى الخصكص مجاىؿ الصحراء

كاف رد فعؿ الزكايا تجاه نشاط الفيجرم كانت بالحفاظ عمى الشخصية العربية اإلسبلمية بكؿ 
تاريخ كعادات كتقاليد ،ككذلؾ إعبلف حركة جياد كالمقاكمة الشعبية .مقكماتيا مف ديف كلغة 

ضد االستعمار العسكرم السياسي كالغزك الركحي الديني كىذا مايتضح بجبلء مف خبلؿ ثكرة 
التي كانت ليا انتشار كبير كاىتماـ بحفر اآلبار عمى طكؿ الطرؽ .(2)السنكسي في الجنكب 

التجارية كالتحرر مف حركة المستكشفيف االكركبيف ،ككاف كؿ ىذا لدعكة القبائؿ الصحراكية 
فريقيا الكسطى إلى اإلسبلـ   .كا 

طكاؿ مدة تكاجده في الصحراء يياب الطريقة السنكسية حيث ينتشر "ديفيرم "     حيث كاف
نفكذىا الركحي في أقصى  حيث كاف الصحراء يرابط احد أتباعيا كيسمى الحاج احمد الكاتي 

كاحد مف الرجاؿ الخطريف كصاحب مشاريع بناء الزكايا كجمب السبلح كتجنيد المتحاربيف 
 .(3)ككانت حركتو منتشرة في تدكمت .لمتخمص مف أعداء المشبكىيف 

   كانت ىذه الطريقة كاقفة بالمرصاد في أكاخر أياـ الفيجرم حيث أكثر المتنصريف نبذكا دينيـ 
فبعد تفقيييـ يشترط .حيث كانت تشترم العبيد كتكزعيـ عمى الزكايا *التحقكا بزكايا السنكسية 

كليذا بمجرد رجكعيـ كتنفيذ تعاليـ الطريقة .عمييـ الرجكع إلى ببلدىـ لنشر الدعكة اإلسبلمية 
فمـ يسع الفيجرم آنذاؾ إال أف يعطي أكامره ألعكانو باف .نبذ السكاف المسيحية كمنظماتيا 
 .(4)(خاصة بعد مقتؿ اآلباء كرفع السنكسية لكاء الجياد)يخمؽ عدة مراكز كينسحبكا منيا 

 
                                                           

 .408سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص(1)
.   400سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص (2)
  .100الحاج امحمد الحاج ابراىيـ ،المرجع السابؽ،ص (3)
 404سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص (4)



 الفصؿ الثاني             مناطؽ انتشار التنصير في الصحراء الجزائرية كمكاجيتو

 

  
100 

 
  

:                                                                               المساجد 1-2
  جاء المستعمر الغاصب يحارب اإلسبلـ في الجزائر ،حتى أصبح الديف اإلسبلمي ،عمى ج

 كمساجده كمؤسساتو *كجو الخصكص ػػ غريبا في داره ممتينا بيف أىمو كذكيو منيكبا في أكقافو
.                  (1)،كاعتبر الديف ممكا خاصا مف ممتمكات الدكلة االستعمارية تتصرؼ فيو كما تشاء 

المسجد في اإلسبلـ مكانة عالية فيك بيت لمعبادة كمركز لمقاء المسمميف كمدرس لمتعمـ فمممسجد 
فشيدت .كطائؼ عديدة عرفيا منذ مجيء اإلسبلـ إلى الجزائر كغيرىا مف الدكؿ اإلسبلمية 

.                                                        (2)كاىتـ الجزائريكف عبر التاريخ ببناء المساجد .العمارة فييا تطكرا بارزا 
  بما أف المساجد تمثؿ قبلع اإلسبلـ الحصينة كمآذنيا ىي راياتو الخفاقة ،فقد طاليا اليدـ ب

كالغمؽ كالتخريؼ عف مياميا النبيمة في الجنكب ،فثـ تحكيؿ ماأمكف الكصكؿ إليو مف مساجد 
سطببلت  * كمعاىد كمدارس كزكايا إلى كنائس كثكنات عسكرية  كمخازف لمسبلح كالغبلؿ كا 

فر    .                                                                       (3)لمخيكؿ كالبغاؿ 
فرجاؿ اإلفتاء كأئمة المساجد كسندتيا كقراءة القرآف فييا كمؤذنكىا كؿ أكلئؾ مف المكظفيف ج   

الذيف يتقاضكف أجكرىـ مف الخزينة الفرنسية ،اليتسممكف كظائفيـ إال متى قدمكا لبلستعمار ما 
يكجب رضاه ،كاليبقكف بيا مادامكا عامميف عمى مرضاتو ،حتى أصبح اليسمع بمفتي أك إماـ 

 .(4)إال مف بيف الذيف اجتازكا سائر درجات التجسس أك إخبلص لئلدارة االستعمارية 

                                                           
 .23،ص1999 ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ابن باديس فارس االصالح والتنويرمحمد بيى الديف سالـ،( 1)
المرجع .53،ص 2013،دار تفتيمت لمنشر،الجزائر ،االستعمار الفرنسي وسياسة الفرنسة في الجزائرسعيد بكخاكش، (2)

. 53السابؽ ،ص
في عيد بكرمكف طمب منيـ شيخ  البمدية اف يسمح لو .عمى انو لما كاف عضكا في مجمس البمدية :يذكر حمداف خكجة *

فاجابكه باف تمؾ االماكف .بتحكيؿ عدة مف المساجد الى مستشفيات لمجيش ،ذلؾ الذم قاؿ اليممؾ مسكنان ياكم اليو في الشتاء
.  معدة المكر ال نستطيع تغيرىا كعميو لف يكاففقكه بمحض ارادتيـ 

 .248،249ص ،ص2005،ر،الجزائANEPع،تح محمد العربي الزبيرم،منشكرات ت،تؽ،المرآةحمداف بف عثماف خكجة ،:ينظر
 .8احمد بكسعيد،المرجع السابؽ ،ص(3)
(

 .23، المرجع السابؽ ،ص محمد بيى الديف سالـ( 4
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إف ردكد الفعؿ عمى ىذا تعكد الصدمات التي تمقاىا المكاطنكف في شعائرىـ الدينية ،كىتؾ 
.                                                                                           مقدساتيـ 

  الف المساجد قد كانت مرتعا لحمقات الدركس اليكمية كمحطا لفنكف العمـ ،التي كانت تدرس ؿ
 .لذلؾ العيد ،السيما في القرل كالمدف ،حيث ال زاكيا تقكـ بدكرىا في بث ما أمكنيا مف العمكـ 

إف القضاء عمى المساجد يبيف ىدؼ االستعمار الفرنسي في نشر الديف المسيحي ،خاصة  
                      .في منطقة الصحراء الجزائرية التي اعتبركىا طريقا لممسيحية في إفريقيا

   كقد كاف التصدم لسياسة الفرنسية كقد قاـ سكاف منطقة االغكاط الستعادة مساجدىـ ،أك  
،كمسجد بف عطا اهلل الذم أسس 1898تأسيس أخرل ،كالتي نذكر منيا كمسجد عبد القادر سنة

.                                                                               (1) 1905في سنة 
مف  تكاريخ تأسيسيا نبلحظ أنيا أسست بعد اقتراؼ االستعمار لسياستو ،تعتبر ردة فعؿ مباشرة 

 . لمتعبير عف تشبثيـ  بمقكماتيـ الدينية 

  لقد كانت قرل الصحراكية التخمك مف مساجد ،ككانكا حريصيف عمى  إقامتيا  كترميميا 
كتكسيعيا كمما كانت الحاجة إلى ذلؾ ،ككانكا يجمعكف فييا سكاف القرل يكميا عند عكدة 

المكاطنيف مف أعماليـ اليكمية أكمف أسفارىـ كفيو نعرض المشاكؿ كتطرح المسائؿ لمنقاش 
كالكاقع أف كظيفة المساجد في ميداف التعميـ قد .تحت رئاسة إماـ المسجد كعقبلء القرية 

اختمطت بكظيفة الزاكية كالمدرسة أحيانا،فقد كاف بعض المساجد في ميداف التعميـ تؤدم كظيفة 
المدرسة أك الزاكية ،لذلؾ مف الصعب تتميز الكظائؼ التي  تؤدييا مف اجؿ التصدم لمتعميـ 

 .(2)التنصيرم الفرنسي 

 

                                                           
 .91محمكد عبللي ،المرجع السايؽ،ص (1)
. 389،399السابؽ ،ص صالمرجع سعيدم مزياف ، (2)
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 :  رد فعل السكان1-3

مف أكثر المناطؽ اندفاعا لمحرب كالغزك الفرنسي ،ىـ سكاف المناطؽ الجنكبية ،حيث كانت     
القكات الفرنسية تحس بالخكؼ الدائـ منيـ ،فكاف ىؤالء السكاف يستقبمكف في الحممة بتعصب 

 .(1)كحماس ،كما لك كانت الحممة ىي مسيرة الخبلص الديني 

 ىي كليس ذلؾ بغريب ألنو يدخؿ في إطار الدفاع عف الذات كالكجكد ،كالكياف ،كاالستمرارية 
 .(2)الحضارية في إطار اإلسبلـ كآدابو كثقافتو العربية اإلسبلمية 

 حيث كاف المنصريف قد فرضكا أنفسيـ عمى بعض المناطؽ التي حمك بيا ،كذلؾ بكاسطة 
حيميـ كدىائيـ في تسخير خدمات اإلحساف كالتعميـ الكتساب مسمميف ،الكتساب إعجاب 

 بيـ،غير أف إعجاب ىذا السكاف كاف في شكؿ التمني لك أنيـ مسممكف ،لربما ظفركا فالجزائريي
المبشر في نظر المسمميف ما ىك إال رسكؿ ديف خاطئ كغير »بالجنة ،كالسبب في ذلؾ ىك أف 

 .(3)(يطمع عميو)كامؿ ،بؿ كبعتقدكف بأنو سيعتنؽ الديف اإلسبلمي لك يعرفو 

لقد بذؿ سكاف ىذه المناطؽ الصحراكية ما لـ يبذلو غيره في ىذا الميداف ،رغـ كؿ     
الصعكبات ،كالعراقيؿ ،المادية ،كالسياسية ،كالعسكرية ،كاف قد ينجح  النشاط التنصيرم فييا 

الف تمؾ الفترة  كاف فييا محاكالت فرنسية لمتكغؿ في الصحراء الجزائرية ،زيادة قكة االستعمار 
بيؤالء المنصريف ،انتشار الجيؿ كالفقر ،انتشار الطرقية المضممة لؤلفكار ،تقاعس المسممكف 

       .(4)الجزائريكف عف مقاكمة جيكد التبشير المسيحي قبؿ ظيكر جمعية العمماء المسمميف 
اتجو المبشركف نحك األطفاؿ عف طريؽ المدارس يحتككف بيـ أحداث كيمقنكنيـ تعاليـ      

كمبادئ النصرانية ،لككنيـ لـ يتشبعكا بعد بالديف اإلسبلمي بيدؼ تغيير في بنية المجتمع 
                                                           

 .22ص،…  الوطنية الحركةابك القاسـ سعد اهلل ، (1)
.24،ص1995،دار الغرب االسبلمي ،بيركت 1 ،جعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسةأ، يحي بكعزيز( 2(  

. 210 السابؽ ،صالمرجعمحمد الطاىر كعمي ،(3)
 .41،ص1990،الييئة العامة لمكتاب ،مصر ، ودوره في تحرير الجزائر واإلسالمياالتجاه العربي نبيؿ احمد ببلسي ، (4 )
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،كلكف ردكد فعؿ األطفاؿ الصحراء حسب ما (1)الجزائرم لكي يصبح نصرانيا عمى المدل البعيد 
في تعميميـ كتعريفيـ بكاجباتيـ ،كلكف تأنيبيـ عمى " يقتصركا"سجمو المنصركف الذيف  لـ 

أخطائيـ كعند حثيـ عمى الطريؽ األليؽ كانكا يستقبمكف نصائحنا كتكجيياتنا كتعنيفنا بابتسامة 
كاف األطفاؿ يضحككف مف المنصريف دليؿ عمى أنيـ متأثريف بتعاليـ .(2)ساخرة كمستيترة 

 .القراف الكريـ منذ صغرىـ،كعمى مبادئ اإلسبلمية 

  كاف العامة اليخالطكف المبشريف إال قميبل ،كال يتجو إال القميؿ منيـ إلى المستكصؼ أك ؾ
،حيث لـ يتمكف اآلباء مف إيصاؿ أفكارىـ إلى أطفاؿ حتى اضطركا إلى أف يتحكلكا ...غيرىا 

ذا استعمؿ لفظة الّرب ،فانو  إلى آباء عممانييف ،كال ينطقكف كلك لمدة بمفظة يسكع المسيح كا 
 .لكي اليصدـ بالمسمميف " اهلل"يستعمميا 

 في * يعترؼ المنصركف أنفسيـ أف الجزائرييف المتنصريف كثيرا مايعكدكف إلى ديف أجدادىـم
كتحت الضغط االجتماعي المسمط عمييـ ،يمجا الكثيركف منيـ إلى ترؾ الزكجة .رشدىـ 

كحتى "المتنصرة كالزكاج مف جديد عمى الطريقة المسممة،ثـ التنصؿ نيائيا مف الديانة المسيحية 
بقي الجزائرم متنصرا ،فقد اليؤمف بصدؽ أحاديث المنصريف عمى أف ىاجس الديف اإلسبلمي 

 .(3)كاف الظركؼ التي تمر بيا الببلد ىي التي تجعميـ  يؤكلكف إلى ماىـ عميو .يبلحقيـ 

   كمف القكاسـ المشتركة بيف سكاف الجنكب الجزائرم في ردكد أفعاليـ حياؿ تمؾ الحمبلت 
الكفار ك،النصارل                   :،اتفاقيـ عمى مخاطبة الغزاة الفرنسييف بصفاتػػػػػػػػػػيـ الدينية عػػػػػػػػػػػػػمى غرار 

 .(4)...الركـ 

                                                           

مذكرة ،-نموذجا –اإلبراىيمي اليوية في فكر جمعية العمماء المسممين الجزائريين محمد البشير إشكالية لعمكرم ،ةشييد(1) 
 .40،ص2006-2005 كاالجتماعية ببكزريعة ،قسـ تاريخ ،جامعة الجزائر ، اإلنسانيةر ،تخصص فمسفة ،كمية العمـك مماجست

 .97الحاج أمحمد الحاج إبراهٌم ،المرجع السابق،ص (2)

  .217محمد الطاىر كعمي ،المصدر السابؽ،ص 3
 .110عبد السبلـ بكشارب ،المرجع السابؽ ،ص 4
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الف الديف اإلسبلمي عرؼ انو ديف لـ يبؽ عمى أساس الجنسية كلـ يرجع عمى قكاعده إال ديف 
اإلسبلـ فيك اليختص بجنس ،كىك صالح لكؿ جنس كىك مكافؽ لكؿ فطرة كىك مبلئـ لكؿ نفس 

،حيث نجد أف سكاف الصحراء مف المتمسكيف بالديف اإلسبلمي لذا نجد الكحدة االجتماعية 1
 .بينيـ ،كبما أف الذم يغير دينو يجد ديف أحسف منو كلكف دينيـ لـ يكف أحسف مف اإلسبلـ 

ـ كاف القساكسة المنصركف يعترفكف بصعكبة الحصكؿ عمى أم نتيجة ،فأىدافيـ 1890حتى 
لت تبدكا كاضحة حتى ذلؾ الحيف كرغـ كؿ الجيكد المبذكلة إال أنيا لـ تجد ىا صدل في 

 .(2)الميداف 

 كيعترؼ المنصركف رغـ أعماؿ الخيرية المقدمة لمشعب ،إال أف المسممكف لـ يتقبمكىا باستقباؿ 
ألسباب مختمفة أىميا أف اإلسبلـ نظاـ اجتماعي كامؿ أف كؿ ماياتي بو ىؤالء المبشركف 

إف الكصكؿ إلى المسمميف صعب »:مكجكد في اإلسبلـ ،كفي ىذا يتحدث احد المبشريف بقكلو 
 .(3)«...ذلؾ الف المسمميف يشّككف في مف يتبرع ليـ مف المبشريف ،كيعزكف عممو إلى مأرب...

اكبر " سرمي آؽ طرة "يعتبر مقتؿ شارؿ دم فككك عمى يد الشاب التارقي الجزائرم المسمـ 
يمانيـ بكاجب صدىا  دليؿ عمى كعي سكاف الجنكب الجزائرم بمخاطر الحمبلت التنصيرية ،كا 

 .(4)سكاء كاف ذلؾ بصفة فردية أك جماعية .كمحاربة رمكزىا 

كاعتبر الجزائريكف المتنصريف فئة مجمبة لمعار كمدنسة لشرؼ القبيمة لذلؾ أصبح المتنصركف 
غير مقبكليف في عائبلتيـ كحتى في قرارىـ ،حتى أف احد المتنصريف رّباه المبشركف  حتى 
اكصمكه إلى األىمية جاءه مف أبيو كأخكاتو تيديد القتؿ ، كىذا تأكيد عمى عدكانية الجزائرييف 

                                                           
 ،بيركت اإلسبلمي،دار الغرب 3 ،جاإلبراىيمياحمد طالب : ،جـ،تؽ اإلبراىيمي ،آثار البشير اإلبراىيميمحمد البشير (1)
 .108،ص1997،
 .412 السابؽ ،صالمرجعسعيدم مزياف ،( 2) 
 .42شييدة لعمكرم ،المرجع السابؽ ص (3)
(4 )

 .11احمد بوسعٌد،المرجع السابق،ص
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لممتنصريف مف ذكييـ ذات أبعاد ليا دالالت ىامة في تحديد مسار عممية التبشير في الجزائر 
 .كباألخص في منطقة الصحراء 

يمثؿ نفي المتنصريف كاالمتناع عف مصاىرتيـ  ككافة التعامؿ االيجابي معيـ إنذارا لكؿ -1
.                        (اإلسبلـ )مف تسكؿ لو نفسو الدخكؿ في النصرانية كنبذ ديف أجداده 

تعتبر ىذه العممية مف جية أخرل ككبح لجماح المبشريف حتى يراجعكا مخططاتيـ كيتأكدكا - 2
.                             مف جية أخرل انو ميما حققكا مف نجاح ،فاإلخفاؽ باستمرار 

يبيف السكاف مف جية ثالثة لممحتميف كالمبشريف عمى حد سكاء أف كسائميـ في مقاكمة -3
 بالمسيحية بدال لأساليب اإلدماج كالتنصير تبقى قكية ماداـ متمسكا يدينو اإلسبلمي كال يرض

 .عنو

لقد لقي المتنصريف عدف تقبؿ المجتمع ليـ ككاف قد خسركا الجبيتيف ،فيـ لـ يندمجكا حقيقة في 
جكزيؼ بف :المجتمع الفرنسي إال إذا كاف يحممكف أسماء غربية كألكانيـ مف جية أخرل مثبل 

،كقد قاطعيـ ....عبد اهلل ،فرانسكا بف عيسى ،كركبير عبد القادر ،كحتى جكزيؼ أـ الخير 
أم المستبدليف لدينيـ إلى أف لـ يبقى منيـ إال بقية "بالمطكرنيف "السكاف كصاركا يسمكنيـ 

 . (1)ضئيمة رحمت مع المستكطنيف خبلؿ االستقبلؿ 

    ككرد فعؿ صاـر عمى ىذا النشاط فضؿ السكاف أف يبقى أبناؤىـ أمييف عمى أف يرسمكا بيـ 
إلى المدارس الفرنسية لتعمـ لغة العدك الكافر ،كبيذا اظير السكاف استماتة قكية في كحدة 

كاف سكاف الصحراء أكثر المتكمميف بالمغة العربية  .(2)مكحدة  متمسكة بالمغة كالديف ككطنا 
 كمتمسكيف بالديف اإلسبلمي 

 

                                                           
 .421،422سعيدم مزياف ،المرجع السابؽ ،ص ص (1)
 .24،ص2001،الجزائر ،(ف-د)،4 ،مشايخ خالدكف كعمماء عاممكف ،طإسماعيؿمحمد بف  (2)
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مف عرض ىذا الفصؿ نجد أف انتشار االستعمارم الفرنسي في الصحراء الجزائرية كاف قد القى 
مقاكمة مف سكانيا ،حيث أف سياساتيا القت مكاجية خاصة مف النشاط التنصيرم الذم انتشر 

في مناطقيا بداية إلى المناطؽ القريبة مف الصحراء التي تعتبر عتبة الصحراء كالتي كانت 
بداية ببسكرة كاالغكاط ، كاف الفيجرم لو دكر في نشر التنصير عف طريؽ استخداـ كسائمو 

بمعية اآلباء البيض كاألخكات البيض ،ككانت فرقة إخكاف الصحراء المسمحيف أكبر دليؿ عمى 
تعاكف المنصريف مع االستعمار ،ككانت المناطؽ األخرل الشمالية كالكسطى كالجنكبية كذلؾ 

انتشار التنصير فييا يخدـ االستعمار حيث نجد شارؿ دم فككك الجاسكس التي تستخدمو فرنسا 
،ككاف الكصكؿ الفرنسي إلى أقصى الصحراء في منطقة جانت التي الؽ فييا مقاكمة كبيرة لـ 

ـ،كالقى المكاجية لممد العسكرم كالتنصيرم لذا كاف رد 1920يستطع التكغؿ فييا إلى غاية 
 .الفعؿ مف الزكايا كالمساجد كرد فعؿ السكاف  
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          سياسة فرنسا المطبقة في الصحراء الجزائرية لمقضاء أنيتضح لنا من دراسة الموضوع        
 إلى     تبشيرية لرسم الطريق  إرسالياتبعث ونشر المسيحية،كانت بدايتيا  ،اإلسالميالدين 

احتالل والتوسع في مناطق الصحراء التي دخميا بالعديد من  الحمالت العسكرية لتسييل
 اآلباء التبشيرية ودليل عمى ذلك مقتل اإلرساليات أو التي واجيت الحمالت العسكرية المقاومات

. الثالثة ،وكذلك الضابط فالترز عمى يد الطوارق 

    نجد زيادة الحماس لدى اآلباء البيض والكاردينال الفيجري ،الذين كانت ليم أىداف رئيسية 
وفرعية في خدمة االستعمار ،حيث نجدىم اعتبروا الجزائر بوابة لممد التنصيري في قارة إفريقيا 

كبر فاتحييا عقبة بن أوتعتبر منطقة الصحراء من المناطق التي بدأ الفتح اإلسالمي عمى يد 
نافع الفيري لذا نجد الفيجري اختار بسكرة ،حيث حاول فييا تنصير أكبر عدد ممكن ،لذا نجد 
 .أنو استغل الوسائل التنصير التي تعمل عمى جمب أكثر عدد من السكان،وكان أىم ما استغمو 

   مجال التعميم بيدف محاولة القضاء عمى الدين اإلسالمي بعدة طرق ،وكان االعتماد األكثر 
وكان اسر .عمى األطفال لترسيخ العقيدة ليم من صغره ليواصل بعد ذلك لنشر المسيحية 

 .الكفار والنصارى كما كانوا يدعوىم بيذه الصفات :الجزائرية ال يقبمون أن يدرسوا في مدارس 

 .وكذلك استغالل التعميم لتجييل السكان 

والعمل عمى تقديم المساعدات التي يرون المنصرون أعمال تجذب األفراد إلييا ،ولكن المناطق 
الصحراوية لم يجدونيا جديدة عمييم ،ألن اإلسالم يحث عمييا ،وطبيعة سكان الصحراء 

 .يتميزون بالسخاء والعطاء ،بل كانوا يشكون في أن النصارى يقدمون ليم مساعدات 
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  لقد كان إنتشار بعض الطقوس وممارسات االجتماعية مرتبطة ارتبطا وثيقا بالفترة االستعمارية 
بالمنطقة مرجحتيا األساس رموز الحركة التنصيرية التي استيدفت المنطقة ، لذا نجد بعض 

العادات مثال عند تعميم الفتيات  صناعة الزرابي مثال نجد من األشكال التي عمموىا األخوات 
البيض ليم ،إن من أشكال الموجودة في الزرابي شكل الصميب وىم ال يعممون وأخذوىا وىم ال 

 .نجد كذلك الوشم عمى الوجو وىو بشكل صميب .يدروا أن المنصرون كانت عن قصد 

ولكن رغم اإلغراءات والوسائل المستخدمة إال أن المواجية كانت عنيفة ،لذا نجد الزوايا 
وشيوخيا يواجيون ذلك وأكثرىا الزاوية السنوسية التي عممت بشكل كبير ومنتشرة في مناطق 

 .كثيرة من الصحراء الجزائرية ،وقد ساعدت المقاومة في جانت 

أما رد فعل السكان كان الرفض واضح في ذلك وعدم تقبل الدخول في النصرانية ويعتبرون كل 
من يدخل النصرانية فيو عميل مع االستعمار الفرنسي ،ويرفض من عائمتو رفضا تاما بسبب 

 .ممارسة نشاطو  

وأكبر دليل عمى رفض سكان الصحراء  قتل المنصر دي فوكو الذي كان  يقوم بمساعدة 
 .الجنود والضباط لتذليل ليم الطريق إلى المناطق الصحراوية

: من الصعب فرض عقيدة ما ألن العقيدة تخاطب  العقل ويمج إلى القموب في  قولو تعالى 
ينِد " لِديَل دِد ينَلكُكم وَل  6سورة الكافرون اآلية "  لَلكُكم دِد

التنصير فشل وأخفق في تحقيق آمالو أحالمو وأغراضو وهلل الحمد لم ينجح االستعمار في 
 . تنصير المنطقة وأصبح المجتمع الجزائري متمسكا بدينو وقرآنو 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     



  01الممحق

 بولميي-بوشاند- منوري: بالصحراء  لممنصرين رحمة أول في المقتولين اآلباء:صورة 

 
 

،المؤسسة التنصيرية في الصحراء الجزائرية في نهاية الحاج أمحمد الحاج إبراىيم :المصدر
 ،مذكرة شيادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر (مزاب والهقار نموذجا )م 19القرن 

 135ص. 2012-2،2011،جامعة قسنطينة 



 : 02الممحق 

 صـــــــــورة لمضـــــــــــــابط فـــــــالتـــــــرز

 

 

:المصدر   

Henri brosslard ,Les Mission Flatters(Au Pays Des touareg azdjer et 

hoggar) ,é2 ,bibliothéque instructive,paris,1889, ,p4. 

 



 :03الممحق 

 
  صورة الكاردينال الفيجري

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Martial_Lavigeri   : المصدر 

 19:49عمى  الساعة .2015_05_16يوم 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Martial_Lavigeri%20������
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Martial_Lavigeri%20������


 :04الممحق رقم 

 

 مراسمة المارشال مك ماهون الحاكم العام لمجزائر

 إلى المطران الفيجري

 1866نوفمبر 17كومبين قس 

 (موالي )مونسير 

   وصمني المحظة نبأ وفاة المنسنيور بافي ،مطران الجزائر لقد فكرت ،في ىذا الظرف المؤلم 
عمن سيكون خميفة لو ،وبعد تفكير عميق توصمت إلى أنني ال استطيع أن اقترح عميو مترشحا 

نابميون )تتوفر فيو أحسن الشروط ،وذلك لنيل منصب مطران ولكن اليمكنني أن اخبره بذلك 
،إال  عندما أقف عمى نواياكم في األمر ،أتقدم إليكم إذا ،حتى تفوضوني في حالة ما (الثالث 

إذا كنتم ستقبمون ىذا المنصب ،وىو حسب رأيي من أىم المناصب التي يمكن أن تسند لرجال 
الدين الفرنسيين ،انو في الواقع يتضمن صعوبات كبيرة ،ولكنني اعرف اىتمامكم بالدين ،وىو 

 .ما يؤكد لي بأن الصعوبات اليمكن أن تكبح رجال في مثل طينتكم 

 

 رجائي أن تجيبوني في اقرب وقت ممكن 

 اإلمضاء المارشال ماك ماىون 

 

دراسة )1904الى 1830التعميم التبشيري في الجزائر من  محمد الطاىر وعمي ،:المصدر 
 .251ص،2009سسة الوطنية لمفنون المطبعية ،الجزائر ،ؤالم دار حمب ،،(تاريخية تحميمية 



 :05الممحق رقم 

 مراسمة المطران الفيجري إلى المارشال مك ماىون 

  1866نوفمبر 19نانسي في 

 سيدي المارشال 

  بعد أن فكرت مميا ،وطمبت من اهلل أن ينير بصيرتي حول ما أستطيع أن أجيب بو معاليكم 
،بشان موضوع الطمب ،غير المنتظر ،الموجو إلى ،بتاريخ أول أمس ،سأعطيكم وجية نظري 

 .بكل صراحة 

    اليمكن أن أفكر وحدي أبدا في مغادرتي األسقفية التي أكن ليا حبا عميقا ،حيث بدأت فييا 
خدمات عديدة ،و أن معاليكم اقترح عمى منصبا أكثر أىمية من الذي إنا فيو في نانسي 

،سيكون جوابي بالسمب حتما ،ولكنني لم اقبل األسقفية إال كعمل فيو التفاني والتضحية ،أنكم 
تقترحون عمي ميمة شاقة ومجيدة ،اي مقرا أسقفيا  أقل أىمية ،في جميع الجوانب،عن مقري 

الحالي حيث يستمزم مني النفي ،والتخمي عن كل ما ىو غالي عمي ،أنكم تعتقدون بأنني 
استطيع أن أفيد ىناك أكثر من أي شخص أخر ،إن المطران الكاثوليكي ،سيدي المارشال ،ال 

ذا احتاج :يعطي إال جوابا واحدا لمثل ىذا االقتراح  اقبل التضحية الموجعة التي أىدت إلي ،وا 
 .اإلمبراطور إلى إخالصي ،فإنني لن أتردد ،ميما كمفني ذلك 

 اسمع لمعاليكم أن تعمموا فخامتو 

  جوابي ىذا 

 شارل مطران نانسي : اإلمضاء 

دراسة )1904الى 1830التعميم التبشيري في الجزائر من  محمد الطاىر وعمي ،:المصدر 
 252ص،2009سسة الوطنية لمفنون المطبعية ،الجزائر ،ؤالم دار حمب ،،(تاريخية تحميمية 



 

 :06الممحق 

 الكاردينال الفيجري ببسكرة 

 

 
 

-1867التنصيري لمكاردينال الفيجري في الجزائر النشاط سعيدي مزيان ،:المصدر 
 .490 ،ص2009،دار الشروق لمطباعة والنشر ،الجزائر ،1892

 

 

 



 :07الممحق 

 

  صورة توضح مستشفى الكاردينال الفيجري في بسكرة www.delcampe :موقع الكتروني 

 

جدول يوضح مراكز اعمال االخوات البيض في منطقة بسكرة                
 مذكرة شيادة  ،1954 و 1920الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان وميزاب بين سنتي ، عبدالقادر قوبع :المصدر 

  2008-2007 ،بوزريعة، جامعة بن يوسف بن خدة  ،قسم التاريخ ،كمية العموم االجتماعية ،ماجستير في التاريخ معاصر
 .96ص

األخوات تأسيسو المركز 

فيو 

المعالجون األيتام المعمل 

في 

المستشفى 

المعالجون 

في 

المستوصف 

في 

المنزل 

/  14200/ /  75 6 1893 (معمل)بسكرة

 3700 21900 465/ /  16 1895 (مستشفى)بسكرة

 



 :08الممحق

 

 تمثال الكاردينال الفيجري في بسكرة 

 

 

 

:المصدر    

http://ar.wikipedia.org/wik ، 18:00الساعة،عمى  /172015/05 يوم. 

http://ar.wikipedia.org/wik%20%20���


 :09الممحق رقم

 صورة الكنيسة سان برونو في بسكرة
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