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انزي حتًم يعي " يعًش انعاية " ، عرار  ادلشش  نألعرار انذكرٌس أذمذو تانشكش اجلضيم نأل

يشمح ًذعة إدتاو ىزا انعًم يف أحغٍ صٌسج ممكنح، ًإىل زتيع أعاذزج لغى انراسيخ 

 .جبايعح أتي تكش تهمايذ ذهًغاٌ 

ذمذو جبضيم انشكش إىل أعضاء جلنح ادلنالشح انزيٍ  لثهٌا ينالشح  ىزا انثحث ادلرٌاضع أكًا 

 تصذس سحة.

  صسذتا أنناء ليايي تانثحث .كًا أشكش عًال ادلكرثاخ ً دًس األسشيف انيت

ً إىل كم يٍ لذو يل يذ انعٌٌ يٍ لشية أً  يٍ  تعيذ يف  إجناص  ىزا 

 .انعًم ادلرٌاضع
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 بصمتها كشخصيات استعمارية حيث سا٫تت   الشخصيات الفرنسيةكت العديد من تر 
بالكثَت من األفكار كاألعماؿ السياسية ك العسكرية التوسعية اليت خدمت هبا  يف  ىذا اٞتزء أك 

كيف ىذا الصدد، فإف الشخصيات الكبَتة من ذكم  .ذاؾ من اجملاؿ االستعمارم الفرنسي السابق
 Savorgnan de) العسكرية مثل سافورناف دم برازا السياسية أك١تناصب العليا سواءا ا

Brazza) فيدىَتب ،(Faidherbe)  غاليٍت ،(Gallieni)  أك ليويت(Lyautey) ،  ظلت
موجودة يف الذكريات من خبلؿ عدة كتابات ك مؤلفات تارٮتية ٕتسد أعما٢تم ك ا٧تازاهتم يف ىذا 
ا٠تصوص . لكن الشخصيات، اليت ال تنتمي إُف "صانعي القرارات ذات األ٫تية الكربل "، ظلت 

ككاف  يف الغالب  مهملة أك ٣تهولة رغم ما حققتو من ا٧تازات يف اجملاؿ االستعمارم الفرنسي ،
يعترب مؤسس موريتانيا اٟتديثة  الذم (Xavier coppolani) بوالينك   ىذا ىو حاؿ كزافيي

الذم كرس حياتو يف خدمة التوسع االستعمارم الفرنسي يف اٞتزائر ك خاصة يف موريتانيا . حيث ك 
ريخ تعترب دراسة حياتو ىي جزء من اإلطار العاـ للتوسع الفرنسي يف ا٠تارج، كعلى األخص يف تا

الوسط االستعمارم اٞتزائرم الذم بدأ منو مشواره ك تعلم فيو أّتديات اٟتياة ك تقنيات العمل 
اإلدارم ك السياسي االستعمارم الذم مكنو فيما بعد من ٖتقيق العديد من اال٧تازات 
 االستعمارية لصاٌف اإلدارة الفرنسية يف ا١تستعمرات اإلفريقية كىو موضوع أطركحيت  لنيل شهادة
الدكتوراه يف التاريخ ٗتصص تاريخ ا١تغرب العريب اٟتديث ك ا١تعاصر من خبلؿ ىذه الدراسة بعنواف 

 موريتانيا  فيفي الجزائر و   (Xavier coppolani) كزافيي كبوالني ـ الدور االستعماري ل "
 .م"1855-1905

من أىم أعماؿ كاحد ط الضوء كاالىتماـ بدراسة حياة ك كتكمن أ٫تية ا١توضوع يف تسلي
٥تططاتو اإلدارية يف خدمة الفرنسية كتتبع مراحل تكوينو، كأىم إ٧تازاتو ك  الشخصيات االستعمارية

ما ٢تذا ا١توضوع من أ٫تية كربل من خبلؿ ، ك موريتانيااٞتزائر ك سياسة فرنسا االستعمارية يف 
تمعات العربية اخًتاؽ اجملسًتاتيجيات االستعمار يف تفكيك ك االستفادة منو كاستخبلص العرب عن ا
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كذا معرفة ٥تتلف السياسات االستعمارية اليت طبقها االستعمار الفرنسي يف ا١تغرب اإلسبلمية، ك 
 العريب . 

 :أسباب اختيار الموضوع
 أسباب ذاتية: -أ

إف من أبرز األسباب اليت أدت إُف اختيار ىذا ا١توضوع ىو الرغبة كا١تيل إُف ىذا النوع من 
التارٮتية اليت تركت بصمتها من خبلؿ ما قدمو من خدمات كبَتة  البحوث حوؿ الشخصيات

لبلستعمار الفرنسي، خاصة إذا تعلقت ىذه األعماؿ بتاريخ اٞتزائر ك إف كاف بتأثَت سليب ، من 
خبلؿ تسليط الضوء على دكر كاحد من أىم الشخصيات االستعمارية اليت كرست حياهتا ٠تدمة 

 يف اٞتزائر ك يف موريتانيا.السياسة االستعمارية الفرنسية 
 ٤تاكلة الوصوؿ بالباحث إُف معرفة كل ما ٭تيط هبذه الشخصية االستعمارية.-

 أسباب موضوعية: -ب
إضافة عمل أكادٯتي  أ٫تية موضوع الدراسة الرتباطو بالسياسة االستعمارية يف اٞتزائر، ك -

 ٢تذه الشخصية االستعمارية. للمكتبة التارٮتية الوطنية كذلك با١تسا٫تة يف دراسة مستفيضة
دكره االستعمارم يف اإلدارة الفرنسية  عنك ، كزافيي كبوالينقلة الدراسات باللغة العربية عن   -

 بلحتبلؿ الفرنسي ١توريتانيا باستثناء بعض الكتابات الفرنسية.ل يف اٞتزائر ك ىندستو

ا١تغرب جودىا يف ك جسيد اليت استعملتها فرنسا لت األساليبرغبتنا يف تسليط الضوء على  -
 العريب ، خاصة يف اٞتزائر ك موريتانيا.

فرنسا كانت تنظر إُف موريتانيا  أفيتناكؿ البحث الذم بُت أيدينا فكرة أساسية كمهمة أال كىي 
 ، أم بُت اٞتزائر ك السنغاؿ ،اإلفريقيةغرب القارة زة كصل بُت مستعمراهتا من مشاؿ ك ٫ت أهناعلى 

طاقاهتا السياسية اقتصاديا لذلك حشدت كل ك لذلك بدا اىتمامها بالسيطرة عليها سياسيا 
  .لتحقيق ذلك  االنثركبولوجياك  كاالجتماعية كالثقافية
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 :إشكالية البحث
إُف أم مدل سا٫تت أعماؿ كمن ىنا فإف اإلشكالية ا١تطركحة يف ىذا البحث ىي: "        

إ٧تازات كزافيي كبوالين العلمية ك العملية يف إرساء قواعد اٟتركة االستعمارية الفرنسية  يف اٞتزائر  ك 
 " ؟كمنها إُف موريتانيا 

كلئلجابة على ىذه اإلشكالية كجب علينا طرح ٣تموعة من التساؤالت ١تعرفة مبلمح 
 ا١توضوع، اليت تتمثل فيما يلي:

  ماذا قدـ لئلدارة الفرنسية يف اٞتزائر؟ ك  ؟من ىو كزافيي كبوالين 

 كيف انتقل كبوالين من العمل اإلدارم يف اٞتزائر إُف احتبلؿ موريتانيا ؟ 

 ؟ ك ما ىي أساليبو موريتانيا أراضيالفرنسي يف تغلغل ماىي مراحل ال 

  ؟ ىل ٘تكن كبوالين من ٖتقيق حلمو باحتبلؿ موريتانيا 

كلئلجابة على ذلك اتبعت من خبلؿ ْتثي ىذا خطة مكونة من مقدمة كفصل ٘تهيدم 
 كأربعة فصوؿ كخا٘تة، كدعمت ْتثي ٔتجموعة من ا١تبلحق. 

 "االستشراق و االستعمار الفرنسي في الجزائر و موريتانيا"تناكلت يف الفصل التمهيدم 
 للجزائر لفرنسي للقارة اإلفريقية عموما ك ظاىرة االستشراؽ كعبلقتها باالستعمار امن خبلؿ دراسة 

لبلستعمار خصوصا ١تكانتها اإلسًتاتيجية كوهنا بوابة إفريقيا من الشماؿ حيث كانت ٘تثل 
قاعدة خلفية لتكوين إمرباطورية استعمارية يف إفريقيا كمنافسة االستعمار الفرنسي قطعة أساسية ك 

 .الربيطاين
تسليط الضوء  بداية من، "يف بشخصية كزافيي كبوالنيالتعر "يف الفصل األكؿ تطرقت إُف  ك

كاحملركمة، مث التعريف بأسرتو ك ظركؼ عيشها كالبيئة  موطنو األصلي جزيرة كورسيكا النائيةعلى 
 كصوال إُف انتقالو مع عائلتو إُف اٞتزائر اليت نشأ كتكوف فيهااليت كلد كأمضى سنواتو األكُف هبا ، 

 .طواؿ مساره الدراسي ك اإلدارم 
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 الدور االستعماري ل كزافيي كبوالني في الجزائر"أما الفصل الثاين فعاٞتت من خبللو"، 
إلسهاماتو االستعمارية الكبَتة يف اٞتزائر انطبلقا من توظيفو باإلدارة الفرنسية، كدراساتو  فخصصتو

تاب بعنواف "الطرؽ الصوفية اإلسبلمية"  للمجتمع اٞتزائرم ك طرؽ اخًتاقو ،ك الذم بلوره يف ك
 ليصنع اٝتا ، فتح لو أبواب النجاح كشخصية استعمارية يف بارزة يف  إفريقيا.

 موريتانيا من التنافس األوربي إلى الهيمنة "سبة للفصل الثالث فقد خصصتو لذكر كبالن
إلقاء الضوء على بداية التغلغل الفرنسي يف موريتانيا  من خبلؿ   فيوحاكلت الذم ، "الفرنسية

إعطاء نظرة عامة حوؿ ىذا البلد ، مث التطرؽ إُف جذكر التدخل األكريب  بو ، كصوال إُف ا٢تيمنة 
التدخل الفرنسي با١تنطقة ، بداية بالعبلقات التجارية الفرنسية ، من خبلؿ كصف الفرنسية عليو

تانية ، إُف البعثات االستكشافية للمجاؿ ا١توريتاين ك اليت كللت يف النهاية ٔتيبلد مع اإلمارات ا١توري
 مشركع كبوالين الحتبلؿ موريتانيا .

  دكر  دراسة من خبللو حاكلت  "كبوالني وفرض الحماية على موريتانيا "أما الفصل الرابع
التوسعي الذم بدأ بطابعو  كزافيي كبوالين يف فرض اٟتماية على موريتانيا، انطبلقا من مشركعو

السلمي من خبلؿ سياسة كبوالين التوسعية، كصوال إُف فرض اٟتماية على موريتانيا ، لينتهي 
مشوار حياتو قبل استكماؿ ٖتقيق حلمو ، فتتغَت السياسة االستعمارية الفرنسية يف موريتانيا 

 كتأخذ طابعا عسكريا بعد مقتل كبوالين.

  ّتوانب ا١توضوع إُف جانب ا١تبلحق. أ١تتاهنينا ْتثنا ٓتا٘تة كىي عبارة عن استنتاجات  ك 

  :مناىج البحث
أما ا١تناىج اليت اعتمدهتا يف ىذه األطركحة فقد اعتمدت على ا١تنهج التارٮتي الوصفي 
كالتحليلي . من خبلؿ كصف كاستعراض األحداث التارٮتية، كذلك حسب التسلسل الزمٍت مع 

اعاة كل ما لو عبلقة با١توضوع ا١توصوؼ، مث دراسة الوقائع كمناقشتها كربطها ببعضها البعض مر 
 كاستنتاج األحكاـ منها.
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 دراسة المصادر و المراجع: 
 :اجع ا١تتنوعة باللغتُت العربية كالفرنسيةا١تر الدراسة على ٣تموعة من ا١تصادر ك اعتمدت يف ىذه 

الرئيسي لكشف األحداث التارٮتية،  باعتباره ا١تصدراعتمدت يف دراسيت على األرشيف  -
 إف إيكس يف ا٠تارجية بفرنسا سجبلت أرشيف التاريخ اٞتزائرم يف احملفوظات قد اعتمدت على ك 

 (archives d'outre-mer, à Aix-en-Provence )بركفنس

 ثانيا: ا١تصادر: -
كىي يف أغلبها عبارة عن مذكرات ك مراسبلت كتبها أصحاهبا أك كتبها عسكريوف فرنسيوف 

من بُت ا١تصادر اليت كباحثوف بعد أف قاموا ّتمعها كٖتقيقها، ك٢تا عبلقة بالفًتة ا١تدركسة كمنها: 
وريتانيا التوغل يف مػب ا١تعنوف، اعتمدت عليها يف دراسيت ٢تذا ا١توضوع كتاب للرائد الفرنسي جلييو

 األحداثسرد  نوعا ما إُف ٯتيل ونو ك  رغمك ىذا الكتاب ك  ،...غزك...استكشافات .اكتشافات..
 .ا١توضوعية حيث يقدـ لنا الكثَت من ا١تعلومات  ،مهما امصدر  يعتربنو أ إال من كجهة فرنسية

، شنقيط أدباءكتابو الوسيط يف تراجم ك  ،األمُتكالشنقيطي اٛتد بن   أخرلإُف مصادر  اإلضافةب
  ذلك من خبلؿ دراسة تاريخك  ،ة ك الرباط(ر يف كتابو ببلد شنقيط )ا١تنا ، ا٠تليل النحوم كتابك 

 باللغة الفرنسية فوجدنا اغلبها لعسكريُت  ا١تصادر  أما .الكتابات احمللية من خبلؿ يتانيامور 
     بعنواف:  Robert arnaudكتاب  صديقو     غرار على   فرنسيُت

Un Corse dAlgérie chez les Hommes Bleus, Xavier Coppolani-Le pacificateur  

 Mauritanieكتاب كذلك  ك  ،الشخصية حياة ىذه حوؿ الغموض فككثَتا يف  ساعدنا  الذم 

الذم يركم تاريخ موريتانيا منذ   Commandant Frérejeanللقائد فرير٬تاف   1903-1911
القادة الفرنسيُت  مصدر مهم نظرا الف مؤلفو كاف من بُت ىوك  ،األكُفدخوؿ االستعمار يف سنواتو 

سوؼ  أخرلإُف مصادر  باإلضافة ،استعمار موريتانياجعوا السلطات الفرنسية يف دخوؿ ك الذين ش
 ذكرىا يف ا١تذكرة. يأيت
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 ا١تراجع: –ثالثا 
 فأذكر منها: ا١تراجع اليت اعتمدنا عليها يف ىذا البحث أما 
ضد  إفريقيايف غرب  اإلسبلميةكتاب ا٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت ا١تعنوف ب جهاد ا١تمالك   -

كمن بينها  اإفريقيغرب يف اليت تطرقت فيو للمقاكمات  ك  (1850-1914)االستعمار الفرنسي 
السياسة الفرنسية إتاه التعرؼ على موريتانيا لبلستعمار الفرنسي الغاشم ك استفدنا منو يف 

 14 ّتزأيو اإلسبلميك كتاب شاكر ٤تمود بعنواف التاريخ  ،خصوصا يف فًتة "فيدىَتب" موريتانيا 
ك منها تاريخ موريتانيا بيد  ، إفريقيااللذين يدرساف التاريخ اٟتديث لببلد ا١تغرب ك غرب   15ك 
 .أخرلإُف مراجع  إضافة ،الغربية  إفريقياتعد من دكؿ ببلد ا١تغرب ك كذا دكؿ  األخَتةىذه  أف
بعنواف   Deschamps hubertنا على كتاب :داما ا١تراجع باللغة الفرنسية فقد اعتم -

Histoire générale de l’Afrique noire  السوداء ك كتاب إفريقيا٭تكي تاريخ  ك        
La Maurutanie  و١تؤلف Etienne RICHET .  

 الرسائل كاألطاريح: –رابعا 
اليت تناكلت بعض سائل ماجستَت ك أطاريح دكتوراه ك ر  اعتمدت على ٣تموعة من البحوث من

 اٞتوانب من ا١توضوع أذكر منها:
الطريقة القادرية ك االستعمار بعنواف "  من جامعة القاىرةعلي سا١تاف البدكم : أطركحة دكتوراه  -

 .القسم ا١تتعلق باحتبلؿ موريتانياخطة رسم يف  أفادتٍت "(1903-1960الفرنسي يف موريتانيا )
مواقفها من االستعمار ك  الطرؽ الصوفية يف موريتانيا ا١تختار كلد ٤تمد: رسالة ماجستَت بعنواف " -

 الفرنسي" اطلعت من خبل٢تا خاصة على مراحل احتبلؿ األراضي ا١توريتانية.

  

 اٞترائد ك اجملبلت:  –خامسا 
ستعمارية الفرنسية تعترب الصحافة مهمة ألهنا عايشت الوقائع اليومية لتطورات السياسة اال

، خاصة ـ20ك 19البارزة خبلؿ القرنُت  يف اٞتزائر ك موريتانيا، من خبلؿ رصدىا لؤلحداث



 ادلمذيح  
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، فقد اعتمدت  على ٣تموعة من اٞترائد كاجملبلت اليت ٢تا صلة لفًتة ا١تعايشة للشخصية ا١تدركسةا
 ا١تثاؿ :حادث قتلو . كأذكر على سبيل ١توضوع خاصة أعماؿ كنشاط كبوالين، ك با
 27الصادر  بتاريخ  4745اليومية ك اليت نشرت يف عددىا  (Le Presse)صحيفة البراس   -
 ـ حوؿ خرب مقتل كبوالين يف إقليم أدرار ٔتوريتانيا.1905مام  
اليت تعد مصدرا مهما  La Dépêche Coloniale illustreباإلضافة إُف صحيفة  -

 .عدة أعداد  من خبلؿللمعلومات كوهنا كاكبت عملية احتبلؿ موريتانيا ٔتختلف مراحلها 
كاحدة من أىم مصادر ىذا العمل، ٔتا  ىيك  ٣Revue d’Histoire  des coloniesتلة  -

 ٖتتويو من مادة علمية خاـ حوؿ مشركع كبوالين يف موريتانيا .
 سادسا ا١تقاالت: -
رب ا١تقاالت ا١تنشورة إحدل ا١تصادر ا١تهمة النتقاء ا١تعلومات ا١تنقحة، حيث اعتمدت على تعت 

 ٣تموعة منها ، أذكر على سبيل ا١تثاؿ: 
٣تلة  ،توسيع النفوذ الفرنسي يف موريتانيافيدىرب ك  مقاؿ: ،بن عمار ٤تمد عبد الرٛتن -

موريتانيا من خبلؿ ، حيث يشخص لنا بدايات التوسع الفرنسي يف الفسطاط التارٮتية
 أعماؿ شخصية فيدىرب العسكرية.

 :صعوبات البحث
ال شك أف إ٧تاز أم ْتث تكوف مادتو متناثرة ىنا كىناؾ يف دكر األرشيف كا١تكتبات العامة 
كا٠تاصة كبعد ا١تسافة عن بعضها البعض، كحىت خارج الوطن خاصة باألراضي الفرنسية  كموريتانيا 

عقبة أماـ الباحث، ألف ا٧تاز البحوث األكادٯتية ليس باألمر السهل  الشقيقة ، كبالتاِف يشكل 
كما يظنو البعض من الذين َف يلجوا ىذا ا١تيداف، كما على الباحث إال أف يسخر كافة إمكانياتو 
ا١تادية كالفكرية من أجل ٚتع ا١تعلومة من ٥تتلف ا١تصادر كا١تراجع كمن أىم الصعوبات اليت 

 كاجهتٍت:
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صادر كا١تراجع اليت تتحدث عن القسم ا٠تاص بتفاصيل حياة ىذه الشخصية يف انعداـ ا١ت -
 اٞتزائر  كندرهتا حىت على مستول الًتاب الفرنسي.

كبوالين يف  اختبلؼ الركايات يف ذكر التواريخ كاألحداث خاصة فيما تعلق باٟتياة الشخصية ل -
 ابات اليت تناكلت سَتتو.التضارب يف اآلراء بُت ما ذكرتو الكتكورسيكا كاٞتزائر، ك 

ىذا جهدا  أضاؼك  ث باللغة الفرنسية ٦تا صعب ٚتعهامعظم ا١تادة العلمية ا١تعتمدة يف البح -
  . مضاعفا يف قراءهتا ك ترٚتتها

من ا١تشاكل الكربل اليت كاجهتٍت خصوصا للحصوؿ على ا١تادة العلمية الدٝتة على مستول  -
الثانية كوهنا ىي ا١تقاطعة اليت عمل هبا آنذاؾ، ك  باعتبار األكُفاألرشيف بوالييت قسنطينة ك ميلة 

عاصمة ا١تقاطعة اإلدارية اليت أصبحت منطقة سيدم مركاف تابعة ٢تا يف الوقت اٟتاضر، كما كجد 
تارٮتية مهمة  منها فهو غَت مستغل ٟتد اليـو بشكل إ٬تايب ٠تدمة كتابة أجزاء دقيقة عن مراحل

ية ألنو ٭تمل مثل ىذا النوع من البحوث ال ٯتكن االستغناء عن ا١تادة األرشيفمن التاريخ الوطٍت، ك 
الواِف ُت موظفي البلديات كالعماالت، ك العسكرية كا١تراسبلت اإلدارية  اليت تتم بالتقارير ا١تدنية ك 

 العاـ باٞتزائر.

قدًن كأخَتا أرجو أف أكوف قد كفقت ْتوؿ اهلل يف ا٧تاز ىذا البحث، ك ذلك من خبلؿ ت
بذلت كل طاقيت  أنٍت إالرغم ىذه الصعوبات اليت كاجهتٍت ف، إضافة علمية كموضوعية جديدة

ال ينبغي  األخَتيف ك . دراستو دراسة علمية حىت بلغ الشكل الذم ىو عليوك  با١توضوع اإل١تاـقصد 
سهره  على "معمر العايب"عظيم امتناين إُف الدكتور ك   خالص شكرم أكجو أف إاليف ىذا ا١تقاـ 

َف يبخل علي بنصائحو ، كما بكل أتيح لو من جهد ككقت كمادة طيلة أعواـ  على مساعديت
يكتب ىذا العمل يف ميزاف  ، راجيا اهلل عز كجل أفة التزاماتو كمسؤكلياتوتوجيهاتو رغم كثر ك 

 مراجعة ىذه األطركحة.العلمية اليت أشرفت على مناقشة ك ، كم ال أنسى شكر اللجنة حسناتو
 الطالب: صابر نورالـدين

 2017- 11-03تلمسان في:  
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I. :االستعمار الفرنسي في الجزائر و موريتانيا  

اليت قادهتا الدكؿ األكركبية ، اشتهر التاريخ اٟتديث ٔتجموعة من اٟتركات التوسعية   
تها  بسط نفوذىا السياسي كاالقتصادم للحفاظ على ىيب هبدؼ، العظمى ضد شعوب إفريقيا 

 .يالية تعرؼ باٟتركة االستعماريةيف ظل سياسة امرب  ،الدكلية
يف ٣تموعة من الوسائل  سدهتاج تعترب فرنسا من الدكؿ اليت تبنت تلك السياسة كك 

ا١تتمثلة يف القوانُت التعسفية اليت اعتمدت عليها يف إخضاع القارة ، كاألساليب اإلسًتاتيجية 
ما فعلتو القول االستعمارية الفرنسية  العريب على كجو ا٠تصوصدكؿ ا١تغرب  ك  مةااإلفريقية ع

 من خبلؿ تدعيم ا١تشركع االستيطاين فيها .  اٞتزائر ك يف موريتانيا
ك للتعرؼ على ىذا ا١توضوع ك توضيحو أكثر البد من التطرؽ يف البداية إُف دراسة ظاىرة 

سا االستعمارية ك تطورىا، مث ٖتليل االستعمار بصفة عامة، ك الًتكيز فيما بعد على تاريخ فرن
اختبلؼ ا١تكاف، طبعا باختبلؼ الظركؼ القريبة ك البعيدة اهتا ا١تختلفة يف على مر الزمن ك سياس

 سواء ما تعلق بظركفها الداخلية أك الظركؼ الدكلية، ك حىت ظركؼ ا١تستعمرات.
 

  :و تطوره عبر التاريخ االستعمار مفهوم -1
 مفهومو: 1-1
 االسػػػػتعمار كلمػػػػة مشػػػػتقة مػػػػن الفعػػػػل عمػػػػر، يعمػػػػر، إعمػػػػارا، نقػػػػوؿ أعمػػػػره : ا١تكػػػػاف  :لغـــــة

كاسػػػػتعمره فيػػػػو: جعلػػػػو يعمػػػػره. كأعمػػػػر األرض: كجػػػػدىا عػػػػامرة، كالعمػػػػارة: مػػػػا يعمػػػػر هبػػػػا ا١تكػػػػاف، 
 .1كاالستعمار من الفعل عمر، يعمر أم مؤل فراغا أك أرضا َف تكن أىلة

 

                                                           

 .444ـ، ص 8008، القاىرة، 8، تح :مكتب ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحيطالفَتكز أبادم، 1
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الشػيخ ٤تمػد البشػَت اإلبراىيمػي كمػا ذكػر   من الكلمػات ا١تظلومػة، االستعمارعترب لفظ يك 
"مادة ىذه الكلمة )االستعمار( يف العمارة، كمن مشتقاهتا التعمػَت كالعمػراف، كيف  يف ذلك ك٦تا قاؿ

ىُووٌأ أشَشأوومشكِّى ياووٍأ انِوومشس    كردت ىػػذه الكلمػػة ٔتفهومهػػا اإل٬تػػايب ٨تػػو قولػػو تعػػاُف: القػػراف الكػػرًن:

كمنو فأصل ىذه الكلمة يف لغتنا العربيػة طيػب، كفركعهػا طيبػة لكػن إخراجهػا   1ًأشأكِّى  فِييأاًأاع رشع 

 2من معناىا العريب إُف ا١تعٌت األجنيب ظلم ٢تا.
أصلها يف اللغة الفرنسية من البلتينية اليت تسػربت إليهػا  ،كلمة سياسة حديثةأما أصلها فهي  

يف معنػػػػػػاه األصػػػػػػلي  ٔتعػػػػػػٌت كولونياليػػػػػػة(colonialisme)مشػػػػػػتقة مػػػػػػن كلمػػػػػػة  ،ـ61يف القػػػػػػرف 
 (Colonia)ا١تشػػػػػتقة مػػػػػن لفػػػػػظ  (colony)كىػػػػػو مسػػػػػتمد مػػػػػن كلمػػػػػة  االسػػػػػتيطاين االسػػػػػتعمار

لئلشػػارة إُف التوسػػع االسػػتعمارم  ـ،61كاسػػتخدـ مفهػػـو االسػػتعمار ألكؿ مػػرة يف ا٧تلػػًتا يف القػػرف 
 3.فيما كراء البحار

 من اجل استغبلؿ ثركاهتا  األصليةاالستعمار تسلط دكلة على ببلد غَت ببلدىا  :حاالاصط
لى بسط نفوذىا السياسي يف الببلد ا١تستعمرة من اجل عك تعمل الدكلة ا١تستعمرة ، االقتصادية

الغزك الفكرم عن  منها االحتبلؿ العسكرم ا١تباشر ك ،متعددة أساليبيتخذ  ك أىدافهاقيق ٖت
شكل سياسة عنصرية  أكصورة الثقافات السياسية  أك ،ك فكر الدكلة ا١تستعمرة طريق نشر اللغة

مفاىيم أخرل كاٟتماية،  أخذت.كما مثل سياسة البيض ضد السود يف دكلة جنوب إفريقيا
 4 ....إٍفك الوصاية   االنتداب

                                                           
 من سورة ىود.  16اآلية 1
العريب، اٞتزائر،  ، دار الكتاب 4591 – 4591المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية عبد ا١تلك مرتاض، 2

 .61-68ص  -د ت ، ص
 .61، صنفسو 3
 .21ص ،2008األردف، ،دار يافا العلمية للنشر ك التوزيع  ، 1ط ،معجم مصطلحات التاريخ ،٭تِت ٤تمد بنيهاف 4
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ف استعمار بلد من البلداف استغبلؿ ١تا فيو من ثركات أيف معجمو الكبَت ب "ركبَت"ك يذىب 
كلكن لفائدة  ، أىلهافاالستعمار إذف مفهـو معظم اللغات الغربية ىو استغبلؿ ارض لغَت فائدة 

 1 .الطارئُت عليها الستنزاؼ ما فيها من كنوز ك خَتات
يقصد بلفظ االستعمار قياـ دكلة بغرض سيطرهتا الكاملة خارج حدكدىا على شعب كما 

أىلها. كتقـو ىذه السيطرة على استغبلؿ اإلقليم ا١تستعمر ك  فضر أك دكلة أخرل ك بدكف مرافقة 
سكانو ٦تا يفقد ىذا اإلقليم سيادتو الداخلية ك ا٠تارجية فيصبح إقليما مستعمرا كليس دكلة. كقد 
ادعت الدكؿ االستعمارية يف ذلك كجود شرعية لبلستعمار تربر ٢تا حق الغزك على أراضي الغَت 

 2 هم يف اٟترية ك اٟتياة الكرٯتة ا١تستقلة .الضعفاء دكف مراعاة ٟتقوق
 

االستعمار قدًن قدـ اجملتمع، ك ىو كائن طا١تا ىناؾ دكؿ ضعيفة ٘تلك شيئا ما، ك دكلة قوية 
ال ٘تلك ىذا الشيء ك تود أف تستوِف عليو، ك لكن اختلف الكتاب ك ا١تؤرخوف يف تصويره. ك 

امتداد نفوذ لدكلة ما إُف دكلة أخرل، على  على ىذا األساس نستطيع أف نعرؼ االستعمار بأنو
يوافق ىذا ف لصاٌف الدكلة صاحبة النفوذ، ك أف يصحب ىذا النفوذ استغبلؿ لؤلرض ك السكا

الرأم تعريف "كوامي نكركما" رئيس ٚتهورية غانا بقولو: "أف استيبلء الصهاينة على أرض 
ٚتاعة من الناس، استغلوا األرض  فلسطُت َف يتم بواسطة دكلة قائمة فعبل بل قاـ هبذا العمل

  3 ليس استعمارا".ا أىل الببلد منها، فهو اغتصاب ك لصاٟتهم بعد أف طردك 
 

                                                           

منشورات ا١تركز الوطٍت  ،ط ،د 1962-1954دليل من مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية  ،عبد ا١تالك مرتاض 1 
 .10ص  ت،د ،اٞتزائر، 1954نوفمرب أكؿللدراسات ك البحث يف اٟتركة الوطنية ك ثورة 

، ٣تلة ْتوث دراسات افريقية، العدد الثاين، ا١تركز  ظاىرة االستعمار في إفريقيا و العالم العربي ،حسن سيد سليماف 2
 .55، ص1986، السوداف، اإلسبلمي اإلفريقي

 . 6، ص 1965، الدار القومية للطباعة ك النشر، القاىرة،استعمار افريقيةزاىر رياض،   3
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كنستطيع أف ندخل يف دائرة االستعمار تلك األراضي اليت يعقد أصحاهبا مع دكلة أقول 
غانا منهم اتفاقا على فرض ٛتاية ىذه الدكلة عليهم،كما كاف اٟتاؿ يف تونس ك مراكش ك 

)ساحل الذىب(، ما دامت الشخصية الدكلية للدكلة احملمية قد زالت كما دامت الدكلة اٟتامية قد 
أخذت يف استغبلؿ األرض كالسكاف لصاٌف شعبها.كما تدخل أيضا يف نطاؽ ا١تستعمرات، تلك 

دكلة ما،  الببلد ا١تتخلفة اليت أعطيت انتدابا أك كصاية عن عصبة األمم أك ىيئة األمم ا١تتحدة إُف
برغم تقدٯتها تقريرا إُف ٞتنة االنتداب أك الوصاية تبُت فيو مقدار ما أ٘تتو من األعماؿ يف سبيل 

 1 تقدـ ىذه الببلد.

 :و تطورىا بروز ظاىرة االستعمار 1-2
، فمن ا١تمكن أف ننظر إُف التاريخ القدًن على أنو  قد يعد االستعمار قدٯتا قدـ اإلنساف

كلكن ىذه ،  زكات منذ التاريخ القدًن للبشريةا٢تجرات ك الغ من تداخلة فصوؿ متبلحقة أك م
، التحركات َف تكن مقننة أك ٥تططة حيث أهنا َف تتجو تدر٬تيا ك بشكل أكضح ٨تو االستعمار 

 ،٣تتمعيا بُت اٞتماعات كاألقاليمعضويا ك  ،إال مع تطور اجملتمع ك اٟتضارة كزيادة االرتباط البيئي 
 2 و الدكلة كشكل سياسي .مع زيادة ٪ت

النظريات حوؿ أىداؼ االستعمار حيث ركز البعض على األىداؼ   كقد اختلفت اآلراء ك
األخر على  ركز البعض ك ،ا١توارد الطبيعية لصاٌف ا١تستعمراالقتصادية أم العمل على استغبلؿ 

    أم االستفادة من ا١توقع اٞتغرايف للببلد ا١تستعمرة يف العمليات العسكرية ، األىداؼ اإلسًتاتيجية
 3 .بريطانيا ٔتستعمراهتا يف ا٢تند (غَتىا )مثبل قناة السويس بالنسبة لربط ك 

 

                                                           
 . 7ص المرجع السابق، زاىر رياض،   1
 .13، ص 1983، دار الشركؽ ، بَتكت،1، طإستراتيجية االستعمار و التحريرٚتاؿ ٛتداف،   2
 .55، ص المرجع السابقحسن سيد سليماف،  3
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كا١تبلحظ أف االستعمار يف شكلو التقليدم قد اعتمد على االحتبلؿ العسكرم ا١تباشر 
 هنب الثركات الطبيعية لؤلقاليم ا١تستعمرةأيضا ّتانب استغبلؿ ك ككاف من أساليبو  ،يق أىدافولتحق

من خبلؿ التبشَت الديٍت كفرض لغة ا١تستعمر  ،عاَف ىذه األقاليم اٟتضاريةالعمل على تشويو م
، االستيطاف يف األقاليم ا١تستعمرةككذلك تشجيع رعايا الدكلة ا١تستعمرة على ا٢تجرة بغرض  كثقافتو

اقل من مكانة ا١تستوطنُت يف ظركؼ معيشية ٕتعلهم يف درجة  قليم األصلي٦تا يضع أىل ىذه اإل
الذين ٭تظوف برعاية اٟتكومة االستعمارية باٟتصوؿ على امتيازات معينة ليست من ، األجانب

 1.صيب السكاف األصليُتن
بية ك قد عرفت اٟتركة االستعمارية تطورا كبَتا خاصة بعد التطورات اليت شهدهتا القارة األكر 

منذ مطلع العصور اٟتديثة، ١تا حوتو ىذه اٟتقبة التارٮتية من أحداث ك تطورات كاف ٢تا تأثَت يف 
أكربا يف ٚتيع اجملاالت ك امتد تأثَتىا حىت خارج أكربا، بداية من"عصر النهضة" الذم ٯتتد من 

افية ك يف ـ تقريبا، لتستمر ذيوؿ النهضة يف حركة الكشوؼ اٞتغر 17ـ   ك حىت القرف14القرف 
صورة اإلصبلح الديٍت  ك بداية الصراعات يف أكربا، خاصة الصراع ا١تذىيب بُت الكاثوليكية ك 

  2الربكتستانتية.
القرنُت كٯتكن تقسيم االستعمار الغريب يف العصور اٟتديثة إُف مرحلتُت أك٢تما تغطي 

القرف  خبلؿكثانيهما  ،ى االستعمار االستيطاين ٟتد بعيدكتركز عل ،السادس عشر ك السابع عشر
تطور الكشوؼ برتبط ت فا١ترحلة األكُف .3بلِفغودىا طابع االستعمار االستالتاسع عشر كيس

الصناعية يف ا١ترحلة  يرتبط بالثورة ليعود كاٞتغرافية اليت صاحبت التوسع التجارم يف ا١ترحلة األكُف 
القرف السادس عشر من قبل  ك بدأت الكشوؼ يف هناية القرف ا٠تامس عشر ك أكائل الثانية.

كيا موجها ضد الربتغاؿ الذم استأنف مع األسباف الصراع الصلييب ليبدأ بذلك استعمارا كاثولي
                                                           

 .55، ص المرجع السابقحسن سيد سليماف،  1
،  دار ناشرم للنشر اإللكًتكين، 1، ط أصول التاريخ األوربي الحديث أشرؼ صاٌف ٤تمد السيد، 2

 .9،ص2009الكويت،
 .49، ص المرجع السابقاف، دٚتاؿ ٛت3
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فمنذ غارات القرصنة االسبانية على ا١تغرب كقبل االسًتداد النهائي السبانيا  ،اإلسبلـ ك ا١تسلمُت
 1 .1492عاـ 

حيث استفادة أكربا  ،عصور النهضة يف أكربا االستعمار الغريب للعاَف مع بداية أقد بد ك
ك بدأت ٖتركاهتم باإلطباؽ  ـ16ك  15على طوؿ  كقع اإلصبلح الديٍت ك السياسي يف القرف 

فانتشرت ا١تراكب االستكشافية ٕتوؿ البحار ْتثا على ٖتقيق أىداؼ  ،على العاَف اإلسبلمي
   2 .ا١تختلفة الدينية ك االقتصاديةاالستعمار 

لى ٣تاىل عإف الكشوفات اٞتغرافية موضوعات سابقة عن االستعمار ك ىي التعرؼ 
، فقد 3تغاؿالرب ىي اسبانيا ك  أكؿ دكلة اىتمت بالكشوفات ك ،جغرافية يف العاَف ك مناطق َف تعرؼ

ساعد ظهور الشعور القومي فيهما على التوسع ا٠تارجي ك تنفيذ ىذه السياسة يف ظل الكشوفات 
فبعض السلع اليت كانت  : النشاط المادي :قد كاف ذلك لعدة أسباب نذكر  منها ك 4اٞتغرافية
العربية  فقد   األراضيعن طريق لتجار عرب  تأيتكانت ،العاج  كالتوابل ك  أكربادكؿ  إليهاٖتتاج 

لذلك فوجدت ىذه الدكؿ ٣تاؿ   أٙتاهناكاف ا١تسلموف ىم ا١تتحكموف يف كمية ىذه ا١تواد ك 
كىو ما فعلتو  إسبلميةمنخفضة ك كميات كبَتة ك دكف اٟتاجة إُف كساطة  بأٙتافللحصوؿ عليها 
  .5اسبانيا ك الربتغاؿ

 

 

                                                           
  .57، ص المرجع السابقحسن سيد سليماف،  1
حليل و تدراسة و ( االستعمار -االستشراق -التبشير)ها فيالمكر الثالثة و حوا أجنحة ،عبد الرٛتاف حنبكة ا١تيداين 2
  .125ص  ، 2000 ، دمشق ،القلم  دار ،1ط،  جيوو ت

 الحديث من عصر النهضة الىنهاية الحرب العالمية األوربيالتاريخ ٤تمود ٤تمد ٚتاؿ الدين ، عبد العزيز سليماف ك  3
 .58، ص1999،دار الفكر العريب ، مصر ،األولى 

 .68 ص،6919بنغازم،  ،منشورات جامعة قاف يونس،1ط،1868-1453الحديث  أورباريخ ات ،يحقر ا١تميبلد  4 
 .59ص ، المرجع السابق٤تمود ٤تمد ٚتاؿ الدين ، عبد العزيز سليماف ك  5
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ىاتاف ٦تا دفع  ما،ك لعبت دكرا مه األكؿاليت كانت ٖتل احملل  الدينية الدوافعك كذلك 
فيهما الركح ف اسبانيا ك الربتغاؿ دكلتاف مسيحيتاف اٞتغرافية أل الدكلتاف للقياـ بالكشوفات

فقد كانت الربتغاؿ هتدؼ إُف ٖتويل ا١تسلمُت يف غرب إفريقيا إُف ا١تسيحية  .1الصليبية
ماكن ا١تستكشفة لنشر ا١تسيحية كما كعدكا رحالة يف األفكاف رجاؿ الدين يرافقوف ال، وليكيةالكاث

 2.ا١تغامرين باٞتنة
الربتغاؿ أكؿ إمرباطورية حيث أسس ، ديثةاالستعمار الغريب يف العصور اٟت أكبذلك بد

حيث ، بانية يف هناية القرف السادس عشراستعمارية إال أهنا َف تدـ طويبل بسبب ا١تنافسة االس
انتقل اىتماـ الربتغاؿ من الشرؽ إُف الربازيل اليت جلب ٢تا الربتغاليوف الرقيق اإلفريقي بأعداد 

  3 ٦تا جعلهم مؤسسي مدرسة الرؽ العصر اٟتديث. ،ضخمة

    (Marco Polo) 4األسباب اليت شجعت الربتغاليُت ك اإلسباف رحلة "ماركو بولو"ك من 

كصف الصُت ك ما تتمتع بو من ثركات كاسعة، قد شجع ىذا العمل العديد من ك ما كتبو عن 

                                                           
 .69 ص، المرجع السابق ،يحقر ا١تميبلد   1
 .156ص ، 1994، تبَتك  ،للدراسات ك النشرا١توسوعة العربية ، ط  ،د4ج، موسوعة السياسة، ِفايعبد الوىاب الك  2
 .58، ص المرجع السابقحسن سيد سليماف،  3
: تاجر ك رحالة إيطاِف، ألف كتابا أعطى األكربيُت من خبللو بعض ا١تعلومات األكلية عن الصُت. كلد ماركو  ماركو بولو 4

ـ ْترا من البندقية إُف عكا يف فلسطُت، ك من ىناؾ إُف 1271بولو يف البندقية ك كاف كالده تاجرا، حيث سافر معو سنة 
ـ 1292سل ماركو  يف كثَت من اٞتوالت يف أ٨تاء ٦تلكتو. ك يف عاـ قصر شا٧تدك عند "قببلم خاف" )حاكم مغوِف( الذم أر 

ـ، ك قطعوا يف رحلتهم من البندقية إُف الصُت ذىابا ك إيابا مسافة 1295بدأك رحلة العودة  إُف البندقية اليت كصلوىا سنة 
م قببلم خاف. ك يف عاـ عاما. ك عاد آؿ بولو ٤تملُت بالثركات اليت أعطاىا ٢ت24كم ك استغرقت تلك الرحلة 24.000

ـ قاـ جيش جنوة بإلقاء القبض على ماركو ك أكدعو السجن. ك ىنا قرر بولو أف يكتب عن رحبلتو فأكمل كتابو 1298
ـ ك الذم ذكر فيو معلومات عن مدل تقدـ إمرباطورية قببلم خاف ك استغبل٢تا للتعدين 1298"كصف العاَف" عاـ 

كتاب انتشارا كاسعا يف أكربا، حيث اعتمد عليو الكثَت من الرحالة ك ا١تكتشفُت منهم كاستخداـ الفحم كقودا.ك قد حقق ال
ـ عقدت جنوة ك البندقية سبلما بينهما فأطلق 1299"كريستوؼ كو١تبوس لتقدير ا١تسافة بُت اسبانيا ك آسيا. ك يف عاـ 

 .67،ص المرجع السابق٤تمد السيد،  أشرؼ صاٌفسراح بولو ليعود إُف مزاكلة التجارة يف البندقية. للمزيد ينظر: 
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ا١تغامرين من أجل القياـ برحبلت استكشافية. ك قد ساعد الشعور القومي يف اسبانيا ك الربتغاؿ 
سع ا٠تارجي ك تنفيذ السياسة يف ظل الكشوؼ اٞتغرافية، فالربتغاؿ مثبل جعلت شعارىا على التو 

 1ضرب ا١تسلمُت يف غرب إفريقيا، فالعوامل الدينية كانت بارزة جدا يف حركة الكشوؼ اٞتغرافية.
كٯتكن التمييز خبلؿ القرف التاسع عشر بُت ظاىرتُت بارزتُت أك٢تما التعمَت أم خركج أكربا 

ثانيهما االستعمار ٔتعٌت الغزك  ك،  القارات ك األقطار اٞتديدة بقصد االستعمار االستيطاينإُف 
مليونا من  60بانتشار حواِف  . كتعمار االستغبلِف أك االسًتاتيجيكالتملك السياسي بقصد االس

ض أك ة العنصر األبيأرادت أكربا أف ٖتقق عا١تي ، كريب األبيض على القارات اٞتديدةالعنصر األ
2 بالوالء كالتبعية بدرجة أك بأخرل.  أكربا الكربل

 

 

 فرنسا و التكالب االستعماري األوربي :  -2
غَت  مع هناية القرف ا٠تامس عشر كانت فرنسا قد استكملت كحدهتا القومية حوؿ باريس.

أهنا يف كصو٢تا كتدعيمها ٟتدكدىا الشرقية الربية غَت الواضحة دخلت يف صراع برم مع القول 
كما أنفقت نصفو األخر يف حركب   ،ل النصف األكؿ من قرف السادس عشراجملاكرة استغرقها مد

 يف السيطرة عليها طواؿ ذلك القرف.كذلك كاف عليها أف تقاـك أطماع اسبانيا   ،اإلصبلح الديٍت
البحار إال مع عرب  لعاَف ا٠تارجي سواء يف القارة أكلذلك كلو مستعدة للخركج إُف ا فلم تكن

 .ـ17طلع القرفم
ا يف طريقها إُف السيطرة فقد كانت ىولند ،نت قوة اسبانيا قد تدىورت حينذاؾكلكن إذا كا

التوسع القارم ، منذ ذلك الوقت موزعة بُت ٤تورين ك ٢تذا أصبحت السياسة الفرنسية ،البحرية
بداية ك إُف عقدة فرنسا منذ ال ،" les limites naturelles"شرقا كصوال إُف "اٟتدكد الطبيعية

    كقد قاـ على تلك السياسة كل من ريشيليو ،وة ْترية عظمى للتوسع عرب البحاراليـو  كبناء ق

                                                           
 .67، ص  المرجع السابق ٚتاؿ ٛتداف ،  1
 .57، صالمرجع السابق حسن سيد سليماف،  2
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سيصبح ىذاف ا٢تدفاف كالتمزؽ العضوم بينهما ملمحا أساسيا  ك كولبَت يف القرف السابع عشر.ك
 1مزمنا يف كل كياف فرنسا ا١تقبل.

     كال شك أف فرنسا خبلؿ العصور اٟتديثة كحىت االنقبلب الصناعي كانت أكسع ك ارسخ 
فهي تكاد ٘تثل أقصى رقعة للدكلة الوطنية ا١توحدة قبل ، ك أقول قاعدة أرضية يف غرب أكركبا 

ة ، فقد كانت أكثر ببلد أكربا كثافة يف ىي ضعف بريطانيا مساح ك ،عصر السكك اٟتديدية 
. مث ىي أغٌت القول با١توارد الطبيعية ك أقرهبا إُف 2كاف شعبها أكرب شعب يف أكربا   ك ىذا الوقت

. كقد كاف من ا١تمكن ٢تا أف تبٍت أعظم قوة ْتر يف ذلك الوقت ك االكتفاء الذايت  لتوازف اٟتريف ا
كوف الثامن عشر ك كاف من ا١تمكن ٢تا أف ت بل بنتها بالفعل يف بعض مراحل القرنيُت السابع ك

3 ٧تحت يف ذلك فعبل. ك   ،ارية كربلإمرباطورية استعم
 

يذكر التاريخ رجلُت، سا٫تا يف تقدـ فرنسا يف كافة اجملاالت، ك من أ٫تها ٣تاؿ البحرية، ك ما 
يتعلق بو من كشوؼ ك استعمار، ك ٫تا "ريشيلو" رئيس الوزارة يف عهد ا١تلك لويس الثالث عشر 

، فقد ٘تكن من أف يستخدـ نشاطو ك قوتو ابتداءا 4الشؤكف الفرنسيةالذم أعطاه مطلق اٟترية يف 
، حيث أنشأ إدارة للبحرية ك التجارة ك بدأ 5ـ 1624من الوقت الذم كصل فيو إُف الوزارة سنة 

نسي ٯتكن استخدامو يف السلم من أجل تطوير التجارة الفرنسية يف ا٠تارج،  يف بناء أسطوؿ فر
ك إذا دعت اٟتاجة الدخوؿ يف ٣تاؿ االستعمار خارج أكربا مثل ىولندا كٛتايتها يف حالة اٟترب، 

كالربتغاؿ ك اسبانيا. ك الثاين ىو "كوليَت" ا١تسؤكؿ االقتصادم يف عهد ا١تلك لويس الرابع عشر، 

                                                           
 .67، ص المرجع السابق ٚتاؿ ٛتداف ، 1
، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، 4ج، تاريخ األوربي الحديث و المعاصر )سيطرة أوربا على العالم(ال، ي٭تؿ بلج 2

 .304ص دت،اإلسكندرية، 
 .68، ص المرجع السابقٚتاؿ ٛتداف ،  3
 .88،ص المرجع السابقأشرؼ صاٌف ٤تمد السيد،  4
،ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، 2ج، تاريخ األوربي الحديث و المعاصر )حتى الحرب العالمية األولى(ال، ي٭تؿ بلج 5

  .49ص اإلسكندرية ،دت،
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كالذم يرجع إليو الفضل يف كضع فرنسا فعليا يف مسار االستعمار خارج أكربا، من خبلؿ تأسيسو 
1رقية الفرنسية" كما فعلت ا٧تلًتا ك ىولندا من قبل. لشركة "ا٢تند الش

 

 

 ف ٯتتص مواردىاكا  ،حركهبا ا١تتصلة يف القارةك  ،ع اىتماماهتا بُت البحر كالقارةإال أف توزي
 فرنسا  بغناىا الزراعي فإف ك فضبل عن ىذامن إمكانياهتا. ك ٭تدعها البحرية يسلب مشاريك 
أك قوة جذب على البحر.  تشعر بقوة طرد طبيعي على اليابس نكَف ت،هبا من الكفاية الذاتيةاقًتاك 
حد بعيد ك إف يكن على نطاؽ اكرب.  يف ىذا كلو تكرر فرنسا دكر اسبانيا ك توسعاهتا إُف ك
اٟتقيقة أهنا كرثت اسبانيا اسًتاتيجيا مثلما كرثت ىولندا الربتغاؿ. ككما كاف على اسبانيا أف ك 

 2 تتصدل لقوة ىولندا الطافرة . أفتواجو الربتغاؿ كاف على فرنسا 
 االستعمار الفرنسي في إفريقيا: -3

القارة  بقيت القارة اإلفريقية فًتة طويلة من الزمن مطركقة الساحل، لكن االتصاؿ بداخل 
كاف قليبل، ك ىكذا بقي قلب القارة ٣تهوال لؤلكربيُت حىت بدأت اٟتركة االستكشافية الكربل يف 

ـ بعد 15العصر اٟتديث. ك قد كانت اٟتركة االستكشافية اليت بدأىا الربتغاليوف يف القرف 
، ـ19اكتشاؼ رأس الرجاء الصاٌف، ك اليت اشتدت بعد ذلك قد كصلت إُف ذركهتا يف القرف 

. حيث تعترب الكشوفات اٞتغرافية 3بداية ٟتملة استعمارية عنيفة شنتها أكربا على القارة اإلفريقية
 4فاٖتة لبلستعمار اٟتديث، كما تعترب بداية تاريخ العبلقات بُت أكربا ك إفريقيا يف العصور اٟتديثة.

كاف مرتبط  ببل شك أف ىذا النشاط   ك ـ ،19نشطت حركة اكتشاؼ إفريقيا أثناء القرف 
 ك ذلك نتيجة للتطور الصناعي اليت ،  دة يف ىذه القارةباحتياج الدكؿ األكربية للمواد ا٠تاـ ا١توجو 

                                                           
 .88،ص المرجع السابقأشرؼ صاٌف ٤تمد السيد،  1
 .68، ص المرجع السابقٚتاؿ ٛتداف ،  2
 .70، صنفسو 3
 .29ص، 1975دار الثقافة للطباعة ك النشر ، القاىرة ،  ،إفريقيا في العالقات الدولية ، متوِف ك آخركف مد ٤ت 4
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قد ،  1 اكتشاؼ ىذه القارة كما ٕتد أف حركة الكشوؼ اٞتغرافية أك ٤تاكلة  األكربيُت. مت فيها 
 َتاخأ ك، 2ر النيجر ك الزمبَتمل ك هنا على ٣تارم ا١تياه ا٢تامة مع اكتشاؼ هنر النيبهالغيف سارت 

    قد كاف جيمس بركس أكؿ ا١تستكشفُت الذم اتصل  بالعرب ك درس لغتهم  ك .3هنر الكونغو
فقد تتبع ىذا  ،من ىنا جاء  اىتمامو بالقارة اإلفريقية ك ،ك عمل يف القنصلية الربيطانية يف اٞتزائر

كم إُف   110بام ك ىو هنر صغَت يبدأ على مسافة أبنهر  أاألخَت منابع النيل األزرؽ ك بد
يل األبيض لة مرة ثانية متتبعا النهر من نقطة التقائو مع النالرح دك عا ك، اٞتنوب من ْتَتة شاف 
قد نشر الرحالة كصفا كامبل لرحلتو يف سبع ٣تلدات تتناكؿ ٚتيع ك ، حيث تقع مدينة ا٠ترطـو

 4 .اليت نشرىا األزرؽة ٣ترل النيل ييحٓترائط توض اينبالببلد اليت جاؿ فيها م

أما إذا ٖتدثنا عن فرنسا على كجو ا٠تصوص، فقد استطاعت يف تارٮتها االستعمارم يف 
 العصر اٟتديث أف تكوف إمرباطوريتُت :

                                                           
 .219، ص 1999، دط، ا١تكتب اٞتامعي اٟتد يث،اإلسكندرية،تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر، بلؿ ٭تيج 1
ـ، ك عرؼ مقدار صبلحيتو 1850: هنر يف إفريقيا كصل إليو "ليفن غيستوف" ا١تستكشف الربيطاين عاـ الزمبيرينهر  2

،مطبعة عطايا لباب 2، طإفريقيا و حوض النيلللمبلحة. للمزيد ينظر: ٤تمد ٤تي الدين رزؽ، 
 .  82،ص1934ا٠تلق،مصر،

كم ، ينبع من ىضبة "كاتنغا" بُت زامبيا     4700يف إفريقيا طولو حواِف : أحد أكرب األهنار يف العاَف ك ثاين هنر نهر الكونغو 3
ـ حيث 1482ك زائَت ك ٬تتاز كسط إفريقيا االستوائية ك يصب يف احمليط األطلسي، اكتشفو ا١تبلح الربتغاِف "دييغو كاـ" سنة 

ى، مث دعي بعد ذلك "الكونغو" نسبة ١تملكة كصل إُف مصب النهر اليت دعاىا "زائَت" ك تعٍت باللغة الربتغالية ا١تياه العظم
ـ مناطق ىي اليـو أنغوال زائَت ك الكونغو . للمزيد ينظر: مسعود ا٠توند، 17ك  16إفريقية قوية  كانت تشمل يف القرنُت 

 .  163،ص1994،دار ركاد النهضة للنشر ك الطباعة ك التوزيع ،بَتكت،2جالموسوعة التاريخية الجغرافية 
 .  164،ص 2000،د.ط،دار ا١تعرفة اٞتامعية،اإلسكندرية،الفكر الجغرافي و الكشوف الجغرافيةإبراىيم، عيسى علي  4
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اإلمرباطورية األكُف بدأت يف القرف السابع عشر ك تقوضت أركاهنا بعد ىزٯتة فرنسا على اثر 
 ـ ك كاف ميداف نشاط الفرنسيُت يف ىذه ا١ترحلة : 1814حركب "نابليوف بونابارت" 

 ك جزر البحر الكارييب . العاَف اٞتديد كندا، -   
 .بوربوف(يف ا٢تند ك جزر احمليط األطلنطي )موريشيوس  -

ـ ك استطاع الفرنسيوف خبلؿ  1830أما اإلمرباطورية الثانية فتبدأ باحتبلؿ اٞتزائر عاـ 
ك يف  تونس ك أخَتا ا١تغرب ، مثاٞتزائر  نفوذىم يف مشاؿ إفريقيا انطبلقا من اٯتدك  ىذه ا١ترحلة أف

-السوداف الفرنسي-موريتانيا-)السنغاؿغرب القارة إُف ما أطلق عليو اسم إفريقيا الغربية الفرنسية  
فولتا العليا(.كىي مناطق تبلغ مساحتها ٨تو  -النيجر -داىومي -ساحل العاج-غينيا الفرنسية

السدس من مساحة القارة اإلٚتالية .كما مدت فرنسا نفوذىا إُف ما ٝتي بإفريقيا االستوائية 
ت فرنسا أقدامها يف الشرقي للقارة تثبف(، كيف الساحل )التشاد كسط إفريقيا الكونغو ك الغابو 

 1 .الصوماؿ الفرنسي باإلضافة إُف جزيرة مدغشقر

تبدأ اإلمرباطورية الثانية باحتبلؿ فرنسا للجزائر ،ك لكن يبلحظ أف نشاط فرنسا يف اٞتزائر 
ضلت اٞتزائر ٤تطة ك  .ـ َف يقابلو نشاط ٦تاثل يف أم منطقة أخرل من إفريقيا1830منذ عاـ 

ٔتقتضى مبدأ مونرك أقلعت فرنسا عن أية ٤تاكلة للتوسع يف  ك 1815لفرنسيُت فبعد عاـ أنظار ا
قررت حكومة شارؿ العاشر إنشاء مستعمرة يف كت التوسع يف القارة اإلفريقية ك ٘تس،  ك  أمريكا

احل اإلفريقي ا١تقابل سالقواعد على ال مشاؿ افريقيا حيث يستطيع األسطوؿ الفرنسي أف ٬تد بعض
ل لو حرية التنقل يف البحر ا١تتوسط كما كاف من الغرض من ذلك أيضا لفت انتباه أنضار تكف

بدال من الًتكيز على مشاكلهم الداخلية ، فصرح رئيس الوزراء ، 2الفرنسيُت خارج ببلدىم 

                                                           
 . 450ص ، 1980،القاىرة،2ط،رىااتعمسريخ كشف إفريقيا و اات، اٞتملعطى اهلل  شوقي  1
، دار (1914-1850الفرنسي)جهاد الممالك اإلسالمية في غرب إفريقيا ضد االستعمار إ٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت،  2

 . 59،ص1988ا١تريخ للنشر،الرياض، 
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ف اٟتملة على اٞتزائر ستجعل أنضار أيف ٣تلس الوزراء ب (polignac) "بوليناؾ"الفرنسي
   1.تجهة إُف ا٠تارج كاف النصر ا٠تارجي سيساعد على تقوية ا١تلكيةالشعب الفرنسي م

أكؿ فتح إلفريقيا يف العصر اٟتديث ككاف السبب  1830ائر عاـ ز يعترب استيبلء فرنسا على اٞت
ا١تباشر لذلك انو بعد اٟتركب النابوليونية مرت فرنسا بفًتة من الضعف ، كادت فيها أف تفقد 
ىيبتها الدكلية ككاف الشعب الفرنسي يف حالة قلق داخلي فاحتلت اٟتكومة الفرنسية اٞتزائر 

ظهار مقدرهتا على ا٠تركج من ضعفها كأهنا أصبحت لتحويل نظر الشعب إُف الناحية ا٠تارجية كإل
 2.من جديد قادرة على أف تسلك سلوكا إمرباطوريا

كقد حاكلت اٟتكومة الفرنسية بتربير استعماالهتا باٗتاذ شعار نقل اٟتضارة إُف الشعوب 
 األخرل ككانت تلك اٟتضارة يف نضرىم تعٍت ٖتويل السكاف إُف الديانة ا١تسيحية كنشر الثقافة

 Remplir notre)هم االلتزاـ بو  ي٢تم كاجبا حضاريا علأف بك اعترب الفرنسيوف      3الفرنسية

mission Civilisatrice) لباس إلانو كاف للتضليل ك  اأدركو  ك  كَف يقبل الفرنسيوف أنفسهم
نسي ، كشن أعضاء ا١تعارضة االستعمار ثوبا جذابا كقد عرض إرساؿ ٛتلة اٞتزائر الرأم العاـ الفر 

شعواء على اٟتكومة الفرنسية . كتأكدت الدكؿ األكربية من نوايا فرنسا ٕتاه اٞتزائر ، كما ٛتلة 
ف ركح التوسع ك الفتح عاطفة قوية يف فرنسا ،كَف تكتف بأ (Wilington)" توفالدكف "كلنغأكد 

 4.اطورية الفرنسية يف مشاؿ إفريقيا فرنسا باحتبل٢تا اٞتزائر فمضت يف فتوحاهتا حىت كونت اإلمرب 

 

                                                           
جامعة  -رسالة دكتوراة ،كلية اآلداب، (1906-1880) النيل أعاليالمنافسة الدولية في  ،عبده إبراىيمعلي  1

 .257، ص1977،القاىرة  اإلسكندرية ،
2
 . 60، صالمرجع السابقإ٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت،  

 49.، ص  المرجع السابق ،عبده  إبراىيمعلي  3
 .398ص ،  1970 ،بَتكت  ، دار النهضة العربية،دراسات في تاريخ العرب الحديث ،اٛتد عزت عبد الكرًن 4
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ر ظل ببطئ ك بعد احتبلؿ اٞتزائـ 1830يقيا فقد ظل تقدـ فرنسا حىت أما يف غرب إفر 
           بُت أنصار ا١تلكية ا١تؤيدين للتوسع االستعمارم كا١تعارضُت لو ك  بُتالرأم العاـ الفرنسي منقسما 

ك ،اإلخاء مهورية ٭تًتموف مبادئ اٟترية كا١تساكاة ك ٞتاٞتمهورية كلكل فريق رأيو ا٠تاص فأنصار اك 
رأكا بأنو ليس من حق فرنسا السيطرة على غَتىا من األمم أما أنصار  ا١تلكية ،فكانوا يردكف عودة 

ك رأكا ضركرة  (Napoléon Bonaparte)أ٣تاد لويس الرابع عشر،ك نابليوف بونابارت 
 امتداد اٟتضارة الفرنسية إُف األمم األخرل.

كرغم أف غزك اٞتزائر َف يبلقي ٧تاحا كبَتا بُت الناس ك لكن فكرة إنشاء إمرباطورية فرنسية 
 1 ك القت قبوال كبَتا . (1848-1870)نشطت خبلؿ فًتة حكم نابوليوف الثالث 

يقيا حىت منتصف ا٠تمسينيات من القرف إذا حاكلنا تلخيص السياسة الفرنسية يف غرب إفر 
ـ كانت ىي ا١تستعمرة الرئيسية ، 1626التاسع عشر، سنجد باف السنغاؿ اليت أسست منذ عاـ 

كانت الفكرة الرئيسية  ك ك االىتماـ هبا دكف غَتىا من ا١تناطق ، ك بذلت اٞتهود لتطويرىاكلذل
  يد من األراضي.ىي العمل على تامُت ا١تستعمرة  عدـ التوسع يف ضم ا١تز 

أما يف منطقة غينيا الفرنسية فقد تركز النشاط الفرنسي يف ا٠تمسينيات يف ا١تنطقة الساحلية 
اليت عرفت باسم اهنار اٞتنوب ،حيث  مت إنشاء الوكاالت ك ا١تراكز التجارية أما ا١تناطق الداخلية 

 2عليها خبلؿ ىذه الفًتة .٢تذه ا١تنطقة ك ىي فوتا جالوف فلم يتم تدعيم السيطرة الفرنسية 
سنجد بأف فرنسا كطدت نفوذىا يف ساحل العبيد عن طريق  ،ك إذا انتقلنا إُف ساحل غينيا

كذلك اتبعت نفس السياسة ك األسلوب مع   ،عهد ا١تعاىدات التجارية مع حكاـ ىذه ا١تنطقة
كلكن ينبغي أف نشَت باف اىتماـ  كسيٍت ، زعماء منطقة ساحل العاج يف كل من جراف بساـ ،

فرنسا بساحل غينيا حىت ا٠تمسينيات كاف اقل من غَتىا من ا١تناطق. كىكذا نبلحظ انو حىت 

                                                           
1
 . 60، صالمرجع السابقإ٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت،  

2
 . 61، صنفسو  
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 1848ا٠تمسينيات َف تتخذ فرنسا سياسة  توسعية يف غرب إفريقيا إال بعد ٣تيء نابليوف الثالث 
    1.و  -1870

، ك اليت أثرت بطبيعة اٟتاؿ على من ا١تتغَتات احمللية ك الدكلية ك قد تأثرت فرنسا ٔتجموعة
سنستعرض فيما يلي أىم ىذه  ، كعامة ك الفرنسية على كجو ا٠تصوص اٟتركة االستعمارية األكربية

 الظركؼ ك اليت نذكر منها: 
 :اسية بعد اضطربت أحواؿ فرنسا السيالحرب السبعينية و أثارىا على السياسة االستعمارية الفرنسية

اٟترب السبعينية فطمعت القول السياسية ا١تختلفة يف السلطة ك النفوذ ك اعتقد كل فريق بأنو 
أحق ك أصلح من غَته يف إدارة شؤكف الببلد، ك عندما كصلت إُف باريس أنباء تسليم "سيداف" 

ٞتمهوريُت إقامة ككقوع اإلمرباطور نابليوف الثالث أسَتا يف يد األ١تاف، أعلن على الفور فريق من ا
القتاؿ ك لكن َف تلبث ا١تقاكمة   ـ ك تأليف حكومة مؤقتة الستئناؼ1870سبتمرب 4ٚتهورية يف

 2.ارىاالفرنسية أف اهنارت ك اضطربت باريس إُف التسليم للجيش األ١تاين   ككضعت اٟترب أكز 
  Gules Grevyكضع دستور اٞتمهورية الثالثة ك مت انتخاب "جوؿ جريفي"  1875كيف عاـ 

 1879.3رئيسا للجمهورية  عاـ 

                                                           
1
 .62، صالمرجع السابق المرجع السابق،  إ٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت 
 ،القاىرة دار النهضة العربية،،التاريخ المعاصر اوربا من الحرب البروسية حتى الحرب العالمية االولى،  عبد العزيز نوار 2

 .221-220 ص -ص ،1979
رئيس للحكومة   Thiersالختيار مندكب فرنسا ١تؤ٘تر الصلح كاختَت تيَت  1871انتخبت ٚتعية كطنية يف فرباير عاـ  3

يف  إطناهباكثَتة فقد مزقت فرنسا الفنت الداخلية ك ضربت الفوضى   أعباءا١تؤقتة فوقع صلح فرانكفورت كلكنو كاجو بعد ذلك 
 ـحياهتا االقتصادية ،فوجو تيَت جهوده النتعاش الببلد ك حرص على تنظيم اٞتيش الفرنسي على النمط الربكسي اقتبس نظا

رفضت اٞتمعية الوطنية اختيار النظاـ اٞتمهورم الذم  أفبعد  1873كلكنو اضطر الستقامة عاـ  باريةاإلجا٠تدمة العسكرية 
ا١تلكية كلكن اٞتمعية  إلعادة أخَتة، فقاـ ٔتحاكلة  البوربوف أسرة إُفالذم اشتهر ٔتيلو  فكماىو ا م ا١تارشاؿاقًتحو ، فخلفو 

 .62،ص المرجع السابقهورية الثالثة.ينظر: إ٢تاـ ٤تمد الذىٍت ، اٞتمهورية ككضعت دستور للجم أقرت 1875الوطنية عاـ 
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، كانعكس ذلك بوضوح على ا١تصاٌف الفرنسية يف غرب إفريقياكقد أثرت اٟترب السبعينية على 
النفوذ الفرنسي كقد ٘تثل ذلك يف ىجر فرنسا ١تنشاهتا ك سحب فرقها العسكرية منها على النحو 

 التاِف : 
انسحبت الفرؽ الفرنسية من مستعمرة السنغاؿ ك ا١تستعمرة الرئيسية يف غرب إفريقيا ٦تا شكل 

 1.خطرا ا١تنطقة بأسرىا 

ت الفرنسية يف منطقة الفرنسية يف منطقة خليج غينيا ، إذ انسحبت الفرؽ ىجرت ا١تنشآ
 ،بفضل جهود بعض التجار الفرنسيُت الفرنسية من ا١تنطقة كلكن استمر الوجود الفرنسي فيها

ففي  ،كتدعى حقها التارٮتي يف ا١تنطقة بفضل جهود ىؤالء استطاعت فرنسا أف تستعيد حقوقهاك 
،  حىت بعد انسحاب الفرؽ الفرنسية منطقة ساحل العبيد استمرت ككالة ر٬تي يف العمل ك التجارة

كزميلو البلُت  (VERDIER)كذلك يف ساحل العاج نشط التاجر الفرنسي فردييو 
(Lapléne) ٧تحا يف بناء العديد من ا١تراكز التجارية ك استمر البلُت يف ا١تنطقة ١تدة عشرين  ك

 و األراضي الداخلية لساحل العاج.عاما مد خبل٢تا نشاطو ٨ت

نطقة الساحلية منها أم يف منطقة اهنار يف منطقة غينيا الفرنسية انكمش النفوذ الفرنسي يف ا١ت
 .استمرت التجارة الفرنسية يف ا١تنطقة "سندرفاؿ"لكن بفضل جهود اٞتنوب ك 

نتج عن انسحاب الفرؽ الفرنسية من ساحل غينيا كخاصة يف منطقيت ساحل العبيد ، كساحل 
ف بدأت بريطانيا ٘تد نفوذىا يف ىذه ا١تناطق . ك عندما استأنفت فرنسا نشاطها أالعاج ، 

ف ىذه بريطانيا بأ تنافس بُت الدكلتُت ،فأكدتاالستعمارم فيها ، أدل ذلك إُف حدكث 
األراضي َف تعد يف حوزة فرنسا طا١تا انسحبت منها بعد اٟترب السبعينية بينما ٘تسكت فرنسا 

 2 .ْتقوقها فيها

                                                           
1
 .63-62ص -، صالمرجع السابقإ٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت،  

 .  63،ص نفسو 2
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  نقطة البداية  1884كاف مؤ٘تر برلُت عاـ : و مشروع التقسيم 1885-1884مؤتمر برلين
التكالب على إفريقيا من قبل القول األكربية االستعمارية . للسباؽ ا١تسعور الذم عرؼ باسم 

كبينما مت استعمار الببلد العربية يف خبلؿ فًتة طويلة من الزمن ,٧تد أف التقسيم ك االحتبلؿ 
الفعلي االستعمارم إلفريقيا قد مت يف خبلؿ عقد كاحد فقط , كذلك أيضا بعكس ما حدث يف 

كبذلك تتميز إفريقيا باف   قطاع ٤تدد كبعد فًتة طويلة من الوقت.آسيا اليت امتد االستعمار فيها يف
اغلبها قد كقع ٖتت السيطرة االستعمارية يف فًتة كجيزة , كَف تكن هبا دكلة مستقلة )شكليا( سول 

 ليربيا كذلك ّتانب إثيوبيا.

كفرنسا كأ١تانيا( كقد ٘تت ا١تنافسة االستعمارية على إفريقيا بُت القول األكربية الكربل )بريطانيا 
ك ايطاليا( من جهة أخرل , ككاف النصيب األكرب  كبلجيكا الربتغاؿ من جهة كالقول الصغرل)

بالطبع للقول الكربل خاصة بريطانيا كفرنسا نسبة ٢تزٯتة أ١تانيا فيما بعد )اٟترب العا١تية األكُف( . 
أف بريطانيا ٖتركت من الشماؿ  ٧تد , كبينما توسعت فرنسا من الشماؿ الغريب بإتاه غرب إفريقيا

يطاليا إأما  ك أكغندا(. كينيا إفريقيا )  شرؽ  إُف عرب السوداف   النيل  مصر بإتاه  يف الشرقي 
فقد اقتسمت يف مرحلة تالية الصوماؿ )مع بريطانيا ك فرنسا(  كسيطرت على اريًتيا مث ليبيا فيما 

 1 بعد .
االستعمارم احملمـو على إفريقيا إال أف القول األكربية كيبلحظ انو بالرغم من التنافس 

االستعمارية قد ٧تحت يف عملية التقسيم االستعمارم دكف اللجوء للمواجهة العسكرية إذ التقت 
 2 مصاٟتها ا١تشًتكة يف االستعمار كتغلبت بالتاِف على ا٠تبلفات بالوسائل السلمية .

ليقرر مستقبل الكونغو ك تنسيق  1884وفمرب سنة انعقد ىذا ا١تؤ٘تر العا١تي األكريب يف ن
 أـ..ك حضره ٦تثلوف أربعة عشر دكلة أكربية ماعدا سويسرا كحضرتو الو، النشاط األكريب يف إفريقيا 

ككاف ىدؼ أ١تانيا ك فرنسا ٖتجيم نشاط بريطانيا يف الكونغو ك النيجر ك٫تا ، بصفة مراقب 

                                                           
 .60، ص المرجع السابقحسن سيد سليماف،  1

 .61، صنفسو 2
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ذا ا١تخطط فقبل انعقاد ا١تؤ٘تر ٗتلت عن بريطانيا على علم هبا١تدخبلف لقلب إفريقيا , ككانت 
دكرا ىاما يف ىذا ا١تؤ٘تر إذ كسب كبل من فرنسا  1معاىدهتا مع الربتغاؿ كلقب لعب ا١تلك ليوبولد

 : ـ كقد قرر ما يلي1885فيفرم 20ك أ١تانيا إُف جانبو ك انفض ا١تؤ٘تر يف 
ل بلدا إفريقيا ك تعٍت الدكؿ األخرل هبذا االحتبلؿ ف أم دكلة أكربية ٖتتاتفق ا١تؤ٘تركف على أ -

٭تق ٢تا أف تستعمر ىذا البلد فيما بعد ، ككاف ىذا القرار ٔتثابة الضوء األخضر للتكالب على 
 2إفريقيا ك دعوة للتنافس االستعمارم االمربياِف.

 تقرير حرية التجارة يف حوضي الكونغو النيجر ك االلتزاـ ْترية ا١تبلحة .  -
 عًتاؼ بدكلة الكونغو اٟترة اليت أصبحت فيما بعد من ٦تتلكات  بلجيكا .اال -
 العمل على القضاء على ٕتارة العبيد ك مطاردهتا كالقضاء عليها . -
عدـ فرض أم دكلة ٛتايتها على دكلة ساحلية يف غرب إفريقيا دكف أف تعلن ذلك الدكؿ  -

 األخرل ا١توقعة على ىذا االتفاؽ .
ٛتاية عن منطقة من القارة اإلفريقية  دكف أف تكوف ىذه اٟتماية مؤيدة  عدـ إعبلف أية دكلة -

  3 باحتبلؿ فعلي ٢تذه ا١تنطقة .
كرب أ، ٟتيازة 4"بسمارؾ" رأسهانيا ك على ا١تأجهود  ىاىذا النص من االتفاقية كاف كراء إف

يف توسعها االستعمارم ، على كل حاؿ ٧تد  التأخرلتعويض  اإلفريقية  األرضمساحة ٦تكنة يف 
لعملية السعي ا١تتواصل المتبلؾ ا١تستعمرات اليت  األساسيةمؤ٘تر برلُت قد اكتفى بوضع القواعد  أف

                                                           
، ينظر :  1885عاـ  إفريقياانشأ دكلة الكونغو يف  1909-1865: ملك بلجيكا  (leopold 2)ليوبولد الثاين  1

 .506، ص2008دار ا١تشرؽ، بَتكت،  ،)جزء األعالم( منجد اللغة و االعالم
 .133، ص1997 ،،منشورات اٞتامعة ا١تفتوحة ،بنغازم تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر، موسىفيصل ٤تمد  2

 .134ص ، نفسو  3
مستشارا  أصبح، األ١تانيةعمل على ٖتقيق الوحدة  أ١تاين: سياسي  1815 -1898 :( bismark) سمارؾب  4
منجد اللغة  ر:ظنيلة استعمارية ،ك ك د أكربيةـ كجعل من ببلده قوة 1870مرباطورية بعد االنتصار على فرنسا عاـ لئل
 .128ص،  المرجع السابق ، األعالمو 
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تعد العدة لتحديد ٗتـو مناطق نفوذىم  األكربيةالدكؿ  أخذتتلت انعقاد ا١تؤ٘تر ، فبعد ا١تؤ٘تر 
ك ايطاليا ك  أ١تانياحوزة كل من بريطانيا ك فرنسا ، دخلت يف  األسلوبك ٔتوجب    ا١تتضاربة

بلجيكا ك اسبانيا ك الربتغاؿ ، مناطق شاسعة ٘تتد إُف ما كراء  ا١تناطق الداخلية اليت كانوا قد 
  1 نشؤكىا.أ

ك من قواعد٫تا ، ك شرقو  اإلفريقيفقد اندفعت مكل من بريطانيا ك فرنسا مثبل إُف الشماؿ 
يف حُت توجهت فرنسا ٨تو الوصوؿ إُف ٦تتلكاهتا ، منطقة النيجر ك نيجَتيا زت بريطانيا على كتار 

ا١تمتدة من  األراضيعلى طوؿ  إمرباطوريةضمن ٥تطط استعمارم شامل لبناء ، إُف ْتَتة التشاد 
 األكربيةاكالت القول ٤تمؤ٘تر برلُت جاء تتو٬تا ٞتهود ك  أفك ىكذا ٧تد  .لكونغوااٞتزائر إُف 

 األكربية، كما انو ٙترة من ٙتار الدبلوماسية  اإلفريقيةيم عملية التكالب ك السيطرة على القارة نظلت
قبل انعقاد  إفريقيا. كتكشف لنا النظرة الشمولية ٠تريطة 2البها للسيطرة على القارة برمتهايف تك
ثل ىذا اٞتزء كانت ٖتت السيطرة االستعمارية ، كيتم  إفريقيامن مساحة  %10حواِف  أفا١تؤ٘تر 

لصورة تغَتت الضئيل فقط يف سيطرة فرنسا على اٞتزائر ك بريطانيا يف جنوب القارة ، كلكن ىذه ا
نظمت  أفبعد ،  اإلفريقيةذا يكوف مؤ٘تر برلُت قد غَت ا١تبلمح الرئيسية للقارة ٘تاما بعد مؤ٘تر كهب

تضل بصمات ىذا ا١تؤ٘تر  ك،  إفريقياعلى  األكريبعمليات السيطرة كبذلك تنتهي قصة الصراع 
  3 ة تنعكس عليها حىت بعد استقبل٢تا.السلبي أثارهك 

 تخذأف ،فيما بينها إفريقيا األكربيةكاف مؤ٘تر برلُت االجتماع الذم قسمت فيو الدكؿ 
مناطق ىي سَتاليوف ك ساحل الذىب "غانا"  أربعاستولت ا٧تلًتا على ك ، مركف كالطوغواالك أ١تانيا

 إفريقياطلقت عليها اسم أ اى مساحة شاسعة جدلفرنسا فقد استولت ع أما، غامبيانيجَتيا ك ك 
        (البينُت)ك لنيجر ك الداىومي  (ماِف)السوداف الفرنسي كمشلت السنغاؿ ك ، فرنسية الغربيةلا

                                                           
1
،ا١تكتب اٞتامعي 1ط، الحرب العالمية الثانية إلىالحديث والمعاصر من عصر النهضة  أورباتاريخ  ميبلد ا١تقرحي،  

 .233ص ،1995 اٟتديث ، بنغازم،

 . 234، ص نفسو  2
3

 .22،ص1989 ،سلسلة عاَف ا١تعرفة ،الكويت، فريقياالمسلمون واالستعمار إل، إبراىيمعبد اهلل عبد الرزاؽ   
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       .إفريقيارض أىي رقعة ىائلة من  انيا كتك موري (بركينافاسو)ساحل العاج ك غينيا ك فولتا العليا ك 
٢تجة ٥تتلفة  120من  أكثرالغربية الفرنسية عددا كبَتا من القبائل اليت تتكلم  إفريقياكتضم 

سية ، ساحل العاج ، فولتا ، غينيا الفرن ماِفانيا ، ت: السنغاؿ ، موريىي أقساـ 8إُف  ةقسمم
ك ٘تثلت يف تشاد  ،االستوائية إفريقياشكلت  أخرل أقاليم أربعإُف  إضافة، ومي، النيجر، داىالعليا

الفرنسية  إفريقيايف  اإلدارية، من بُت تلك ا١تناطق الوسطى كالكونغو الفرنسي إفريقياك  الغابوفك 
  1 من مدينة ساف لويس السنغالية . انيا اليت كانت تديرىاتالغربية ٧تد موري

 التوسع االستعماري الفرنسي في المغرب العربي: -4

 :الفرنسي في إفريقياالسياسة العامة لالستعمار  -4-1
شهدت القارة اإلفريقية عامة ك ا١تغرب العريب على كجو ا٠تصوص موجة من التكالب االستعمارم 

الوسائل ٕتسدت يف ٣تموعة من الطرؽ ك  ـ ،20ك ؽ  19األكركيب خبلؿ الفًتة ا١تمتدة ما بُت ؽ 
 2 وهبا.اليت ىدفت إُف بسط النفوذ ك ا٢تيمنة  على دكؿ القارة ك إخضاع كافة شع

 : ىي ٚتلة األساليب ك الوسائل اليت اتبعتها الدكؿ  مفهوم السياسة االستعمارية
اإلمربيالية إلخضاع مستعمراهتا على شكل ٣تموعة من القوانُت ك ا١تراسيم ، أدت ىذه السياسة 

اجملازر االستغبلؿ ، التفرقة ، إُف القمع ، العنف ، النفي اإلبادة اٞتماعية ، النهب ك السلب ، 
 3 التنصَت ...ك 
 
 
 

                                                           

 .21، ص1987 ،الدكحة ، ،دار الثقافة1ط ،تاريخ افريقيا الحديث و المعاصرشوقي اٞتمل ك عبد اهلل عبد الرزاؽ ،  1
 .61،ص6186،  دار ا١تعرفة للتوزيع ك للنشر، اٞتزائر ،االستعمار الفرنسي في المغرب العربي كلود ىنرم ،  2

 .61ص ،نفسو  3
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 طرق ووسائل تنفيذ المخططات االستعمارية : 
  كتنقسم إُف : :الطرق 

 مباشرة :*   
 (.فرنسا يف اٞتزائر)إخضاع ا١تستعمرات بالقوة العسكرية ك القمع  -            
 (.سياسة اإلدماج)طمس شخصية اجملتمعات ا١تستعمرة -            

 غَت مباشرة: *   
 إبقاء السلطة يف أيدم رؤساء العشائر ك القبائل .-            

ربط السلطة الوطنية  باٟتاكم العاـ الفرنسي أك اال٧تليزم يف اٗتاذ القرار لتسيَت -            
شؤكف اٟتكم مثل : اٟتماية الربيطانية على مصر ، اٟتماية الفرنسية على تونس ك ا١تغرب ، 

 1 ١تشرؽ العريب ك الغرب اإلفريقي.االنتداب األكركيب يف ا
  الوسائل: 

 .ريق االمتيازات ٔتختلف أنواعهاعن ط-         
 دكر الشركات التجارية ك البنوؾ األكركبية.-            
  (.ديوف يف تونس)التدخل بدعول ٛتاية األمواؿ -            
مؤ٘تر ساف سايكس بيكو،) الدكليةكقوانُت الشرعية  االتفاقيات كالوعود السرية-            

 2.(ورٯت
  : انعكاسات السياسة االستعمارية 
: سياسيا 

بُت  إثارة مشاكل األقليات كالقوميات كتغذية النزاعات اٟتدكدية مثل : مشكلة كشمَت-     
 إثيوبيا ايريتَتيا .ك النزاع اٟتدكدم بُت  ا٢تند ك الباكستاف

                                                           
 .61،ص8001،،  ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ، اٞتزائر االستعمار و التحرر في إفريقيا و آسيا تاريخ عبد اٟتميد زكزك ، 1

 .641ـ،ص6114،  دار ا١تعارؼ ، مصر ، فصول من الماضي و الحاضر –إفريقيا  أٛتد طاىر ، 2
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 ا١تهاجرين .ظهور مشاكل البلجئُت ك -          
 (.اٟتركة الصهيونية)ظهور حركات عنصرية استعمارية -          

 1 تغيَت ا٠تريطة السياسية إلفريقيا ك أسيا .-          
 : اقتصاديا و اجتماعيا 
 هنب ك استنزاؼ خَتات الشعوب ا١تستعمرة . -          

 عرقلة التنمية يف ا١تستعمرات  كربط اقتصادىا باالقتصاد األكركيب .  -          
 تعميق اإلحساس بالفوارؽ العرقية ك اٟتضارية  -          
 ظهور ٩تبة موالية لبلستعمار  -          
 2 ظهور سياسة ا١تيز العنصرم كسوء األحواؿ االجتماعية . -          

 :جزائر و موريتانيااالستعمارية الفرنسية في الاإلستراتيجية  -4-2
ٯتكن القوؿ أف السيطرة االستعمارية على العاَف العريب كانت بطيئة جدا حيث أهنا َف تكتمل 

 كعلى ثبلث مراحل :  1920إُف  1830أم يف الفًتة من  ،إال يف خبلؿ حواِف تسعُت عاما 
اٞتزائر ٖتت قبضة االستعمار الفرنسي مرحلة ثبلثينيات القرف التاسع عشر حيث كقعت   -
 .1830عاـ 

مرحلة ٙتانينات القرف التاسع عشر حيث مدت فرنسا نفوذىا من اٞتزائر شرقا إُف تونس عاـ  -
1881 . 

كما ربطت فرنسا مستعمراهتا يف غرب إفريقيا باٞتزائر عن طريق فرض اٟتماية على موريتانيا   -
 مشركع "موريتانيا الغربية". ـ ، بفضل جهود كبوالين صاحب1905سنة 

                                                           
ـ، 6111، ليبيا ،-بنغازم-، منشورات اٞتامعة ا١تفتوحةإفريقيا الحديث و المعاصر تاريخ موجز فيصل ٤تمد موسى، 1

 .611ص
، منشورات ا١تركز الوطٍت 6، طاالستيطانية  في المجتمع الجزائريأثار السياسة االستعمارية و  ٣تموعة مؤلفُت ، 2

 .646، ص8001للدراسات ، اٞتزائر ،
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العقد الثاين من القرف العشرين قبل كيف أثناء اٟترب العا١تية األكُف حيث بدأت ايطاليا  -
بينما توسعت فرنسا من اٞتزائر غربا ٨تو  1912 – 1911باقتطاع ليبيا من الدكلة العثمانية يف 

اِف )أك الريف ا١تغريب ( إضافة حيث احتفظت اسبانيا باٞتزء الشم 1912ا١تغرب األقصى يف عاـ 
 1 للصحراء الغربية .

 :االستعمار الفرنسي للجزائر 
كانت الدكؿ االستعمارية الكربل كعلى رأسها فرنسا تطمع إُف االستيبلء على اٞتزائر من 
خبلؿ عدة مشاريع، ففكرة استعمار اٞتزائر مشركع فرنسي قدًن، سبق حادثة ا١تركحة الشهَتة 

من أجل إقامة  2فقد سعت  فرنسا الحتبلؿ  اٞتزائر من زمن  فركنسوا األكؿقركف  1ْتواِف 
ٖتويل البحر األبيض   3. ككاف أمل نابليوف بونابارتفرنسا إمرباطورية كبَتة قريبة من الوطن األـ 

كضعية خاصة يف قلب ا١تنظومة االستعمارية.   ، ك قد شغلت اٞتزائر4 ا١تتوسط إُف ْتَتة فرنسية

                                                           
 .59، ص المرجع السابقحسن سيد سليماف،  1

ـ، ىو ابن شارؿ 6441إُف  6464ـ، حكم فرنسا من 6414: كلد يف سبتمرب François 1er فرونسوا األول 2
أكرلياف  ، عُت دكقا عبل فالو كاف ألمو كأختو الفضل يف أف يصبح ملكا، شارؾ يف اٟتركب اإليطالية ضد شارؿ ا٠تامس يف 

 Collègeة يف فرنسا ، أسس ـ ، استبدؿ الفرنسية بالبلتينية يف دكاكين الدكلة، شجع حركة األدب ك الفن ك النهض6411

de France ـ. ينظر:6441ـ، تويف يف مارس 6414ـ ك 6488، عقد العثمانيُت معاىديت 
,New York Macmillan Prince of the Renaissance , Seward Desmond

.Publishing, France,1973  
، ك ىو قائد عسكرم ك حاكم فرنسا يف  6111أكت  64نابليوف بونابرت، كلد ٔتدينة أجاكسيو ّتزيرة كورسيكا يف  3

ـ، يعتربه بعض ا١تؤرخُت أحد 61ـ ، ك ملك إيطاليا ك إمرباطور الفرنسيُت يف العقد األكؿ من القرف 68آكاخر  القرف 
اه كاحدا من الطغاة الذين مارسوا اٟتكم الدكتاتورم، أثرت سياستو مؤسسي فرنسا اٟتديثة ا١تدنية ، أما البعض األخر فَت 

بشكل كبَت يف أكربا بفعل ٛتبلتو العسكرية اليت دمرت اٞتيش الفرنسي ، ك بعد اهنزامو يف معركة " كاترلو" عقد "مؤ٘تر فيينا" 
شخصيات ال ينساىا ن أبو الركس ، ـ نفي نابليوف إُف جزيرة "سانت ىيلينا" ك مكث هبا إُف حُت كفاتو.  ينظر: أٯت6864
، مكتبة إبن سينا ، 6، ط  نابليون بونابارت إمبراطور فرنسا الذي اكتسح أوربا و وقع في الفخ الروسي -التاريخ

 . 68-1ـ ، ص ص 8061القاىرة، 
، ص 8004عنابة، ،دار العلـو للنشر ك التوزيع، تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية االستقالل، صاٌف فركوس 4

618. 
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البوابة اليت تسللت منها إُف بقية بلداف ا١تغرب العريب، كرأت فيها امتدادىا الطبيعي نظرا ككانت 
  1 لقرهبا اٞتغرايف منها.

كانت القول الرأٝتالية األكركبية ،ـ 61ففي أكاخر القرف الثامن عشر كالربع األكؿ من ؽ 
لكرة األرضية تريد استعمارىا كمنها الربيطانية كالفرنسية قد صوبت نظرىا ٨تو النصف اٞتنويب من ا

ها كاضطهاد شعوهبا، كيف خضم التنافس كالتكالب بُت ىذه القول يكهنب خَتاهتا كاحتبلؿ أراض
 ،كقعت اٞتزائر يف قبضة االستعمار الفرنسي الذم ٘تكن من إحكاـ قبضتو على اٞتزائر بأكملها

على أرضها أزيد من مائة كثبلثُت  كىو الذم كاف أقول اٞتيوش األكركبية يف تلك الفًتة، فقد  أقاـ
 2 سنة.

، استفاد أكثر من سياستو يف اٟتكم من الظركؼ الداخلية 3أكيد كأف شارؿ العاشر 
، 4كا٠تارجية اليت ٝتحت بتحقيق ا١تشركع الذم كاف مسطرا منذ زمن بعيد يف نوايا فرنسا التوسعية

ٖتاليلهم لتاريخ اٞتزائر بأف سبب  كاٟتقيقة أف ىناؾ بعضا من الكتاب الذين يعطوف انطباعا يف
إقداـ فرنسا على غزك اٞتزائر كالقضاء على الدكلة اٞتزائرية كتعويضها بسلطة استعمارية جديدة، 

                                                           
، ص 8061،دار ا٢تدل، اٞتزائر، 4591، 4599السياسة الفرنسية في الجزائر وانعكاسها على الثورة أٛتد طاس،  1

88. 
، 8064، منشورات بن مرابط، قسنطينة، 4595-4545الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين صاٌف بلحاج،  2

 .68ص

، من مؤيدم النظاـ 6884الفرنسية ، توُف حكم فرنسا عاـ  فأحد ملوؾ أسرة آؿ بوربو  charles x شارل العاشر 3
الرجعي ا١تتطرؼ ما أدل إُف معارضتو بشدة من معظم االٕتاىات السياسية ، ىذه ا١تعارضة دفعت بو إُف إعطاء ا١تزيد من 

ـ 6810ر لتثبيت حكمو ، غَت أف ثورة جويلية االمتيازات لطبقة النببلء ك األسياد ، قاـ بإعداد ٛتلة عسكرية على اٞتزائ
 أطاحت بو ك بسياستو .ينظر:

.Castelot André , Charle  X, Lib Académique Périn , Paris , 1988 
، تر:عبد السبلـ عزيزم، اٞتزائر، دار القصبة، 4191-4191االستعمار وسياسة االستيعاب في الجزائر ٚتاؿ خرشي،  4

 .88،ص 8001
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، كاٟتقيقة أف ٢تذا الغزك 68811يرجع إُف حادثة ا١تركحة بُت الدام كقنصل فرنسا باٞتزائر عاـ 
  2عدة أسباب ٥تفية كمعلن عنها.

سياسة كاقتصادية كدينية،  3الحتبلؿ اٞتزائر َف تأت من فراغ بل لعدة دكافعإف رغبة فرنسا 
فقد كانت فرنسا ترغب يف التخلص من القوة اٞتزائرية، كشجع كضعها الداخلي يف تنفيذ اٟتملة، 
ككانت الوضعية ا١تالية كاالقتصادية ك٪تو اٟتركة الصناعية كلها تدفع إل٬تاد موقع اٞتزائر كاالستحواذ 

خزينتها كمواردىا االقتصادية، كحضر الدافع الديٍت الصلييب بقوة باعتبار أف ىذه اٟتملة  على
 4اكتست طابعا دينيا ٔتباركة من البابا ك٘تثل انتصارا على اإلسبلـ.

 الفرنسية على موريتانيا حماية ال: 
بفرض اٟتماية إال أف ىذا األسلوب تغَت ، تبنت فرنسا سياسة اٟتكم ا١تباشر يف مستعمراهتا

الذم أسس اإلدارة غَت ا١تباشرة يف  ،"كبوالين" ا١تستشرؽ الفرنسي موريتانيا كىذا راجع إُف على 5
 كغَتىا من القبائل ا١توريتانية اكنة "بداية األمر عن طريق رؤساء القبائل الكربل كػ" الًتازرة ك الرب 

                                                           
 .66، ص المرجع السابق، المقاومة الجزائرية تحت لواء األمير عبد القادرإٝتاعيل العريب،  1

، ص 8004، دار الغرب اإلسبلمي،بَتكت،8،ط4591التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش،  2
844. 

-المغرب-الجزائر–تونس -)ليبياوالمعاصرتاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث أحمد إسماعيل راشد،   3
 .233-231ص  -ص ،2004، دار النهضة العربية للطباعة للنشر ك التوزيع،بَتكت ،1،طموريتانيا( 

 .80-61ص   -، ص6111، اٞتزائر، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية،  من قضايا تاريخ الجزائر المعاصرإبراىيم مياسي،   4

: الدفاع عن الببلد احملمية كمراقبة سياستها ا٠تارجية، كاٟتماية ال ٗتتلف عن االستعمار يف ا٢تدؼ كىي تًتؾ الحماية 5
الشعب ٖتت كىم االستقبلؿ كاستغبللو ٕتاريا كاقتصاديا يف الوقت نفسو كىو نظاـ ابتدعو جوؿ فَتم يقضي بإسكات 

ة،  كا١تعارضة الداخلية كوف اٟتكومة َف تتورط يف أعباء مالية جديدة ا١تعارضة ا٠تارجية بعدـ القضاء على كياف الدكلة احملمي
 .110، ص المرجع السابق. ينظر شوقي عطا اهلل اٞتمل، (أزمة الديوف)
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قامت السلطات  1903ة ، كبعد أف عقدت معاىدالببلد حيث حرص على إشراكهم يف إدارة
 1الفرنسية بتحصيل الضرائب كتعيُت القضاة .

اتبعت سياسة اإلقليم ا١تدين اليت نصت على  ـ،1920-1904كخبلؿ فًتة ا١تمتدة من 
ـ بواِف موريتانيا مع 1921ك عُت على رأسها مفوض عاـ استبدؿ يف ، تقسيم الببلد إُف دكائر 

 2الفرنسيُت . بقاء السلطة يف أيدم
ت السلطات الفرنسية اىتماما خاصا لتشجيع الرأٝتاؿ الفرنسي ك ذلك باستغبلؿ الثركة أكل

اٟتيوانية ك مناجم ا١تلح ، كبعد اكتشاؼ اٟتديد ك النحاس ازدادت ىيمنة الشركات االحتكارية يف 
  قَت ك التجويع ٖتت ضغط الضرائب .الببلد ك تعرض ا١توريتانيوف ١تختلف أشكاؿ التف

كما طوقت األكقاؼ ك ا١توارد ا١تالية   ،اجملتمع ا١توريتاين إُفنع الزيارات العلمية قامت فرنسا ٔت
للطرؽ الصوفية ك بذلت  جهودا جبارة يف نشر ثقافتها ك ٦تارسة الفرنسة كمنع اللغة احمللية يف 

، معتمدة يف ذلك على اإلغراءات ا١تادية ك ا١تعنوية  1924مام  10ا١تدارس ٔتوجب مرسـو 
 3 ٌف االستعمارية يف دكلة موريتانيا .لتكوين ٩تبة بأفكار فرنسية تعمل على ضماف كخدمة ا١تصا

 

 

 

 

                                                           
1  Guernier Eugène, Afrique Occidentale Française ,Tome Encyclopédia 

colonial et Mauritanie ,Paris, 1949, P101 .  
، رسالة مقدمة لنيل (1090-1003الطريقة القادرية واإلستعمار الفرنسي في موريتانيا )علي بدكم علي سا١تاف،  2

 .188، ص 2003شهادة ا١تاجستَت يف الدراسات اإلفريقية من قسم التاريخ ) التاريخ اٟتديث كا١تعاصر(، جامعة القاىرة،

 .810، ص8004، دار أسامة ،  عماف ،  الحديثموسوعة التاريخ العربي المعاصر و مفيد الزيدم ،  3
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II.  االستشراقاالستعمار الفرنسي و  :  

كضع ا١تشركع االستعمارم األكريب اٟتديث ، منظومة متكاملة من الوسائل اليت ٬تب 
تسخَتىا، ٠تدمة أىدافو التوسعية . لذلك أكُف اىتماما خاصا بدراسة األكضاع االجتماعية اليت  

شىت ا١تيادين، كانت تعاين منها تلك الدكؿ ا١تستهدفة، فأطلقوا جيوشهم من الباحثُت يف 
إلمكانيات لدراسة  تلك الشعوب، ليهيئوا الساحة للمرحلة األخَتة ك ىي الغزك زكدكىم بكل اك 

السياسية ، العرقية ، الدينية  ، بعد أف  قاموا بتشريح األكضاع ) االجتماعية ، العسكرم
ك قد كاف االىتماـ بارزا باجملاؿ االثنوغرايف ك أبعاده ، يف ٖتديد    الثقافية...( يف تلك البلداف.ك 

الشعوب ك تركيباهتا، فاستحدثت يف ذلك علما مستقبل بذاتو ىو علم "الدراسات  طبيعة
  1االستشراقية".

  تعريف االستشراق: .1
 :ك"الشركؽ" ك ىي شركؽ  مشتق من كلمة "الشرؽ" ك "ا١تشرؽ" يكسر الراء لغة ،

ك شرؽ أم أخذ يف ناحية الشرؽ ، ك السُت يف كلمة االستشراؽ يفيد الطلب أم  الشمس
. أما ا١تعاجم العربية من خبلؿ ْتث " ٝتايلوفيتش" ك يف استنادىا  2دراسة يف الشرؽطلب 

صار تشراؽ( أدخل نفسو يف أىل الشرؽ ك لقواعد الصرؼ ك علم االشتقاؽ فتذكر أف معٌت )االس
  3 منهم.

                                                           
، 5، مقاؿ تارٮتي يف ٣تلة "دراسات"،ع االستشراق  الفرنسي و توظيفو االثنوغرافي  في الجزائرمسعود بودربالة  ،  1

 .1ـ ،ص 2016،اٞتزائر ،  2قسنطينة –منشورات جامعة األمَت عبدالقادر للعلـو اإلسبلمية 
دراسة مقارنة بين وجهة النظر  االستشراق و التاريخ اإلسالمي )القرون اإلسالمية األولى(،  فاركؽ عمر فوزم 2

 .29ـ ، ص 1998، قسم التاريخ، جامعة آؿ البيت األىلية ،  1، ط و وجهة النظر األوربية اإلسالمية 
ـ ،ص 1980عارؼ،القاىرة ،، د ط ، دار ا١تفلسفة االستشراق و أثرىا في األدب العربي المعاصرأٛتد ٝتايلوفيتش،  3

21. 
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 لغات يف تبحر من" بأنو،  ( Oreintalist) ا١تستشرؽ فيحدد اٞتديد كسفوردأ قاموس أما
رؼ اليت تتعلق بالشعوب الشرقية . ك يعرفو القاموس الفرنسي بأنو ٣تموعة ا١تعا 1 كآدابو الشرؽ

لغاهتم، ك تارٮتهم ك حضارهتم ك معارفهم. االستشراؽ إذف مشتق من الشرؽ ك بالتدقيق الشرؽ ك 
. ك يرل آخركف بأنو 2العريب اإلسبلمي ، ك ىناؾ من يعرفو بأنو علم الشرؽ أك علم العاَف الشرقي

  3اإل١تاـ باللغات الشرقية.
  :ال ٯتكن ٖتديد مفهـو كاحد لبلستشراؽ حيث ٧تد لو الكثَت من التعريفات  اصطالحا

 4 حسب آراء علماء العرب ك علماء الغرب ، يف ٤تاكلة لوضع تعريف ٤تدد االصطبلح.
ربيُت نأخذ رأم "بارت" الذم يعرفو بأنو يعلم ٮتتص بفقو اللغة الغالعلماء من آراء  -

و علم يدرس لغات العاَف الشرقي )ا١تناطق فه، 5 ىو علم الشرؽ ، أك علم العاَف الشرقي خاصة،
شرقيُت الفاالستشراؽ ىو دراسات غَت . 6ماضيوكحضارتو ك٣تتمعاتو كحاضره ك  تراثوالشرقية( ك 

ٟتضارات الشرؽ ك أديانو ك لغاتو ك تارٮتو كعلومو كأحوالو االجتماعية، كباألخص حضارة 
  7 أحواؿ ا١تسلمُت يف ٥تتلف العصور.اإلسبلـ ك 

                                                           

 
1
ـ،  1996،القاىرة ، للبنانية ا١تصرية ،دار 1،ط اإلسالمي الفكر نقد ميزان في االستشراق، السياح الرحيم عبد أٛتد 

 .1ص
 

2
،رسالة مقدمة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف العلـو الشرعية  لتفسير القرآن الكريم الفهم االستشراقي،  عادؿ ماجد ٤تمد 

 .7 ـ، ص 2008،العراؽ ، اإلسبلمية ،كلية الفقو جامعة الكوفة
3

الثقافة اإلسالمية في مواجهة التحديات )دراسة معاصرة ألبرز التيارات المناوئة ،  عدناف ٤تمد زكزك ك آخركف  
 .112 ،قطر،د ت، ص ،د ط ،مركز اٟتكمة لإلسالم(

-60ـ،ص 6111، الدار ا١تصرية اللبنانية،القاىرة ،اإلسالميمن قضايا االستشراق في ميزان نقد الفكر مراد ٭تي،  4
 .66ص

، تر: مصطفى ماىر ، دار الكتاب العريب للطباعة الدراسات العربية و اإلسالمية في الجامعات األلمانيةركدم بارت ،  5
 .66ـ ، ص 6110ك النشر، القاىرة،  

 .8ـ ، ص 6184جامعة بغداد ، العراؽ ،   مناىج المستشرقين،٤تمد سعدكف الساموؾ ،  6

 .468، دار هنضة مصر للطبع ك النشر، القاىرة ، د ت ، ص 4ط  ،تاريخ األدب العربيأٛتد حسن الزيات ،  7
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ك الوسيلة لدرس كيفية النفوذ ا١تتبادؿ بُت الشرؽ  »علم االستشراؽ قائبل : 1ك يعرؼ جويدم
أف نقوؿ إف الغرض األساسي ٢تذا العلم ليس  ، بل نستطيع "علم الشرؽ"ك الغرب إ٪تا ىو 

مقصورا على ٣ترد دراسة اللغات...، بل من ا١تمكن أيضا أنو بناء على االرتباط ا١تتُت بُت التمدف 
الغريب ك التمدف الشرقي ، ليس علم الشرؽ إال بابا من أبواب التاريخ اإلنساين...، ك علم الشرؽ 

يف دراسة أحواؿ الشعوب الشرقية يتعمق Science de L´esprit) )علم من علـو الركح 
 2 «.لغاهتا ك..، مث يستفيد من البحوث اٞتغرافية ك الطبيعيةك 

أما علماء العرب فلم يتفقا على مفهـو ٤تدد، فقد ذىبوا  يف فهمهم لبلستشراؽ إُف  -
 منهم أٛتد حسن الزيات الذم يعرفو بقولو:. ك 3مذاىب عديدة البد من اإلشارة إُف بعضها

كآدابو كعلومو كعاداتو، كمعتقداتو لغاتو ـ دراسة الغربيُت لتاريخ الشرؽ كأ٦تو ك االستشراؽ اليو »
بو دراسة العربية لصلتها بالدين، كدراسة العربية  لكنو يف العصور الوسيطة كاف يقصدكأساطَته، ك 

بغداد كالقاىرة من ه مغمورا ٔتا تشعو منائر ، إذ بينما كاف الشرؽ أدناه إُف أقصالعبلقتها بالعلم
 4«.العلم أضواء ا١تدينة ك 

                                                           
ـ  من أسرة عريقة ينتسب إُف ا١تستول العاِف من الطبقة الوسطى ك 6844مام  16: كلد يف مدينة ركما يف  جويدي 1

من العلماء ك أرباب ا١تهن اٟترة ك رجاؿ الكنيسة الكاثوليكية. ينظر: عبد الرٛتن  بدكم ، موسوعة إليها انتسب العديد 
 .868ـ ، ص 6111، دار العلم للمبليُت، بَتكت ،   1ا١تستشرقُت، ط 

د ط ، د د ف ، د ت ، ص  ،(من قضايا االستشراق بحوث و دراسات )ردود على شبهات المستشرقين ٭تي مراد ،  2
81. 

دار الكتاب الوطنية،  ،(مطروحات نقدية للطروح االستشراقية)االستشراق و اإلسالم خالد إبراىيم احملجويب  3
 .68، ص  8008ليبيا،

 .84، ص المرجع السابقنقبل عن : ٭تي مراد ،  4
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ك يعرفو إدكارد سعيد بأنو " أسلوب غريب للسيطرة على الشرؽ ك استبنائو )أم بناء ذلك  
االستشراؽ » ، ك قاؿ يف موضوع آخر: 1الشرؽ طبقا للمفاىيم الغربية ك امتبلؾ السيادة عليو(
 2«.لغربية اليت توضعو دائما بالعقبلنية قراءة الشرؽ بنطق سلطوم ك يؤسس بُت ٪تط ا١تعرفة ا

 نشأة االستشراق:  .2
اختلف الباحثوف يف ٖتديد فًتة معينة لنشأة االستشراؽ ، فمنهم من أرجع تارٮتو إُف ظهور 
اإلسبلـ ك مع أكؿ تعامل بُت الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم  ك النصارل سواءا السلمية منها 

لقاء ا١تهاجرين ا١تسلمُت  -إُف ملوكهم خارج اٞتزيرة العربيةإرساؿ مبعوثيو  -لقاؤه بنصارل ٧تراف)
. يف حُت يرل 3بالنجاشي ملك اٟتبشة(، أك يف أكؿ احتكاؾ عسكرم ضدىم يف غزكة مؤتة

آخركف أف اٟتركب الصليبية ضد اإلسبلـ ىي بداية االستشراؽ، حيث بدأ االحتكاؾ الديٍت بُت 
بينما يرل البعض اآلخر، أهنا ترجع إُف بداية الغزكات كالفتوحات ، 4اإلسبلـ ك النصرانية 

 5 اإلسبلمية يف السنة الثامنة للهجرة، ك اليت تعد االنطبلقة الفعلية للمد اإلسبلمي.
ك يؤرخ الباحثوف النصارل أف بدأ االستشراؽ الرٝتي ، بدأ بصدكر قرار ٣تمع فيينا الكنيسي  يف 

لكراسي لدراسة اللغة العربية يف عدد من اٞتامعات األكربية ، ـ، بإنشاء عدد من ا1312عاـ 

                                                           
، (عرض ونقد)موقف المستشرقين من دعوة اإلمام محمد بن عبد الوىاب ا١ترساؿ احملمادم ، نقبل عن: مرساؿ عبداهلل 1

 .40جامعة أـ القرل،د س ، ص  -مذكرة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت يف العقيدة، كلية الدعوة ك أصوؿ الدين

 .88، ص 8006، 8تلمساف ،ع -، جامعة أبو بكر بلقايد مجلة اإلنسان و المجتمعنقبل عن:  2

،جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود ، ا١تملكة العربية ، كلية الدعوة با١تدينة ا١تنورة  اإلستشراقمازف بن صبلح مطبقايت ،  3
 .1السعودية ، ص 

، دار  6، ط نقض مزاعم المستشرقين -وحي اهلل حقائقو و خصائصو في الكتاب و السنةحسن ضياء الدين ،  4
 .81ـ ، ص 6111ا١تكتيب ، 

 .68ـ ، ص  6114ك التوزيع، ، العريب للنشر (في المصادر العبرية)اإلستشراق اإلسرائيلي ٤تمد جبلء إدريس ،  5
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ستشراؽ غَت رٝتي قبل ىذا كلكن اإلشارة ىنا إُف الستشراؽ الكنيسي تدؿ أنو كاف ىناؾ ا
  1.التاريخ

سبلـ ك ترٚتة القرآف الكرًن ، ك ىكذا استمرت جهود ا١تستشرقُت األكربيُت يف دراسة اإل
ىت جاءت مرحلة اٟتركة االستعمارية األكربية بداية من القرف الثامن الكتب األدبية ك العلمية حك 

عشر ، حيث مت للغرب استعمار العاَف اإلسبلمي    ك االستيبلء على ٦تتلكاتو الًتاثية ك نقلوا 
ا١تخطوطات إُف مكتبات الغرب. ك يف الربع األخَت من القرف التاسع عشر عقد أكؿ مؤ٘تر 

قرآف ـ ، لتتواُف مؤ٘ترات ا١تستشرقُت ك أعما٢تم يف ترٚتة ال1873للمستشرقُت يف باريس سنة 
 2 غَته من الكتب كبداية لبلستشراؽ بصورة كاضحة.ك 
 خصائص االستشراق و وسائلو:  .3

 خصائصو: 
 ٯتكن إ٬تاز خصائص االستشراؽ يف النقاط التالية:

اإلسبلـ القوة الدافعة كلد يف أحضاف األندلس اإلسبلمية يف القرف الثامن ا١تيبلدم حيث كاف  -
 لو.

عاش قركنا طويلة يف كنف اإليديولوجية االستعمارية ، ك قاـ ْتركات مريبة هتدؼ إُف زعزعة  -
 الثقة بشعوب الببلد ا١تستعمرة ك بدينها ك حضارهتا ك آداهبا.

 3 مر يف تارٮتو الطويل ٔتراحل ثبلثة ىي التكوين ك التقدـ ك االنطبلؽ. -
ْتوث ك اىتمامات ك اكتشافات، دفعت إُف ضركرة متابعة البحث أٙتر نشاطو دراسات ك  -
 فيو.

                                                           
1

 .19ص -18 ص،   المرجع السابق ، السياح الرحيم عبد أٛتد  
2

، جامعة البيت األىلية للنشر  ك التوزيع ، 1، قسم التاريخ ، ط االستشراق و التاريخ اإلسالمي ، فاركؽ عمر فوزم  
 .30 صـ، 1998

3
 .601، ص المرجع السابق٭تي مراد ،   
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ْتث يف كل ما يتعلق بلغات الشرؽ ك آدابو ، ك اىتم بكل ما فيو من عادات ك تقاليد          -
 ك إتاىات ك قوميات ك أفكار.

أنشأ ٚتعيات ك أكادٯتيات ك فتح معاىد ك كليات ، ك نشر ٣تبلت ك مؤلفات ك أعد  -
 قد مؤ٘ترات ك اقًتح حلوال ك عاًف مشكبلت ك خلق أخرل.مطابع ك ع

نظر يف ا١تخطوطات ك حقق أعدادا ىائلة منها ك ساعده على ذلك عوامل عديدة منها:  -
كجود أالؼ من ا١تخطوطات العربية يف مكتبات أكربا، نقلت إليها يف ظركؼ ٥تتلفة مثل اٟتركب 

  1 لفرنسية ك غَتىا.الصليبية ، ك ٤تنة العرب يف األندلس ك اٟتملة ا
 وسائلو: 

َف يًتؾ ا١تستشرقوف كسيلة لنشر أْتاثهم ك بث آلرائهم ، ك خطط للكيد لئلسبلـ ك ا١تسلمُت 
 إال سلكوىا ك منها:

تأليف الكتب بكثَت من التحريف يف موضوعات ٥تتلفة عن اإلسبلـ ك الرسوؿ ك القرآف        -
 ك تاريخ ا١تسلمُت .

 وثهم حوؿ اإلسبلـ ك ا١تسلمُت .إصدار اجملبلت ا٠تاصة ببح -
إنشاء ا١توسوعة اإلسبلمية ك قد أصدركىا بعدة لغات ، ك قد حشد ٢تا كبار ا١تستشرقُت        -

 ك أشدىم عداءا لئلسبلـ ، ك دسها بالسم ك األباطيل عن اإلسبلـ.
 عقد ا١تؤ٘ترات االستشراقية لتحيق أىدافهم. -
العلمية ، ك ٖتريك األيادم ا٠تفية الستدعائهم إلقاء احملاضرات يف اٞتامعات ك اٞتمعيات  -

 إُف اٞتامعات العربية اإلسبلمية.

 

                                                           
1

 .11، د ط ، د د ف،  دت ، ص  معجم أسماء المستشرقين٭تي مراد ،   
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نشر ا١تقاالت يف الصحف احمللية للببلد اإلسبلمية ، من خبلؿ استئجار عدد من ىذه  -
 1 الصحف بغية نشر مقاالهتم ك الًتكيج ألفكارىم.

 اكتساب عضوية ٣تامع اللغة العربية. -
  2تكوين كوادر عربية يتم تكوينها على أيدم ا١تستشرقُت.  -
  

 دوافع االستشراق:  .4
االستشراؽ ظاىرة تارٮتية معقدة ، لذلك فليس من السهل ربطها بعامل كاحد أك عاملُت ، 
فقد تنوعت دكافعها غرب القركف ك تباينت حسب ا١تراحل التارٮتية ، ما جعلها صنيع ٣تموعة 

ٖتديد معاَف االستشراؽ ، ك نذكر من الدكافع ا١تهمة اليت حفزت ا١تستشرقُت ما عوامل اشًتكت يف 
 يلي:
 :يأيت الدافع الديٍت يف طليعة الدكافع اليت حفزت حركة االستشراؽ ، ك الذم  الدافع الديني

ظهر مع الرىباف يف العصور الوسطى ، ك يستمر عن طريق بعض ا١تبشرين عيونا لببلدىم ، تعمل 
ؽ إلثارة الفنت ك االضطرابات ، من أجل ٘تكُت دك٢تم األكربية من السيطرة على العاَف بشىت الطر 

  اإلسبلمي سياسيا ك اقتصاديا.
ك ا١تعركؼ أف قياـ الدكلة العربية اإلسبلمية شكل خطرا على أكربا، حيث مثل ذلك مشكلة 
سياسية ك حضارية عند الغرب األكريب ا١تسيحي ، كاف عليو أف ٬تاهبها عسكريا ك عقائديا، 
فالفكر األكريب َف يكن كافيا جملاهبة اإلسبلـ كقوة عقائدية ك فكرية ك سياسية ، ك قد كانت 

العربية اإلسبلمية دكلة منتصرة عجزت أمامها ا٢تجمات البيزنطية ، بل ك ردت عليها الدكلة 
ـ، ك البحر األبيض ا١تتوسط  1453هبجمات موفقة كصلت إُف السيطرة على القسطنطينة سنة 

                                                           
1

، دار اٞتيل  ، بَتكت ،  6، ط  اإلسالم و المسلمون بين أحقاد المستشرقين و ضالل االستشراقعبد الرٛتن عمَتة ،   
 .681دت، ص 

2
اإلسبلمي ،سلسلة الرسائل ، ا١تعهد العا١تي للفكر 6،ط  االستشراق في السيرة النبويةعبد اهلل ٤تمد األمُت النعيم ،   

 .81ـ ، ص 6111اٞتامعية ،  



 انفصم انرًييذي                                      االعرششاق ًاالعرعًاس انفشَغي يف اجلضائش ًيٌسيراَيا

44 
 

 كما كاف يهمهم أف. 1الذم أصبح ْتَتة عربية كىددكا فيينا بعد أف أشرفوا على ْتر األدرياتيك 
ك يشوىوا ٤تاسنو ، ك ٭ترفوا حقائقو ليثبتوا للجماىَت اليت ٗتضع لزعامتهم  إلسبلـيطعنوا يف ا

كو دماء، الدينية ، أف اإلسبلـ دين ال يستحق االنتشار ك أف ا١تسلمُت قـو ٫تج لصوص ك سفا 
  2 ك خلقي. يبعدىم عن كل ٝتو ركحي 

بغرض تشويو ٝتعة اإلسبلـ يف ك ىناؾ ا٢تدؼ التبشَتم الذم َف يتناسوه يف دراساهتم العلمية ، 
نفوس ركاد ثقافتهم من ا١تسلمُت ، للتشكيك يف الًتاث اإلسبلمي ك اٟتضارة اإلسبلمية ، ك كل 

  3 ما يتصل باإلسبلـ من علم ك أدب ك تراث.
  حلم الغرب ا١تسيحي كاف دائما احتبلؿ الببلد العربية اإلسبلمية ك  ي:الدافع االستعمار

اية اٟتركب الصليبية هبزٯتة الصليبيُت ، ك اليت ىي يف ظاىرىا حركب دينية السيطرة عليها  فرغم هن
أما يف حقيقتها فهي حركب استعمارية ، َف ييأس الغربيوف من احتبلؿ الببلد اإلسبلمية ، فإتهوا 
إُف علم االستشراؽ لدراسة ىذه الببلد يف كل اجملاالت، خاصة مواطن القوة إلضعافها ك الضعف 

. حىت بعدما مت ٢تم االستيبلء العسكرم ك السيطرة السياسية عليها ، اعتمدكا على الغتنامها
االستشراؽ إلضعاؼ ا١تقاكمة الركحية ك ا١تعنوية يف نفوس ا١تسلمُت ، ك بالتاِف يتم ٢تم ما يريدكف 

 4 ٓتضوعها ٟتضارهتم ك ثقافتهم ك ال تقـو ٢تا قائمة.
، من أجل ذلك تلفن االستعمار ٟتركة االستشراؽظهر غاية االستعمار من ك من ىنا ت

االستشراؽ حيث كاف ملوؾ الدكؿ االستعمارية رعاهتا ك قناصلهم يف بلداف ا١تشرؽ عما٢تا 
 ٯتكن تلخيص الدكافع االستعمارية يف األىداؼ التالية:ك  .5

                                                           
1

 .11ص – 18، صالمرجع السابق فاركؽ عمر فوزم ،   
2

 .80ـ ، ص 6111، ا١تكتب اإلسبلمي ،  8، ط االستشراق و المستشرقين ما لهم و ما عليهممصطفى السباعي ،   
3

 .86ص  المرجع نفسو،  
4

 .61ص  نفسو ،   
، دار األمل للنشر ك التوزيع ،األردف ،  6ط  المستشرقون  و القرآن الكريم ،٤تمد أمُت حسن ٤تمد بٍت عامر ،  5

 .14ـ ،ص 8004
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 إضعاؼ ركح اإلخاء بُت ا١تسلمُت ك العمل على تفريقهم إلحكاـ السيطرة عليهم. -
 ية باللهجات العامية  ك دراسة العادات السائدة لتزييف كحدة اجملتمعات ا١تسلمة.العنا -
 التعرؼ على لغاهتا ك ك دراسة آداهبا ك دينها ليتحكموا هبا . -
الكثَت من ا١تستشرقُت كانوا ملحقُت بأجهزة اإلدارة االستعمارية ك من أجهزة االستخبارات  -

 1 حركات البعث اإلسبلمية.العسكرية ، بغرض دراسة كيفية مقاكمة 

 

 ك ىو  ، "أربرم"ىذه الدكافع ذكرىا بوضوح ا١تستشرؽ اإل٧تليزم  ي:الدافع االقتصاد
 يتحدث عن دكافع الدراسات االستشراقية عند اإل٧تليز يف كتابو ا١تستشرقوف الربيطانيوف بقولو

تلتها من مسؤكلية إُف جانب الرغبة ا٠تالصة يف االستكشاؼ ك السعي كراء التجارة، مث ما »:
. ىذا باإلضافة إُف  «اٟتكم ، قد جلبنا كثَتا من العقوؿ اٞتادة إُف دراسة الثقافات الشرقية  اٟتية

دكر الشركات التجارية يف دعم ا١تشركعات االستشراقية ، فمثبل قد أسست شركة ا٢تند الشرقية 
لوف معها، ك من بينها اللغة موظفيها لغات الببلد اليت يتعام ( Haileybury) الربيطانية كلية

االستشراؽ أيضا العمل على  . ك من دكافع2العربية ك ىذا طبعا هبدؼ تسيَت شؤكهنم التجارية
 3 تركيج بضائعهم يف الببلد اإلسبلمية  ك شراء مواردىا الطبيعية ا٠تاـ بأٓتس األٙتاف .

 

 
 

                                                           
1

، مكتبة ا١تصطفي للنشر ك  فلسفة االستشراق في ضوء فكر القرن الواحد و العشرينٚتاؿ الدين فاح الكيبلين ،    
 .64ص  ، ـ8006التوزيع، القاىرة، 

 .11،ص  المرجع السابقمد أمُت حسن ٤تمد بٍت عامر ، ٤ت 2

، دار حنُت للنشر كالتوزيع، األردف، 8ط  ،و نظرياتهم في نشأة الدراسات العربيةالمستشرقون إٝتاعيل أحد عمايرة ،  3
 .11ـ ،ص 8004
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 :في الجزائرالفرنسي  االستشراق .5
 

،  فهناؾ من يرجع اريخأقدمها عرب التا١تدارس االستشراقية ك  سي من أىميعد االستشراؽ الفرن
      تاريخ االستشراؽ الفرنسي منذ بداية االحتكاؾ الفرنسي بالدكلة العربية اإلسبلمية يف القرف

، من 1، عندما بدأت الفتوحات اإلسبلمية يف التوسع يف أكربا انطبلقا من األندلس ـ(8ىػ/ 2)
. كىناؾ من يربط بدايات 3ـ ( 1312ىػ /724) 2ركة ببلط الشهداءخبلؿ االحتكاؾ هبم يف مع

ـ ( ك الذم 1312ىػ /724االستشراؽ الفرنسي  مع بداية صدكر قرار ٣تمع فيينا الكنسي عاـ )
. كما 4يتضمن تأسيس كراسي األستاذية للغات الشرقية يف جامعة باريس ك جامعات أكربية أخرل

ـ على إثر تأسيس كراسي 1539كؿ مرة بالفرنسية ، عاـ ٧تد أف مصطلح مستشرؽ قد استعمل أ
  5 اللغة الشرقية العربية يف كوليج دم فرانس بباريس.

، لكن دراساهتم َف باحثوف الفرنسيوف بدراسة الشرؽ كالتخصص يف ثقافتو كتراثواىتم ال  
ور ما استهدفو ، كىو ٤ت"الشرؽ ا٢توية"إ٪تا تعدت ذلك إُف عند الشرؽ اٞتغرايف الطبيعي، ك  تتوقف

علم االستشراؽ من دراسة " الشرؽ ا٢توية ك التاريخ"، ا١تتمثل ٖتديدا يف اإلسبلـ كا١تسلمُت، ك ما 
يتبعو من دراسة الًتكيبة العرقية ك أثرىا يف يف ٘تاسك ك زعزعة النظاـ االجتماعي ك إضعافو ، 

                                                           
، كلية األدب ،جامعة ، د ط التطور التاريخي لالستشراق الفرنسي في القرن العشرين سلمي حسُت علواف ا١توسوم ،  1

 .4الكوفة ،د ت ،ص 

ىي التسمية العربية اليت أطلقت على ىذه ا١تعركة نسبة إُف طريق ركماين قدًن ، ك الذم دارت بو معركة بالط الشهداء:   2
 ـ. للمزيد ينظر:أيا3ىذه ا١تعركة اليت ٝتيت بالفرنسية "توريواتييو" ك ىي ا١تدينة اليت التقى فيها اٞتيشاف يف معركة عنيفة دامت 

 .84ـ ،ص 1978، د ط ، دار النهضة العربية ،بَتكت ،في تاريخ المغرب اإلسالمي و األندلس أٛتد ٥تتار العبادم ، 
، د ط ، كلية األدب ،جامعة التطور التاريخي لالستشراق الفرنسي في القرن العشرين سلمي حسُت علواف ا١توسوم ،  3

 .4الكوفة ،د ت ،ص 
ف، د ت،ص  ، د ط، د د ف ، د بالمدرسة االستشراقية الفرنسية )دراسة في أسلوبها و منهجها(كليد كاظم ا٠تشن ،  4

14. 

 .4،ص المرجع السابق سلمي حسُت علواف ا١توسوم ،  5
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اٞتماعية الفرنسية ، ك منها انطلق  فاالستشراؽ ٯتثل ا٠تلفية التارٮتية كالقاعدة الثقافية يف الذاكرة
     1 حامبل ركح الصراع الديٍت كالعسكرم ك العدائية الصليبية التارٮتية.

 االستشراق و االستعمار الفرنسي في الجزائر: -5-1
ا١تتتبع لظاىرة  لبلستشراؽ ٬تد أف ا١تدرسة االستشراقية الفرنسية ذات أىداؼ استعمارية 

فباٟتديث عن اٞتزائر ٧تد أف فرنسا اعتمدت على إيديولوجية ، ٘تثلت يف دراسة بالدرجة األكُف ، 
اٞتزائر من ٚتيع اٞتوانب مع إعطاء آراء ميدانية ك تطبيقها على اجملتمع اٞتزائرم لتحقيق 

 2 االستعمار من خبلؿ تفكيك اجملتمع.
كوف نواهتا اٞتزائر. من رغبتو يف إنشاء مستعمرة ذات شأف يف مشاؿ إفريقيا تأعلن شارؿ العاشر 

ـ ، ك اخًتعت فرنسا 1827أجل ىذا الغرض بدأ الغزك الفرنسي للجزائر ْتصار ْترم يف مام 
يف ذلك دكافع ك حاف الوقت للدافع الديٍت ا١تعادم لئلسبلـ ك ا١تسلمُت ك أثره القوم يف ىذا 

نوا أعداء بالنسبة االحتبلؿ، فقد كانت رغبة الفرنسيُت قوية يف تنصَت اٞتزائريُت الذم كا
  3 للمسيحيُت.

 

أما بالنسبة ١تشركع االستشراؽ يف اٞتزائر ، فقد برز مع بداية ا١تشركع االستعمارم الفرنسي من 
خبلؿ ما سخرتو فرنسا من جيوش ا١تفكرين، ك ما كظفتو من دراساهتم الحتبلؿ اٞتزائر، ذلك أف 

ومة االستعمارية، لفرض سيطرهتا للحكمعرفتها للًتاث العريب اإلسبلمي سيكوف ٔتثابة دليل 
، لتكوف مطابقة ١تا تقتضيو األكضاع. فاالستشراؽ الفرنسي يف اٞتزائر كتعديل خططها السياسية

ٛتل يف ظاىره أىداؼ علمية معلنة ، لكن يف طياتو كاف ٭تمل أىداؼ خفية تعمل على فهم 

                                                           
لى ، ، منشورات اجمللس اإلسبلمي األع)خاصة في الجزائر)االستشراق  الفرنسي و تعدد مهامو الطيب بن إبراىيم  ،  1

 .48ـ ،ص 8060اٞتزائر ،

 .8ص ، المرجع السابقمسعود بودربالة ،  2

 .614ص ، المرجع السابقعبد الرٛتن حنبكة ا١تيداين ،  3
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بعثات يف مشاؿ إفريقيا ، كخاصة الشعوب كتوطُت االستعمار، لذلك إتو إُف دراسة الرحبلت ك ال
 1 منها إُف اٞتزائر يف القرف الثامن عشر ميبلدم، الستعما٢تا كمادة أكلية يف دراساتو االستشراقية.

كقد ربط ا١تستشرؽ الفرنسي ىنرم ماسي بداية االىتماـ الفرنسي باللغة العربية بتاريخ دخوؿ   
يبتدئ تاريخ الدراسات العربية يف اٞتزائر بوصوؿ اٞتيوش » اٞتيش الفرنسي من خبلؿ  قولو:

فريق من  فقد صاحب مصر ، ـ ، ك كما حصل مع اٟتملة الفرنسية على1830الفرنسية سنة 
خبلؿ العمليات العسكرية اليت أفضت إُف De Bourmont) )ٛتلة دم بورموف   الًتاٚتة 

. ك يف 2 «احتبلؿ اٞتزائر، قدـ عدد من ىؤالء الًتاٚتة خدمات عظيمة لبلستعمار الفرنسي ...
من الواضح أف االستشراؽ ىنا كاف » ىذا الصدد أيضا يقوؿ أبو القاسم سعد اهلل رٛتو اهلل :

، فقد ازدادت ىذه الرابطة كثوقا ك بلورة أثناء ا١ترحلة الثانية  بإدارة االحتبلؿبطا منذ البداية مرت
 ك ىو ما يثبت عبلقة االستشراؽ باالحتبلؿ الفرنسي للجزائر .     3 «ـ(..1879-1930)

كما احتاج النظاـ االستعمارم بعد اٟتملة إُف معرفة الببلد ك أىلها ، ك كانت اللغة العربية 
  لقد» الضركرية ٢تذه ا١تعرفة ، حيث يذكر أحد ا١تستشرقُت الفرنسيُت ىذا ا١توضوع بقولو:الوسيلة 

أف يستعملوا اللغة العربية يف اإلدارة ك فهم السكاف  )يقصد الفرنسيُت)كاف على السادة اٞتدد 
...». 4 
 خصائص االستشراق الفرنسي في الجزائر: -5-2

كسائلو ترتبط بغاياتو ك يتغَت كبل٫تا االستشراؽ طويل كمراحلو متعددة كأساليبو متنوعة ك  تاريخ
 ، فقد ٘تيز االستشراؽ الفرنسي بعدة ٦تيزات ك لكنو انفرد يف اٞتزائر ٔتا يلي:5بتغَت الزماف ك ا١تكاف

                                                           
 .20، دار ا٢تداية ، القاىرة، د ت ، صاالستشراق و الغارة على الفكر اإلسالمي ٤تمد عبد اهلل الشرقاكم ،  1
 .70ص  تر: ٤تمد ٭تياتن، م( 1930-1830االستشراق الفرنسي في الجزائر ما بين )نقبل عن : ىنرم ماسي  ،  2
 .13ص ، 6، المرجع السابق، ج أبحاث و آراء... نقبل عن : أبو القاسم سعد اهلل ،   3
 .23ص ، 2، المرجع السابق، ج أبحاث و آراء...نقبل عن : أبو القاسم سعد اهلل ،  4

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا١تاجستَت،قسم االستشراق  الفرنسي و التراث الشعبي في الجزائرأ٤تمد شايب الدكر ،  5
 .14ـ ،ص 8060جامعة كىراف ،اٞتزائر ، -اللغة العربية ك آداهبا، كلية اآلداب ك اللغات ك الفنوف
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اىتم كثَتا باآلثار اٞتزائرية حيث عمل على إنشاء اللجاف العلمية ك منح الرخص لؤلفراد للقياـ   -
  1 بعملية البحث ك اٞتمع ك التعريف باآلثار التارٮتية يف الببلد.

 تكوين اٞتمعيات ا١تختصة ك الصحف ك الدكريات اليت ٖتفظ ا١تكتشفات التارٮتية.  -
 2 لعربية ك العمل على نقلها إُف الغرب.اىتماـ ا١تستشرقُت بالثقافة ا  -
أسس ا١تعاىد ك ا١تدارس ك ا١تراكز الثقافية للعمل على فرنسة اجملتمع، معتمدا يف ذلك على   -

  الرىباف ك القساكسة.
٘تيز االستشراؽ الفرنسي يف اٞتزائر باالزدكاجية ك االمتزاج باالستعمار ك التبشَت، ٦تا جعلو   -

 اإلسبلـ ٦تا زاد يف معاناة الشعب اٞتزائرم . أكثر تعصبا ضد العركبة ك
استهدؼ إفساد ا٢توية اٞتزائرية ببث السمـو يف آداب اجملتمع ك نشاطو التعليمي ، ك ضرب    -

 كل ما لو صلة باٟتياة االجتماعية.
 3)اٞتزائر(.ترؾ بصماتو الواضحة على التعليم يف إفريقيا كخاصة يف مشا٢تا   -

 

 رواده:االستعماري في الجزائر و ستشراق إنجازات اال -5-3
عندما يذكر االستعمار الفرنسي للجزائر، يتبادر إُف األذىاف ، مسا٫تة أصناؼ ا١تستشرقُت 
ٔتختلف صفاهتم )عسكريُت، رجاؿ دين من قساكسة ك رىباف، جواسيس...( الكل طبق سياستو 

، يف ذلك على دراسة تاريخ اٞتزائر ، معتمدين4من جانبو لتحقيق مشركع فرنسا االستعمارم
 5 هبدؼ مد السلطة االستعمارية ككذا تربير الوجود الفرنسي يف اٞتزائر.

                                                           
 .64ـ ،ص 8001وزيع ،اٞتزائر ،، دار البصائر للنشر كالت6، ج أبحاث و آراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد اهلل ،  1

 .8، د د ف ، د ب ف ، د ت ،ص دور المستشرقين  في نقل الثقافة العربية إلى الغرب عبدالرؤكؼ خربوش ،  2

، ٣تلة الدراسات ك الجانب االجتماعي نموذجا -دور االستشراق الفرنسي و نشاطو في الجزائربن ٭تي بركاف ،  3
 .4ص  - 4، اٞتزائر ، ص 61البحوث، ع

 .20، ص المرجع السابق٤تمد عبد اهلل الشرقاكم ،  4
 .167، ص  2، ج، المرجع السابق أبحاث و آراء ...أبو القاسم سعد اهلل  ،  5
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 كٯتكن تلخيص أىم ا٧تازات االستشراؽ االستعمارم يف اٞتزائر فيما يلي:
قاموا بتسخَت ٣تموعة مهمة من ا١تستشرقُت إلجراء أْتاث ك دراسات ٖتليلية للًتاث اٞتزائرم ،  -

 1 خاصة ٣تاؿ اآلثار القدٯتة ك ترٚتتو إُف اللغة الفرنسية ك نشره.
رخُت ك الرحالة العرب كابن ـ نشر الفرنسيوف كتب ا١تؤ 1830ٔتجرد احتبل٢تم للجزائر سنة  -

إُف اللغة الفرنسية ك نشركه يف  "العرب "، حيث ترٚتوا اٞتزء ا٠تاص بببلد الرببر من كتابو خلدكف
البكرم ك العياشي ، ىذا باإلضافة إُف كتابات األكربيُت عن اٞتزائر  جزئُت، كما ترٚتوا كتب

 2 خبلؿ العهد العثماين ، ك نشركا أيضا مراسبلت دايات اٞتزائر مع فرنسا.
صبغت معظم الدراسات االستشراقية يف اٞتزائر بنفس الصبغة ، حيث جعلتها تدكر يف فلك  -

  رم ك عبلقة السكاف بالدين اإلسبلمي.التعرؼ على التنظيم االجتماعي للمجتمع اٞتزائ
اىتموا بدراسة عبلقة اٞتزائريُت بالدين اإلسبلمي ، ك مدل تأثَت ا١تؤسسات الدينية ا١تختلفة من  -

  الطرؽ الدينية ك الزكايا ك الكتاتيب يف ٪تط اٟتياة ك توجيو اجملتمع.
أسس جديدة ٕتعلو السعي إُف تدمَت خصوصيات اجملتمع اٞتزائرم ، ك إعادة تشكيلو على  -

 3 ٣تتمعا خاضعا للسيطرة الفرنسية.

حاربت السلطات الفرنسية اللغة العربية ٔتختلف الوسائل، ك فرضت لغتها الفرنسية . كما  -
كظفت اللغة العربية خدمة ١تصاٟتها االستعمارية ، ٣تندة يف ذلك فرقة من ا١تستشرقُت منهم : 

" ، أغلبهم فرقة ا١تًتٚتُت العسكريُت  "ليها اسم العسكرم أطلق عكا١تدرس، كالتاجر، ك القسيس 

                                                           
، اٞتزائر ،  ، دار ىومةبحوث في التاريخ االجتماعي و  الثقافي  للجزائر إبان االحتالل الفرنسيإبراىيم لونيسي  ،  1

 .166، ص   2013
 .14، ص  2، ج، المرجع السابق أبحاث و آراء ...اسم سعد اهلل  ، أبو الق 2
 .611ص  ، المرجع السابق إبراىيم لونيسي ، 3
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ك الذم أصدر  ( (DE SACY تبلميذ عميد ا١تستشرقُت الفرنسيُت  سيلفست دم ساسي 
  1 .البياف الفرنسي للجزائريُت قبيل نزكؿ اٟتملة الفرنسية 

 دكر ٢تم كاف الذين الفرنسيُت، ا١تستشرقُت أٝتاء بعض ىذهك بذكر ا١تستشرؽ "دم ساسي "
 : ا١تثاؿ سبيل على الًتاث نذكر منهم كنشر دراسة يف بارز
 ساسي دي سلفستر  DE SACY)  ) :الفرنسيُت ا١تستشرقُت أىم من ا١تستشرؽ ىذا يعد ،

 تعمل سياسية كمؤسسة االستشراؽ ٯتثل اٟتديث العصر يف أكركيب مستشرؽ أكؿ حيث يعترب
 بُت الوصل حلقة كاف حيث اإلسبلمي ، العاَف يف أركانو كتثبيت ، الفرنسي االستعمار ٠تدمة

 من ا١تستشرقُت مشاىَت على يديو تتلمذ ، فقد2با١تسلمُت  ا٠تاصة الفرنسية كالسياسة االستشراؽ
إمرباطورم ، نظَت  ـ بأمر1808باركف عاـ  نابليوف لقبو كلقد كبريطانيُت ،  كأ١تاف فرنسيُت

 فتح منذ العربية بكرسي ساسي دم كلف فقد ،3خدماتو الكبَتة لفرنسا يف ٣تاؿ االستشراؽ 
 كنوز ٚتعية يف عضوان  ـ 1778 عاـ يف ا١تلك الشرقي ، ليتم تعييٌنو من طرؼ اللغات معهد

 اليمن كعٌلق فتح عن عربية كتب أربعة ، حيث حققالوطنية باريس مكتبة يف الشرقية ا١تخطوطات
 ٣تمع أحد أعضاء عمره أصبح من كالثبلثُت الثانية بلغ ك١تا ،فيها الصعبة الكتابات كحلٌ  عليها

 اللغات مدرسة يف للعربية أستاذان  انتدب كقد ا١تستشرقُت العا١تيُت ، من طليعة كاآلداب ك الكتابات
 ، مث عدة أكركبية لغات إُف كترجم الذم طبعك ، )العربية علم يف السنية التحفة( الشرقية فكتب 

من أىم ـ. ك  1833 عاـ الشرقية اللغات ١تدرسة مث مديران ، فرنسا معهد يف للفارسية أستاذان  عٌُت 
 أعمالو يف اٞتزائر:

  .الفرنسيتُت كاٟتربية ا٠تارجية مستشارم كزاريت كاف من أىم  -

                                                           
 .23، ص  8، ج، المرجع السابق أبحاث و آراء ...أبو القاسم سعد اهلل  ،  1

 . 335ـ، ص1993 ، بَتكت للمبليُت ، العاَف دار ، 3، ط المستشرقين موسوعة ، بدكم الرٛتن عبد 2
 العربية ا١تملكة ، كالتوزيع للنشر الصديق مكتبة ،  1ط ، مجتمعون جامعيون سياسيون مستشرقون ، ٛتداف نذير  3

 .62 ،ص 1988 ، السعودية
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  .اٞتزائرم الفرنسي ا١توجهة للشعب اٞتيش نشرات ترٚتة -
 1 ـ.1830عاـ  للجزائر فرنسا باحتبلؿ اٞتزائريُت إُف الفرنسي اإلعبلف بًتٚتة قاـ كقد -
  جون شارل زكارZakar) ) :  ىو أكؿ مستشرؽ فرنسي اشتهر بإتقانو اللغة العربية ، شارؾ

يف اٟتملة الفرنسية على اٞتزائر ، ك ارتبط اٝتو باٟتكاـ العامُت للجزائر منذ عهد "دم بورموف" 
 2إُف عهد " ا١تارشاؿ بيجو".

يًتجم لو الرسائل اليت يبعثها  ىذا كاف من أشد ا١تقربُت للجنراؿ "دم بورموف" ، حيث كاف 
األخَت إُف "الدام حسُت" . ساعد "دم ساسي " يف ترٚتة اإلعبلف الفرنسي إُف اٞتزائريُت قبيل 

، كما كاف يعد التقارير الرٝتية ا١توجهة من اٟتكومة الفرنسية إُف الشعب اٞتزائرم ،  3دخو٢تا اٞتزائر
 رات ، حيث كاف الوسيط بينو ك بُت اإلدارة الفرنسية.كما توُف ٥تاطبة األمَت عبد القادر ثبلث م

ـ ، 1939ـ درجة مًتجم من الرتبة األكُف ، مث مًتجم رئيس يف أفريل 1833أفريل  3منح يف 
  4 ـ مًتٚتا مساعدا.1848ليصبح سنة 

 كزافيي كبوالني Xavier Coppolani) :) ، ىاجر يف طفولتو إُف اٞتزائر،  إدارم فرنسي
بدراسة ،  ك اختص يف إطار عملو با١تكاتب العربية  العربية ك الدين اإلسبلميدرس اللغة 

من خبلؿ تقاريره عن دكر الطرؽ الصوفية يف اٞتزائر ، ليصبح من أىم  اجملتمعات العربية اإلسبلمية
، لتستخدمو السلطات د اٞتزائرا١تختصُت يف شؤكف اجملتمعات اإلسبلمية حيث تعدت ٕتربتو حدك 

كاحدا من أىم  يصبحك ، موريتانيا إُف االحتبلؿ الفرنسي ية الفرنسية يف إخضاعاالستعمار 
 ا١تستشرقُت الفرنسيُت يف ا١تغرب العريب كما سوؼ نرل من خبلؿ ىذه الدراسة .  

                                                           
 . 14ص ، دت،  سعود ا١تلك جامعة ، العاِف التعليم ، كزارة وخصائصو ونشاطو الفرنسي االستشراق ، ا٠تميس كفاء  1
 .6ص ، المرجع السابقمسعود بودربالة ،  2
 .23، ص  2، ج، المرجع السابق أبحاث و آراء ...أبو القاسم سعد اهلل  ،  3
 .1ص ، المرجع السابقمسعود بودربالة ،  4
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حاكلت هبذا الفصل التعريف بشخصية كزافيي كبوالين، من خبلؿ دراسة جزيرة كورسيكا البيئة 
اليت كلد هبا ك قضى هبا السنوات األكُف من حياتو، رفقة عائلتو ك أصدقاء طفولتو ك بدايتو مسَتتو 

ليجد نفسو يف بيئة   انتقالو إُف اٞتزائر، كبالتحديد إُف نواحي قسنطينة بعد ذلكٔتسقط رأسو قبل 
٥تتلفة، سيكتشف من خبل٢تا ٣تتمعا جديدا سيحاكؿ التأقلم معو، حيث سنسلط الضوء على 
نشأتو كتعليمو، خاصة يف ظل ما توفره السلطات االستعمارية الفرنسية للمستوطنُت من امتيازات 

 . يف اٞتزائر

 كورسيكا مسقط رأسو:  ػ 1

 الموقع : -1-1
ىي جزيرة فرنسية يف البحر األبيض ا١تتوسط، تقع غريب إيطاليا، كمشاؿ جزيرة سردينيا، كجنوب 
شرقٌي فرنسا. كتسٌمى )قػيٍرًشقىة أك قرسقة أك كيورىًسكىا أك كيورىًسيكىا(،ك ىي اٞتزيرة الرابعة من حيث 

يا كقربص(، كفيها مسقط رأس نابليوف بونابرت، ا١تساحة يف ا١تتوسط بعد جيزر )صقلية كسردين
 كيعتمد اقتصادىا على السياحة عمومان، حيث تًتٌكز السياحة عادة يف مناطق بركبريانو

(Propriano) كبورتو فيكشيو (Porto Vecchio) كبونيفاسيو (Bonifacio )
متباينة، كم. كتضٌم تضاريس   1000(. يبلغ طوؿ الشريط الساحلي ٢تا ٨تو Calviككالفي)

 2706حيث تشتمل على مرتفعات كجباؿ أعبلىا ىو )مونيت شنتو(، اليت يبلغ ارتفاع قٌمتها 
 1  .مًت عن سطح البحر 2000قٌمة أخرل تصل ارتفاعاهتا إُف  20مًتان. ىذا باإلضافة إُف 

كىي جزيرة يف البحر األبيض ا١تتوسط ، منفصلة عن  كورس بالفرنسية  la corse)كورسيكا )
، تقع يف غرب إيطاليا ، جنوب شرؽ الرب الرئيسي كسكاهنا إيطاليوف يف أصو٢تم الفرنسي الرب

الدكلة الفرنسية، حيث تقع على بعد الفرنسي  كمشاؿ جزيرة سردينيا االيطالية ، كإف كانت تتبع 

                                                           
 ، لكًتكنيةاإلصحيفة الرأم األردنية ، مقاؿ تارٮتي،كورسيكا جزيرة الجمال الحائر و مسقط رأس كبوالني،٤تمد رفيع  1
(http://alrai.com/article/570407.html.)2،ص21/5/2017أطلع عليو يـو. 

http://alrai.com/article/570407.html).أطلع%20عليه%20يوم
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، عدد سكاهنا حواِف 2كم  8721ك تبلغ مساحتها  كم جنوب شرؽ مدينة نيس  185حواِف 
 1ألف نسمة ك عاصمتها أجاكسيو ك ىي إقليم فرنسي يضم قسمُت إداريُت .  250

ـ،كتب دستورىا 1769كانت كورسيكا ٚتهورية مستقلة قبل أف يتم احتبل٢تا من قبل فرنسا سنة 
اٟتكومة يف اٞتمهورية اإليطالية، ك يعًتؼ يف فرنسا باللغة الكورسيكية األـ كلغة إقليمية من قبل 

 2 الفرنسية، أما ثقافة كورسيكا فهي مزيج من العناصر الفرنسية ك اإليطالية.
 جغرافيا كورسيكا: -1-2

ميل(  114كيلومًتا )  183كورسيكا من أكثر اٞتزر اٞتبلية يف البحر ا١تتوسط ، ٘تتد حواِف 
( ميل 620كيلومًت )  1.000ميل( ، كما لديها  52كم )  83يف الطوؿ ، كتتسع إُف حواِف 

شاطئ . كما أهنا منطقة جبلية جدا ، مع مونت سينتو  200من الساحل ، كأكثر من 
(Monte Cinto أعلى قمة يف )قمة أخرل لًتتفع  20قدـ( ك  8.878مًت ) 2.706

قدـ( . تتكوف اٞتباؿ من ثلثي اٞتزيرة ، كاليت مت تشكيلها من  6.600مًت ) 2.000ألكثر من 
 3 سلسلة كاحدة .

كما ٘تتد .٪ من اٞتزيرة20الغابات تشكل ثلثي اٞتزيرة يف سلسلة كاحدة  ف تشكل اٞتباؿ 
ميل  3.350) 2كم  8.680ميل مربع( من ا١تساحة الكلية لل 1.400) 2كم  3.500ٟتواِف 

  4 . مربع( ا١تخصصة للمحميات الطبيعية ، كذلك أساس للمناطق الداخلية
 كورسيكا عبر التاريخ: -1-3

تتبع جزيرة كورسيكا للدكلة الفرنسية، منذ ما يزيد عن قرنُت كربع القرف. غَت أف تارٮتها يرتبط 
ارتباطان كثيقان بإيطاليا. فهي كانت تابعة ٞتمهورية جنوة )إحدل اٞتمهوريات اليت تألٌفت منها 

                                                           

 .283ص ،  2002مصر، للنشر، الثقافية الدار ، العالم بلدان معجم ، عًتيس ٤تمد 1 
 .283، ص المرجع نفسو  2

3
  Paul Raoul , Histoire de la Corse , Ed Charles Bayle ,Paris, 1890, pp.152-

180. 
 .2، ص  المرجع السابق، ٤تمد رفيع  4
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ف باٟتديث عن  يقًت  -إيطاليا اٟتديثة(، حيث أف اٟتديث عن كاليات إيطاليا، كخصوصان سىٍرديًنيىا، 
 1 .كورسيكا

فقد انتزع الركماف قدٯتا السيطرة على اٞتزيرة من أيدم القىٍرطاًجيَُّت، مث انتزع الرـك البيزنطيوف 
السيطرة عليها منهم مث انتزعها الفىرى٧ٍتىة، كمن مث ا١تسلموف، مث تداكؿ السيطرة عليها عدة ٚتهوريات 

حازهتا فرنسا، بعد سيطرة جنوة عليها ١تدة أربعة قركف إيطالية )تسكانيا، كبيزا، كجنوة(، إُف أف 
 2 .ـ( 1768 -1347كربع تقريبنا )

جزيرة كورسيكا ىي مسقط رأس "نابليوف بونابرت" حيث كلد ٔتدينة )أجاكسيو( عاـ  
ـ . فهو من أصل إيطاِف، كتعٌلم اإليطالية كىو صغَت، غَت أٌف اٞتزيرة سقطت يف قبضة 1769

 .بسنة، ك٢تذا كاف يتكٌلم الفرنسية بلىٍكنىة إيطاليةفرنسا قبل كالدتو 
كرغم كل ما سبق، فبل تزاؿ ىناؾ يف جزيرة كورسيكا دىعىواته لتحريرىا من السٍَّيطرة الفرنسية، 

ا. ما يشي بوجود رفض عند شىر٭تة من الكورسيكيُت للتَّبىًعيَّة لفرنسا  3. كبعضها ٭تمل طابعنا ميسىلَّحن
اٞتزيرة بتاريخ العرب كا١تسلمُت. فقد ذكر أف العرب ا١تسلمُت سيطركا عليها  عربيان، يرتبط تاريخ

. كذيكر أيضا عند اٟتمَتم: "أف جزءان كبَتان من سواحل كورسيكا 4أياـ عبد الرٛتن بن اٟتىكىم
اٞتنوبية، كالغربية كاف ٖتت سلطاف ا١تسلمُت"، كأٌف "إمارة قيرطبة حازت قػىٍرسىقة )أحد األٝتاء 

 ،5 ة ٢تا يف ا١تصادر العربية(  أياـ األمَت عبد الرٛتن بن اٟتكم )كىو عبد الرٛتن األكسط(ا١تعركف
                                                           

دار الكتب العلمية،  ، تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسطشكيب أرسبلف ،   1
 .140بَتكت ، د ت ،ص 

2
، طبعة الكويت،  2ط ،6مج ، من جواىر القاموس تاج العروس،  ا١ترتضى الزبيدم٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرزاؽ   

 .150الكويت، دت،ص 

 
3
 ،2006األردف،-،ا١تكتبة األىلية للنشر ك التوزيع،عماف1، تر: علي ا١تزركقي،طتاريخ أوروبا الحديثجفرم براكف ،  
 .391ص

 
4
 ،1975،مكتبة لبناف ،بَتكت،1، تر: إحساف عباس ،طاألقطارروض المعطار في خبر ال، اٟتمَتم ٤تمد عبد ا١تنعم 
 .455ص

 
5

-،دار الكتاب العريب،بَتكت1،ط 24، تر: عمر عبد السبلـ التدمرم ،جاإلسالم تاريخ  أطلس، حسُت مؤنس  
 .455،صالمصدر السابق .نقبل عن اٟتمَتم، 291ص ،1992لبناف،
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. كما ذكر الذىيب كما ذكر أف ا١تسلمُت كاف ٢تم فيها ميناءاف: مرسى البوالص ك مرسى الزيتونة
عليها يف  أٌف: "العبيديُت قد اٌٗتذكا ٢تم قواعد على سواحل قرسقة ضمن خيطَّتهم اليت كانوا يسَتكف

يحىصَّنة يف سواحل البحر ا١تتوسط؛ طلبنا للسيطرة على مياىو، 
وانئ ا١ت

ى
ٍحكىمة، كا١ت

ي
بناء القواعد ا١ت

  1كالقىٍبض على أىزًمَّة األمور فيو".
ـ ، كأٌف العيبػىٍيًديُِّت كرثوىا عنهم، كأهنا 806كقد كاف فتح األغالبة ٞتزيرة كورسيكة يف سنة  

ـ، ٔتعٌت أٌف اٟتيكم اإلسبلمي قد داـ هبا  930سيطر عليها النصارل سنةبقيت يف أيديهم إُف أف 
مائة كأربعة كعشرين سنة. ك قد كاف آخر ىجـو للمسلمُت على الشواطئ الفرنسية ك على  
كورسيكا أياـ الواِف العثماين خَت الدين بربركس ، الذم فتح مدينة "نيس" ك بقي فيها ما يقارب 

ورانت( صاحب )قصة اٟتضارة( عند مبدأ كبلمو عن كورسيكا أٌف: . كقد ذكر )كؿ دي2السنة 
  3 "ا١تسلمُت قد انتزعوىا من الفر٧تة إُف أف انتزعها منهم إيطاليو تسكانيا".

كىنالك رأم آخر يقوؿ: أٌف جزيرة كورسيكا َف ٖتتٌلها قوات إسبلمية با١تعٌت الصحيح، كأهٌنا 
للسيطرة على مياه البحر ا١تتوسط آنذاؾ، كأٌف ما ييقاؿ  التزمت جانب اٟتًياد يف الصراعات الدائرة

  4 .يف شأف كورسيكا ييقاؿ يف شأف جىزيريت قربص، كسىٍردانًيىة

 

                                                           

1
، تر: عمر عبد السبلـ اإلسالم و وفيات المشاىير و األعالم تاريخ ، الذىيب  بن عثماف ٤تمد بن أٛتد مشس الدين  

 .30ص ،1992لبناف،-،دار الكتاب العريب،بَتكت1،ط 24التدمرم ،ج

 
2

-،دار الكتاب العريب،بَتكت1،ط 24، تر: عمر عبد السبلـ التدمرم ،جالمسلمون في أوربا و أمريكا ،الكتاين  
 .199ص ،1992لبناف،

3
، تر: ٤تمد قصة الحضارة )الحضارة الرومانية(، كؿ كايريل ديوارنتنقبل عن:. 291ا١ترجع السابق، ص حسُت مؤنس ،   

 .199ص ،مكتبة لبناف،بَتكت ،د ت، 11بدراف ،مج 

 
4
، تر: أٛتد عيسى ك ٤تمد شفيق غرباؿ ، م(1100-500قوى البحرية و التجارية في المتوسط )ال، لويس أرشيبالد  
 .237ص ا١تصرية،مصر،د ت،،مكتبة النهضة 1ط
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كيف بداية قياـ السلطنة العثمانية، جرل اتفاؽ بُت السلطاف العثماين سليماف القانوين مع ملك 
العثمانية مع األسطوؿ الفرنساكم لفتح فرنسا )ىنرم دم فالو الثاين(، على أف تٌتحد البحرية 

يٍحتػىلُِّت ٢تا على ميساعدهتم ١تلك النمسا، كلتكوف مركزنا 
ازاةن ألىاِف جىنىوه ا١ت جزيرة كورسيكا، ٣تي

ألعماؿ األسطولُت البحريُت ا١تتحالفُت يف غزك سواحل إسبانيا كإيطاليا، كأيٍبرًمىت بذلك معاىدة 
 1.ـ1553فرباير سنة  1بتاريخ 

من ا١تناطق ذات اإلرث اإلنسايٌن، النسبة إُف منٌظمة 1972اعتماد اٞتزيرة يف العاـ  متٌ   
( ا١تهٌددة  Corsu) اليونيسكو التابعة لؤلمم ا١تٌتحدة، إُف جانب اللغة احمللٌية كورسو

 2. باالنقراض

 أسرتـــــــو: ػ 2

يف بيت متواضع جدا مبٍت باٟتجارة ك الطُت ، يرتكز بيت األجداد على ثبلثة مستويات 
 تقليدية، ففي الطابق األرضي ا١تبٍت بالصخور تأخذ ا١تساحة ا١تخصصة لتخزين العتاد الفبلح  

بعض األدكات ك األدكية ا٠تاصة باٟتيوانات حيزا كبَتا منو ، أما الطابق األكؿ ا١تخصص للسكن ك 
ئلي فيتكوف من مطبخ صغَت تطل نافذتو على "خليج بورتو" ك غرفة أخرل ٥تصصة ألفراد العا

العائلة أما الطابق الثاين ا١توجود بأعلى ا١تطبخ فهو مكاف خاص ، عبارة عن شرفة مطلة على 
 3 ( .piazza cappolanaساحة القرية "بيازا كابوالنا" )

ذا البيت الضيق ، لذلك ٕتدر اإلشارة أهنا  من ا١تستغرب عيش عائلة كبوالين الكبَتة يف ى
( على الطريق ا١تؤدم Casaٔتنطقة تدعى كازا ) (Revindaكانت ٘تلك بيتا آخر بػ رفيندا )

                                                           

 
1
 ،1981،دار النفائس،بَتكت،1، تح: إحساف حقي ،ط الدولة العلية العثمانيةتاريخ ،  ٤تمد فريد بك احملامي 
 .242ص

2
 .3، ص المرجع السابق، ٤تمد رفيع -  

 
3
 George Coppolani , Xavier Coppolani  Fils de Corse , Homme d’Afrique 

Fondateur de la Mauritanie, l’Harmattan,Paris- France,2005, p 26. 
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( ، حيث يقيم Cargese( بالقرب من قرية  "كاغجاس" )Chjuniإُف خليج "شجيٍت" )
تبقى األـ ك بناهتا ك األطفاؿ رب األسرة مع مرافقيو للعناية بقطعاهنم طيلة فصل الشتاء ، يف حُت 

  ك الشيوخ يف ا١تنزؿ العائلي .
اعتمدت أسرة كبوالين كباقي القركيُت يف العيش على تربية ا١تواشي ، كما ٯتلكوف بعض 
اٟتدائق القريبة من مساكنهم يستغلوهنا يف زراعة األعبلؼ ك الربسيم لتغذية ا١تاشية ك غرس بعض 

اقتصادىم اٟتقيقي يعتمد على زراعة اٟتبوب لتأمُت حاجاهتم من ا٠تبز، األشجار ا١تثمرة . ك لكن 
ك حليب ا١تاعز ك مشتقاتو من اٞتنب الطازج ك ٟتـو ا١تاشية ، ككذلك اٟتصوؿ على ا٠تشب البلـز 
لبناء البيوت  أما باقي األشياء اليت ٭تتاجوهنا من أكاين ك لباس فهم يستبدلوهنا با١تقايضة مع الباعة 

 1 ُت ٔتا ينتجونو من دقيق ا٠تبز ك ٟتـو ا١تاشية .ا١تتجول
يف أطراؼ قرية "مارينيانا" ك على تلة نازلة إُف كادم "بورتو" ٘تتد أراضي عائلة كبوالين اليت 

 غالبا ما يزرعوهنا شعَتا أك ذرل، بأدكات تقليدية تتمثل يف ٤تراث قدًن بدكف عجلة ٬تره ٛتار أك
بة من ضفاؼ الوادم فتستغلها العائلة لزراعة ا٠تضر، كما ٯتارسوف بغل أك ثور. أما ا١تساحة القري

الصيد يف النهر ٖتت الصخور أين يصطادكف ٝتك السلموف، ك يصنعوف الفخاخ من شعر 
 اٟتصاف لصيد الشحركر  ك غَته من الطيور.

يعيش سكاف ىذه القرل يف اكتفاء ذايت شبو تاـ ، حيث يعتمدكف يف معيشتهم على تربية 
٘تثل اللغة  ا١تواشي كالقليل من الفبلحة اٞتبلية من اٟتبوب لتلبية حاجاهتم اليومية من الغذاء.

، حيث ٭تس كل فرد باالنتماء جملتمع متضامن أين لبنة األساسية للمجتمع الكورسيكيالدين الك 
  تتقاطع الركابط األسرية، اليت ٘تتد إُف القرل اجملاكرة.

                                                           

 
1
 George Coppolani ,op.cit ,p 26 
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مكانة ا١ترأة ىي أكثر أ٫تية ٦تا نعتقد عموما كورسيكا، لكن األب ىو من ٭تكم األسرة يف  
ل كالسعي بُت اٞتباؿ كالشواطئ. ألف الرجاؿ يف أغلب األحياف غائبوف عن ا١تنازؿ، يسعوف للعم

 1 ا٠تربة .ل من الشيوخ  يتمتعوف باٟتكمة  ك أمهات غالبا ما ٘توت أثناء الوالدة ، كعدد قليك 

االعتناء ة يف عمر مبكر، خاصة يف الرعي ك ى األعماؿ الشاقيف كورسيكا يتعود األطفاؿ عل
 لعدة أياـ ، من خبلؿ مرافقتهم يف السَتم اآلباء على االعتماد على النفسبا١تاشية ، كما يعودى

اءا شتكل ا١تواسم صيفا ٖتت حر الشمس ك   ىم ٭تملوف األثقاؿ ك يفيف مسالك جبلية صعبة، ك 
لك الواسعة حوؿ ليكتسبوا قدرة كبَتة على التحمل ك خربة عن ا١تساذلك يف العواصف الثلجية، ك 

 2 أسرار الطبيعة .قرية مارينيانا ك 

  . مولده و التحاقو بالجزائر:3

من خبلؿ ْتثي الذم أجريتو عن اكتشاؼ اٟتياة ا٠تاصة بكزافيي كوبوالين ، خاصة فيما 
نطينة ، حيث كجدت ثبلثة مصادر يتعلق بتحديد فًتة التحاقو ٔتنطقة سيدم مركاف بإقليم قس

متناقضة من حيث احملتول فيما ٮتص مولده كسنواتو األكُف ٔتسقط رأسو  ٥تتلفة من حيث النوع ك
 التحاقو باٞتزائر : ك
سجبلت أرشيف التاريخ اٞتزائرم يف احملفوظات ا٠تارجية بفرنسا يف إيكس إف  األكؿ ىو-

 archives d'outre-mer, à Aix-en-Provence .3 بركفنس، 
، ىذه األخَتة  ، تقًتح احملفوظات ثبلثة ملفات "شخصية" كبالنظر إُف خصوصيات حياتو ا١تهنية

اليت َف تستغل بعد بشكل كبَت ، ٯتكن من اكتشاؼ اٟتقائق ك إزالة الغموض عن الكثَت من 

                                                           

 
1
 George Coppolani ,op.cit , p 26. 

2
 Ibid,p 27  .  

3
 Centre des Archives d'outre-mer, dossier personnel « Xavier Coppolani » , 

Archives du ministère des Colonies, EE 852, Archives du Gouvernement 

général de l'Algérie, 19 H 105, Archives du département d'Alger, C 6053. 
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فرنسي ما دامت اٞتزائر َف تسًتجع حقها من أرشيفها ا١تسائل التارٮتية اٞتزائرية إباف االستعمار ال
. كعلى الرغم من أهنا ٥تيبة لآلماؿ يف السلطات الفرنسية منذ االستقبلؿ ا١تغتصب من طرؼ

جفافها فإهنا ٖتتوم على كثائق غَت مستغلة سابقا، كاليت من شأهنا أف توفر بعض ا١تعلومات 
 1 القيمة ك غَت ا١تنشورة.

اليت ك اجملبلت ياتو سواء من الكتب أك اٞترائد ك بات ا١تنشورة اليت تطرقت إُف حالثاين ىو الكتا -
بقيت يف الغالب قصصية ، ٦تا ٭توؿ من حياتو كأعمالو إُف سلسلة من اٟتقائق اليت تبدك أسباهبا 
كنتائجها غَت ٤تددة يف بعض األحياف. كباإلضافة إُف ذلك ، سلطت ىذه الدراسات الضوء على 

ا١تهنية يف البلداف ا١تغاربية ك ٩تص بالذكر طبعا موريتانيا اليت اقًتف اٝتو باحتبل٢تا بشكل  مسَتتو 
كبَت ك القليل من ا١تعلومات عن أعمالو اٞتزائر ، حيث كاف معظمها مستوحاة من كتاب كاحد 

اعتمدت عليو باقي الكتابات ا١تنشورة ، من خبلؿ سَتتو ا١تنشورة يف   فقد ك ىو الكتاب الذم
 بعنواف: 2(Robert Arnaudصفحات كتاب صديقو "ركبرت أرنو" )

 " Un Corse d Algerie , chez les Bleus  Hommes    " 3 

                                                           
1
 Cécile Frébourg ,Coppolani Revisite , R.H Française .O-M, tome 

80,nº301,4
e
 trimestre 1993, p 617. 

 اٝتو   ألف راندك  ،  ركبَت  باسم    الفرنسية اإلدارة  أيضا يف   : ك يعرؼ (Robert Arnaud) أرنوروبير  2
 ،كاف1873سنة باٞتزائر زميل كبوالين ك صديقو اٟتميم ، كلد (Robert Randau  Alias Arnaud)  الكامل 

 بُت ما فًتة يف عليا مناصب لديو موريتانيا ،كاف مث تومبكتو إُف السوداف رافق كوبوالين يف ا١تختصة التقنية اللجنة يف عضوا
الفرنسي فولتا العليا ، ترؾ العديد من ا١تؤلفات ا١تهمة حيث كرس عملو األخَت يف كتابو حوؿ  السوداف العا١تيتُت  يف اٟتربُت

هما ( ، ك كتابو ا١تهدل إُف زميل (Un Corse d Algerie chez les Hommes Bleus حياة كبوالين بعنواف 
سنة  ، تويف  أدرار( .-حوؿ مهمة )تكانت Frérejean))ٍ  فيرجينانالنقيب   يف موريتانيا  يف عملية التوسع االستعمارم

   . ينظر:0195

Geneviève Désiré-Vuillemin, Coppolani en Mauritanie, In  R.H des  
colonies, tome 42 , n148-149 , troisième et quatrième trimestres 1955 ,p291. 
3
 Robert Arnaud, Un Corse d Algerie chez les  Hommes Bleus , Imbert 

,Alger,1939,p1. 
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 George)_ ك كذا الكتاب الثالث الذم تناكؿ حياتو أيضا من تأليف حفيده جورج كبوالين 

Coppolani) :حوؿ حياة كزافيي يف كتاب بعنواف 
"Xavier Coppolani, Fils de corse, Fondateur de la 
Mauritanie "1.  

كفيما يلي سنستعرض الركايات الثبلث ، مث من خبلؿ ٖتليلهما سنتمكن من التقرب من 
ترجيح  صحة إحدا٫تا على األخرل، الكتشاؼ اٟتقيقة عن ىذه الشخصية اليت أسالت الكثَت 

كل ىذه األعماؿ ا١تكتوبة  ألف من التساؤالت ،حوؿ حياتو الشخصية ك دكره خاصة يف اٞتزائر،
يف ذكرل كبوالين تناكلت فقط دكره كا٧تازاتو يف احتبلؿ اجملاؿ ا١توريتاين، لكنها ظلت غامضة 

 كمتناقضة حوؿ طفولتو كبداياتو يف اٞتزائر. 

  و باقي روايات كتب حول سيرتو الذاتية(:حسب كتاب صديقو روبرت أرنو( 

قرب مدينة إيفيزا اليت تبعد حواِف  (Marignanaكلد كزافيي  كبوالين يف قرية مارنيانا )
، كىي جزيرة منفصلة ـ6186سنة فرباير 1يف ّتزيرة كورسيكا كيلومًتا عن مدينة أجاكسيو   75

الرئيسي كسكاهنا إيطاليوف يف أصو٢تم، كإف كانت تتبع الدكلة الفرنسية. كتتسم  عن الرب الفرنسي
ىاليها باال٩تراط على أكسع نطاؽ يف صفوؼ أجهزة ىذه اٞتزيرة بالفقر الشديد، كلذلك اشتهر أ

رنسية من باب البحث عن لقمة العيش، النعداـ الفرص يف جزيرهتم اإلدارة االستعمارية الف
األصلية. ككبقية سكاف ىذه اٞتزيرة ارٖتل دكمينيك كبوالين كالد كزافيي  يف سنوات طفولة األخَت 

مارية يف اٞتزائر، حيث استقر باألسرة  يف منطقة سيدم األكُف كراء فرص العمل يف اإلدارة االستع
 2مركاف بإقليم قسنطينة عاصمة الشرؽ اٞتزائرم، اليت تلقى فيها كزافيو الطفل تعليمو.

                                                           
1
 George Coppolani , op.cit , p   .1  

2
 Robert Arnaud, op.cit , p   .8  
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قضى كبوالين الطفل السنوات العشر األكُف من حياتو يف كورسيكا قبل أف يغادرىا حامبل 
و ، كرائحة اٞتبل، كذكؽ عصيدة من دقيق ذكريات كثَتة عن أرضو األصلية مثل تصرفات كالدت

الذرة، كا١تغامرات كالتحديات اليت كاجهتو يف الصغر كتغلب عليها، ك ذكريات طفولة ٘تيل ٨تو 
 ا٠ترافات.

( Maistraleَف يكن كبوالين ذلك النموذج من أطفاؿ ا١تدارس الذم يتغٌت بو مايسًتاؿ )
" حيث  Niere -buissonبويسوف نيار " أحد الشعراء يف كورسيكا  حيث كاف يرتاد مدرسة 

كاف من النوع ا١تتمرد ، لقد كاف يعرؼ كل أعشاش الطيور ا١توجودة يف أشجار الغابة، كأعداد 
البيض  فيها ... ك كاف  ٯتشي حايف القدمُت ، كاف يتسلق  أشجار الكرز كالقرد ، ك كاف زمبلؤه 

 1 من هنر بورتو، ضد أبناء القرل اجملاكرة .دائما يف حالة ترقب عندما يتوجو للمعركة على الضفة 

 : حسب ملفات األرشيف الفرنسي 
ـ يف مارينيانا 1866فرباير  1يف  (Xavier Coppolaniكلد كزافيي كوبوالين )

(Marignana) 2 كم مشاؿ أجاكسيو. كالده، دكمينيك    30، كىي بلدة صغَتة تقع على بعد
 لوسياني(، الراعي ، كزكجتو من عائلة Dominique Coppolaniكوبوالين )

(Luciani) . 3لديهما ٜتسة أطفاؿ حيث  أف كزافيي ىو اإلبن األصغر 

                                                           
1
 Geneviève Désiré-Vuillemin , op.cit ,  p 617 . 

2
(.تتكوف portoـ عن الضفة اٞتنوبية  لوادم "بورتو" ) 600، على ارتفاع (Evisa)بأعلى ىضبة إيفيزا   مرينياناتقع   

( كٖتت قبة اقًتف اٝتها capu supranuالقرية من ٣تموعة من ٣تموعة أحياء ،حيث يقع بيت أسرة كبوالين على تلة )
اف الذين كانت تشغلو بأسرة كبوالين منذ األسبلؼ األكائل .ك كغَتىم من سكاف القرية لديهم جدار مشًتؾ مع بيت اٞتَت 

 . ينظر:أسر من األقارب  لفًتات طويلة
 George Coppolani , op cit, p 25. 

3
 Centre des Archives d'outre-mer, dossier personnel « Xavier Coppolani » , 

Archives du ministère des Colonies, EE 852, Archives du Gouvernement 

général de l'Algérie, 19 H 105, Archives du département d'Alger, C 6053. 
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كتفيدنا سجبلت األحواؿ ا١تدنية بأف األسرة كانت أمية ال ٕتيد القراءة ك ال الكتابة ، ك  
ن رجاؿ كما ىو متوقع يف مثل عادات  ىذا النوع من األسر ، تزكجت الفتيات يف بلدهتم  م

فقط كزافيي الذم كاف لديو الفرصة للذىاب إُف  ،فبلحُت يف حُت أصبح األبناء رعاة أك مزارعُت 
  ا١تدرسة .

 Jean-Noëlنويل بينيلي )-كما تفيد التقارير أف اٞتار ا١تباشر، ا١تعلم جاف  
Pinelli إذا ما (، أحد األقارب ك ىو من أصهار األسرة ، قد اكتشف القدرات ا٠تاصة لكزافيي

التحق ٔتقاعد الدراسة. كعلى أم حاؿ، فإف التقارير حوؿ نشاطات عائلة كبوالين  تبُت أف األسرة  
 1 كانت تعيش بطريقة غَت مستقرة، كأهنا بالتأكيد كانت تضحي بنفسها لتعليم الصيب .

ـ ، دكمينيك كوبوالين رأل نفسو مضطرا لتقدًن طلب حملافظ البلدية 1879-1878يف العاـ 
ستفادة من التعليم اجملاين البنو . على الرغم من أف لدينا القليل من ا١تعلومات حوؿ دراستو يف  لبل

، حيث 1881كورسيكا، ك٨تن نبحث سجبلت عملية إحصاء السكاف اليت أجريت حىت عاـ 
تأكد السجبلت كجود العائلة بعنواهنا ا١تذكور ٔتسقط رأسو . كبا١تقابل أيضا ، ال توجد طلبات 

يل إُف اٞتزائر أك أم منح امتياز إُف مركز تسوية سيدم مركاف أك القرل اجملاكرة األخرل للًتح
 2مكتوبة باسم  دكمينيك كوبوالين . 

كىكذا، خبلفا لبلفًتاضات يف كتاب السَتة الذاتية الذم كتبو صديقو ركبَت أرنو 
(Robert Arnaud) :حوؿ حياة كزافيي يف كتاب بعنواف 

 Mauritanie) Fondateur de la ،Fils de corse، Xavier Coppolani  )
الذم يفسر ا٧تذاب كزافيي كبوالين لئلسبلـ كاٟتضارة العربية يف طفولتو مع كالديو بسيدم مركاف 

                                                           
1
 Cécile Frébourg ,op.cit, p 617. 

2
 Centre des Archives d'outre-mer, dossier personnel « Xavier Coppolani » , 

Archives du ministère des Colonies, EE 852, Archives du Gouvernement 

général de l'Algérie, 19 H 105, Archives du département d'Alger, C 6053.. 
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( من خبلؿ  دراستو يف اٞتزائر ك تعلمو للغة العربية ك الدين 10يف قسنطينة يف سن العاشرة )
ا ا١تيداف ا١تهم الذم يشكل أساس اجملتمع اٞتزائرم الذم اإلسبلمي ك تعلقو بالتخصص يف ىذ

، كما سنرل يف إطار تطرقنا ١تشواره الدراسي منذ التحاقو با١تدرسة 1أصبح كزافيي الطفل جزءا منو
 .2ٔتسقط رأسو اٞتديد إُف غاية ٗترجو من كلية اٟتقوؽ باٞتزائر  

 :حسب كتاب حفيده جورج كبوالني 
ـ يف مارينيانا 1866فرباير  1يف  "Xavier Coppolani" كزافيي كوبوالنيكلد 

(Marignana  كىي بلدة صغَتة تقع مشاؿ مدينة أجاكسيو ّتزيرة كورسيكا . كالده ،)
( ، ك أمو 1901-1827" ا١تولود )Dominique Coppolani" دومينيك كوبوالني

ي ىو االبن ( ، كزافي1902-1826ا١تولودة ) "Giacinta saveria"   جياسينتا صافريا
 Antone " أنتون فرانسيسكواالبن األكرب  -األصغر من بُت ٜتسة أبناء ىم : 

Fransisco ـ .1848" ا١تولود سنة 
 ـ.1850" ا١تولودة سنة Maria Anna "  ماريا آناالبنت الثانية  -   
 ـ.1854" ا١تولودة سنة  Marie Francoise " ماري فرانسوازالبنت الثالثة  -   
 3ـ(.1905-1866" ا١تولود سنة )toussaint " توسانبن الرابع اال -   

كاف كزافيي مثل أقرانو ك منذ صغره مهتما بالنشاط االقتصادم ، حيث َف يكن ىناؾ تعليم 
ـ . إخوتو كلهم أميُت مثل أبويو ك باقي أفراد األسرة ك كذا ىو 19باٞتزيرة قبل منتصف القرف 
 ـ .1850حاؿ باقي أىل القرية قبل 

ـ ، 1882قبل أف يؤسس جوؿ فَتم يف عهد اٞتمهورية الثالثة  التعليم العمومي اإلجبارم يف 
َف يكن التعليم ٣تاين بل مقابل أجر ك يف بعض ا١تدارس القليلة , ك اليت كانت تستقبل يف حاالت 

                                                           
1
 Cécile Frébourg ,op.cit, p 617. 

2
 Robert Arnaud ،op.cit ،p .12  

3
 George Coppolani , op.cit , p20. 
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ـ 1878لبللتحاؽ با١تدرسة عاـ   استثنائية األطفاؿ الفقراء ، حيث ٧تذ طلبا باسم كبوالين
الذم ٕتمعو صهارة   "Jean Noel  Pinelli"جان نوال بيلي ٟتسن حظو قرابتو للمعلم ك 

 Judith"  جيديث كبوالنيبعائلة كبوالين حيث تزكج مرتُت ببنات عم كالد كزايف، 
Coppolani" ماري" ك بعد موهتا تزكج من أختها" "Marie. " 

زافيي ، ك كما يقاؿ قد ترعرعوا كاف للمعلم  كلداف "شارؿ " ك " جاف لوؾ" يف نصف عمر ك
ٖتت نفس السقف ، كاف ا١تعلم "جاف نواؿ" يهتم بتنمية ثقافة كزافيي مثلما يفعل مع أبنائو ، 

 1 لكن من الصعب يف ظل الظركؼ اليت يعيشها من الفقر التحاقو با١تدرسة االبتدائية .
" األخت الكربل Mariana" ماريانا لكن الشيء الذم يغَت كل األحواؿ ىو زكاج أختو

 جان لوغاروـ بأحد ا١تعمرين الكورسكيُت 1879سنة، ك اليت تزكجت يف  16لكزافيي عمرىا 
"Jean Lugaro ك الذم استقر باٞتزائر حيث انتقل مع زكجتو للعيش يف منطقة سيدم ،"

مركاف يف جنوب منطقة القبائل الصغرل بُت ا١تيلية ك قسنطينة. من بُت كل سكاف كورسيكا 
تضع أفاؽ ألسرة كبوالين يف اٞتزائر ، خاصة   ك أف "جوِف" ك "فارديناند" إخوة لوسيانا سوؼ 

ـ 1843كالدة كزافيي قد استقركا ىناؾ منذ مدة ، حيث كلد ابن أخيها األكرب بالعاصمة سنة 
كاليت عاد إليها فيما بعد ليبدأ يف مشواره يف اإلدارة الفرنسية. أما ابن شقيقها الثاين "جاف 

ـ كبعد ٧تاحو يف اإلدارة أصبح مديرا لشؤكف ا١تسلمُت يف 1850ميينيك لوسياين" ا١تولود يف دك 
سنة سوؼ يلتحق بأختو ٔتنطقة سيدم مركاف  13اٟتكومة العامة باٞتزائر .بذلك كزافيي صاحب 

 2باٞتزائر .
ين ، يف من خبلؿ الركايات الثبلث ، نبلحظ أهنا تتفق كلها على نفس تاريخ مولد كزافيي كبوال

ـ بقرية مرينيانا قرب مدينة أجاكسيو، لكنها ٗتتلف حوؿ تاريخ مغادرتو كورسيكا 1866فرباير  1

                                                           
1
 George Coppolani , op.cit, p28.  

2
 Ibid , p29. 
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مسقط رأسو ٨تو اٞتزائر ، ك بالتاِف حقيقة التحاقو با١تدرسة االبتدائية العادية بقسنطينة ، حيث 
 كجدنا ما يلي :

و الذاتية ، ك ا١تنقولة عن ركاية إذف ففي الطرح األكؿ نسبة ألغلب الكتب ا١تنشورة حوؿ سَتت
فرص   عن  ْتثا عائلتو   مع  إُف اٞتزائر  كبوالين ىاجر   صديقو "أرنو" ، ٧تد أف الطفل كزافيي

، حيث التحق با١تدرسة االبتدائية ـ 1976كىو يف سن العاشرة من عمره أم يف سنة  ،العيش
 1العادية بسيدم مركاف بقسنطينة.

ه النتيجة اليت كجدناىا يف  تقارير األرشيف الفرنسي أما الطرح الثاين فهو ىذ
(Centre des Archives Nationale d'outre-mer    اليت ترجح  بأف )

كزافيي كبوالين َف يتلقى  تعليمو االبتدائي باٞتزائر، حيث جاء إُف اٞتزائر كىو يف سن ا١تراىقة 
 2ـ. 1982( ستة عشر سنة أم يف سنة 16)

زافيي اختار ك ىو يف السادسة عشر من عمره ا٢تجرة إُف اٞتزائر التقارير أف ك تفيد
لبللتحاؽ بأختو، كاضعا نصب عينيو ٕتربة ابن عمو الناجحة يف اٞتزائر ،حيث كعد بأف يكوف 

١تثل من أحد أعمامو من بارعا يف الدراسة ك التعلم لتحقيق أىدافو ىناؾ . ككذلك اخذ العربة ك ا
، الذم كاف األمُت العاـ حملافظة  (Toussaint Luciani)  توسان لوسياني، أسرة  أمو

 قسنطينة. فاحتماالت النجاح بالنسبة لكزافيي يف اٞتزائر ٔتا تقدمو من امتيازات للمستعمرين
كانت أكرب ، ك اليت من ا١تستحيل تصور كجودىا يف كورسيكا ، ال ٯتكنها إال أف ٕتتذب الشاب  

 3كزافيي كبوالين صاحب األحبلـ الكبَتة. 
أما الطرح الثالث كفقا ٟتفيده جورج كبوالين يف كتابو عن سَتة جده كزافيي كبوالين ، َف 

ـ، أين التحق باٞتزائر كانضم كزافيي إُف أختو 1879يغادر كزافيي كورسيكا حىت حواِف عاـ 
                                                           

1
 Robert Arnaud , op.cit ,  p   .8  

2
 Centre des Archives d'outre-mer, dossier personnel « Xavier Coppolani » , 

Archives du ministère des Colonies, EE 852, Archives du Gouvernement 

général de l'Algérie, 19 H 105, Archives du département d'Alger, C 6053. 
3
  Cécile Frébourg , op.cit, p 617. 
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( ،ك ىي زكجة مستعمر من  13ٔتنطقة سيدم مركاف بإقليم قسنطينة يف سن الثالثة عشر )
  (.Jean Lugaroو  جاف لوغارك )كورسيكا ك اٝت

كل  َف يكن يعرؼ ( Robert Arnaudكلذلك يستغرب حفيده أف ركبرت أرنو )
 أيضا يف كتابو عن صديقو ك رفيق دربو كزافيي  كبوالين بعنواف: ىذه التفاصيل أك حىت ٕتاىلها

 " Bleus  Hommes   Un Corse d Algerie chez les  ." 
أف أرنو َف يكن صديق كوبوالين منذ بدايات اٞتزائر ، ألنو َف يعرؼ  ألنو يبدك من غَت ا١ترجح

، مًتجم  ( Antoine Arnaudالشيئ الكثَت عن عائلتو إال من خبلؿ كالده أنطواف أرنو )
 Jeanمن شؤكف السكاف األصليُت، كعمل مًتٚتا رٝتيا يف خدمة جاف دكمينيك لوسياين )

Dominique Luciani) 1  .2، الذم كاف من أبناء عمومة كزافيي كوبوالين 
  من خبلؿ دراستنا لشخصية كبوالين ك تتبعنا لسَتتو الذاتية، ك ٖتليلنا لكل ا١تعلومات

 ا١تنشورة عنو خاصة ما تعلق ٔترحلة طفولتو ك التحاقو باٞتزائر ،فقد الحظنا ما يلي :
األكؿ، أم سَتتو الذاتية اليت نشرىا اعتمدت  أغلب الكتب ا١تنشورة حوؿ كبوالين على الطرح 

صديقو ركبرت أرنو، كوهنا أكؿ ما كتب كنشر عنو بكل صغَتة ككبَتة، من سَتتو الذاتية. فقد 
١تسنا من خبلؿ  ْتثنا فيها جانبا كبَتا من الواقعية، ك التفاصيل الدقيقة عن كبوالين ك عن أسرتو 

يرة كورسيكا، ك ىي نفس الركاية اليت كجدناىا يف حىت فيما ٮتص مرحلة طفولتو بقرية مارينيانا ّتز 
ٚتيع ما كتب عنو ، أم حىت يف ا١تصادر ا١تتناقضة مع ىذا الرأم. بذلك يبقى االختبلؼ الوحيد 
حوؿ تاريخ التحاقو باٞتزائر ك با١تدرسة االبتدائية بقسنطينة، ك يف ىذا ٯتكن ترجيح أحد الركايات 

                                                           
1
جويلية 3كزافيي كبوالين، كلد يف   من أبناء عمومة :(Jean Dominique Luciani) جاف دكمينيك لوسياين  

ـ ٔتدينة إيفيزا ّتزيرة كورسيكا، ٖتصل على شهادة البكالوريا مث درس اٟتقوؽ، لينخرط بعد ذلك يف صفوؼ 1851سنة 
اٞتيش الفرنسي باٞتزائر.شغل العديد من ا١تناصب أ٫تها:إدارم بالبلديات ا١تختلطة يف العديد من أكرب البلديات يف الشرؽ 

نائب رئيس ا١تكتب السادس لشؤكف السكاف األصليُت يف ( ك كذا رئيس دائرة قسنطينة ، مث 1885-1877) اٞتزائرم
 ـ.ينظر: ا١توقع اإللكًتكين:1919ـ. تقاعد سنة 1907مث رئيسا لو بداية من سنة  ـ،1888ديسمرب 25يف  اٟتكومة العامة

Dominique_Luciani-https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean.  22/1/2017 يـواطلع عليو. 
2  George Coppolanie , op.cit ,  p 27. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Dominique_Luciani.%20اطلع%20عليه%20يوم
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ألكُف اليت تفيد بأف كبوالين التحق با١تدرسة االبتدائية بسيدم األقرب إُف الواقع ك ىي الركاية ا
مركاف بقسنطينة يف سن العاشرة، أم يف سن مبكرة ٝتحت لو باالحتكاؾ باجملتمع اٞتزائرم ك 
بتعلم اللغة العربية كىذا فعبل ما يفسر حصولو على شهادة الليسانس يف اللغة العربية سنوات بعد 

بلقة ك٧تاحو يف مشواره ا١تهٍت يف اخًتاؽ اجملتمعات العربية اإلسبلمية يف ذلك ، ك سر ٖتدثو هبا بط
 1 اٞتزائر ك يف موريتانيا.

يف حُت تبقى الركاية األخرل بعيدة عن الواقع ، حيث تتناقض يف آرائها حُت تذكر أنو التحق 
لكن يف نفس  عشر سنة ك َف  يدخل ا١تدرسة االبتدائية بقسنطينة ، 16باٞتزائر يف سن ا١تراىقة 

الوقت ٗترج بعد ثبلث سنوات من مدرسة تكوين ا١تعلمُت هبا ، مث مباشرة بعد ذلك ٗترج من  
كلييت اٟتقوؽ ك اآلداب باٞتزائر العاصمة بشهادتُت األكُف يف اللغة العربية ك أخرل يف اٟتقوؽ، 

"الطرؽ الصوفية ضف إُف ذلك درايتو الواسعة بالدين اإلسبلمي ك تأليفو كتاب كبَت ك مهم ْتجم 
اإلسبلمية" ك ىو عمل ٭تتاج إُف سنوات من البحث كاٞتهد إُف جانب إتقاف اللغة العربية 
كعادات كتقاليد اجملتمع اإلسبلمي ، ك ىذا شيء غَت معقوؿ طبعا أف ينجز مراىق ال يفقو شيئا 

ية بإتقاف ، ك دراسة عن ىذا اجملتمع اٞتديد ك الغريب كل ىذه اال٧تازات ا٠تارقة ) تعلم اللغة العرب
الدين اإلسبلمي   ك تأليف كتاب ْتجم كبَت  ك بكل التفاصيل ( يف ظرؼ ثبلث سنوات ، ىذا 

 2 من جهة.
ك من جهة أخرل ، اعتمد ىذا الطرح  فقط على سجبلت اإلحصاء اليت أجرهتا السلطات 

ت ال تزاؿ متواجدة الفرنسية يف كورسيكا، ك اليت تذكر فقط أف العائلة ك يف ىذا التاريخ ،كان
. ك ىذا إف دؿ على شيء فهو يدؿ 3بالعنواف ا١تذكور ، ك ال تؤكد كجود الطفل كزافيي مع العائلة 

فقط على إمكانية عدـ انتقاؿ كل أفراد عائلة كبوالين ، ك انتقاؿ الطفل كزافيي كحده ليلتحق 
                                                           

1
 Robert Arnaud , op.cit ,  p   .8  

2
 Cécile Frébourg , op.cit, p 617. 

3
 Centre des Archives d'outre-mer, dossier personnel « Xavier Coppolani » , 

Archives du ministère des Colonies, EE 852, Archives du Gouvernement 

général de l'Algérie, 19 H 105, Archives du département d'Alger, C 6053. 
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ابقا من خبلؿ رأم حفيده بأختو اليت ىاجرت رفقة زكجها إُف سيدم مركاف باٞتزائر كما ذكرنا س
. ك بالنظر كذلك لنوعية 1جورج كبوالين الذم ٯتكن أف يكوف قد صدؽ يف ىذا اٞتانب فقط 

ما االستعمارية ك ا١تصدر آال ك ىو سجبلت األرشيف اٞتزائرم ا١تصادرة من طرؼ السلطات 
ذه اٟتالة شاهبا من ٖتريف كتغليط للحقائق ٔتا ٮتدـ مصاٌف فرنسا االستعمارية ، ففي مثل ى

حاكلت إغفاؿ ك نفي دكر اٞتزائر يف تكوين شخصية الطفل كبوالين ، ليبقى الفضل يف إ٧تازاتو 
عائلتو ىاجركا ي اليت تذكر يف نفس الوقت بأنو ك ى، ك االستعمارية يف نظرىا للدكلة األـ فرنسا طبعا

بالتاِف ال ٯتكن األخذ . ك ة٤تركمقريتو مارينيانا ىي قرية فقَتة ك ْتثا عن فرص العمل يف اٞتزائر ألف 
 هبذا الطرح.

أما عن ركاية حفيده جورج كبوالين فقد اعتمد فيها على ا١تصدرين السابقُت ، حيث أخذ من 
ا١تصدر األكؿ )كتاب ركبَت أرنو( حياتو ا١تهنية ك إ٧تازاتو يف اٞتزائر ك موريتانيا ، ك أخذ مرحلة 

مد فيما تبقى بشكل كلي على كتاب صديقو طفولتو عن ا١تصدر الثاين )األرشيف( ، كما اعت
. ك تناقض فيما ٮتص التحاقو باٞتزائر كتكوينو من خبلؿ 2( Robert Arnaudركبَت أرنو )

نشأتو  ك دراستو  بُت ا١تصدرين ، ك ىو أيضا أمر مستبعد ، أراد الكاتب من خبللو إعطاء حل 
و باٞتزائر ك با١تدرسة االبتدائية كسط بُت الركايتُت فقط، ليذىب إُف اقًتاح كسط كىو التحاق

 3سنة.13بقسنطينة يف سن 
  نستنتج من خبلؿ دراستنا ك ٖتليلنا للحقائق ك ا١تعلومات حوؿ التناقضات اليت مست

مسألة االختبلؼ حوؿ نشأة كبوالين ك التحاقو باٞتزائر ك دراستو  هبا ، ك ٦تا سبق لنا من ٖتليل 
كن القوؿ بأف الرأم األصح ك القريب إُف الواقع بالنظر لكل رأم ك نقد للمصادر ا١تذكورة ، ٯت

لباقي األحداث ك جوانب حياتو األخرل ىو:ما كرد يف كتاب صديقو اٟتميم ركبَتت 
أف كبوالين التحق باٞتزائر ك با١تدرسة االبتدائية فيها مبكرا يف سن  (Robert Arnaudأرنو:)

                                                           
1
 George Coppolani , op.cit , p29. 

2
  Cécile Frébourg , op.cit, p 617. 

3
 Ibid, p29. 
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فولتو يف تعلم اللغة العربية ، الكايف من ط العاشرة ، كىو ما يفسر فعبل استفادتو من الوقت
، بكليات اٞتزائركذا ٖتصلو على شهاداتو العليا ن ا١تعلمُت فيها، ك مواصلة تكوينو يف مدرسة تكويك 

ٗتصصو يف ٖتليل اجملتمعات اإلسبلمية يف إطار مهامو اإلدارية ككاتب بالبلدية ك توازيا مع دراستو 
ركاف بإقليم قسنطينة، من خبلؿ كتابو يف اٞتزائر بعنواف ا١تختلطة لواد شارؼ ٔتنطقة سيدم م

"الطرؽ الصوفية اإلسبلمية"، ك اليت سا٫تت كلها يف تكوين الشخصية اإلدارية كصقل موىبتو يف 
اخًتاؽ اجملتمعات اإلسبلمية، ٠تدمة مصاٌف فرنسا االستعمارية يف التوسع انطبلقا من اٞتزائر ٨تو 

 دكاخل إفريقيا.
َتتو الذاتية اليت كردت يف ىذا الكتاب، ىي ا١تصدر الوحيد الذم اعتمدت عليو كما تعترب س

ٚتيع ا١تراجع األخرل يف سرد ٚتيع ا١تعلومات، فكيف ٗتتلف معو فقط يف تاريخ انتقالو إُف اٞتزائر 
ـ، كالذم يقتصر فقط على 1882معتمدة على ٣ترد إحصاء عادم قامت بو اإلدارة الفرنسية سنة

عائلة بالعنواف ا١تذكور يف تلك الفًتة، ك ىذا ليس دليبل على كجود كزافيي هبا ذكر كجود ال
  1آنذاؾ.
 قسنطينة محطة كبوالني الجديدة: -3-1

عرؼ إقليم قسنطينة منذ احتبل٢تا توافدا كبَتا ٢تجرات ا١تعمرين األكربيُت ، حيث كاف 
عددىم يزيد سنة بعد أخرل ، حيث ابتدأ إرساء ا١تستوطنات الفرنسية تقريبا مع نشأة ا١تكاتب 
 العربية ، اليت كانت تعمل على إعداد ك هتيئة األراضي للهجرات األكربية إُف اٞتزائر. ك ىكذا كاف

االستيطاف بتأييد ك دعم من النظاـ العسكرم عن طريق مؤسسة ا١تكاتب العربية قد بلغ أكجو بعد 
  2ـ  كَف تًتؾ ا١تخططات االستيطانية ٔتنطقة قسنطينة سول ا١تناطق اٞتبلية . 1860سنة 

                                                           
1
 Centre des Archives d'outre-mer, dossier personnel « Xavier Coppolani » , 

Archives du ministère des Colonies, EE 852, Archives du Gouvernement 

général de l'Algérie, 19 H 105, Archives du département d'Alger, C 6053. 
 ،2016، القافلة للنشر ك التوزيع ، اٞتزائر،  1، ج مما قبل التاريخ إلى غاية االستقالل -تاريخ قسنطينة ،صاٌف فركوس 2

 .380ص
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ك كما ذكرنا سابقا فقد استقر الكثَت من أفراد عائلة كبوالين هبذه ا١تستعمرات ك بالتحديد  
 نطقة سيدم مركاف اليت عرفت ىجرات ا١تعمرين من جزيرة كورسيكا.ٔت

يف ناحية ىذه القرية اليت بنيت من أجل ا١تستوطنُت الوافدين من جزيرة كورسيكا ذكم 
األصوؿ اليونانية ك اإليطالية ، كزافيي سوؼ يكتشف بدكا يتضوركف جوعا كصلوا إُف أقصى 

يذكر الكاتب ىذا الوصف دكف مهمبل أك متناسيا أسبابو حدكد البؤس كاحملتمُت ٖتت خيم بدائية )
من احملرـك من خَتاتو ك  اليت ىي  نتيجة السياسة االستعمارية الفرنسية ا١تطبقة على الشعب اٞتزائرم
، ال راض قاحلة حصويةبلده(. فبالقرب من سيدم مركاف يعيش الكثَت منهم يف أكواخ ، ٭ترثوف أ

مح . سيدم مركاف الواقعة يف مشاؿ اٞتزائر أين تصل نسبة التساقط تنتج إال القليل من سنابل الق
 مم  ك ىي بعيدة عن نسبة منطقة مارينيانا ك عن رطوبة منطقة سبيلونسا . 400إُف 

اإلدارة الفرنسية قد منحت بسخاء للمستوطنُت أراضي الوقف العثماين الغَت مستغلة من 
(، سلط السياسة الفرنسية يف اٞتزائريربر دائما تطرؼ السكاف احملليُت )حسب رأم الكاتب الذم 

لكن من دكف توفَت الوسائل الفبلحية األساسية إذا استثنينا البستنة ك تربية ا١تواشي اليت اعتادكا 
 عليها يف جزيرهتم قبل القدـك إُف اٞتزائر، ما ٬تعلهم قادرين على إنقاذ مواشيهم .

على ا١تستوطنُت اٞتدد بناء بيوت ك االحتماء  اللتزامات تنظيمية ك شركط أمنية كاف البد
لعب الكورسيكيوف بفضل مهن األجداد مثل البناء ك النجارة دكرا كبَتا يف  داخل ٤تيط القرية .

  1 تغيَت البيوت ا٠تشبية اٟتارة صيفا ك الباردة شتاءا ك بناء اإلسطببلت للمواشي.

 يوجد أم دليل أك شهادات حية عن يف أكؿ اتصاالتو مع األرض اإلسبلمية من اٞتزائر، ال
اتصاالتو األكُف هبذه األرض ك ىذا اجملتمع اٞتديد اليت ٯتكن العثور عليها يف ٤تفوظات األرشيف 

                                                           
1
  George Coppolanie ,op.cit, p31 . 
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اٞتزائرم . إذا يف ىذه البلدة الصغَتة  سوؼ يبدأ مشوار كزافيي كبوالين  يف اٞتزائر مع اللغة العربية   
 1 ك اإلسبلـ .

 نشأتو و تعليمو : 4-

لعيش يف ببلد اٞتزائر أدرؾ كبوالين أف أم شيء يف حياتو لن يتطور من دكف أمن  ل
كاستقرار ك ىذا الشيء الذم سيدركو بعد التحاقو باإلدارة الفرنسية ، أين سيلمس يف نفوس 
السكاف احملليُت حاجتهم إُف السلم كما سيكتشف يف الفلسفة اإلسبلمية ما يسمى با١تكتوب 

يكوف ، ىذا َف ينقص من عزٯتتو فهو شاب نشيط ك مثابر ك ينتهز كل فرصو كىو أف قدر اهلل س
 ، كجد يف شيوخ اٞتزائر ما عند نظرائهم يف كورسيكا من تلقينهم لؤلجياؿ الثقافةلو تتاح 

األشغاؿ اليومية حىت أشغاؿ النساء عر اإلشارات ك ، نفس شا١تسموعة من خبلؿ حكايات ا١تاضي
 كاٟتمل يف سن الشيخوخة ك األشغاؿ التقليدية ك الغزؿ ك النسيج .من جلب ا١تاء من البئر 

كل ىذه األشياء اٞتديدة ستحمسو ك تزيد فضولو يف اكتشاؼ ا١تزيد، عن ىذا اجملتمع 
اٞتديد الذم ٭تس باختبلفو ك قربو يف نفس الوقت. ٥تتلف من حيث اللغة ك الدين ، ك متقارب 

، ىيكل األسرة ك السلطة األبوية ، ك التحالف بُت من حيث طريقة ك ٪تط العيش يف كورسيكا
القبائل اليت ٕتمعها الركابط األسرية ك ا١تصاىرة باإلضافة إُف تباد٢تم ا١تنافع االقتصادية )مساحات 

  للرعي، ك اآلبار ا١تشًتكة للسقي ، ك ا١تقدسات الدينية ...( يف جو من البساطة ك الفقر .

من اٟتد األدىن من احتياجاتو ، نفس الشركط اليت تضحيث كجد يف اجملتمع اٞتزائرم 
نفس اٟتقوؽ العرفية اليت يضمنها اإلسبلـ من ىنا ك ىناؾ ، مع بعض اإلضافات بل أكثر من ك 

ذلك بكثَت  ٣تتمع  أقل فقرا  ك تقشفا ك عنفا من موطنو األصلي ، ك أكثر ميوال إُف عدالة فردية 
الشدة ك األحزاف ، بعض ا١تمارسات الدينية ا١تشوبة  كسط مسؤكلية ٚتاعية ، التضامن يف كقت

                                                           
1
  Geneviève Désiré-Vuillemin  , op.cit, p292 . 
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با٠ترافات ك ٥تاكؼ األجداد ، ك ا٠توؼ من ظبلـ الليل ك تعويذاتو  ك االستسبلـ لقول جبارة 
 1قادرة على كل شيء.

من خبلؿ ا١تشاركة يف األلعاب مع األطفاؿ اٞتزائريُت سيصبح كزافيي كاحدا منهم ، حيث 
يقة تفكَتىم ك تفاصيل ردكد أفعا٢تم ،  معهم سيتعرؼ على اٟتصاف  سيفهم عقليتهم ك يعرؼ طر 

كما اعتاد يف قريتو على اٟتمَت ك البغاؿ يف كورسيكا ، كما كاف يشاركهم السباقات على الطريق 
اٟتصوية بعيدا عن كل مراقبة ، فقد كاف ينقل عنهم األفعاؿ ك العادات من خبلؿ تقليدىم ، كما 

كم يف سلوكاهتم الدينية ، ك يتحدث لغتهم ك يأخذ من ثقافتهم ، فهو اكتشف الرموز اليت تتح
بالتاِف يقـو بتكوين شخصية ٘تكنو يف ا١تستقبل من ٕتسيد سياسة ٗتدـ كجود الفرنسيُت يف اٞتزائر   

 كحىت تطبيقها على امتداد كاسع يف إفريقيا .

ورسيكيُت كاف من من ىذه الوضعية ٯتكن أف نستنتج أف كبوالين ك بغض النظر عن الك
، كذلك ألنو َف يكن دركيا أك موظفا إداريا ، فمن يأبو ٔتهاجر يل عليو االحتكاؾ باألكربيُتا١تستح

 2 مراىق كغَته من ا١تهاجرين مع أسرىم ْتثا عن لقمة العيش .

لكنو سيكتشف انتماءه لفرنسا ألكؿ مرة من خبلؿ احتكاكو باألطفاؿ الفرنسيُت من أبناء 
لك عند التحاقو ٔتدرسة ا١تعلمُت يف قسنطينة ، كيتعلم مبادئ الثورة الفرنسية ك ينشرىا ا١تدف بعد ذ

من خبلؿ التوسع يف مناطق ٥تتلفة من العاَف ، ليس ألسباب استعمارية اقتصادية بل لنشر 
األفكار اٟتضارية ك تطوير الشعوب اليت تعاين من البؤس ك اٟترماف )كما تدعي السلطات 

لفرنسية طبعا( ، ىذه الفكرة اليت تعلمها كزافيي عن طريق اكتساب معارؼ تطبيقية االستعمارية ا
ك تطويرىا كٕتسيدىا فيما بعد على ارض الواقع من خبلؿ إجراء ٖتقيقات يف عملو باإلدارة 
الفرنسية ، حيث خلص إُف فكرة مفادىا : " أف األخوة الدينية أك الطرؽ الصوفية هتدؼ إُف 

                                                           
1
 George Coppolanie , op.cit, p32 . 

2
 Ibid, p33. 
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فة اإلسبلمية كبالتاِف القضاء على كل سلطة للقوة غَت اإلسبلمية احملتلة يف أرض إعادة فكرة ا٠تبل
 اإلسبلـ".

من قابل كبوالين يف مقاعد ا١تدرسة العادية أطفاؿ من ٥تتلف األنساب اغلبهم جاؤكا 
صولو إُف ٔتجرد ك حيث  1 حىت من أفقر بلداف حوض البحر ا١تتوسط.ا١تناطق الفقَتة يف فرنسا، ك 

١تواصلة تعليمو الذم كاف قد بدأه ٔتسقط رأسو مثلما رأينا يف بعض ك ، قسنطينة باٞتزائرإقليم 
رينيانا حيث تلقى مبادئ الثقافة اا١تصادر اليت تذكر التحاقو با١تدرسة ا١تسيحية الكاثوليكية ٔت

، التحق كبوالين با١تدرسة االبتدائية العادية بسيدم (Grico-Bizantyne)اإلغريقوبيزنطية 
ـ إُف 1883ـ ، ك اليت أمضى هبا ثبلث سنوات قبل انتقالو سنة 1980كاف حواِف سنة مر 

 2.ـ  بشهادة ١تمارسة مهنة التعليم1886مدرسة تكوين ا١تعلمُت بقسنطينة ، اليت ٗترج منها سنة 

يف ىذه الفًتة كانت فرنسا قد بدأت سياستها التوسعية االستعمارية باحتبلؿ تونس ك بداية 
االمتداد يف إفريقيا السوداء )إفريقيا الغربية( ، كقد سا٫تت ا١تدارس الفرنسية يف غرس التوسع ك 

ىذه األفكار االستعمارية يف التبلميذ من خبلؿ مناىج بأفكار سياسية مستوحاة من أفكار "جوؿ 
ل فَتم " ك ا١تبادئ التوسعية لئلمرباطورية الفرنسية ك الًتكيج لفكرة نشر اٟتضارة ك رسالة الرج

األبيض ، ىدفهم من ذلك تكوين إطارات مستقبلية يف اإلدارة الفرنسية بواسطة االستثمار يف 
 تبلميذ ا١تدارس.

إذف يف ا١تدرسة العادية سيتعلم كزافيي مز٬تا من األفكار العلمانية ك التقدمية ك االستعمارية.  
رسة كينشا على مثل ىذه كزافيي ذلك الطفل الفقَت القادـ من منطقة فقَتة سيتعلم يف ىذه ا١تد

                                                           
1
 George Coppolanie , op.cit,  p34 . 

2
 Edgar Scotti , Les Uniates du Pélopponèse, l’Algerianiste (Revue 

d’Expression  de la Culture des Français d’Afrique du Nord) , Nº88 de 

décembre 1999, p74. 
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األفكار ، ككأنو أيقن من خبلؿ احتكاكو االجتماعي خارج ا١تدرسة مع رفاقو اٞتزائريُت أف أفضل 
 1 طريقة لبناء عبلقات دائمة مع الناس ال تكوف من خبلؿ استعبادىم ك اضطهادىم بالظلم .

للهجة العربية ، ما ك من الغرابة ك الدىشة سرعتو ك بداىتو يف اكتساب ا١تعرفة ك تعلم ا 
بسهولة تامة يف االختبارات ـ بالنجاح ك 1889ٝتح لو سنوات بعد ذلك ك ٖتديدا سنة 

للحصوؿ على شهادة الدراسات الكبلسيكية يف  اللغة العربية الفصحى ، قبل أف يقبل يف  كلية 
راؼ ا٠تاصة اٟتقوؽ باٞتزائر العاصمة ، ك يسجل السنة األكُف يف ٗتصص القانوف اٞتزائرم كاألع

 ـ بشهادة يف التخصص ا١تذكور .1891بالسكاف احملليُت ، ك اليت ٗترج منها بعد ذلك يف سنة 

ك بفضل ذكاءه ك إرادتو ك ذكقو يف الدراسة ، إضافة إُف تضحيتو ك فضولو الكبَت ك إسراره 
. ك يف نفس على معرفة ىذا العاَف اٞتديد، استطاع الفىت تطوير قدراتو الثقافية بشكل غَت عادم 

الوقت البد من التساؤؿ حوؿ الدكافع الكامنة كراء خوضو يف مغامرتو اإلفريقية ىذه، ك مسألة 
كطنيتو ك انتمائو اليت من شأهنا تعزيز التزامو هبذه القضية، خاصة ك أف أصولو ليست فرنسية، فهو 

فرنسا(.  كورسيكي قبل أم شيء فقد قضى كل طفولتو ك شبابو خارج السداسي )شكل خريطة
 7ـ، أم 1998سنة أم يف سنة  32حيث َف يزر فرنسا عموما ك باريس باألخص إال ك عمره 

  2 سبع سنوات قبل كفاتو.

أدرؾ كبوالين بسرعة أنو إذا أراد أف ٮتًتؽ ىذا اجملتمع  عليو تعلم اللغة العربية ، كليس ىذا 
كجود فرنسا باٞتزائر، ٬تب أف يكوف لتكريس يخ ا١تشركع االستعمارم الفرنسي ك فقط بل حىت لًتس

  بفضل اٞتهود ا١تستمرة لسياسية عادلة ك شفافة .

                                                           
1
 George Coppolanie ,op.cit , p34 . 

2
 Ibid , pp 31-32 . 
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بالنسبة لكزافيي الذم يعيش كسط ا١تسلمُت كانت فكرتو ك ىدفو ٤تاربة األفكار ا١تظلمة 
للطرؽ الصوفية حسب رأيو من خبلؿ إعادة اإلسبلـ إُف أفكاره الصحيحة كما يدعي ، ك جعلو 

 1 اٟتماية الفرنسية على ارض اإلسبلـ .يتعايش مع فكرة 

من ىنا ك بعد هناية مشواره الدراسي ، ستبدأ رحلة الشاب الكورسيكي لتحقيق أىدافو         
كطموحاتو على أرض اٞتزائر ، ك اليت ستكوف اإلدارة الفرنسية  بالبلدية ا١تختلطة ؿ كادم شارؼ 

 بسيدم مركاف ، ىي نقطة انطبلقو كما سنرل الحقا يف الفصل الثاين .

 مؤلفاتـو: 5- 

سنة من عمره ك اليت قضاىا   39كزافيي كبوالين َف يعمر طويبل، ك ىو الذم عاش   رغم أف
كلها باستثناء سنوات طفولتو ك مشواره الدراسي ، يف خدمة التوسع االستعمارم الفرنسي ، قبل 

ـ كما 1905ديسمرب سنة  12أف يغتاؿ يف طريقو الحتبلؿ ما تبقى من اإلمارات ا١توريتانية ، يف 
الفصل الرابع من ىذه الدراسة ، إال أنو ترؾ العديد من األعماؿ ا٠تالدة باٝتو يف  سوؼ نرل يف

تاريخ فرنسا االستعمارية ، سواء  كموظف  إدارم  بالبلدية  ا١تختلطة  لواد  شارؼ ٔتنطقة سيدم 
مركاف بقسنطينة ، أك خبلؿ عملو كملحق ٔتصلحة شؤكف األىاِف ك ا١تصاٌف العسكرية باٟتكومة 

، أك 2 (Octave Depontة باٞتزائر، رفقة رئيسو يف العمل اإلدارم أككتاؼ ديبوف)العام
خبلؿ مهماتو ا١تيدانية  يف إخضاع التمردات ك الثورات ضد االحتبلؿ الفرنسي يف منطقة السوداف 
 الفرنسي يف فًتة انتدابو بوزارة ا١تستعمرات الفرنسية ك أخَتا يف فرض اٟتماية على اجملاؿ ا١توريتاين

 ّتانبيو ا١تدين ك العسكرم.
                                                           

1
  George Coppolanie ,op.cit, p .33  

2
ىو عسكرم فرنسي، مساعد كزافيي كبوالين ك زميلو يف مهمتو إُف السوداف  :(Octave  Depont) أككتاؼ ديبوف  

ـ، ليكوف مقتلو هناية مرحلة ا٢تدكء 1907الغريب )الفرنسي( ، ك قائد موقعة أجكجوت، قتل على يد الوطنيُت ا١توريتانيُت سنة
 الفرنسي يف موريتانيا. ينظر:

-Cotribution à l’histoire de de la Mauritanie(1900Geant Désiré Vullemin ,

149.-Dakar,1962,pp 148,1934)  
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تعمارية فرنسية على أرض الواقع ك قد تنوعت أعماؿ كبوالين بُت ما حققو كشخصية اس
الدراسات  –ما تركو كمادة علمية من أعماؿ إدارية ك دراسات نظرية ٘تثلت يف التقارير اإلدارية ك 

اليت ٚتع فيها أىم دراساتو من خبلؿ الكتب  -التقارير العسكرية  –ا١تيدانية االجتماعية ك األمنية 
كسوؼ يقتصر ذكر البعض منها ك اليت تكمنا  -خرباتو كٕتربتو الواسعة يف اجملتمعات اإلسبلمية 

 من اٟتصوؿ عليها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر فيما يلي :

 1كتاب الطريقة الصوفية العمارية: )طريقة سيدي عمار بوسنة(. -5-1

ا١تهٍت باإلدارة الفرنسية اىتم كبوالين  بدراسة اجملتمع  كما سوؼ نرل من خبلؿ مشواره
اٞتزائرم ا١تسلم خاصة فيما يتعلق بالطرؽ الصوفية يف اٞتزائر ك تأثَتىا على السكاف احملليُت ، 
الشيء الذم جسده يف بداية مشواره ا١تهٍت ككاتب بالبلدية ا١تختلطة لواد شارؼ باإلدارة الفرنسية 

الطريقة العمارية "، تناكؿ فيو  –اب ٖتت عنواف " سيدم عمار بوسنة يف اٞتزائر يف أكؿ كت
الطريقة الصوفية السائدة يف ا١تنطقة اليت عاش ك ترعرع فيها منذ قدكمو إُف اٞتزائر، حيث ٝتحت 

مٍت حوؿ لو مهامو ك خرجاتو ا١تيدانية يف إطار خدمتو با١تكاتب العربية ك من خبلؿ تقرير أ
ىذه الطريقة على السكاف احملليُت يف كل اٞتوانب ، خاصة عبلقتهم  ثَتأ، اكتشف تا١تنطقة

، ليبدأ دراسة ميدانية حوؿ ىذه الطريقة ، ك اليت ترٚتها يف شكل تقرير قدمو 2باإلدارة الفرنسية 
يف  (Adolphe Jordan-Librerie Editeurلرؤسائو مث ينشره بعد ذلك بدار النشر )

  3رئيس دائرة قسنطينة . ـ  ٖتت إشراؼ1894شكل كتاب سنة  

 

 

                                                           
1
 George Coppolanie ,op.cit, p41. 

2
 Robert Arnaud , op.cit, p37. 

3
 George Coppolanie ,op.cit, p41. 
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 :محتوى الكتاب 

يف عائلة  1712:سيدم عمار بوسنة ك لد حواِف  نبذة عن الطريقة العمارية و عن صاحبها
ظلم من كراىية   ك  ،ف ٤تميا ٔتعجزاتبوعلي كاحد من مقدمي الطريقة القادرية منذ ريعاف شبابو كا

اختار أف يكوف مكاف دفنو  ،ككفقا لرغبتو بام قسنطينة )صاٌف بام ( العدك اللذكذ للمرابطُت .
يوما بُت ٥تتلف ا١تناطق   45عشوائيا عن طريق كضع جثتو على ظهر بغل ك الذم طاؼ مدة 

 1ـ.1815ليستقر بو ٔتنطقة بوٛتاـ ببلدية النشامية أين مت بناء ضر٭تو حواِف سنة 
ٟتاج مبارؾ ا١تغريب ذاع صيت الوِف الصاٌف سيدم عمار بوسنة على إثر زيارة اانتشارىا: 

البخارم الذم كاف يف طريقو إُف اٟتج، حيث حل بالزاكية العمارية  أين  اندىش بتبجيل السكاف 
احملليُت لسيدم عمار بوسنة الذم ذاع صيتو على أنو صانع معجزات، كالذم يأتيو الناس من كل 

يف ٚتيع إرجاء اٞتزائر          إ٨تاء اٞتزائر ك حىت تونس، ليعلن نفسو خادما لسيدم عمار بوسنة كيطوؼ
ك تونس مع ا١تريدين من أتباع الطريقة إلنشاء فوج للزاكية ٖتت إشراؼ خليفة، هبدؼ ٕتنيد ا١تزيد 

 من أتباع الطريقة العمارية.

ك يف أكؿ زيارة لو مكة ا١تكرمة زار الزاكية العيساكية ليصبح مقدما ك كمقابل  1830سنة 
كلم عن قا١تة 3حاكم إقليم قسنطينة ببناء زاكية بقبة على بعد  ٠تدماتو كافأه اٞتنراؿ يوسف

ـ زار خبل٢تا 1870-1840عرفت بزاكية عُت الدفلى ك اليت أصبحت مقر إقامتو طيلة الفًتة 
  2مرات كما زار ا١تغرب أين حصل على منزلة مقدـ من زاكية موالم إدريس. 8مكة 

َتىا الكبَت على السكاف يف كل جوانب ليتطرؽ بعد ذلك إُف انتشار ىذه الطريقة ك تأث
حياهتم االجتماعية، خاصة فيما تعلق بعبلقتهم باإلدارة االستعمارية ، لذلك حاكؿ ٖتليل كل ما 

 يتعلق هبا من خبلؿ تسليط الضوء على :

                                                           
1
 George Coppolanie ,op.cit, p43. 

2
 Ibid, pp 44-45 . 
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على ىبات السكاف اعتمدت الطرؽ الصوفية يف ٘تويلها،: الموارد المالية للطرق الصوفية
مريديها السنوية ك من خبلؿ ٚتيع فركعها ا١تنتشرة عرب الزكايا ، ىذا فضبل عن الزكار كاشًتاكات ك 

من العامة ، كخاصة من  ا١تلتقيات )الزردة ، الوعدة،......( اليت يتم فيها ٚتع التربعات كا٢تبات
 كرجاؿ ا١تاؿ.األعياف 

ناس اللذين كضح كوبوالين أف للطريقة الصوفية تأثَتا كبَتا على عامة ال: دورىا السياسي
بالعبلقة مع اإلدارة الفرنسية  يؤمنوف هبا كيتمثلوف ألكامرىا ، خاصة يف القضايا السياسية ا١تتعلقة 

اليت يرل بأهنا كانت ٗتتلف حسب رغباهتم، لذلك يرل أنو من الضركرم استمالتها ك السيطرة ك 
قيق أىداؼ فرنسا التوسعية عليها ىو مفتاح ٧تاح ا٢تيمنة الفرنسية يف اجملتمعات اإلسبلمية ، ك ٖت

 1يف اٞتزائر كإفريقيا . 

ىذا الدراسة اليت القت استحسانا كبَتا يف أكساط اإلدارة الفرنسية يف اٞتزائر، ك فتحت 
شهية كبوالين للكتابة ك ا١تزيد من البحث ك الدراسة يف ىذا ا١تيداف من جهة، ك من جهة أخرل 

من خبلؿ طموحو يف ، يف اإلدارة الفرنسية باٞتزائر فتحت أمامو أبواب الًتقية يف مناصب عليا 
االلتحاؽ ٔتصلحة شؤكف األىاِف باٟتكومة العامة، ليتحقق فيما بعد حلمو ا١تزدكج ، بداية من 

، مث ( Octave  Depont)خبلؿ التحاقو با١تنصب ا١تذكور كمساعد لػ أككتاؼ ديبوف 
خبلؿ  كتاب ثاين ، أكرب حجما ك أكثر بإصدار٫تا للدراسة ا١تنشودة حوؿ الطرؽ الصوفية من 

 أ٫تية حوؿ الطرؽ الصوفية يف اٞتزائر بعنواف:

 

                                                           
1
 George Coppolanie ,op.cit, pp 45-46 . 
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 1(les Confréries Religieuses Musulmanes:)الطرق الدينية اإلسالمية -5-2

ىذا العمل الذم ذكرناه  يف عدة ٤تطات سابقا ىو ٙترة سنوات من اٞتهد ك البحث ك 
كزافيي كبوالين مساعد إدارم ٔتصلحة شؤكف األىاِف ك ا١تصاٌف الدراسة ا١تيدانية لعمل مشًتؾ بُت  

العسكرية باٟتكومة العامة باٞتزائر العاصمة، ك رئيسو ا١تباشر أككتاؼ ديبوف إدارم بنفس ا١تصلحة 
، حوؿ الطرؽ الصوفية اإلسبلمية يف اٞتزائر ك دكرىا يف اجملتمعات اإلسبلمية، ك ىو دراسة عملية 

 دينية ك تأثَتىا على اٞتزائريُت يف ٚتيع جوانب اٟتياة.عن نظاـ األخوية ال
 فصبل ٭توم ما يلي : 13ص , بو مقدمة ك  577يتألف الكتاب ذك اٟتجم الكبَت من 

 مباحث تناكؿ فيها.  5ىو فصل يتكوف من الفصل األول: 
 :العرب كاللغة العربية قبل بعثة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم حيث تطرؽ إُف1في المبحث -

أصل العرب كفركعهم كطباعهم من عادات كتقاليد من خبلؿ ٖتليل نظاـ القبيلة كدكر الشيوخ 
فيها ، كعبلقتو باٞتماعة، كعن مكانة العبيد . أيضا عن اللغة العربية كالشعر ك اجملالس األدبية من 

من جهة أخرل شعر ا٢تجاء ك ا١تدح . كما تناكؿ كذلك ا٠تمر يف اٞتاىلية ك القمار مكانة ا١ترأة ، 
 ا١تعتقدات ك البلىوت من خبلؿ سرد قصة سيدنا إبراىيم ، ك الكعبة معتقداهتم كآ٢تتهم.

كسلم بداية ٔتولده ، مث نشأتو  : ٖتدث فيو عن الرسوؿ صلى اهلل عليو 2في المبحث -
 شبابو ، ميزاتو كخصالو ، بعثتو ك الكتاب الذم جاء بو أم القرآف .ك 

حسب رأيو الفكرة األساسية للقرآف ، ك ما فيو من ركحانيات       تناكؿ فيو: 3في المبحث -
 ك أسلوب الًتغيب ك الًتىيب من اٞتنة كالنار .

 

                                                           
1
  les Confréries Religieuses Musulmanes :ألفو كزافيي   عن الطرؽ الدينية اإلسبلمية يف اٞتزائر ىو كتاب

شؤكف األىاِف أككتاؼ ديبوف، كٖتت إشراؼ جوؿ   كبوالين بالتعاكف مع رئيسو يف العمل باٟتكومة العامة باٞتزائر ٔتصلحة
 ينظر:. ـ1897،ك نشر باٞتزائر سنة لجزائرلالعاـ  اكماٟت (Jule Cambon)كامبوف  

 53George Coppolanie , op.cit, p 
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، رؽ إُف التعريف با١تذاىب األربعةسَتة النيب من أحاديثو ك سنتو ، حيث تط:4في المبحث -
  1 كنظاـ الفتول اإلسبلمي.

الطوائف اليت ظهرت بعد كفاة الرسوؿ الكرًن من تطرؽ فيو إُف الفرؽ ك : 5في المبحث_ 
 2 بينها خاصة الشيعية ك ا٠توارج ك ا١تعتزلة ك غَتىا .

يدخل كبوالين فيها إُف صلب ا١توضوع كىو ظهور الطرؽ الصوفية من خبلؿ الفصل الثاني: 
 3 أصل الطرؽ الصوفية كتطورىا.-التطرؽ إُف:

  . باإلسبلـ ، من القرآف كالسنةمبادئ ا١تدرسة الصوفية كعبلقتها  -
  دكر الطرؽ الصوفية يف ظهور األخوة الدينية كبداية تأثَتاىا يف اجملتمع اإلسبلمي.-
 ا٢تجرات العربية كدكرىا يف نشر الصوفية يف مناطق كاسعة خاصة مشاؿ إفريقيا.-
الطرؽ الصوفية    تطور الطرؽ الصوفية يف مشاؿ إفريقيا كبشكل كبَت يف اٞتزائر ك ظهور أمهات -

  4 ك أشهرىا مثل القادرية ك الرٛتانية .
يفصل فيو كوبوالين التنظيم اإلدارم للطرؽ الصوفية أك األخوة الدينية على الفصل الثالث: 

- :ط اآليتا١تخط، كفق الًتتيب ك 5شكل ىـر يبدأ بشيخ الطريقة أك ا٠تليفة هناية ٔتريدم الطريقة 
ا٠تواف أك  الفقَت)الدركيش،-الشاكش)الرقيب(-ا١تقدـ)النايب(-ا٠تليفة-الشيخ )شيخ الطريقة(

 .6ا١تريد-ا٠تادـ(
 
 
 

                                                           
1
 Xavier coppolani et Octave Depont , les Confréries Religieuses 

Musulmanes, imp -lib-Editeur , Alger , 1897, pp 1-48  .  
2
 Xavier coppolani et Octave Depont , op.cit , pp 68-49   .  

3
 George Coppolanie ,op.cit, p58  .  

4
 Xavier coppolani et Octave Depont , op.cit, pp 69-192.  

5
 Ibid  ,pp 193-210. 

6
 George Coppolanie ,op.cit  , p58  .  
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 الـطــلـبـــة                                       

يقدـ كبوالين ك ديبوف يف ىذا الفصل إحصائيات ك أرقاـ حوؿ مريدم ٥تتلف  الفصل الرابع :
الطرؽ الدينية يف اٞتزائر، ك حىت يف ا٠تارج من خبلؿ انتشارىا ك تأثَتىا يف الدكؿ اجملاكرة ، خاصة 

 1 دكؿ ا١تغرب العريب إضافة إُف مصر ك السوداف.
إُف النظاـ ا١تاِف للطرؽ الدينية ، من خبلؿ دراسة مصادر ٘تويلها  تطرقا فيوالفصل الخامس : 

ا١تختلفة ، ك اليت تعتمد عليها يف كسب األمواؿ للقياـ بأعما٢تا ا١تختلفة من أكل ك شرب كٕتهيز   
مصادر أساسية ثابتة:  مثل أراضي الوقف       -ك تعليم ، حيث تنقسم ىذه ا١تصادر إُف قسمُت: 

مصادر ثانوية: مثل  –ة الزردات ك ٚتع التربعات ك اشًتاكات ا١تريدين السنوية. ك اٟتبوس ، إقام
 2 . ......الصدقات ك الزيارة ك التويزة 

يتناكؿ الدكر السياسي للطرؽ الدينية يف اٞتزائر يف مراحل تارٮتية سابقة، مث الفصل السادس : 
قات مع السلطات االستعمارية الفرنسية   عن دكرىا اٟتاِف يف توجيو أفراد اجملتمع ، فيما ٮتص العبل

ك ما يطرأ عليها من مستجدات ، ك كرد فعل على القوانُت ك السياسات ا١تختلفة ا١تسلطة من 

                                                           
1
 George Coppolanie ,op.cit  ,  p59  .  

2
 Xavier coppolani et Octave Depont , op.cit  ,pp 225-256. 

 و على رأسها شيخ الطريقة الزاوية األم
 و نائبو يدعى الخليفة

 1 الزاوية الفرعية

 يرأسها مقدم 
 

 4الزاوية الفرعية 

 يرأسها مقدم الطريقة)النايب(
 

 9الزاوية الفرعية 

 يرأسها مقدم 

 

الشاوش 

 لفقيرا
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طرؼ ىذه األخَتة على اجملتمع اٞتزائرم. كما يبُت أيضا عبلقة شيوخ ىذه الطرؽ مع اإلدارة 
عرفتها الكبَتة بدكرىم السياسي ك مدل االستعمارية الفرنسية اليت ٖتاكؿ دائما كسب كدىم ، ١ت

  1 تأثَتىم يف توجيو الرأم الشعيب يف اٞتزائر.
ىذا الفصل ىو عبارة عن خبلصة أك استنتاج ، يلخص فيو كبوالين ما كصل الفصل السابع: 

إليو من خبلؿ ما سبق ذكره ك ٖتليلو يف الفصوؿ السابقة ، حوؿ كل التفاصيل عن الطرؽ الدينية 
 2 ر ٔتختلف أنواعها ك نشاطاهتا ك خاصة تأثَتىا على ا١تستويُت الداخلي ك ا٠تارجي.يف اٞتزائ

أما فيما تبقى من فصوؿ ىذه الدراسة الستة من الفصل الثامن إلى الفصل الثالث عشر: 
يتناكؿ الكاتباف، دراسة خاصة عن كل نوع من ىذه الطرؽ الدينية ا١تنتشرة يف اٞتزائر ، حسب 

 –الصحركاردية  –النقشبندية  –الشاذلية  -ا٠تلواتية  -القادرية -ىي: ىا ك انتشار أ٫تيتها ك 
ا٠تضَتية )ا١تَتغنية ك السنوسية( ، حيث خصصا لكل طريقة فصبل كامبل يوضحاف من خبللو كل 
التفاصيل ا١تتعلقة هبا من : أصلها ، توسعها ك مناطق انتشارىا ، مبادئها ، أقسامها ك فركعها مث 

 3ختلفة. نشاطاهتا ا١ت
 تقريره عن مهمتو في السودان الغربي )السودان الفرنسي(: -5-3

بنهاية مهمتو اليت أككلت إليو من طرؼ كزارة ا١تستعمرات الفرنسية ، يف منطقة السوداف الغريب 
ك رؤسائو بنتائج ىذه ا١تهمة ،  بطلب من اٟتاكم العاـ للسنغاؿ ، كاف على كبوالين إفادة إدارتو

 :ترٚتو يف تقرير إدارم بعنوافىو الشيء الذم ك 
 

                                                           
1
 Xavier coppolani et Octave Depont , op.cit , pp 257-276. 

2
 George Coppolanie ,op.cit  ,p59. 

3
 Xavier coppolani et Octave Depont , op.cit , pp 293-539  .  
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)الجزء األول عند قبائل  1897"مجموع التقارير حول مهمتي في السودان الفرنسي 
 .1المور(

au Sudan Français  Rapport d’ensemble de ma mission"      
                                                      .897 (1ere Partie chez les Maures) 

ك ىو عبارة عن تقرير إدارم كتبو كزافيي كبوالين بعد إ٘تاـ  ا١تهمة اليت  قادتو  إُف  منطقة  
 .(Tretinian)السوداف الفرنسي ، ك الذم أرسلو إُف اٞتنراؿ تريتينياف 

( ، كتتألف Dactylographieصفحة مكتوبة باآللة الراقنة ) 35ك ىي كثيقة متكونة من  
 أساسية ىي:من ثبلثة ٤تاكر 

   احملور األكؿ ىي تفصيل ١تهمتو للتفاكض مع قبائل البيضاف ، ك اليت تعترب الزيارة األكُف اليت
يقـو هبا كبوالين يف ىذه ا١تنطقة ، بذلك تعترب أكؿ احتكاؾ لو بسكاف ببلد شنقيط . حيث تطرؽ  

عن عاداهتم السوداء ، ك  كبوالين إُف مواصفات ا١توريتانيُت اليت ذكر أهنا ٗتتلف عن سكاف إفريقيا
أيضا عن الًتحاب الذم خصو بو شيوخ القبائل ا١توريتانية، الذين انبهركا على حد تقاليدىم ك ك 

 تعبَته بشخصيتو اٞتذابة ك ثقافتو الواسعة.
، اليت ١تسها فيهم ١تهادنة  السلطات لى ما  كصفو با١تركنة كالقابليةكما ركز كبوالين يف التقرير ع

، باإلضافة إُف إمكانية  دخو٢تم  ٖتت  اٟتماية  الفرنسية اكرة ٢تم ٔتستعمرة السنغاؿاجملالفرنسية 
 2مستقببل.

              احملور الثاين يتطرؽ فيو كبوالين إُف الرحلة اليت قادتو إُف التفاكض مع قبائل الطوارؽ
ك استكشاؼ ا١تنطقة من الناحية اٞتغرافية ك االجتماعية، من خبلؿ التعرؼ على عاداهتم 

                                                           
1
تقرير قدمو كزافيي كبوالين للجنراؿ تريتينياف ، الذم كلفو ٔتهمة استطبلعية  ىو: مهمتي في السودان الفرنسي  

للمستعمرات الفرنسية يف السوداف الغريب ، ك ىي فرصة لتطبيق دراساتو على ٣تتمعات غرب إفريقيا اإلسبلمية من خبلؿ 
 ة. ينظر: خربتو النظرية اليت اكتسبها يف اٞتزائر حوؿ الطرؽ الدينية ك اجملتمعات اإلسبلمي

 George Coppolanie ,op.cit  ,p105. 
2
 Xavier Coppolani , Rapport d’ensemble de ma mission  au Soudan 

Français  (1
ere 

Partie chez les Maures(, présenté par : Geneviève Désiré-

Vuillemin , Imp. F.Levé , Paris,1899, pp 2-18. 
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كانت دراسة العبلقات االجتماعية ٢تذه القبائل ، هبدؼ إخضاع ىذه القبائل اليت  تقاليدىم  ك ك 
 ٘تثل خطرا على الوجود الفرنسي يف ا١تنطقة .

         احملور الثالث ىو عبارة عن دراسة اجتماعية ك دينية  جملتمعات منطقة السوداف الفرنسي
ك ذلك من خبلؿ ٕتسيد دراساتو النظرية السابقة ، ك اليت ٚتعها من خبلؿ أْتاثو ك احتكاكو 

عن طريق تطبيقها على ىذه اجملتمعات اإلسبلمية ، اليت باجملتمع اٞتزائرم ا١تسلم ، ك تعميمها 
تشًتؾ يف عدة جوانب من مبادئ ك عادات ك تقاليد ك لغة ، ك كذا ما يهم السلطات الفرنسية 
بشكل خاص ىو دراسة تأثَت الطرؽ الصوفية السائدة ، كوهنا مفتاح التحكم يف ىذه اجملتمعات 

  حسب رأم كبوالين.
ىذه اجملتمعات ك طريقة عيشها  بلؿ ىذا التقرير بإعداد دراسة عن تركيبةكما قاـ كزافيي من خ  

سلوكاهتا احملتملة ضد الوجود الفرنسي با١تنطقة ، كيف ال ك ىو ا١تتخصص يف إعداد التقارير ك 
 1 األمنية منذ فًتة عملو با١تكاتب العربية للبلدية ا١تختلطة لواد شارؼ بإقليم قسنطينة .

  يره ىذا بوضع خريطة يف الصفحة األخَتة ، ك اليت يوضح من خبل٢تا ك ينهي كبوالين تقر
اليت ٢تا خاصة اإلمارات البيضانية ، ك منطقة السوداف الفرنسي بأكملها ، إضافة إُف ا١تناطق اجملاكرة 

 2 عنوهنا باسم "موريتانيا الغربية" إشارة إُف مشركعو للتوسع با١تنطقة مستقببل ٖتت ىذا ا١تصطلح.
م( مهمة تنظيم إقليم 1904ماي  -م 1903اء موريتانيا )نوفمبركتاب صحر  -5-4

 : تكانت
Mauritanie  Saharienne (Novembre 1903- Mai 1904)  Mission 
d’organization  des Teritoires du Tagant  .3  

                                                           
1
 Xavier Coppolani,op.cit, pp 19-28. 

2
 Ibid , p 35. 

3
  Mauritanie  Saharienne  : ىي دراسة لػ كزافيي كبوالين عن صحراء موريتانيا كتبها يف شكل تقرير إُف

ـ ، لتقـو الكاتبة جياف ديزيغي فا١تاف بإصداره على شكل كتيب بعد 1904حاكم مستعمرة السوداف الغريب أرنست رـك سنة 
 ر:ـ. ينظ1997سنة  حصو٢تا على النسخة األصلية
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كبوالين ك أرسلو إُف حاكم مستعمرة السوداف الغريب أرنست  كزافيي    كتبو   التقرير  عنواف  ىو
، على خلفية بدايتو يف تطبيق مشركعو لفرض اٟتماية الفرنسية على  (Ernest Rum)رـك 

بُت  الذم يتناكؿ فيو ا١تهمة اليت قادتو إُف إقليم تكانت،، ك "ا ٖتت تسمية "موريتانيا الغربيةموريتاني
 ـ، للتفاكض مع شيوخ قبائل الرباكنة1904مام سنة  ك ـ1903  سنةنوفمرب  ا١تمتدة من الفًتة 

اٜتة  ٢تم  على  ضفاؼ هنر تكانت بعد  إغارة  ىذه  القبائل  على ا١تصاٌف  الفرنسية  ا١تتك 
  1(Geneviève désiré vullemin) فو١تاف يزيغي داف جأصدرتو الباحثة  الذمك  ،النيجر

، بعد حصو٢تا علي ىذا التقرير األصلي القيم ك ـ بعد ٖتقيقو 1997على شكل كتاب سنة 
النادر  ٔتحض الصدفة كما تذكر يف مقدمة كتاهبا عند حضورىا بإحدل عمليات الوثائق القدٯتة 

 مًتجم عسكرم متقاعد. Reynier 2) بعد موت صاحبها ركنيو )
صفحة مكتوبة بواسطة  46تصف الكاتبة ىذا التقرير النادر ك األصلي ، أنو يتكوف من  

، على كرؽ من الوبر غَت مرقمة  باإلضافة إُف خريطة  (Dactylographe)اآللة الراقنة 
مطوية ك غَت كاضحة، مرسومة على كرؽ خاص بالصور الفطوغرافية. كل ىذه الوثائق موضوعة 

                                                           
٘تكنت من خبلؿ ىذا الكتاب  ىي باحثة فرنسية:  Geneviève désiré vullemin  جونياؼ ديزيغي فو١تاف  1

ٖتقيق حلمها منذ الصغر، كىو كتابة األحداث ا١تنقولة على لساف كالدىا ، عن ا١تهمة اليت قاـ هبا ك ىو يف سن العشرين ٖتت 
قيادة كبوالين، كاليت قادهتم إُف إقليمي تكانت ك أدرار. حيث استفادت بعد حصو٢تا على شهادة مهندس يف اٞتغرافيا، من 

إلكماؿ  بداكار العاصمة السنغالية (A O F)راسية قادهتا إُف أرشيف اٟتكومة العامة ١تستعمرات السوداف الفرنسي منحة د
 أْتاثها لنيل شهادة الدكتوراة حوؿ موريتانيا. ينظر:

Xavier Coppolani , Mauritanie  Saharienne... ,op.cit, p01. 
الفرنسي ك مًتجم عدة أعماؿ ك ا١تًتجم العسكرم  رينيو:  L’interprète militaire Reynie ركنيو 2

ا١تتخصص يف اللغة العربية ك اللهجات ا١توريتانية احمللية ، ك  مساعد كبوالين ك مرافقو ا٠تاص يف كل مهامو داخل الًتاب 
متو يف اٞتيش ا١توريتاين، حيث اىتم كبوالين باصطحاب معاكنُت جادين ك ٥تلصُت. ك بعد مقتل كبوالين كاصل رينيو خد

 الفرنسي يف ا١تغرب مث تونس.ينظر:
Contribution de René Caillé L’Ethnobotanique Africaine Félix H Jacques, 

-du Cours de ses Voyages en Mauritanie et à Tombouctou1819

.,Paris,19631828 
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 Mauritanie)١تقول مكتوب على كاجهتو " صحراء موريتانيا " داخل غبلؼ من الورؽ ا
Saharienne) . 1 

  :بعدما ذكرنا تقدًن الكتاب كما جاء يف ا١تقدمة ، تأيت الصفحات التسعة األكُف مضمونو
من التقرير الذم يتطرؽ فيها كبوالين إُف العمليات التجارية ا١تشبوىة ك النشاطات غَت القانونية 

التجار الفرنسيوف يف مدينة ساف لويس ، ك اليت ٧تد أف كبوالين كضع ٖتتها خط اليت ٯتارسها 
، أما ما تبقى  44ك  25باللوف األزرؽ ، كما ٧تد نفس العبلمة يف فقرتُت من الصفحتُت رقم 

ا١تتبقية ،فهي عبارة عن كصف ك ٤تاكلة تنظيم إلقليمي الرباكنة  35من التقرير يف الصفحات اؿ 
ارة الواقعة ٖتت حكم أمَت تكانت بكار كلد سيد أٛتد( ٘تهيدا إلخضاعها ك تكانت )اإلم

 2للسيطرة الفرنسية .
من خبلؿ ىذا التقرير ، تبُت أيضا فيما بعد أف األرشيف ا١توريتاين ٭تتوم على جزأين آخرين يف 

 نفس ا١تلف ك ٭تمبلف نفس التسمية :
مكتوب ٓتط يد كبوالين ساف لويس"ـ بػ "1904جواف سنة  27األكؿ موقع بتاريخ  -

ىو موجو إُف اٟتاكم العاـ لوزارة ) ملف مهم جدا كشخصي(، ك  كتب عليوك٥تتـو ٓتتمو ا٠تاص ك 
ر "ساف باألٝتاء من ٕتاتحدث فيو عن تورط ٣تموعة كبَتة ك ي(، ك A O Fا١تستعمرات الفرنسية )

مصادر م السياسية ك من ٕتارة يف األسلحة كالرقيق ككذا توجهاهت ة،لويس" يف عمليات غَت شرعي
 ٘تويلهم .

ك تذكر الكاتبة عن ىذه الوثيقة ، أهنا النسخة األصلية ك الوحيدة اليت ال تزاؿ موجودة         -
  ك ٤تفوظة على مستول األرشيف الوطٍت ا١توريتاين ٔتدينة نواقشط العاصمة ا١توريتانية .

  على نظرة ك ٗتطيط كبوالين  ـ ، يف جزئو الثاين ٭تتوم1904جويلية 1ك الثاين موقع بتاريخ
يف كيفية تنظيم القبائل ا١توريتانية يف إقليم تكانت ٖتت اٟتماية الفرنسية . ك ىو تقرير موجود يف 

                                                           
1
 Xavier coppolani , Mauritanie  Saharienne..., op.cit, p01. 

2
 Ibid,p 1-44. 
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( بالعاصمة السنغالية "دكار" ٖتت A O Fعدة نسخ ، توجد النسخة األصلية منو يف أرشيف)
  ( .C9-G 17رقم )
 اؿ للخطوط العريضة لسياستو التوسعية يف اجمل ، ىو عبارة عن استعراض كبوالينىذا التقرير

الرائد ( ك Robert Randau، ٔتساعدة صديقو ك زميلو يف ا١تهمة "ركبرت راندك" )ا١توريتاين
، ىذه العملية التوسعية اليت سنتطرؽ إليها  (Le commandant Frérigean)فريرجاف

 1 بكل تفاصيلها يف الفصل الرابع من ىذه الدراسة .
 خبلؿ اطبلعنا على ما كتبو كبوالين من أعماؿ ك دراسات ، أنو َف يكن كاتبا  نستنتج من

أديبا أك شاعرا أك حىت مؤرخا ، فبل تعدك أعمالو أف تكوف ٣تموعة من التقارير ك ا١تراسبلت الرٝتية 
 لرؤسائو ك اليت ذكرنا أ٫تها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ، سواءا بالبلدية ا١تختلطة لػ "كاد شارؼ "
أك ٔتصلحة شؤكف السكاف احملليُت ك الشؤكف العسكرية باٟتكومة العامة ، أك كمنتدب بوزارة 
ا١تستعمرات الفرنسية إلفريقيا الغربية، أك كحاكم مدين ١تستعمرة موريتانيا الغربية ، ك ىي بالتاِف  

ا١تهنية، منها  تدخل يف إطار أعمالو اإلدارية ، ٔتختلف ا١تناصب ا١تذكورة اليت شغلها طواؿ حياتو
ما بقي على حالو ، ك منها ما طوره كبوالين يف مرحلة من مراحل حياتو إُف دراسة مهمة ، خاصة 
ما تعلق بالوضع األمٍت يف اٞتزائر ، ك ىي ا١تسألة اليت كانت هتتم هبا السلطات االستعمارية 

بلرتقاء يف سلم الفرنسية ، الشيء الذم جعل كبوالين يستعملها كوسيلة لتحقيق أىدافو ، ل
ا١تناصب اإلدارية االستعمارية الفرنسية يف اٞتزائر ، من خبلؿ إصدار ىذه الدراسات عن الطرؽ 
الصوفية يف اٞتزائر يف شكل كتاب أكؿ عن الطريقة العمارية السائدة يف إقليم قسنطينة ك الشرؽ 

( ، يف  Octave Depontاٞتزائرم ، مث يعممها بعد ذلك بالتعاكف مع رئيسو أككتاؼ ديبوف )
كتاب مهم ك من اٟتجم الكبَت حيث تطرقا فيو كما كرد يف مضموف الكتاب ، إُف تاريخ الطرؽ 
اإلسبلمية ، منذ بعثة الرسوؿ الكرًن إُف غاية ا١ترحلة اليت عايشوىا باٞتزائر. ك يعترب ىذا الكتاب 

يف اٞتزائر فقط ، ك إ٪تا  بالنسبة للسلطات االستعمارية مصدرا مهما عن اإلسبلـ ك ا١تسلمُت ليس

                                                           
1
 Xavier coppolani , Mauritanie  Saharienne... ,op.cit , p1. 
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بالنسبة لتعاملها مع ٚتيع اجملتمعات اإلسبلمية يف إفريقيا ترجع إليو كلما اقتضت اٟتاجة لذلك ، 
ستعمارية يف ببلد ا١تغرب ىذه الدراسة اليت ستفتح أماـ كبوالين لكتابة إٝتو يف تاريخ فرنسا اال

 كمؤسس ١توريتانيا الغربية على كجو ا٠تصوص .العريب، ك 
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ميبلده كوهنا سبقت تاريخ  ،رغم أف كبوالين َف يساىم يف عملية االحتبلؿ الفرنسي للجزائر
بستة ك ثبلثُت سنة ، أين كانت فرنسا قد كطدت أركاهنا باٞتزائر اليت أٟتقتها هبا ك اعتربهتا جزءا 
ال يتجزأ منها، من خبلؿ سياسة استيطانية ) السياسة اليت سا٫تت يف التحاؽ كزافيي كبوالين يف 

ا١تؤرخُت ك ا٠ترباء من فًتة طفولتو ضمن ا٢تجرات الفرنسية ك األكربية باٞتزائر( اعتربت من طرؼ 
نسا من خبلؿ سلطاهتا أخطر السياسات االستعمارية عرب تاريخ اإلنسانية، حيث َف تدخر فر 

اع القوانُت ك األحكاـ القمعية أجهزهتا ا١تدنية ك العسكرية جهدا للتفنن يف بتطبيق كل أنو ك 
اٞتزائريُت ك حرماهنم  الوحشية ، ٔتا يتماشى مع ٖتقيق أىدافها ك مصاٟتها االستعمارية إلخضاعك 

من حقهم يف أرضهم ك ثركاهتم ، إال أف كبوالين ساىم بشكل كبَت يف ٖتقيق الكثَت من األعماؿ 
ك ا١تكتسبات لصاٌف السياسة االستعمارية الفرنسية يف اٞتزائر، منذ التحاقو ٔتنصبو كموظف يف 

ا١تختلطة ك ا١تكاتب العربية . اإلدارة الفرنسية )كما سوؼ نرل الحقا( يف إطار مهامو بالبلديات 
لذلك ك قبل ا٠توض يف اٟتياة ا١تهنية لػ كبوالين ك ما قدمو من أعماؿ ك مشاريع يف ٥تتلف 
مراحلها ، سوؼ نلقي الضوء على بعض اٞتوانب من السياسة الفرنسية يف اٞتزائر ك اليت كانت ٢تا 

سة االستيطاف اليت كاف ٢تا الفضل يف عبلقة ب كبوالين ك دكره االستعمارم يف اٞتزائر، بداية بسيا
التحاقو باٞتزائر ، مث اإلدارة الفرنسية اليت سوؼ يربز فيها كواحد من الشخصيات االستعمارية 

ا١تكاتب العربية ، ىذه األجهزة  الفرنسية البارزة يف اٞتزائر، من خبلؿ عملو بالبلديات ا١تختلطة ك
الشاب ا١تتحمس ك يبدأ من خبل٢تا ٕتربتو اإلدارية ا١تتميزة ، االستعمارية اليت سيتكوف فيها كبوالين 

اليت ستفتح أمامو أبواب النجاح ٔتصراعيو كواحد من أبرز الشخصيات االستعمارية يف تاريخ فرنسا 
 بإفريقيا ك ا١تغرب العريب .
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 :كبوالني و السياسة االستعمارية الفرنسية في الجزائر – 1

قدمها أعضاء اللجنة اإلفريقية إُف حكومة باريس بادرت ىذه بناءا على التوصيات اليت 
ـ ، الذم نص على إٟتاؽ اٞتزائر بفرنسا كقاـ بتقسيمها 1834جويلية  22األخَتة بإصدار قرار 

إُف ثبلث عماالت ىي:"اٞتزائر، قسنطينة، كىراف" ٗتضع مبدئيا ١تراقبة اٟتاكم العاـ باٞتزائر 
ل عمالة إُف دكائر كبلديات، على غرار ما ىو معموؿ بو يف العاصمة، ىذا إُف جانب تقسيم ك

 1فرنسا.

ك أكربا إُف  تطلب ا١تشركع االستيطاين الفرنسي يف اٞتزائر هتجَت قوة بشرية من داخل فرنسا
اٞتزائر، كإتاحة الفرصة أمامها يف اٟتصوؿ على امتيازات من خَتات ىذا البلد، فإُف جانب 

: جنبية ٘تثلت  يف العناصر التاليةاستقدمت فرنسا عدة طوائف أكربية كأ السكاف احملليُت كالفرنسيُت
األسباف، اليهود، االيطاليوف، ا١تالطيوف، الربكسيوف، باإلضافة إُف جنسيات ٥تتلفة منهم اال٧تليز، 
ا٢تولنديوف، البلجيكيوف، البولونيوف، ككذلك اليونانيوف، ك السويسريوف، كاأل١تاف ...كهبذا الشكل 

 2ت اٞتزائر أرضا للكولونيالية العا١تية.أصبح

  :مظاىر السياسة الفرنسية في الجزائر -1-1

كتقدًن ا١تساعدات  األكربيةاعتمدت السياسة االستعمارية يف اٞتزائر على تشجيع ا٢تجرة 
    السياسة قد تعددت أكجو ىذها١تختلفة لدعم كتكريس الوجود االستعمارم الفرنسي يف الببلد ، ك 

 كل ا١تيادين : االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية ....  مشلتاليت  ك

                                                           

، دار ( ،وانعكاساتها على المغرب العربي 1930،  1830سياسة فرنسا البربرية في الجزائر ) بوعزة بوضرساية،  1
 .92، ص 2009اٟتكمة للنشر كالتوزيع، اٞتزائر، 

2
  Pierre Goinard , l’Algérie L’Eouvre Française ,2

eme 
Ed, Ed. Jacques 

Gandini,paris, p 98.   
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  ٣تموعة من القوانُت التعسفية :  إصدارمت  :اإلداريعلى المستوى 
من ا١تمتلكات  يتجزأ اٞتزائر جزء ال أفـ الذم نص على 1834جواف  22مرسـو  إصدار-

 الفرنسية.
 1 فرنسية . أرضاـ الذم يعترب فيو الدستور الفرنسي اٞتزائر 1848نوفمرب 4قانوف  إصدار-

اٞتزائريُت رعايا فرنسيوف ،  أفـ تضمن 1865جويلية  14قانوف "سيناتوس كونسولت"  إصدار-
 الشخصية  األحواؿكفرض عليهم التخلي عن 

اٞتنسية الفرنسية مع  اليهود حق اٟتصوؿ على أعطىالذم  1870 أكتوبر 24 "كرٯتيو"قانوف -
 2حوا٢تم الشخصية .أاالحتفاظ ب

ة اليت فرضت على اٞتزائريُت االستثنائي اإلجراءاتـ ينص على 1871ارس م األىاِفقانوف -
  3 ا٠تارج ، كطلب ا١تسؤكلية اٞتماعية . إُفطلب الرخصة للتنقل ك ا٢تجرة  تضمن

ـ يقضي باستحداث بلديات كاملة الصبلحيات ليسكنها 1884فريل أ 15قانوف  إصدار-
 من الكولوف كغالبية من اٞتزائريُت .  أقليةالغالبية من ا١تستوطنُت كبلديات ٥تتلطة هبا 

اٞتزائريُت يف  األبناءـ الذم استهدؼ ٕتنيد 1912فيفرم 03 اإلجبارمقانوف التجنيد  إصدار-
   4 . األكُفستعدادا للحرب العا١تية اٞتيش الفرنسي ا

                                                           

، طبعة خاصة، دار م1954م إلى 1830سياسة التسلط االستعماري و الحركة الوطنية الجزائرية من ٭تي بوعزيز،  1 
 .442-430ـ، ص ص 2009البصائر للنشر ك التوزيع ، 

 .305ـ ، ص 2009، الدار ا١تعاصرة للنشر، اٞتزائر،  الوجيز في تاريخ الجزائر٤تمد بلعباس،   2
3 Marcele Gretaud , Réalité  de la Nation Algérienne , Ed.sociales , paris 

,1957, p51 . 

، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،  م1900-1870المعمرون و السياسة الفرنسية في الجزائر صاٌف عباد،  4 
 .119ـ، ص 1984اٞتزائر،
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  : على المستوى االقتصادي 
 1 .1863كفقا لقانوف  لؤلكربيُتعراش لتسهيل نقلها تشتيت ملكية األ-

كبدكف رخصة من السلطات الفرنسة ٔتوجب  أشهر 3من  أكثر"ا١تتغيبُت"  أراضينزع ملكية -
 .1864-1848صدكر قانوف اٟتجز 

 عراش . القضاء على ا١تلكية اٞتماعية لؤل إُفـ ،يهدؼ 1873قانوف كارين جويلية -

باستثمار من قطاع الزراعة النقدية مثل  األكربيةقانوف ا١تستثمرات الفبلحية يسمح للشركات -
 2 .ـ1870الشركة الفبلحية ك الصناعية للصحراء  اٞتزائرية 

  : على المستوى االجتماعي و الثقافي 

 كنزكح اٞتزائريُت كنتيجة لسياسة القمع ك التسلط ىجرة-

 ا١تستوطنات .  إقامةعدد ا١تستوطنيُت كتوسع مشاريع  تزايد-

 "ٜتاسُت" ٔتزارع الكولوف . إجراء إُف األراضيٖتوؿ مبلؾ -

 3.، تغيَت أٝتاء ا١تدف ك الشوارع" ك احمليط اٞتزائرم "قانوف اٟتالة ا١تدنية األٝتاءفرنسة -

 

 

                                                           

ـ ، 1991، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ، اٞتزائر، السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب ٭تي بوعزيز،   1
 .442-430ص ص 

 .215ـ، ص 2013، شركة  دار األمة للنشر ك التوزيع ، اٞتزائر، 1، ط الجزائر في التاريخ عثماف سعدم،   2
 .119، ص  المرجع السابقصاٌف عباد،   3
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 .  اإلسبلميفتح مدارس ٥تتلطة ك القضاء على مراكز التعليم ك الثقافة العربية ك ٤تاربة الدين -
 .ك العلماء ك ا١تعاف يف تنصَت الشعب اٞتزائرم  األئمة كإبعادنفي -

يف  أخبلقوحياتو ك  أسلوبزرع ٣تتمع دخيل ك غريب يف عاداتو ك  إُف أدتكل تلك الظركؼ 
 1 اجملتمع اٞتزائرم .

 بإقليم قسنطينة: و المكاتب العربية سياسة االستيطان -1-2
 سياسة االستيطان: 

اعتربت فرنسا اٞتزائر منذ بداية االستعمار مستعمرة إلسكاهنا بالفرنسيُت لكنها اصطدمت 
      با٩تفاض ا٢تجرة الفرنسية إُف اٞتزائر ، الشيء الذم جعلها تتجو ٨تو األكربيُت عامة ك اإلسباف 

مقاطعة فرنسية  ـ أكد "بيجو" على ضركرة تأسيس1840بصفة خاصة ففي جانفي  يطاليُتك اإل
، يسيطر فيها ا١تعمركف الفرنسيوف يف ندائو ا١توجو إُف سكاف اٞتزائر ٔتناسبة كصولو إُف 2يف اٞتزائر

ـ ، كصرح أف الغزك بدكف االستيطاف سيكوف 1840فيفرم  23ىذه األخَتة كحاكم عاـ يف 
  3عقيما .

دركت فرنسا أف ال كجود ٢تا يف اٞتزائر بدكف مستوطنُت مدنيُت يدعموف جيش كبذلك أ
االحتبلؿ ضد رأم أم حركة جزائرية مناىضة لو ْتيث رأت  فرنسا يف اٞتالية األكربية على أهنا 
ستكوف مصدرا لتزكيد اإلدارة االستعمارية با١توظفُت ، كعلى أهنا ٘تلك الكفاءة يف ٖتضَت ا١تواد 

د إرسا٢تا إُف فرنسا ْتكم ارتباط ىؤالء ا١تستوطنُت بالسوؽ الفرنسية أك بعبارة أخرل األكلية قص
يعٍت خلق كسيط بُت ا١تنتجات الصناعية الفرنسية اٟتديثة ك الشعب اٞتزائرم الذم مازاؿ يعتمد 

 4 على الصناعة اليدكية .

                                                           
 .119، ص  المرجع السابقصاٌف عباد،   1

2 Paul Azan ,Bugeaud  et L’Algérie, le Petit Parisien, Paris,p51. 
3
 Jules Gérard , L’Afrique du Nord, 2

ème 
Ed , Paris,1860,pp 353-357. 

 .72ـ،ص1975ش.ك.ف.ت،اٞتزائر،  الجزائر في مؤلفات الرحالين األلمان،أبو العيد دكدك،   4
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اٞتزائر  ـ حيث كصلت إُف ميناء1832إف أكؿ ٤تاكلة لبلستيطاف  الرٝتي كانت سنة 
، قسمتهم السلطات االستعمارية يف اٞتزائر إُف 1 كسويسرم مهاجر أ١تاين 400سفينة ٖتمل 

ككزعت عليها أراضي بلغت  إبراىيمعائلة أقامتها يف داِف  ٣50تموعتُت ، األكُف تتكوف من 
 عائلة ، أقيمت يف "القبة" ككزع 23ىكتار ، أما اجملموعة الثانية فتكونت من  227مساحتها 

ىكتارا من األراضي ، لكن ىذه احملاكلة فشلت لنقص اإلمكانيات ا١تادية لدل ىؤالء  93عليها 
 2 الوافدين .

   كتتخلص ا١تهمة اليت جاء ألجلها اٞتنراؿ "بيجو" يف القضاء على دكلة "األمَت عبد القادر " 
راضي ا٠تصبة ، ك توطُت أكرب عدد ٦تكن من ا١تعمرين ، لذلك كسع دائرة االستيطاف يف كل األ

ـ قائبل "يف كل مكاف توجد ا١تياه الصاٟتة ك األراضي ا٠تصبة ٬تب أف 1840مام 14كصرح يف 
، كجملاهبة الظركؼ اٟتربية يف فًتة حكمو رأل أف 3 " يقيم ا١تعمركف دكف االستفسار عن أصحاهبا

.لكن فشل 4ا١تدنيوف ا١تنظموف عسكريا االستيطاف مهمة عسكرية ٭تققها ا١تعمركف العسكريوف أك
ـ 1841أفريل 12تلك السياسة قاد السلطات االستعمارية إُف االستيطاف ا١تدين بإصدار قرار 

مهاجرا ك  14137ـ كصل إُف ا١توانئ اٞتزائرية 1843، ففي سنة حيث اشتدت ا٢تجرة األكربية
تخلص من العماؿ العاطلُت تفاقمت عمليات بناء ا١تستوطنات كصادرة األراضي ، كوسيلة لل

  5ـ.1848الثائرين يف فرنسا عاـ 
 
 

                                                           
1 Louis de Baudicour, Histoire de la Colonisation de l’Algérie, Crallamel, 

Paris,1860,pp 116-117. 
2
 Marcel Egretaud, Realité de La Nation Algérienne,2

éme 
Ed- Edi.Sociales 

,Paris,1960,p51. 
 .210ـ،ص1971دار التقدـ ،موسكو،  األقطار العربية الحديث ،لوتسكي، تاريخ    3

4 Depeyerimhoff ,Enquette sur les Résultats de la Colonisation Officielle 

1871-1895,T1,Alger,1906,p51. 
5
 Paul Azan ,op.cit,p51. 
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غاية أف  إُف٘تخضت عن ىذه اٟتملة االستيطانية حدة الصراع بُت ا١تعمرين ك اٞتزائريُت 
 ـ" لتنظيم عملية النهب ألراضي القبائل .1863أفريل  22صدر قانوف "سيناتوس كونسولت " 

١تعمركف باإلدماج ككاصلت السلطة االستعمارية يف الثانية طالب ا اإلمرباطوريةكبعد سقوط 
٦تارسة القمع لردع اٞتزائريُت من خبلؿ إصدار ٣تموعة من ا١تراسيم ا٢تادفة ٠تدمة التوسع االمربياِف 

  1 الفرنسي يف الببلد .

من كادم الصوماـ مشاؿ غريب  اإلطارـ حدد ىذا 1844ا١تكاتب العربية عاـ  نشأةبعد 
كمن جباؿ اٟتضنة غرب جنوب  ،إُف غاية دائرة مدينة القالة  أما١تقاطعة حىت اٟتدكد التونسية 

 2امشة يف اٞتنوب الشرقي من الببلد .ما١تقاطعة مارا بالزيباف جنوبا حىت قبيلة الن
 

كانت مقاطعة الشرؽ حيث   يقع القطاع القسنطيٍت يف اٞتهة الشرقية من اٞتزائر، جغرافيا:
التونسية يف حُت َف  دكدإُف غاية اٟت منطقة القبائل ٦تتدة من ،ـ  1837اٞتزائرم كانت منذ سنة 

تقدر  الصحراء . أكاٞتنوب سول البحر ا١تتوسط  أكتكن ٢تا حدكد مضبوطة من الشماؿ 
  67352اِف فهو ٭تتل ا١ترتبة األكُف ك تليها عمالة كىراف ْتو   ²كلم  87581مساحتو ْتواِف 

كلم، كمن اٞتنوب األقاليم   365، ٭تده مشاال البحر ا١تتوسط بشريط ساحلي يبلغ طولو 3كلم
 الصحراكية ، كمن الشرؽ اٟتدكد التونسية ، كمن الغرب عمالة اٞتزائر.

عشرة دكائر كىذا باحتساب دائرة  1937إداريا، أصبح ىذا القطاع يضم منذ سنة 
قسنطينة، سكيكدة ، جيجل ، ّتاية، بسكرة ، باتنة ، سطيف ، قسنطينة عاصمة اإلقليم  كىي: 

  4 قا١تة ، عنابة ،برج بوعريريج ك بوسعادة .

                                                           
 .48ـ،ص1975ش.ك.ف.ت،اٞتزائر،  العمال الجزائريون في فرنسا،عمار بوحوش،   1
 .275، ص  السابقالمرجع صاٌف فركوس،   2

3  Annuaire statistique de l’Algérie, 1939 – 1947,p 22.  
 .321-319 ص ، ص المرجع السابقصاٌف فركوس،   4
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  (1communes de pleinبلدية كاملة الصبلحيات  120قسمت ىذه الدكائر إُف 
exercice 2بلدية ٥تتلطة  18( ك  (communes mixtes) تضم ستة مراكز بلدية ،

 .1945، 1937اٞتماعة الذم أنشئ يف الفًتة ا١تمتدة ما بُت تسَت كفق نظاـ 
 

 كبوالني و المكاتب العربية: -1-3
كاف تاريخ اٞتزائر يف الفًتة االستعمارية يرتبط كل االرتباط ٔتا سجلو لنا االستعمار نفسو   إذا
اتصاال  األكثر اإلدارةا١تكاتب العربية يف الواقع كانت  إدارةكمعطياهتا ، فاف  األحداثعن سَت 

 األحواؿاالستعمارية اليت تراقب  اإلدارةباٞتزائريُت ١تعاينة كل صغَتة ك كبَتة ، فهي ٘تثل عيوف 
 ككل ما يقع يف الببلد .  األحداثكتدكف 

  : تعريف المكتب العربي 
حد رؤساء تلك ا١تكاتب تلك أ (Ferdinand Hugonnet)" "فرديناند ىيقونيتيعرؼ 

الذم استوطن بالقطر  األكركيبا١تؤسسة كما يلي : " ا١تكتب العريب ىو حلقة كصل ما بُت اٞتنس 
 3" .. اآلف إُفالذم يقطن الببلد من قبل كال يزاؿ  األىليـ ك اٞتنس 1830اٞتزائرم منذ عاـ 

مؤسسة  أف" كىو كذلك احد رؤساء تلك ا١تكاتب يصفها كما يلي : " "شارؿ ريشار أما
 .4 .تكوف كسيلة لتعبَتنا .. أفتفكَتنا قبل  أساسا١تكتب العريب ىي كسيلة عمل كىي 

                                                           
أكربيوف كىي البلديات اليت أغلب سكاهنا :  (commune de plein exercice)البلدية الكاملة الصالحيات  1

 -(1914-1884التعليم الرسمي الفرنسي في الجزائر ).ينظر: حسُت مدين،كيطبق عليها قانوف البلدية يف البلد األـ 
 .30، ص  2012/2013، مذكرة ماجستَت يف التاريخ اٟتديث كا١تعاصر،جامعة كىراف ، -الغرب الجزائري نموذجا

٣تلسها ىي البلدية اليت أغلب سكاهنا جزائريوف كأقلية أكربية أعضاء :) (commune mixte البلدية المختلطة 2
 .30، ص المرجع السابقحسُت مدين ، األكربيوف ينتخبوف كاٞتزائريوف يعينوف. ينظر:

3
  Ferdinand Hugonnet, Souvenir d’un Chef du bureau Arabe, Paris,1858,pp 

5-6. 
4

 Richard. Ch, Du Gouvernement Arabe et de L’Institution qui doit 

L’exercer, Alger,1848,pp 19-20. 
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 تلك ا١تكاتب ٔتختلف مدف القطر إرساءاالستعمارية ترمي من كراء  اإلسًتاتيجيةلقد كانت 
نيُت )مثلما ىو اٟتاؿ مع كبوالين كما سنوضح الحقا اٞتزائرم، ك توظيف خرباء عسكريُت ك مد

  إسًتاتيجية أىداؼٖتقيق  إُف يف دكره االستعمارم من خبلؿ توظيفو باإلدارة الفرنسية باٞتزائر(،
 .  نوضحها فيما يليكثَتة س

 ة المكاتب العربية : أنش 

ثر احتبل٢تا اٞتزائر العاصمة عاـ إلقد كاجهت السلطات االستعمارية الفرنسية مباشرة 
٬تهل لغة ىذا اجملتمع ك عقيدتو ، حيث كجد ا١تستعمر نفسو  السكاف  إدارةـ مشكل 1830

حاكؿ احملتل  وضى االحتبلؿ اليت اكتسحت الببلدكنتيجة لف ،1تقاليده كطبيعة ببلده اٞتغرافيةك 
 حدث الدكؽ "دكرفيقو"أف ، مؤسسة تكوف ٫تزة كصل بُت قواتو الغازية ك اٞتزائريُت إ٬تاد

(Dorfigau ) الذم   "ا يف مكتب ٝتاه "ا١تكتب العريبفرع، ـ 1833اٟتاكم العاـ للجزائر عاـ
َف تكن لتهتم بشؤكف  اإلدارةتلك  أفطلق عليو فيما بعد " مصلحة الشؤكف العربية " ، ك اٟتقيقة أ

   2القطر . أ٨تاءلى كامل ك بسط نفوذ فرنسا ع إخضاعهمبقدر ما كانت تعمل على  اٞتزائريُت
     لتوِف منصب  األىلية األكساطالفرنسية ٣تموعة من الشخصيات الفاعلة يف  اإلدارةعينت 

ٛتودة كلد سيدم  ي الدين الصغَت بن ا١تبارؾ، سي، ٤تالسكة أمُتٛتداف بن : مثل العرب" أغا" 
 أفالناقمُت ْتكم  السكاففشلوا يف السيطرة على  أهنمغَت  آخركفالشيخ ، حاكم قسنطينة ك 

  3ك مصاٌف فرنسا . أىداؼ ٗتدـ كانت   اإلدارةتلك 
كغَتىا ككاف  اإلدارةلة أاٞتنراؿ الفرنسي " بيجو " حدثت تطورات جديدة يف مس ٣تيءبعد 

الشؤكف  إدارة تأسيس إعادةيرغب يف بسط نفوذ االستعمار على كامل القطر ، لذا مت  األخَتىذا 
                                                           

1
Germain .R, La Politique Indigène de Bugeaud, Paris,1955,pp 194-195. 

2
Yacono. X, Les Bureaux Arabes et L’Evolution des Genres de Vie 

Indigènes dans l’Ouest du Tell Algérois, Paris, 1953,p 11. 
3
تح: ٭تي بوعزيز ، ط  ،فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيالئهم على أوطانها ٤تمد صاٌف العنًتم،   

 .144-143ص ص ، 2009 اٞتزائر،خ، كزارة اجملاىدين 
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 إدارم أسلوب، البحث عن من اٞتنراؿ "دكماس" بإ٭تاءـ 1841 أكت 16العربية بتاريخ 
اٞتزائريُت للسلطة الفرنسية ك بفعل الضركرة كاف البد من البحث  إخضاعاستعمارم ٯتكن بواسطة 

 نشأتذلك  ألجل.  أكساطهمك تتوغل يف  اٞتزائريُتعن عناصر فرنسية عسكرية تتكيف مع 
  1 .ـ1844فيفرم  1ٔتقتضى مرسـو كزارم مؤرخ يف  ا١تكاتب العربية

 أف١تؤسسة تلك ا١تكاتب ، كٯتكن القوؿ  اإلدارممشكلة من نظاـ متفرع ىرمي كفق السلم 
ا١تكاتب العربية اليت تشكل العنصر الرئيسي يف "حكومة العرب " قد اعتربت من طرؼ  نشأة

  2 . شيوخ اجملتمع اٞتزائرمطَت أجيد ك ىادؼ من اجل مراقبة ك ت كإجراءا١تستعمر منذ البداية  

 لمكاتب العربية اىداف أ:  
 : عمارية تتخلص مضامينها يف ما يلياست أبعادٖتقيق غايات ك  ألجلا١تكاتب العربية  نشأت

 .القبائل للسلطة االمربيالية إخضاعالتمكُت لبلستعمار ك العمل على  -
 .حراسة ا١تشبوه منهم مراقبة ٖتركات القبائل كقادة الثركات الشعبية ك -
  الزكايا ك الطرؽ الصوفية ك القادة الركحيُت . مراقبة -
مع توجيو السياسة  أكامرىمك تنفيذ  السكاف إدارةمساعدة الضباط العسكريُت بالببلد يف  -

  3 االستعمارية .
 .كاالستقرار األمن إقرارالتجارة االستعمارية عن طريق تمهيد لطرؽ االحتبلؿ كاالتصاؿ ك ال -
 يداعها يف ميزانية ا٠تزينة الفرنسية . إ الببلد ك أىاِفاستخبلص الضريبة من  -
الفصل توِف مهمة القضاء ك  إُف باإلضافةالقسنطينية الكربل  األسرالتقليص من نفوذ رؤساء  -

  4. السكافيف  ا٠تصومات ك النزاعات  القائمة بُت 

                                                           
1

  Hugonnet. F, Français et  Arabes en Algérie, Paris,1860,p181. 
2

 Vallet. E, Constantine Son passé, son centenaire 1837-1937, Ed. Braham 

Paris,1937,Vol.LXIV,pp 160-161. 
3
 .117ص ، 1993ة، اٞتزائر،امعياٞت ديواف ا١تطبوعات ، باي قسنطينةحاج أحمد ال، فركوسصاٌف   

 
4
 .16 -15ص  ص، 1977، اٞتزائر، (م1877-1807)شاذلي القسنطيني لمحمد ا، أبو القاسم سعداهلل 
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قد حققت مكاسب استعمارية قصد ترسيخ فكرة "  األىداؼحاؿ ، فاف تلك  أمكعلى 
كما يرغب اٞتزائريوف ا١تسلموف " . ْتيث   إدارةليست "  األحواؿاٞتزائر فرنسية " ، كىي يف كل 

من  يتجزأٖتسُت ظركؼ حياهتم ، بل كانت جزء ال  أكتعمل على ترقيتهم  أكتستجيب ٟتاجياهتم 
  1ك اليابس . األخضراالستعمارية الفرنسية اليت زرعت ا١توت ك الدمار كاتت على  اآللة

 ة االستعمارية دار دور المكاتب العربية في اإل: 
 أفمن ا١تؤسسة العسكرية ، ذلك  يتجزأتعد ا١تكاتب العربية جزءا ال  الدور العسكري : -

 :االستعمارية كانت تستهدؼ اإلسًتاتيجية
 .ك قمع الثركات ا١تناىضة للوجود الفرنسي اٞتزائريُت إخضاع-
 .العاـ ك ٖتركات اجملاىدين  الرأماٞتوسسة ك مراقبة -
 .ائرية ك مراقبة ا١تؤسسات الدينيةاٞتز  األمةاٟتيلولة دكف كحدة -
  2.استنزاؼ كل ثركات ك موارد الببلد -
تكوين فرؽ عسكرية "الزكاؼ ، الصبا٭تية " ٠تدمة االستعمار ٖتت شعار احملافظة على -

 . لسكافمن ك استقرار اأ
كبالرغم من كل الوسائل ا١تستخدمة من طرؼ العدك لقمع الثركات الرافضة لبلحتبلؿ ، فقد 

3 .تل هتتز ٖتت ضربات رجاؿ ا١تقاكمةظلت قوافل احمل
  

ٔتجرد احتبلؿ اٞتزائر العاصمة حاكلت السلطات الفرنسية تنظيم  : الجزائريينشؤون  إدارة -
 أكُفتلك ا١تؤسسة اليت كاف من  أحدثتذلك  ألجلكفق مصاٟتها ،  إداريااجملتمع اٞتزائرم 

ا١تباشرة بالعمل على تقويض نظاـ  اإلدارةك ٕتسيد  شيوخ اجملتمع: التخلص تدر٬تيا من  أكلوياهتا
                                                           

1
  Lapasset. F, Aperçu sur L’Organisation des Indigènes dans les 

Territoires Militaires et Civils, Alger,1850, p2. 
2

  Féraud .L.Ch, Histoire des villes de la Province de Constantine ,Philippe 

ville, Alger,1875,pp 112-113. 
3

 . De Paradis. V, Alger au XVIII Siècle , Edité par E.Fagnam, Alger,1898,pp 

75-76. 
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قوهتا ك ٘تاسكها  إضعاؼك اقتصادية ك غَتىا قصد  إداريةقاليد دينية ك القبيلة كما ٭تكمها من ت
شاعت بذلك الفتنة أتكسَت شوكتها ، كلبلوغ ذلك سلكت تلك ا١تكاتب سياسة " فرؽ تسد " فك 

    1. األشقاء اإلخوةكالتناحر بُت 

اٞتزائرم ا١تستوحى من الشريعة اإلسبلمي فرنسا انو البد من القضاء على القضاء  أدركت
       ، كمن مث عمل ضباط ا١تكاتب العربية يف ىذا ا١تيداف من اجل ٖتريف ىذا التشريع اإلسبلمية

ظة على شخصيتها الكثَت من القبائل ظلت ٤تاف أفتكييفو ٔتا يتماشى كالقانوف الفرنسي بالرغم  أك
 اإلعداـاٞتماعية ك  اإلبادةبلؿ ا١تتمثلة يف نظاـ حياهتا تواجو كل كسائل االحتمستقلة بقضائها ك 

  .الطرد ك التعذيبالنفي ك ك 

يم سياسة التعمَت لقد عمل ضباط ا١تكاتب العربية يف البداية على تدع االستيطاني : ىادور  -
 2 ك ديارىم ك هتيئتها للمعمرين . أراضيهممن  سكافال، خاصة طرد  بل " التدمَت "

باط يشعركف منذ البداية ضىؤالء ال أالببلد ، بد أ٨تاءا١تدنية يف كامل  األقاليمكنتيجة التساع 
سكرم الذم : العيدة الصراع السياسي بُت النظامُتمرحلة شد أالستينيات بًتاجع نفوذىم ، لتبد

، ىذا الصراع راح ا١تعمركف من اجل حكومة ا١تستعمرةا١تدين الذم ٯتثلو ٘تثلو تلك ا١تكاتب، ك 
    كالسياسية  اإلداريةكا١تؤسسات  األراضيكانتهى بسيطرة ا١تعمرين على معظم  اٞتزائريوفضحيتو 

  3 االقتصادية .ك 

ٛتل الفبلحُت  إُفلقد ىدؼ ا١تشركع االستعمارم لتلك ا١تكاتب  الدور االقتصادي : -
تلقُت ىؤالء  أف. ذلك  لؤلىاِفاٞتزائريُت على القناعة بالزراعة الصناعية لتحطيم الفبلحة التقليدية 

                                                           
1

 Dufal. J et Warnier .A, Bureaux Arabes et Colons, Paris,1869,p68. 
2
 اٞتزائر، ترٚتة ك تعليق: ٤تمد العريب الزبَتم ، ـ ك ف ت ،،ذكرات الحاج أحمد باي و حمدان خوجة و بوضربةم   

 .99 ص، 1981

3
  Agéron .Ch.R, Les Algériens musulmans et la France, op.cit, pp37-38. 
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الوطن  أبناءليكوف ا١تردكد يف النهاية لصاٟتو كيظل  إ٪تاالفبلحُت بعض كسائل فبلحة االستعمار 
 1 من اجل البقاء . األزماتيتخبطوف يف 

ارض البور كالدخوؿ يف القركض  إصبلحالقبائل على  إجبارك  األراضيانتهى ذلك ٔتصادرة 
الربوية ، يف حُت تضاعف دكر الكاتب يف ا١تقاطعة بل يف كامل القطر ١تراقبة ٖتركات الناس يف 

تصادية هبدؼ االق األخرلالثركة اٟتيوانية ككذا ا١توارد  إحصاءك مبادالهتم التجارية ك  األسواؽ
  2تسخَتىا لبلستعمار .

التجارة ، يف الوقت الذم كاف فيو اٞتزائريوف يعيشوف كما كاف دكرىا كاضحا يف تطوير 
تبلشي قبائل ك قرل بكاملها ، يف حُت َف ٭ترؾ ذلك   إُف أدتفتاكة  أكبئة٣تاعات حادة ك 

 3 االستعمارم ساكنا بل ظل ٯتعن يف القتل ك التدمَت . اإلخطبوط

َف تكن مهمة ا١تكاتب العربية تقف عند حد  :الثقافة االستعمارية و الدور التعليمي  -
نسا ثقافيا ك تارٮتيا ك سياسيا بل كانت تستهدؼ ربط اٞتزائر بفر  ، زائريُتاٞتمراقبة ٖتركات 

عملت تلك ا٢تيئة بكل الوسائل لكسب النخبة اٞتزائرية  اإلطاراجتماعيا يف ىذا كاقتصاديا ك 
قصد احملافظة على الوضع الراىن ك ترسيخ  ا١تثقفة لتجعل ألسنتها تلهج ٔتناقب كخصاؿ فرنسا

 4 فكرة االحتبلؿ .
بعض اٞتزائريُت ك ذلك عن طريق  أكساطالتعليم الفرنسي يف  إدخاؿكما إتو تفكَتىا ٨تو 

اٞتزائر يف ا١تستقبل عناصر مؤيدة لبلستعمار  أطفاؿفرنسية لتجعل من  –مدارس عربية  تأسيس

                                                           
1
Garbet.  M et Dufal. J, Archives Algériennes, T2 Année,1885,pp80-83. 

2
 .50-47ص  ص، 1974اٞتزائر، تح: رابح بونار ، ذخائر ا١تغرب العريب،،مجاعات قسنطينة ٤تمد صاٌف العنًتم،    

3
 .7 ص، 1972اٞتزائر، ش ك ف ت ، التجارة الخارجية للشرق الجزائري ، ٤تمد العريب الزبَتم،  

 
4
رسالة دبلـو الدراسات ا١تعمقة،  ، (م1796-1779)الباي محمد الكبير و بايلك الغرب الجزائري صاٌف فركوس، 

 .112 -100ص  ص، 1979اٞتزائر، جامعة قسنطينة،
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التجارب ك ا١تشاريع ، الف ا١تساجد ك الزكايا ظلت ٖتافظ على  أكثرلكن الفشل كاف كبَتا يف 
  1 . اٞتزائريُت أبناءاللغة العربية ك استمرارية تعليم 

 

 توظيفو باإلدارة الفرنسية بالجزائر: -2
(، 1886إُف  1883ثبلث سنوات من دراستو يف مدرسة قسطنطينة العادية )من بعد 

امتهاف التعليم حيث كاف من ا١تقرر أف يكوف معلما، يف ٗترج بعدىا كبوالين بشهادة ٘تكنو من 
ىذه الفًتة مت استدعاؤه ألداء كاجب ا٠تدمة الوطنية يف اٞتيش االستعمارم الفرنسي ، لكن ك من 
خبلؿ اإلجراءات اإلدارية اليت قاـ هبا بسرعة كبَتة ٘تكن من اٟتصوؿ على رخصة إرجاء .  بعد أف 

ك زاكؿ بعض ا١تهن ا١تؤقتة ا١تختلفة من  2وبوالين مغادرة التدريس إرجاء للخدمة اختار ك ومت منح
قبل أف ٮتتار دخوؿ مسابقات  ،3  كاف يعمل كموظف شحن يف ٤تافظة ا١تدينة  بينها مثبل :

كاتب يف ٤تافظة قسنطينة ،  لوظائف إدارية باإلدارة الفرنسية، ك فعبل ٧تح يف اجتياز مسابقة 
ـ. أهنى كبوالين خدمتو العسكرية بعد 1887أغسطس  29حيث بقي حىت مغادرتو للجيش يف

لبلديات ا١تختلطة اليت يبدك أنو  امركر عاـ، ك عاد إُف منصبو يف احملافظة مع أمل أف يدخل إدارة 
عيُت ا١توظفُت فيها من بُت كاف يريد أف ٬تعل منها مهنة ا١تستقبل ، ك اليت يف الواقع كاف يتم ت

أقدمية  الشهادة  الدراسية  مع احتسابا١توظفُت ا١تدنيُت اٞتزائريُت الذين يستوفوف  سنا معينا ، 
.)   4)الدبلـو

يف ىذه ا١ترحلة كانت السلطات االستعمارية الفرنسية قد قسمت اٞتزائر إداريا إُف ثبلثة 
وم كل إقليم على مقاطعات مدنية ك أخرل حيث ٭تت ،كىراف ك قسنطينة  -اٞتزائر  أقاليم:

                                                           
1
 .259 ص  الفريدة المؤنسة ، المرجع السابق ، ٤تمد صاٌف العنًتم،  

2
 Centre des Archives d'outre-mer, dossier personnel « Xavier Coppolani » , 

Archives du ministère des Colonies, EE 852, Archives du Gouvernement 

général de l'Algérie, 19 H 105, Archives du département d'Alger, C 6053. 
3
  Robert Arnaud , op.cit, p7.  

4  Geneviève Désiré-Vuillemin , Coppolani en Mauritanie... , op.cit ,  p 293. 

http://www.persee.fr/author/persee_255353
http://www.persee.fr/author/persee_255353
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أما ا١تقاطعة  ،عسكرية . ا١تقاطعة ا١تدنية مقسمة إُف ٣تموعة بلديات على رأسها حاكم مندم 
  العسكرية مقسمة إُف دكائر يرأسها حاكم عسكرم برتبة جنراؿ .

اجمللس  يس البلدية يساعدهٖتوم ا١تقاطعة ا١تدنية أيضا بلديات كاملة الصبلحيات يرأسها رئ
اقل ك  ،ألف ىكتار(  250كأخرل ٥تتلطة اكرب حجما كأكثر اتساعا )مساحتها أكثر من  ،البلدم

٭تكمها رئيس بلدية بزم عسكرم يطبق سياسة  ،احملليُت فقط  السكافتعمَتا حيث يسكنها 
  1 ـ .1890القوانُت الردعية اليت جاءت هبا إصبلحات 

 كبدال ٦تن قد رفض ىذا ا١تنصب، ،، فلحسن حظوبالفعل ٘تكن كبوالين من ٖتقيق مبتغاهك 
ختلطة كاد ا١ت، مت تعيينو سكرتَتا للبلدة 1889أبريل  11ٔتوجب مرسـو احملافظات الصادر يف ك 
(René Bernelle) "رينيو برنيل"ٔتوجب أكامر رئيسو  ،1889أبريل  15يف ، رؼاش

من  . 2 
الرجل الصاـر ك اٞتاد ك الذم  كاإلدارم احملنك  ىذا ىنا سوؼ يبدأ كزايف كبوالين ٖتت قيادة

فبوصفو أمينا  . ليكتشف كزافيي مهنتو،  يكن لو  تقديرا كبَتا أصبحالذم ، ك ٮتشاه كل معاكنيو 
اىتم  ، حيث 3 للبلدية ا١تختلطة فهو مسؤكؿ عن كل من تفاصيل ا٠تدمة كٚتيع األجزاء اإلدارية

أمانة   الربيد ك صياغةك مكتبها العريب بالكثَت من ا١تهاـك  كبوالين يف إطار عملو ببلدية كاد شارؼ
كما كاف يشرؼ أيضا على مراقبة األشغاؿ العمومية   ،كاإلحصاءات األرشيف كاحملاسبةك  احملفوظات

 صيانة الطرقات اليت كانت يف ىذه الفًتة طرؽ غَت معبدة ٣ترد مسالك حصوية .ك خاصة هتيئة 

                                                           
1  George Coppolanie ،op.cit, p38. 

أىم شخصيات اإلدارة الفرنسية باٞتزائر،كلد باٞتزائر ىو إدارم فرنسي ٤تنك من : René Bernelle)) رينيو بَتنيل  2
ـ، تدرج با١تناصب اإلدارية انطبلقا من رئاسة البلديات ا١تختلطة منها يف مقاطعة تلمساف: 1844جويلية  01العاصمة يف 

وكالة ـ ، كما شغل منصب رئيس دائرة تلمساف بال1880سبتمرب  03ـ مث ندركمة يف 1979نوفمرب  20بلدية الرمشي يف 
إثر شغور ا١تنصب ، مث انتقل إُف بلدية كاد شارؼ بإقليم قسنطينة حيث كاف ٖتت قيادتو كبوالين الذم تعلم منو الكثَت. 

 ينظر:
Centre des Archives d'outre-mer, Commune mixte de Remchi Département 

d’Oran  Arrondissement de tlemcen  ,FR ANOM 92503. 1à 8 ./référence 

Internet , ark /: 61561/477qlr. 
3  Geneviève Désiré-Vuillemin , Coppolani en Mauritanie... , op.cit ,  p 293. 

http://www.persee.fr/author/persee_255353
http://www.persee.fr/author/persee_255353


 كثٌالَي ًاإلداسج انفشَغيح يف اجلضائش   انفصم انثاَي

107 
 

اٞتانب الصحي للسكاف احملليُت من خبلؿ  يفأيضا كحفر اآلبار ك مصلحة ا١تياه  ما اشرؼ علىك
كباإلضافة إُف ذلك، فإنو يعتٍت  .بلت التلقيح ضد كباء التيفوئيد كا١تبلرياالتدابر الوقائية كٛت

ا١توكلة ه ك رؤساءه يف بعض ا١تهاـ ءٔتكتب الربيد يف عُت عمارة كيف هناية ا١تطاؼ، يساعد زمبل
 1 .احملددة ٢تمك 

كاف يرافق الذم كاف يعتمد على كاتبو الشاب ،  الذم  يًتدد ا١تدير رينيو برنيل  َف كما
 كما كاف يرافقو أيضا خبلؿ ،السكاف ٔتختلف طبقاهتم  قابلة١ترئيسو يف ٚتيع خرجاتو ا١تيدانية 

مو كاف  لدل كوبوالين كل ما يتعلقد  ، ف اكيراليت يقـو هبا يف مراكز الدك  طبلعجوالت ا١تراقبة كاإل
خربة كبَتة يف  كسبمن ىذا الرجل الذم توزعت حياتو ا١تهنية يف أجزاء كثَتة من اٞتزائر، ك الذم  

فرغم كجود ا١تًتجم كاف كبوالين يعتمد على نفسو يف ليُت ، عادات السكاف احمل اإلدارة كاٞتمارؾ ك
 2 . غة العربية إلثراء رصيده منها ك حىت تكتمل شخصيتو اإلداريةلاٟتديث بال

 يف ىذه الوظيفة سوؼ يتكوف الكاتب الشاب ك تتطور قدراتو اإلدارية ك حسو با١تسؤكلية .
حيث  ،تعرؼ أكثر على عادات ك تقاليد ىذا اجملتمعيكعن طريق احتكاكو باجملتمع ا١تسلم سوؼ 

حيث استطاع يف فًتة كجيزة أف يكتسب معرفة ، ظهر كبوالين قدرات كبَتة يف التواصل ك الصرب أ
 ف ك األحاديث النبوية ك االطبلع على الكثَت من الكتب الدينية .آحوؿ القر خاصة 

كبالفعل أصبح كبوالين يف فًتة كجيزة يتحدث اللغة العربية احمللية بطبلقة كما قدـ بقسم 
ـ 1889ديسمرب  2اللغة العربية بقسنطينة حىت يتمكن من إتقاهنا كتابة ك حديثا ليتحصل يف 

اٟتقوؽ  كليةاللغة العربية بتقدير ٦تتاز.كما التحق كبوالين بعد ذلك بعلى دبلـو جامعي يف 
 3 العادات احمللية.يف التشريع اٞتزائرم كاألعراؼ ك  ـ بشهادة1891يف هناية سنة اليتخرج منه

ىيبة    كاف لكبوالين جسديا، فمقومات النجاح من قدرات بدنية كذىنية ٚتع كبوالين كل
      كانت لو قوة إقناع خطَتة بتعبَت ىادئ  كما  ،كاف يفرض كجوده أينما حل  فقد مكانة كبَتةك 

                                                           
1  George Coppolanie ،op.cit, p38. 
2 Geneviève Désiré-Vuillemin , Coppolani en Mauritanie , op.cit ,  pp. 293 
3  George Coppolanie ،op.cit, p38. 

http://www.persee.fr/author/persee_255353
http://www.persee.fr/author/persee_255353
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، على ما يبدك: ذكاء ثاقب كاضح،  أخبلقيا، كاف يتميز باثنُت من الصفات الغالبة .كمنتظم
ك ا١تعرفة خاصة  ، شغف ال يقاـك للعلـو . كباإلضافة إُف ذلك متفتح على إ٬تاد حلوؿ عملية

ك ٖتليل  ،ي اإلسبلم اجملتمع العريب دفعو إُف دراسة أسرارسيلشيء الذم ا، األشياء الغامضة
ا١تمارسات السحرية يف نظره التأثَتات ك  العبلقات االجتماعية بصفة عامة ك على كجو ا٠تصوص 

، ك يف اٞتزائر  من بعض شيوخ الطرؽ الصوفية ا١تنتشرة من خبلؿ الزكايا الدينية يف إقليم قسنطينة
 1بصفة عامة .

اطلع الشاب كبوالين على سوء أيضا ك بشكل إ٬تايب ىذه ا١ترة ، كيف إطار مهامو اٞتديدة 
ما يؤدم إُف عدـ االستقرار ك سوء الوضع  ، احملليُت السكافتعامل اإلدارة الفرنسية مع ذىنية 

، حيث الحظ منذ دخوؿ االستعمار الفرنسي ك إُف غاية قياـ اٞتمهورية الثانية  ،مٍت يف اٞتزائر األ
 . ظا١تة احملليُت قد خضعوا إُف أنظمة إدارية ك قوانُت ردعية السكافأف 

د ر كيف تقرير بعنواف الوضع األمٍت يف اٞتزائر , تطرؽ كبوالين يف س1891بداية عاـ يف 
ائر منذ الفتوحات اإلسبلمية حيث حلل مراحل الفتح تارٮتي لتطورات الوضع األمٍت يف اٞتز 

مع العرب كما تناكؿ الوجود العثماين يف اٞتزائر  اإلسبلمي مشكلة تعايش الرببر )السكاف احملليُت(
بفرض ضرائب ك هتميش  اٞتزائريُتحيث كصفو باٟتكم اٞتائر الذم مارس سياسة تعسفية يف حق 

 2العنصر احمللي.

زعمائهم من  ا١تكاتب العربية يف اٞتزائر، كاحتكاكو بعامة الناس ك خبلؿ عملو كمتدرب يفك 
، فقرر اكتشاؼ أسرار خ الزكايا، الحظ كبوالين ىيبة كمكانة رجاؿ الدين كشيوخ ىذه الطرؽشيو 

سبلمية من يف باقي ا١تناطق اإلاجملتمع اإلسبلمي يف اٞتزائر، ك  ٖتكم ىذه الفئة يف عامة الناس من
، اىتم فيها بكل صغَتة ككبَتة عن الطرؽ ثو يف ىذا اجملاؿ من خبلؿ دراسةفبدأ ْت، مشاؿ إفريقيا

                                                           
1
  Rev. franc, d'hist. d'outre-mer, t. IXXX (1993), n° 301, pp. 615 à 626. 

2  George Coppolanie , op.oit, p38. 
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الصوفية يف اٞتزائر، آخذا كنموذج عنها الزاكية العمارية ا١تنتشرة با١تنطقة ليبدأ  كبوالين مسارا 
جديدا يف مشواره ا١تهٍت من خبلؿ البحث ك التعمق يف دراسة اجملتمعات اإلسبلمية الواقعة يف 

اؽ دائرة السلطة االستعمارية الفرنسية، فاٖتا بذلك آفاقا جديدة يف التدرج ك الصعود يف نط
 1مناصب عليا باإلدارة الفرنسية.

استطاع كبوالين خبلؿ ىذه الفًتة القصَتة ك منذ التحاقو باٞتزائر التأقلم مع اجملتمع اٞتزائرم 
       ك اإل١تاـ بالقانوف اٞتزائرم ك عاداتو حيث ٘تنكن من خبلؿ مشواره الدراسي إتقاف اللغة العربية

     ه ا١تكتسبات استغلها كبوالين يف فهم ذكأعرافو إضافة إُف خربتو اإلدارية يف ٥تتلف ا١تهاـ كل ى
ٖتليل البنية االجتماعية للمجتمع اٞتزائرم يف خطوة أكُف ضمن مهمتو باإلدارة البلدية من خبلؿ ك 

 يف اٞتزائر أين اكتشف الدكر الذم يلعبو رجاؿ الدين من شيوخ إعداده تقريرا عن الوضع األمٍت
ما طرح أمامو ٣تموعة من التساؤالت حوؿ الدكر  اجملتمعالطرؽ الصوفية ك تأثَتىم الكبَت على 

الذم تلعبو الطرؽ الصوفية يف توحيد اجملتمعات اإلسبلمية ك التحكم فيها خاصة فيما يتعلق 
من ىنا ٖتوؿ مشركع كبوالين إُف دراسة ك ٖتليل الطرؽ الصوفية  ، ٔتناىضة االستعمار الفرنسي

 ىي طريقة سيدم عمار بوسنة ك اإلسبلمية من خبلؿ الطريقة الصوفية السائدة ٔتنطقة كاد شارؼ
العمارية( أين اكتشف التأثَت الكبَت ٢تذه الطرؽ ليس يف اإلقليم الشرقي من اٞتزائر فقط  )الطريقة

 2 زائر.بل يف ٥تتلف ربوع اٞت

ليحُت الوقت لتطبيق قوانُت جديدة اليت  ،1890تراجع الوضع األمٍت يف اٞتزائر سنة 
اف احملليُت كلعدـ أىلية اٞتهاز األمٍت )الدرؾ( يف التعامل مع الس ، كصفها كبوالين بأهنا غَت فعالة

حيث اقًتح إنشاء جهاز موازم  ىمطريقة تفكَت  ك،  اٞتزائريُت الذين ٬تهلوف لغة كعادات ك تقاليد
السكاف ك اليت تتألف حسب رأيو بقدماء اٞتيش من   ، ما اصطلح عليو باسم الشرطة اٞتوارية

ٖتركات األفراد  منمٍت حيث يكوف يف كل دكار مركز يسهر على مراقبة الوضع األ،  احملليُت
                                                           

1  Geneviève Désiré-Vuillemin , Coppolani en Mauritanie ,op.cit , pp. 293 
2  George Coppolanie ، op.cit , pp38-39. 
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ىذا . اء ٦تارسات دينية اليت ٘تثل خطرا على السلطات الفرنسية ٖتت غطاٞتماعات ا١تشبوىة ك ك 
  ىو ٤تتول التقرير الذم بعثو كبوالين إُف مسؤكؿ الدائرة اإلدارية .

جهاز امٍت ر يف إنشاء كطواؿ حياتو ا١تهنية اىتم كبوالين با١تشاكل األمنية حيث كاف يف
 1.للعيش يف ٣تتمع مستقر كىادئ ،ا١تمتلكاتيسمح ْتماية األشخاص ك 

 الطريقة العمارية" -يف كتاب بعنواف "سيدم عمار بوسنةدراسة ىذه ال ـ1894 سنةلينشر 
 henry)ورة من قبل متخصصُت سابقُت مثل ىنرم ديفَتين شعلى ٪توذج الوثائق ا١تن

duveyrén). 
ب عن الدكر الذم تلعبو األكامر الدينية يف حياة اجملتمعات اإلسبلمية احيث ذكر يف مقدمة الكت

الطرؽ الصوفية يف  السلطات الفرنسية نفس التفاعل إال عن طريق القوة .يف حُت ال تلقى أكامر 
رأيو ىي دكلة داخل دكلة كىي دائما يف استعداد لعرقلة عمل اٟتكومة اليت ال ٗتضع ٟتاجياهتم كل 
شيء مرتبط با١تعتقدات الصوفية. يف نظره  لكل طريقة أذكارىا ا٠تاصة )الورد( كطقوسها 

األكُف خاصة بالعلماء ك ا١تشايخ مثل  : قسمُت  إُف  العمـو تنقسم  ي علىى  ك٦تارساهتا )الذكر(
يقصد هبا التابعُت مثل اصة ٔتا يسمى الفقراء ٚتع فقَت ك الثانية خالسنوسية ك لتيجانية ك االقادرية ك 

الزكايا ا١تتواجدة دائما  ،العيساكية كاليت ٗتلوا من ا١توردين ,ككل ىذه الطرؽ مرتبطة ٔتراكز التعليم
ٌف )ا١ترابط( كاليت ٭تكمها شيخ كىو ا١توجو كا١تسئوؿ األكؿ عن الصاوِف الّتوار القبة مكاف دفن 

 2 .الطلبة )ٚتع طالب أم متعلم ( للقرآف

يظهر اىتمامو بالشؤكف اإلسبلمية كمن جهة أخرل أف  أفبنشر ىذه الدراسة أراد كوبوالين 
راسة كاملة حوؿ العاَف اإلسبلمي ّتانبو الديٍت ك السياسي لقد أيقن أيضا يثبت قدراتو يف ا٧تاز د

تعتمد على خبَت  أفانو إذا أرادت السلطات الفرنسية التوسع انطبلقا من إفريقيا الشمالية البد 
على ٖتقيق ىذه الغاية لكن ليس من خبلؿ بقائو  ةالشؤكف اإلسبلمية حيث اعترب نفسو ألكثر قدر 

                                                           
1 George Coppolanie , op.cit , p39. 
2 Ibid , p42. 
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لبلدية ٥تتلطة لذلك كضع نصب عينيو االلتحاؽ باٟتكومة العامة باٞتزائر  يف منصب كاتب
من جهة أخرل أرسل رئيس دائرة قا١تة دراسة  العاصمة بداية بًتقيتو إُف منصب مساعد إدارم .

  1 قسنطينة ك اقًتاحو إلرسا٢تا إُف اٟتكومة العامة يف اٞتزائر. إُفالشاب كوبوالين 

الناجحة  توالين إُف رئيس الدائرة يستفسر عن مصَت دراسكتب كوبو   1994يف ديسمرب 
مدير شؤكف األىاِف اليت القت االستحساف ك التهاين من قبل الرائد "رين" مستشار اٟتكومة ك ك 
 أنو كضع على بوصفو نقلو للعمل ٔتصلحة شؤكف ا١تسلمُت باٟتكومة العامة أيضا يطلب فيها ك 

 توسعال دكرىا يف دفع عجلة على اٞتانب األمٍت ك علىالصوفية كتأثَتىا للطرؽ دراسة كاملة 
 ك الصحراء الكربل. اٞتنوب اٞتزائرمب الفرنسي
إطبلع اٟتكومة العامة على كتابو دخل كبوالين يف اتصاالت  ىذه ا١تراسلة ك من خبلؿ بعد 

ومة ملحق ٔتصلحة شؤكف األىاِف يف اٟتكيف البلديات ا١تختلطة سابقا ك  إدارمكتاؼ ديبوف أك مع 
العامة كالذم أعجب بدراسة كوبوالين كبطموحو كاىتمامو بالشؤكف اإلسبلمية ,ليقدـ طلبا 

  2 باالستفادة من خدمات كوبوالين للعمل ّتانبو ٔتصلحة شؤكف األىاِف باٟتكومة العامة .
من أبناء عمومة كوبوالين الذم يشغل نائب رئيس  "جوف دكمينيك لوسياين "بدكف شك 

لعب دكرا أساسيا يف الوساطة  ،باٟتكومة العامة ك ا١تسؤكؿ عن شؤكف األىاِف  ا١تكتب السادس
 من ىنا بدا كوبوالين ٕتربتو االستثنائية من خبلؿ توظيف خربتو باجملتمع اٞتزائرم ،بُت الرجلُت 

لغة ( ٠تدمة التوسع الفرنسي ٨تو اٞتنوب من خبلؿ تطبيق نظرياتو حوؿ  ، عادات ، دين،تاريخ)
  (.L.Merin) ".مرينػل"ه أالطرؽ الصوفية استكماال بالعمل الذم بد

 

 

                                                           
1 George Coppolanie , op.cit , p39. 
2 Ibid , p48. 
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  في الحكومة العامة بالجزائر: 
عُت كوبوالين كملحق ٔتصلحة شؤكف  1895ديسمرب  15ٔتوجب األمر الصادر يف 

انو مؤمن ٔتا سيحققو  إالوف كرغم خفض راتبو ديبكتاؼ أك  كمساعد ؿكا١تصاٌف العسكرية   األىاِف
  1 من نتائج ١تهمتو اٞتديدة .

إفريقيا  ا١تسلمُت يف ىاِف األتقاسم كل من كوبوالين ك ديبوف نفس الثقافة كاالىتماـ بشؤكف 
حىت الًتقية الذم يتقن العربية كالقبائلية ك جد كوبوالين شغفو للغة العربية يف شخصية ديبوف ك حيث 

شيخ السخاكم قائد الثورة المهمتو للتفاكض مع   ما سيطور قدراتو اللغوية اليت سوؼ تساعده يف
ليتوج بالنجاح  ـ1999مشاؿ هنر النيجر يف مارس  "بامبا"ضد التوسع الفرنسي يف شرؽ منطقة 

ٕتسيد ٕتربتو  يف إخضاعها ، لتكوف ىذه التجربة أكؿ خرجة دبلوماسية  ميدانية ينجح كبوالين يف
 النظرية حوؿ معرفتو بالشؤكف اإلسبلمية خارج اٞتزائر على أرض الواقع .

الثنائي كرس عدة سنوات من حياهتما يف مشركع دراسة الطرؽ  أف أرنو ركبرتيذكر 
 األكراؽا١تكاتب كفوؽ الطاكالت ٧تد العديد من  أدراجبُت ...» : الصوفية حيث يصف بقولو

 أعدىاإُف مذكرات اليت  إضافة اإلحصائياتسجبلت للمعلومات ك  ،الوثائق ا١تبعثرة )جرائد ك 
  2 .» ... اإلسبلـرض أحوؿ سابقوف كعسكريوف فرنسيوف  إداريوف

 

 

 

 

                                                           
1 George Coppolanie , op.cit , p49. 
2 Ibid , p49. 



 كثٌالَي ًاإلداسج انفشَغيح يف اجلضائش   انفصم انثاَي

113 
 

 تأليفو كتاب الطرق الصوفية اإلسالمية: -3

، حيث انتقل ر مكلف بشؤكف ا١تسلمُت كمستشاانتدابو  بعد ف ٖتقق حلم كبوالين أخَتا
، توفرت لو الظركؼ ١تواصلة دراستو السابقة عن اجملتمعات  سبيل اإلعارة للحكومة العامةعلى 

  ،  يف شكل( Octave Depont)بالتعاكف مع رئيسو يف العمل أككتاؼ ديبوف   اإلسبلمية
 Les confréries religieusesية اإلسبلمية )دينبعنواف: الطرؽ ال مشهوركتاب 

musulmanes)1كىو كتاب كانت تعتربه السلطات الفرنسية أساسيا ألم دراسة اإلسبلـ ، ، 
٘تكن الرجبلف من استكماؿ دراستهما اليت نشرت يف شكل كتاب   ـ1897كيف سنة  أخَتاحيث 

طبعات من الكرـك بسبعة رموز  أربعةمنو  أصدرت ،صفحة  577كبَت بلغ عدد صفحاتو 
مصنوعة من الكرـك كىي طوابع تارٮتية  كإسبلميي منقوشة )نقوشات عربية ذات طابع تارٮت

إُف الكلمات  اإلضافة ك ا١ترسلُت ( األنبياءإُف رسومات لشجرة  باإلضافةٟتكاـ عرب مسلمُت 
يف ٜتسة ك ٜتسوف نصا ك خريطة  ،ا١تفتاحية كشرح ١تصطلحات الدينية على صفحات الكتاب 

اصيل التوزيع اٞتغرايف لزكايا الطرؽ الصوفية يف اٞتزائر ك اليت ٘تتد فركعها يف ا١تناطق فملونة ٖتمل ت
سيا ك منطقة تركيا يف آحىت منطقة الكونغو الفرنسي , باإلضافة إُف مناطق يف  إفريقياالداخلية من 

 2 أكربا .

   كوبوالين الكتاب عن تفاين   إصداربعد هنايتهما من  ف ككتاؼ ديبو أف أ أرنوحسب ركبرت 
إُف رجاحة عقلو  باإلضافةيف اٞتزائر  اإلسبلميةكتاب الطرؽ الصوفية   تأليفك اىتمامو الكبَت يف 

كثقافتو الواسعة زيادة على ذلك ٖتليلو ا١تنطقي ك ا١تنهجي للفرضيات االجتماعية كا١تفاىيم 
 3 . اإلسبلميةالفلسفية ا١تعقدة للمجتمعات 

                                                           
1 Xavier coppolani et Octave Depont , op.cit , p1. 
2 George Coppolanie , op.cit , pp 49-50. 
3 Ibid , p50. 
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١تهمة من بُت أم دراسة عن اإلسبلـ ، فقد مكنتو معرفتو كيعترب ىذا الكتاب من الكتب ا
 1، من إعطاء صورة عن اٟتياة الركحية للمسلمُت باٞتزائرآف الكرًنباللغة العربية كاطبلعو على القر 

حيث توصل كبوالين من خبلؿ ىذه الدراسة إُف أف اإلشعاع الديٍت للطرؽ الصوفية ، قد ٯتتد إُف 
بقع شاسعة من ا١تعمورة ك ذلك ألهنا تنقسم إُف فركع متعددة ،كما توصل إُف أف العقيدة ٖتل 
٤تل الوطن يف األراضي اإلسبلمية ، ك على ىذا األساس كاف يرل ضركرة إنشاء مصلحة خاصة 

لشؤكف اإلسبلمية ، تتكلف بكل ما يتعلق باإلسبلـ من توفَت ا١تعلومات األساسية اليت هتم با
اٟتكومة الفرنسية ، ك ا١تصاٌف ا١تعنية بذلك يف الوقت ا١تناسب ، ىذا يف الوقت الذم تتكلف ىذه 
 ا١تصلحة بإعطاء توجيهات عامة للسياسة االستعمارية ، فيما يتعلق ٔتحاربة أك كسب كد الطرؽ

 2الصوفية.

كقد الحظ كبوالين أنو ال ٬تب التقليل من قوة التعصب لدل ىذه الطرؽ سيكوف خطأ ، 
حُت اعترب احتواءىا من اٟتكمة ٔتا كاف أف تكوف بذكاء ، ك يرل من األفضل عدـ ٤تاكلة إ٫تا٢تا    

مع  ك ٖتييدىا بل كسب تعاطفها. ك يبدك أف سياستو كانت تصب يف إتاه كاحد ، ىو التفاىم
الطرؽ الصوفية بشكل يضمن كسب كدىم ك ذلك بوضع اليد على الزكايا ، اليت يرل أنو 
باستخدامها كواسطة يستطيع أف ينجح يف إقامة عبلقات سياسية ك ٕتارية مع السوداف الشرقي ك 

 4ك ىو ما يضمن دخوؿ أفكار اٟتضارة الفرنسية إُف الدكؿ اإلسبلمية حسب رأيو. 3الغريب 

                                                           
1

 Geneviève Désiré-Vuillemin ,Contribution à l’Histoire de la 

Mauritanie  ,op.cit , p148.    
2
 Ibid , p264 . 

3
ا من ١تستعمرات الفرنسية ىي : داىومي)بنُت حاليا( _ ساحل  ٙتافك ضمت م ، 7/1896/ 16 تشكل ىذا اإلقليم يف  

العاج _ السنغاؿ _ السوداف )ماِف حاليا( _ غينيا _ فولتا العليا )بوركينافاسو حاليا( _ موريتانيا _ النيجر. ينظر: علي 
رسالة مقدمة لنيل شهادة ،  (1090-1003موريتانيا ) اإلستعمار الفرنسي في  الطريقة القادرية وسا١تاف البدكم ، 

 .48، ص 2003ا١تاجستَت يف الدراسات اإلفريقية من قسم التاريخ ) التاريخ اٟتديث كا١تعاصر(، جامعة القاىرة،

4
 .45، ص  المرجع السابق. ينظر أيضا: ٤تمد الراضي بن صدفن ، 48 ، صنفسو   

http://www.persee.fr/author/persee_255353
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  صيت كبوالين يف اإلدارة الفرنسية يف اٞتزائر ،كشخصية استعمارية  ملمة بأحواؿ كهبذا ذاع 
، كأصبحت أكرب الشخصيات االستعمارية يف اٞتزائر تعتمد عليو يف تنفيذ كشؤكف ا١تسلمُت

       يف حل ا١تشاكل كاألمور ا١تستعصية ا٠تاصة با١تسلمُت هبدؼ التحكم يف اجملتمع، ك سياساهتا
، ى قدر كاسع من الثقافة اإلسبلميةث كاف ٬تيد اللغة العربية، كقراءة القرآف ك عل، حيإخضاعوك 

كيقرب فهم أم موضوع للفرنسيُت بكل سهولة ك يقدـ ٢تم ا١تعرفة العامة كاٟتياة الركحية للمسلمُت 
 1 يفيف اٞتزائر، لينتدب يف منصب نائب بوزارة ا١تستعمرات الفرنسية يف إفريقيا باٞتزائر العاصمة 

 1 .1896 جواف

في سن الثبلثُت، كشف السياسي الشاب كبوالين أنو استوعب الفكر اإلسبلمي، كأكضح ف
الفكرة الرئيسية اليت ستوجو سياستو فيما بعد: على الرغم من تكاثر الطوائف، على الرغم من 

يف أرض اإلسبلـ كلمة الدين ٖتل ٤تل كلمة البلد ، لذلك يعتقد كبوالين أنو من  -اختبلفاهتا
"سياسة اٞتزائر اإلسبلمية" أك يف "ضفاؼ هنر الغانج" فقط ، بل من الضركرم أف  ا٠تطأ تنفيذ

 تكوف ىناؾ سياسة عامة للمسألة اإلسبلمية برمتها. 
كٖتقيقا ٢تذه الغاية، سيكوف من الضركرم تنظيم رئاسة اجمللس "إدارة الشؤكف اإلسبلمية"، 

 ، كٚتع معلومات جديدة عن طريق البعثات ولة عن مركزية ٚتيع ا١تعلومات ا١تتعلقة باإلسبلـئا١تس
      ، حسب اٟتالة جذب أك معارضةمن ، كإببلغ اٟتكومة كا٠تدمات ا١تهتمة إلعطاء سياسة عامة 

رسم قد بوالين كبذلك يكوف   .طرؽ الصوفية الك الوضعية ا٠تاصة بُت السلطة الفرنسية ك ىذه  
، ألف ىذا يزيد  ارب الزعماء الدينيُت مباشرةال ٭تكي   ،  ا٠تط الذم ٬تب إتباعو  بقدر اإلمكاف

 2. يعلقها من خبلؿ النظر إُف أبعد من ذلكيتفاداىا ك لكن  من ىيبتهم ك
 
 

                                                           
1

  Geneviève Désiré-Vuillemin , Coppolani en Mauritanie ,op.cit , p 291. 
2   Ibid , p291. 

http://www.persee.fr/author/persee_255353
http://www.persee.fr/author/persee_255353
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 مهمتو في السودان الغربي )السودان الفرنسي(: -4
، ليكوف ـ 1898 يف مام كبوالنيطلب  "ديبوف"، الستكماؿ العمل الذم بدأ مع

كال عن بعثات إُف دكؿ إسبلمية أخرل. كقدمت لو الفرصة لوضع نظرياتو موضع التطبيق يف ؤ مس
حاكم "نيافترانتي" العاـاٟتاكم من قبل  دعوة حيث كجهت إليو،ا١تقبل خبلؿ نوفمربأقرب كقت 

 1كالساحل اٞتنويب" ؿ االتصاؿ قبائل الرببر كالطوارؽ الفرنسي "مهمة للسوداف للقياـ بػ ، السوداف
من طرؼ  اِفدعمها ا١ت بعثةىذه ال كجدت ك هبدؼ إخضاعهم لئلدارة الفرنسية بصفة سلمية.

البعثة ذات طابع مدين ٤تض بغرض  التقصي   إبقاء إُفالعاـ للجزائر، لكنو اضطر  اٟتاكم
 2. كٕتريدىا من كل العسكريُت

وداف ـ مت تكليفو من طرؼ حاكم الس1898بالفعل ك خبلؿ شهر نوفمرب من من سنة 
"اٞتنراؿ ترانتينياف" للقياـ ٔتهمة تقوده إُف السوداف ك الساحل اٞتنويب على أف يلتقي بقبائل 

حيث انتقل "كوبوالين" هناية نوفمرب ،  3البيضاف ك الطوارؽ من أجل الوصوؿ إُف إخضاعهم
عثة ـ من فرنسا ك بالضبط من مدينة "بوردك" قاصدا مدينة "داكار ""السنغالية" يف أكؿ ب1898

رٝتية ميدانية يف مستعمرة" السوداف الغريب الفرنسي" رفقة صديقو "ركبارت أرنو" ك مًتجم جزائرم 
، ٞتيولوجيا، االكهرباء ،الفنوف ،الكيمياء ،رباء يف ٚتيع ا١تيادين ) الزراعةكمعهم العشرات من ا٠ت

من نفس   29إُف  27الصناعات النسيجية ....( . ك الذين كصلوا إُف "سانت لويس" بُت 
كلم قرر   600الشهر إُف تومبوكتو على ظهر باخرة على هنر "النيجر "، كبعد قطع مسافة 

كلم قبل "كايس" ، أين كاصل رحلتو على ظهر اٟتصاف   150"كوبوالين" النزكؿ ٔتنطقة" باكل "
عرب طريق القوافل بعد أف ضرب موعدا مع بعثتو يف "تومبوكتو" اليت الزالت تبعد  كفق مًتٚتو فقط

                                                           
 نظاـ ٢تم فيو، الداخلة جرمة كمنطقة النيجر هنر منحٌت مشاؿ يقطنوف ك اٞتماؿ يرعوف بدك الوسطى، الصحراء يف :الطوارق 1

الرببر .  كقبائل ٘تاما اٟترؼ أصحاب كطبقة سود كعبيد دينية لنظم خاضعة عشائر ك كتوابع نببلء إُف القبيلة يقسم طبقي
 .49ص  ،السابق المرجع :بدكم علي سا١تاف علي ينظر

 .126 ص ،السابق  المصدر ، جيلييو الرائد 2 
3
 .49، ص  المرجع السابقعلي سا١تاف البدكم ،   
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كلم حيث يستعملوف القطار إُف "باماكو" مث السفينة عرب هنر "النيجر" من خبلؿ 1200ب 
 ىذه ا١تغامرة األكُف ٯتكن مبلحظة شيئُت مهمُت يف شخصية كوبوالين ٫تا :

ه ا١تنطقة ٔتفرده رغم ما ٝتعو عن عنف كشراسة القبائل حيث غامر بدخوؿ ىذ، اٞترأة كالشجاعة
الصحراكية ا١تعادية للوجود الفرنسي، ك ىو الذم ليس لو إال معرفتو باللغة العربية ك الدين 
اإلسبلمي  ك خربتو اليت اكتسبها يف اٞتزائر ، من خبلؿ معاملتو الطيبة ك الدبلوماسية مع السكاف 

 احملليُت . 
ه ا١ترحلة أف كوبوالين قد حضر ْتماس ٢تذه ا١تهمة منذ فًتة طويلة ، ٬تدر الذكر يف ىذ

خاصة كأنو كاف قد اطلع على كل ما ٮتص ىذه ا١تنطقة من التقارير الرٝتية ١تن سبقوه ، مع 
"ركبرت أرنو " حيث اغتنم كبوالين  طيلة فًتة إقامتو بػ "كايس" ، دراسة ا١تبلحظات اليت بعثها 

 1ية ١تنطقة السوداف الفرنسي .رؤساء الدكائر العسكر 
    صادؼ  أيضا  أف  كوبوالين  كاف  صاحب الفضل  يف  ٧تدة صديقو  النقيب  "ريباؿ"

 (capitaine  Reibell) 
2

رئيس مصلحة األىاِف ك ا١تصاٌف العسكرية يف اٟتكومة العامة ، 
، حيث ساعد كوبوالين صديقو  (foureua lamy)باٞتزائر ، الذم كاف يف مهمة "فورك المي" 

ا١تختطف من قبيلة رابح بعد مطاردهتا  ك إنقاذه من ا١توت ، ك رغم ٧تاح النقيب يف ىذه ا١تهمة 
إال أف الصحراء ما تزاؿ مضطربة ، حيث كاف العقيد "تريتانياف" ال يزاؿ مشغوال بصد الغارات 

                                                           
1
 George Coppolanie  ,op.cit  ,p105. 

2
ـ بػ دكرشنهاًن ، ٗترج من كلية اٟتقوؽ ليلتحق بصفوؼ 1849مام  14يف  كلد: Capitaine Reibell))ريبال  

كرئيس مكتب اٞتيش كمبلـز ك قائد فرقة، ٖتصل على كساـ الشرؼ من اٟتكومة ٟتسن قيادتو لينقل إُف ا٠تدمة يف اٞتزائر  
ـ، حيث خاض عدة معارؾ يف الصحراء ، ك منها تنقل إُف عدة مناطق من اٞتزائر ، ك تدرج يف الرتب 1872باألغواط يف 

ـ رئيس مصلحة ٔتكتب شؤكف األىاِف باٟتكومة العامة 1893ـ ، ليعُت يف فيفرم 1887العسكرية حىت أصبح نقيبا سنة 
ـ، ك تويف يف ديسمرب من نفس السنة. 1901ـ ، أحيل على التقاعد سنة 1894رب باٞتزائر العاصمة، مث رئيسا لو يف سبتم

 .02/03/2018اطلع عليو يـو   Reibell.htmlmemoire.fr/-https://www.oran ينظر:

https://www.oran-memoire.fr/


 كثٌالَي ًاإلداسج انفشَغيح يف اجلضائش   انفصم انثاَي

118 
 

ة اليمٌت من هنر النيجر . ففي فًتة ك قبائل اٟتوض على الضف 1آدرارلقبائل الًتقية القادمة من 
اٞتفاؼ كانت تضطر ىذه القبائل اليت تعيش على تربية ا١تواشي للتنقل إُف الضفة األخرل من 
النهر لغناىا باألعشاب ك ا١تساحات ا٠تضراء ك اليت تنمو بكثرة جراء فيضاف النهر ك خركجو عن 

 2. كم  20مساره ْتوِف 
بسبب تعصب القبائل كجد كوبوالين يف منطقة "نيورك" حالة من الغموض كالتعقيد 

( اليت قطعت ؼ، كالد علوش، كالد سيدم ٤تمود، كالد ناصر، كالد مبارؾقبائل مشظو ا١توريتانية )
تافيبللت" ا١تغربية عرب"أركاف" تومبوكتو" ٨تو "التجارية الفرنسية ا١تتوجهة من " الطريق على القوافل

تغازة" إُف تندكؼ مث "غو١تُت" مث "تابلبالة" إُف "سجلماسة" "ؼ تافيبللت" . كرغم صعوبة "ك
الوضع كا١تخاطر اليت كانت تشهدىا ا١تنطقة إال أف كوبوالين اسر على مواصلة مهمتو حيث توجو 
إُف قبيلة "أكالد مبارؾ" ك التقى بشيخها "سيدم ٥تتار" ك الذم اشتكى ؿ كوبوالين من  غبلء 

 لفة الرعي   ك الضرائب  ا١تفركضة عليهم . تك
ـ توجو كوبوالين إُف "نومو" أين التقى"عمر كلد اٟتبيب" شيخ  1899يف هناية جانفي

"أكالد ناصر" حيث عرض عليو دخوؿ قبائل "مشظوؼ" ك" أكالد علوش " ٖتت اٟتماية الفرنسية 
"طالب ٥تتار" شيخ قبيلة "كالتة " كلكن األخَت رفض ، ليغادر بعدىا إُف منطقة "غومبو" ليقابل 

كاليت خرج منها بنتائج ا٬تابية حيث استطاع أف يكسب ثقتهم ك يقيم معهم عبلقات طيبة باسم 
 3حاكم السوداف الفرنسي.

                                                           
1
آدرار، عاصمتها ىي "أطار" اليت تقع على طريق ىي إحدل كاليات مشاؿ موريتانيا ، ك قد ٝتيت على إسم ىضبة آدرار:  

شنقيط ك كاداف .  كم  ك تشمل الوالية مدف أخرل مثل: شـو ك  435اٟتدكد الشمالية ، كتبعد عن العاصمة نواكشط ب 
 .17/5/2018اطلع عليو يـو   /https://www.wekipedia.org ينظر:

2
 George Coppolanie , ,op.cit , pp 105-106. 

3
  Ibid, p106. 

https://www.wekipedia.org/
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بوالين كاليت التقى فيها ألكؿ مرة بالشيخ فًتة مرحلة مهمة كحرجة من حياة ككانت ىذه ال
ك حارس الزاكية األـ بدار السبلـ ، كما  1الفاضلية البكائيةسيدم ا٠تَت " مؤسس الطريقة القادرية 

التقى بشيوخ قبيلة اٟتوض الشيخ "سيديا" ك أخيو الشيخ "سعد بوه" كاليت استطاع بدبلوماسيتو 
  كقوة إقناعو   أف يكسب كد٫تا كصديقُت كفيُت حيث أطلقا عليو اسم الساحر .

ا١تختار " شيخ قبيلة "مشظوؼ" كسيدم كما بعث كوبوالين رسالة إُف "سيدم ٤تمد كلد 
"كلد حانوف " شيخ قبيلة "علوش" يعرض عليهم السلم حيث قبل ىذا األخَت عرضو . ك قد قرر 
سيدم ٤تمد با١تختار ا١توافقة على عرض كوبوالين مقابل توليو حاكما على قبائل اٟتوض كما 

 2 نسية ا١تركر بسبلـ .استطاع كوبوالين إقناع القبائل للسماح لقوافل التجارية الفر 

 مشروعو لفرض السلم في منطقة البيضان: -5
يف إطار ا١تهمة اليت أككلت إليو ، انتهت جولة كزافيي مع بعثتو يف ا١تناطق ا٠تاضعة للنفوذ 
الفرنسي ، ك اليت جابت ٥تتلف جهات السوداف الفرنسي ، من مستعمرات غرب إفريقيا الفرنسي 

(A O F)  ك مساعده ركبَت أرنو بوالينبكلتصل ،  من سانت لويس (Robert Arnaud) 

ك ٔتنطقة األزكاد، مث  3(وؼشظعلوش كمقبائل  اٟتوض ) ا١توريتانية ، فمن قبائل قبائلباقي الإُف 
، استقبل كبوالين ك يف كل مكاف حيث ما حل، بشخصية كبوالين  ينىا  متأثر اؤ زعماليت كاف 

لغتو  ذلك فوؽ كل ك الساحرة  ك رزانتو يف اٟتديث ، بفضل ىيأتو   استقباال حسنا من قبل ا١تور،

                                                           
1
: ىي كاحدة من الطرؽ الصوفية ا١تنتشرة يف ببلد ا١تغرب ، ك غالبا ما تكٌت الطريقة الطريقة القادرية الفاضلية البكائية   

القادرية يف ا١تنطقة السوداف الغريب بالبكائية نسبة إُف اٞتد الكنيت الشيخ سيدم عمر الشيخ كلد سيدم أٛتد البكام تويف 
، دار 1، ط سالمية في الغرب اإلفريقيجذور الحضارة اإلـ . للمزيد ينظر: عثماف براٯتابارم ، 1553ق/900سنة 

 .30ـ، ص2000األمُت للنشر ك التوزيع ، القاىرة ، 
2
 George Coppolanie , op.cit , pp106-107. 

3
 ينظر: نيور منطقة فيعٍت الساحل أما ، )مالي( الفرنسي السوداف من جزء ـ 1945 سنة غاية إُف كقتها الحوض كاف  

Bernus Edmond et autres , Nomades et commandants-Administration 

nomades  dans  l’ancienne A.O.F, Karthala, Paris, 1993, p09.                        
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قوتو يف من خبلؿ   هممع يف التعاملنشر الكثَت من الدبلوماسية  عربية اإلسبلمية حيثالثقافتو  ك
يتمكن يف األخَت من مهادنتهم ، حيث ٧تح يف إخضاع الكثَت من القبائل اليت زارىا اإلقناع ، ل

 1إُف العقيد فيمارت. كالئهم تقدًنبا٠تضوع لفرنسا ، ك   هبدؼ إقناع رؤسائها
ستة رجاؿ مع  ك مبكتو، يرافقو ركبرت أرنوو ت إُفمن خبلؿ الطوارؽ  توأكمل رحلبعدىا 

دينة بنفسو، لكنو َف يتمكن من دخوؿ ا١ت (.ـ1899ٝتاح با١تركر كقعو ماء العينُت )أكائل  أمر
َف يتمكن  ، لكنو طات احمللية قد أدت إُف  استياء الطوارؽاليت اٗتذهتا السل منيةألف التدابَت األ

لية قد أدت إُف استياء ، ألف التدابَت األمنية اليت اٗتذهتا السلطات احملمن دخوؿ ا١تدينة بنفسو
ـ كانت القبائل 1899. بذلك ك يف سنة 2، لكنو زار قبائل الرحل يف إقليم "آزكاد"الطوارؽ

مناطق النفوذ السوداين ، قد أعلنت خضوعها ك أصبحت ملزمة  البيضانية األساسية اليت تقطن
بدفع رسـو االنتجاع ك العشور ، فاستطاعت الدبلوماسية الكبوالنية ا١تهيأة ك ا١تدعومة بعمليات 

    3 ضباط من الساحل أف تضع حدا ٢تذه الوضعية الصعبة دكف مقاكمة ك ال قتاؿ.

 غربي:نتائج مهمة كبوالني في السودان ال 1-5-  
رفعو إُف  السوداف الفرنسي بوالين يف تقرير، قدـ ك متو ا١تكتملة برباعةكلدل عودتو من مه

. (Ma Mission Au soudan Français)السوداف الغريب "  يف حاكم ٖتت اسم " مهميت
  4 ىو بياف مفصل حوؿ النتائج احملققة من خبلؿ ا١تهمة.ك 

ا١تناطق ا١تختلفة اليت جاهبا ، قد عرض كبوالين من خبلؿ ىذا التقرير دراسة كاملة حوؿ ك 
لناحية ، فقد مكنتو ىذه الزيارة من ٚتع معلومات متنوعة تتعلق باكأسلوب حياة السكاف فيها

بوالين ، لذلك فإف ا١تتتبع للبعثات الكشفية يف موريتانيا ، يبلحظ أ٫تية بعثة كاٞتغرافية كاالثنوغرافية
                                                           

1
 Xavier Coppolani, Rapport D’ensemble sur Ma Mission au Soudan 

Français 1er Partie - Chezles Maurs- , Imp. F.Levé, Paris, 1899, p07. 

2
 Geneviève Désiré-Vuillemin , Coppolani en Mauritanie... , op.cit , p. 295 

 .٤101تمد بن عبد الرٛتن بن عمار، ا١ترجع السابق ، ص  3
4
 George Coppolanie , op.cit , p .121  

http://www.persee.fr/author/persee_255353
http://www.persee.fr/author/persee_255353
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اليت أفضت إُف نتائج مادية مهمة ٖتـو حوؿ معرفة الببلد ، ٔتا يف ذلك معرفة القدرات االقتصادية 
 ا١تتوفرة هبا. ك منها:

معرفة الناحية الطبيعية للببلد ، فقد كانت معرفة تضاريس موريتانيا تشكل إحدل ا١تشاغل  -
ذم كاف ينوم إ٧تاز خريطة ، الالرئيسية بالنسبة للحاكم الفرنسي ١تستعمرة السوداف الغريب

 .للمنطقة
معرفة السكاف ك التعرؼ على عاداهتم ك تقاليدىم ، فقد كانت السلطات الفرنسية تنظر  -

إُف تلك العادات ك التقاليد باعتبارىا من نوع خاص ، فمعرفة السكاف يسهل للمستعمر كيفية 
 1السيطرة عليهم.

من احملاكالت العديدة ك اٞتادة اليت قامت  مغٚتع ا١تعلومات االقتصادية للمنطقة ، فالرب  -
، القتصادية ا١تتوفرة يف موريتانياهبا البعثات الكشفية يف سبيل ٚتع  ا١تعلومات عن اإلمكانيات ا

، ثركة الببلد ا١تعدنية أك السمكيةفإنو َف تتوفر لدل اٟتكومة الفرنسية ا١تعلومات الكافية ا١تتعلقة ب
كبوالين  يف موريتانيا َف تكن مستقلة كل االستقبلؿ عن ا١تسار فهناؾ أصداء توحي بأف مهمة  

، لنصف الثاين من القرف التاسع عشرالذم استخدمتو السياسة التوسعية الفرنسية يف ا١تنطقة منذ ا
كىي السياسة اليت استهدفت تقويض النفوذ السياسي لؤلمراء ك اٟتد من التجاكزات الناٚتة عن 

الذين يهددكف األمن ك االستقرار على مستول ضفة النهر، كىو ما كاف ىيمنة السكاف البيضاف ، 
يستدعي من السلطات الفرنسية ا١تتمركزة لدل مستعمرة السنغاؿ ٘تهيد الظركؼ ا١تناسبة ١تشركع  

 2كبوالين.

ك باإلضافة إُف ما حققو كبوالين من ٧تاحات مادية يف ٚتع ا١تعلومات، حقق أيضا ٧تاحا 
السياسي ك ىو إخضاع الكثَت من القبائل البيضانية اليت زارىا ، حيث استطاع  معنويا من الناحية

إقناعهم ّتدكل ا٠تضوع لفرنسا الذم يبٌت أساسا على احًتاـ ك صيانة ٦تتلكات ك معتقدات ىذه 
                                                           

 .38-37، ص ص  المرجع السابقعلي سا١تاف البدكم ،   1
 .38، ص  نفسو  2
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طبلعهم على الدكافع اإلنسانية اليت تدفع فرنسا إُف مواصلة مسَتهتا القبائل على حد زعمو ، مث ا
 ؿ.ماش٨تو ال

ليت ٬تب كما ركز يف تقريره إعطاء ٥تطط شامل لتنظيم قبائل البيضاف ك على السياسة ا
كانة ا١تالكبَت للصحراء "ماء العينُت" ك  ركز على الدكر الذم يلعبو الشيخانتهاجها يف ا١تنطقة ، ك 
ترب ىي ملتقى عاليت تالساقية اٟتمراء اليت يقطن هبا ك عن إسًتاتيجية منطقة اليت ٭تتلها يف ا١تنطقة، ك 

  1شدد على األ٫تية اإلسًتاتيجية لػ آدرار.الطرؽ الصحراكية كنقطة العبور ٞتميع القوافل، ك 

بناءا على نتائج ىذا التقرير سيتم البدء يف رسم ا٠تطوط العريضة لسياسة تنظيم قبائل ا١تور يف ك 
 شكل مشركع إنشاء ما ٝتاه " موريتانيا الغربية".

  :مسودة مشروع احتالل موريتانيا   -5-2

ـ أين قدـ إُف اٞتنراؿ 1899بعد هناية ا١تهمة عاد كوبوالين إُف باريس يف هناية جويلية 
"تريتنياف " نتائج مهمتو يف السوداف الغريب على شكل تقرير حوؿ نتائج ك ا١تعلومات اليت حصل 

سوداف الفرنسي ك الذم قدـ إُف الوزير عليها يف هناية مهمتو ٖتت عنواف ٣تموع تقارير مهمتو يف ال
(Albert Decret)ا١تستعمرات "ألبَت دككرم"  

 2. 
كهبذا يكوف كبوالين قد شرح بدقة ا١تعطيات اٞتغرافية ٢تذه ا١تنطقة، كعن تنظيمات 

، أين اقًتح مشركع لفرض اٟتماية على لقبائل ا١توريتانية من عاداهتم كتقاليدىماالجتماعية ل
الغربية ، ىذه التسمية اليت أطلقها على ا١تنطقة الفاصلة بُت ا١تستعمرات الفرنسية يف مشاؿ موريتانيا 

  إفريقيا كغرب إفريقيا السوداء.
                                                           

1
 Geneviève Désiré-Vuillemin , Coppolani en Mauritanie... , op.cit , p. 295 

2
كزير البحرية ك ا١تستعمرات الفرنسية، قاـ بالتحضَت للحملة الفرنسية على اٞتزائر  :Albert Decret) ( ألبير دوكري  

س ك سكاف اٞتزائر، باإلضافة إُف ٣تموعة ا٠تطط الرامية لغزك اٞتزائر باالعتماد على تقارير بوتاف اليت هتدؼ إُف دراسة تضاري
 ـ.2088 اٞتزائر ، كزارة اجملاىدين، ، تر: اٟتسن زغدار،الجزائرحقيقة غزو بأقل تكلفة. ينظر: ٛتداف عمار، 

http://www.persee.fr/author/persee_255353
http://www.persee.fr/author/persee_255353
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 "بعد االطبلع على مشركعو حصل كبوالين على موافقة للقاء " فالديك ركسو 

(Rousseau Waldeck)
 1

ٛتاستو ا١تستشار العاـ ، كالذم أعجب بشخصية كوبوالين ك  
قدـ مدير الشؤكف اإلفريقية  1899ديسمرب  31ثقافتو كإسراره على ٖتقيق ىذا ا١تشركع يف ك 

 2مشركع كوبوالين إُف كزير ،ا١تستعمرات لطلب ا١توافقة عليو . 

ك قد كشف تقرير كبوالين يف ىذا الصدد عن عمق نظريتو ك اتساع افقو ك فهمو لئلسبلـ ، 
ل منو يف ا١تستقبل منظرا للسلطة االستعمارية الفرنسية ، يف ٣تاؿ عن إرىاصات ا١تبادئ اليت ستجع

 3سوسها للشعوب اإلسبلمية اليت ٗتضع لسلطتها.

قد أثبت صحة رأيو ، حوؿ اجملتمعات اإلسبلمية يف كتابو عن الطرؽ هبذا يكوف كبوالين ك 
جملتمعات من حيث ُت ىذه ابالرغم من ا٠تبلؼ الشكلي البسيط بالدينية اإلسبلمية فقد أكد أنو ك 

، فإنو ٙتة خيطا رفيعا ٬تمعها كىو مناىضة الوجود األجنيب ، كمن رأيو أنو ٯتكن ٖتقيق الدراسة
إخضاع القبائل اليت تتألف منها ىذه الطرؽ، عن طريق االتصاؿ با١تشايخ ك  مصاٌف فرنس

اسة مارسها التجارة ( ك٤تاكلة كسبهم عن طريق اإلقناع ك اإلغراء ، ك ىي سيك )أصحاب النفوذ 
يف ببلد شنقيط  ك منهج سار عليو يف التعامل مع سكاهنا. لقد رأل كبوالين أنو من أجل أف 
يصل إُف هناية األفق الذم رٝتو على الواقع ك كضع أسسو يف تصوره من خبلؿ كتابو ا١تشًتؾ مع 

                                                           
1
كلد ٔتدينة نانت الفرنسية من عائلة بورجوازية ، درس العلـو القانونية  :Waldeck Rousseau) (فالديك روسو   

ك ٗترج منها بشهادة يف احملاماة ، عمل كمحامي يف مدينة نانت مث باريس ، دخل ميداف السياسة من باب اٟتزب اٞتمهورم  
ـ، صادؽ على مشركع  1899جواف  22ـ مث رئيسا للحكومة يف 1894كعضو ٔتجلس مدينة رين ، مث أصبح سيناتورا سنة 

 . للمزيد ينظر:ـ 1899كبوالين ك فكرة موريتانيا الغربية يف ديسمرب 
waldeck-https://www.universalis.fr/encyclopedie/rousseau    اطلع عليو يـو

15/11/2017 
2 Georges Coppolani, op.cit, p121. 
3 Geneviève Désiré-Vuillemin, Contribution a l’Histoire de la 

Mauritanie...,  op.cit, p132. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/-waldeck
https://www.universalis.fr/encyclopedie/-waldeck
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رؼ على سبلمية من أجل التع، ٬تب أف يكوف مسئوال عن البعثات يف الببلد اإلزميلو "ديبوف"
، كخاصة ببلد شنقيط ك ببلد السوداف ، كما رأل أنو لزاما عليو أف ٭تاكؿ قدر ا١تستطاع فجاجها

  1 أال يواجو الرؤساء الدينيُت بالعداء ، ألف ذلك يزيد من نفوذىم بل رأل أف ٬تندىم إُف جانبو.
كبوالين من ىذه بنهاية ىذه ا١تهمة كمن خبلؿ الكم الكبَت من ا١تعلومات اليت ٚتعها  إذف 

، استطاع   التجربة الناجحة بكل ا١تقاييس ، ك اليت مكنتو من التعرؼ على قبائل البيضاف عن قرب
كبوالين أف  يقدـ "مشركع فرض السلم" يف منطقة "البيضاف"، كىو مشركع تقبلتو اٟتكومة 

م األفكار من الفرنسية ْتماس. كيف تفاصيل ىذا ا١تشركع كحيثياتو الفنية يستلهم كبوالين معظ
الذم أعده قبل ذلك بزمن قائد استعمارم آخر ىو جوزيف   "٥تطط فرض السلم يف مدغشقر"

 2 .غاليٍت
ٕتمع ٖتت نفس  ك ىو"موريتانيا الغربية" مشركع ما يسمى بػ إنشاءك هبذا يكوف قد مت 

مسودة كبوالين  كزافيي   ، كضعـ1899يف كقت مبكر من ديسمرب  ،ميع القبائل ا١تغاربةٞتاالٕتاه 
ىذا  من أجل "دراسة الظركؼ العملية لتحقيق كزارة ا١تستعمراتإُف  هادستور غرب موريتانيا كأرسل

  3".ا١تشركع

 

 

                                                           
 . 49 ص،  المرجع السابقعلي سا١تاف البدكم ،   1

2 Geneviève Désiré-Vuillemin, op.cit, p133. 
3
  Joseph Roger De Benoist, Eglise et pouvoir colonial au Soudan 

Française –Administrateurs et missionnaires dans la Boucle du Niger 

(1885-1945), Karthala, Paris,1987, p67. 



 

 
 

 

الثالث الفصل 

التنافش األوريب إىل اهليمنت مىريتانيا من 

 الفرنضيت

 معطياث عامت عن مىسيخاهيا.-1

 جزوس الخذخل ألاوسبي في مىسيخاهيا.-2

 العالكاث الخجاسيت بين الفشوسيين و إلاماساث املىسيخاهيت.-3

 .البعثاث الاسخكشافيت للمجال املىسيخاوي-4
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السياسي  التفكك بعد ك ىذا عشر، الرابع القرف منذ أكربية توسعية ٟتركة موريتانيا تعرضت
 الثالث القرف من الثاين النصف يف ا١توحدين دكلة بسقوط ببلد ا١تغرب اإلسبلمي أصاب الذم

 اسبانيا) خاصة األيبَتية منهاك  األكركبية القول نظمتها استكشافية لبعثات عشر حيث تعرضت
 القرف هناية أم اٞتغرافية الكشوفات عصر منذ  كفق تراتبية تارٮتية، كفرنسا بريطانيا (الربتغاؿك 

 . البلحقة عشر كالفًتات ا٠تامس
 اليت  االستعمارية  أبرز القول من  تها الريادية يف أكربا،كانمك  اٞتغرايف ا١توقع فرنسا ْتكم ك تعد
 با١تنطقة بسط نفوذىا فرنسا بدأت حيث ،خاصة عامة كموريتانيا العريب ا١تغرب مسار يف ٖتكمت

 ٕتارة أف ذلك فقط، ٕتارية ألغراض الفًتة يف تلك تواجدىا كاف أين عشر السابع القرف منذ
ما  العريب الصمغ على األكركيب التنافس اشتد موريتانيا فقد يف كبَتة ٕتارية حركة عرفت الصمغ
 ْترية الصمغ ٕتارة السيطرة على بغية ا١توريتانية القبائل أمراء مع اتفاقيات بعقد تبادر فرنساجعل 

إُف   التجارم النشاط ٖتوؿ مث كمن القبائل، ألمراء ىذه سنويا تدفع كىدايا ضرائب مطلقة مقابل
نوايا  طياتو يف ٛتل كالذم عشر التاسع القرف من الثاين النصف خبلؿ لمنطقةلاستكشاؼ 

كافية  معلومات ٖتصيل بغية موريتانيا حوؿ االستكشافية اٟتمبلت تواصلت حيث استعمارية،
 .االستعمارم بالغرض تفي
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 :معطيات عامة عن موريتانيا ػ1

 أصل التسمية: -1-1

تعترب موريتانيا ٫تزة كصل بُت العا١تُت العريب كاإلفريقي ك٘تٌثل الٌصحراء اٞتزء األكرب من 
الذم قدمو للسلطات أراضيها، كأكؿ من أطلق اسم موريتانيا  ىو كزافيي كبوالين يف مشركعو 

الفرنسية لفرض السلم يف منطقة البيضاف ك ىو مشركع لضم الببلد ٖتت اٟتماية الفرنسية ، 
اليت تطرقنا إليها سابقا هبا با١تنطقة ك  قاـ استطبلعية مهمة اثر على موريتانيا تسمية جاءتك 

 على ا١توافقة فصدرت ، التسمية ىذه كاقًتح عنها )مهمتو يف السوداف الغريب (، فقدـ تقريرا
 قدٯتة كانت لتسمية إحياءن  ـ 1899 ديسمرب 27 بتاريخ فرنسي قرار كزارم فرنسي يف اقًتاحو
 من بأف أكؿ يرل البعض أف إال ،1إفريقيا  غرب مشاؿ يف قامت قدٯتة ركمانية ٦تلكة على تطلق

كترجع ، 2( Jean François Caille)كاي فرنسوا الفرنسي الضابط االسم ىذا اصطلح
 ٔتعٌت األٝتر، كالبلٌتينية (Mauros) أصبل إُف الكلمة اليونانيةىذه التسمية 

(Mauritania) 3ٔتعٌت السود( ك ،Tania ) ببلد إذا فهي ، ببلد أك أرض معناىابالبلتينية 
 .4السمر أرض ك السود

                                                           
، بن دار ، شنقيط – موريتانيا في وأعالمها السلفية ،اٟتسُت بن عمر بن الطيب 1  .60ص ،  1995بَتكت، ، 1ط حـز
 ، 2000موريتانيا، نواكشوط، جامعة ،-منشورة غير فرنسية نصوص- الموريتاني التاريخ من وثائق ،٤تمذف بن ٤تمدك  2

 . 54-41ص -ص
 . 20ص ،  1998الرياض، للنشر، ا١تريخ دار ،موريتانيا على إطاللة ، العبودم ناصر ٤تمد 3
 .18ص ،2007البيضاء،ا١تغرب،مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار ، ()العناصر األساسية تاريخ موريتانيا ،الساَف كلد اهلل ٛتاه 4
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 أصلها ، معركؼ ركماين اصطبلح ىي موريتانيا كلمة بأف اآلخر البعض يرل حُت يف
 الشهَتة اليت ا١تور قبائل من مأخوذة بأهنا كيركف ، أرضنا يعٍت " ٘تورتنا " آ٘تورتناغ : أمازيغي
 1 القدٯتة. األمازيغ ببلد غزاة من كغَتىم الونداؿ ك الركماف ناىضت

 لكنهم القدٯتة الركمانية اٞتغرافية ا١تنطقة إُف نسبة " مورك " عبارة يستخدموف اإلسباف ككاف
 ٤تقر ٔتعٌت " مورك " فهو طارؽ مضيق عرب جاء من فكل ، ا١تسلمُت للعرب استعما٢تا يف توسعوا
 .2كالتأخر كاٞتهل االزدراء معاين طياهتا يف حاملة

 فاألكُف ،" تانيا "ك" مور " كلميت من مؤلفة ، أجنبية أكركبية تسمية موريتانيا أف آخركف كيرل
 ٚتع ا٠تياـ، فتعٍت الثانية كأما األندلس فتحوا الذين ا١تسلموف كمنهم الشمالية إفريقيا بسكاف تعٌت

 .3كاسبانيا  بريطانيا يف كا١توجودة " يا " إليها أضيفت " تاف " أك " تانت " أصلها خيمة

 ا١تيم بضم ،" ميرم " كلمة من ٤ترؼ موريتانيا كلمة أصل أف العرب ا١تؤرخُت بعض يرل فيما
 فًتات تاريخ من فًتة يف كجدت أهنا قيل اليت العربية القبائل إحدل إُف نسبة كىي الراء كتشديد

 افريقية. مشاؿ

كقد عرفت ببلد موريتانيا اٟتالية عدت تسميات يف مراحل سابقة ، الشيء الذم يوحي 
 بالعمق التارٮتي للمنطقة، حيث ٧تد من أشهر أٝتائها:

 

                                                           
 بَتكت، اإلسبلمي، ا١تكتب ، 2ط ،  14ج ،)المغرب بالد -المعاصر التاريخ (اإلسالمي التاريخ شاكر، ٤تمود  1

 .515، ص 1996
عرض للحياة العلمية و اإلشعاع الثقافي و الجهاد الديني من خالل  -د شنقيط المنارة و الرباطالب ، النحوم ا٠تليل  2

،تونس،، البدوية المتنقلة)المحاضر( الجامعات  .23ص  ،1987ا١تنظمة العربية للًتبية ك الثقافة ك العلـو
 .60 ص ،السابق المرجع ،اٟتسُت بن عمر بن الطيب  3
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 قدك شُت " فأصلو 1 ا٠تيل آبار تعٍت ك اللغة الرببرية من ىي كلمة مشتقةك : بالد شنقيط "
 السوداف، أك لفتح الشماؿ من تتقدـ اليت للجيوش تعٍت رباطا "قدك" ك فرس تعٍت" شين " حيث

 األصل يف كاحدة ١تدينة اسم ، ىو 2 الصحراء ٕتوب اليت كانت التجارية للقوافل ٤تطة كانت أهنا
القبائل  بعض اتفقت عندما للهجرة السابع القرف يف تأسست ، كقد كاسعة ١تنطقة اٝتا كليس

 َف تعرؼ شنقيط أف البعض كيرل  ،3كأدبية  ٕتارية سوؽ ٔتثابة تكوف عاصمة بناء على ا١توريتانية
 4للحجيج. كمنطلق للعلم كعاصمة ا١تدينة بركز بعد إال

 :عهد تارٮتي إُف التسمية ىذه ا١تؤلفُت كتعود بعض ك ىي تسمية نعتها هبا بالد المغافرة 
 العربية ضمن ا١توجات )موريتانيا(  شنقيط ببلد إُف نزحت حساف بٍت من بطوف فا١تغافرة متأخر،

 5للهجرة. 9 ك 7 القرنُت بُت الببلد دخلت اليت
 :عليهم غلب ، كلذلك 6الصنهاجيوف يلبسو كاف الذم اللثاـ إُف نسبة صحراء الملثمين 

 .ا١تلثمُت صحراء فسميت ، األرض كنسبت إليهم ا١تلثمُت اسم

 

 

                                                           
 .18ص ، السابق المرجع،  العبودم ناصر ٤تمد 1

 .57ص ،المرجع السابق ا٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت،  2

 .57، ص المرجع نفسو 3
 معهد ،شاملة مسحية سةراد - الموريتانية اإلسالمية الجمهورية - الموريتانية الدولة بناء ، كآخركف العقاد صبلح - 4

 .02ص ، 1978 القاىرة، العربية، ك الدراسات البحوث
، حارة مطبعة ،شنقيط أدباء تراجم في الوسيط ،الشنقيطي األمُت بن أٛتد  - 5   35ص ،  2004بَتكت، ، 1ط الرـك
 ، زناتن إ : زناتة ، إمُصودن : مصمودة مع كىم زنُاُكن إ  األمازيغي للفظ تعريب ، صنهاجة إُف نسبة : الصنهاجيون - 6

 ىذا كٯتارس بالغارات ، يقوموف الذين القـو خياـ تعٍت زنُاُكن إ ك العريب، ا١تغرب يف الكربل القبلية اجملموعات ىم كىؤالء
 كلد اهلل ٛتاه :تح ، الكبرى الصحراء عرب البيضان قبائل تاريخ، كمرا موسى الشيخ ينظر:  .الصحراء رحل عند النشاط
 .22 ص ، 2009 لبناف، العلمية، الكتب ، دار1 ط     الساَف،
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  :التكركر اليت عرفت باسم ا١تنطقة ىذه موقع ٖتديد يف ا١تؤرخوف اختلف كقدبالد التكرور   
 السنغال  هنر حوض بُت 1 ا١تنطقة  يف  مدينة  على أطلقت  تسمية  األصل  يف  ىي  ك اليت

2
 

 النيجر كهنر 
 إُف كغربا ماِف إُف شرقا ٦تتد كاسع إقليم أهنا البعض يرل أف إال ، 4كالتو منطقة ك 3

 5.آدرار إُف كمشاال النيجر أك  هنر السنغاؿ أعاِف إُف كجنوبا السنغاؿ هنر
  :اللهجة سكاف موريتاين، ك ىي كلمة يف يطلق كذلك إسم البيضاف على أرض البيضان 

 الصحراء شعوب من الفاٖتة البشرة ذكم السكاف إُف منهم إشارة إُف البيض ترمز اٟتسانية
 صنهاجة من الصحراء سكاف إُف إشارة البيضاف مصطلح ىػ  5 القرف البكرم يف كيذكر الكربل،
 اجملموعات على علما ـ 17 القرف منذ صار ا١تصطلح لكن ، 6 مدينة أكداغيست حوؿ القاطنُت

                                                           
٤تمد  :تح ،التكرور علماء أعيان معرفة في الشكور فتح ،الواليت الربتلي الصديق بكر أيب بن ٤تمد الطالب اهلل عبد أيب- 1

 .2 ص ، 1981 بَتكت، اإلسبلمي، الغرب دار حجي، ٤تمد ، الكتاين إبراىيم
 القارة غرب أقصى يف ٬ترم هنر كىو األكركيب االستعمار ٣تيء حىت صنهاجة كهنر الزنافية بنهر عرؼ : السنغال نهر  - 2

 ماِف، غينيا، : الًتتيب على كىي افريقية دكؿ أربعة عرب غينيا يف جالو فوتا ىضبة من ينبع الذم النهر حوض ٯتتد ، اإلفريقية
 مساحة كتبلغ كلم، 1790 حواِف طولو ، األطلسي احمليط يف لويس سانت مدينة من بالغرب يصب مث موريتانيا ك السنغاؿ
 ينظر .كلم 25 إُف كلم 10 من ركح ا فيت عرضو أما ،3 ـ 24 سنويا ا١تائي تدفقو كيبلغ ،2 كلم 340 حواِف حوضو

، الًتبية كلية الفتح، ٣تلة ،السنغال نهر حوض في السنغالي- الموريتاني الصراع أبعاد ،اٟتياِف عباس عبداألمَت  للعلـو
 .02ص ، 2008 العراؽ ، ، 34 ع دياِف، جامعة اإلنسانية،

 النهر كىو أسود ، كتعٍت Nigerأكركيب  أصل من مأخوذ كىو ، السوداف بنيل قدٯتا العرب عند يعرؼ : النيجر نهر  3
 ٤تمد نظرللمزيد ي .األطلسي احمليط على غينيا ٓتليج النيجر دلتا يف يصب كلم، 4180 طولو إفريقيا، غرب الرئيسي يف

 .02ص ،  2013سبتمرب مصر، القاىرة، ،  07ع قارتنا، إفريقيا ٣تلة ،-النيجر نهر- إفريقيا أنهار وبحيرات ،أنور
 ا٠تليل :ينظرللمزيد  .نواكشوط شرؽ كلم 1200 بعد على تقع ،بيرو قدٯتا تسمى كانت موريتانية ، مدينة :والتو 4

 .33 ص ،السابق المصدر ، النحوم
 .09ص ،  1994الرباط، اإلفريقية، اتراسالد معهد منشوارت ، -الجغرافية  – موريتانيا حياة ،حامد كلد ا١تختار  5
 منذ ازدىرت الغريب، اٟتوض كالية يف تامشكط حاضرة شرقي مشاؿ أطبل٢تا تقع مدينة كىي اٞتنوبية، معناىا :أوداُغست  6

المرجع ، الساَف كلد اهلل ٛتاه نظري.كالصحراء كا١تتوسط الوطن ببلد بُت للتبادؿ كمركز للقوافل كمحطة ـ8ىػ/2 القرف
 .39ص ،السابق
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 كاجملموعات الصنهاجية الكتلة الندماج أصو٢تا كتعود اٟتسانية اللهجة اليت تتحدث الصحراكية
 1اٟتسانية . كغَتاٟتسانية  العربية
رجاؿ من قبائل األغبلؿ كإدكعلي كالسماسيد  أيدمىػ على 660كقد تأٌسست شنقيط سنة  

، كهبا  رٔتا غَتىم، كلعٌل تأسيسها األٌكؿ مت على يدم ٣تموعات تلتها أخرل بتأسيس ثاين ك
كلتكوف ٔتثابة عاصمة كسوؽ ٕتارية كأدبية  كمٌت  2فتاءكاإل ترٌسخت تقاليد الدرس كاإلمامة كالقضاء

 3.آدراربناؤىا يف منطقة 

 موقعها: -1-2

 غربادرجة  17ك  5طوؿ  خطي : ينحصر أقصى امتداد ١توريتانيا بُتا١توقع الفلكي 
 مشاال ،  ككل حدكدىا تقريبا عبارة عن حدكد ىندسية مستقيمة. درجة 26 ك 16يت عرض ائر دك 

 موريتانيا أك ببلد شنقيط دكلة عربية إفريقية إسبلمية تقع يف اٞتزء الٌشماِف : ا١توقع اٞتغرايف
 . 4يف الٌشماؿ كدكؿ الٌساحل اإلفريقي من اٞتنوب ة إفريقيا بُت دكؿ ا١تغرب العريبالغريب من قار 

٭تٌد موريتانيا من الٌشماؿ الٌصحراء الغربية كمن الشماؿ الٌشرقي اٞتزائػر، كماِف من اٞتنوب 
 طو٢تا يبلغ ّتبهة رقي كالٌشرؽ، كالسنغاؿ من اٞتنوب الغريب كاحمليط األطلسي من الغرب،الشٌ 

 الغربية الصحراء مع اٟتدكد قرب األبيض الرأس على الواقعة نواذيبو ميناء بُت5 كلم 600 حواِف
 مع حدكدىا اٞتنوبية عدا كفيما السنغاؿ ٚتهورية مع اٞتنوبية حدكدىا حيث السنغاؿ هنر كمصب

                                                           
 .73 ص ،السابق المرجع ،كمرا موسى الشيخ - 1
 .81، ص  نفسو 2
 .57، صالمرجع السابق  ا٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت، 3

4
، جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، 11، مج الموسوعة الجغرافية للعالم اإلسالميفوزاف بن عبد الرٛتاف الفوزاف،  

 529-527، السعودية، ص 1999، 1اإلسبلمية، ط

5
  Ismail Hamet , Chroniques de la Mauritanie Sénégalaise, Traduction et 

Notice: Naser Eddine, Leroux Erneste, Paris, 1911, p17. 
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 إال ما ىي الدكؿ اجملاكرة مع السياسية اٟتدكد باقي فاف السنغاؿ، هنر مع تتماشى اليت السنغاؿ
 القارة كمشاِف األكريب لغريب االستعمار عهد يف اٟتاِف شكلها أخذت مستقيمة ىندسية حدكد

ر أٌما سطحها فمعظم أراضيها عبارة عن صحارم فيما عدا ا١تنطقة اٌليت تقع قرب هن.1اإلفريقية
الٌسنغاؿ ا٠تصيب يف جنوب الببلد، كيف الوسط سهوؿ رملية كأشجار ىزيلة كالٌشماؿ جاؼ كٯتتٌد 

  2يف الٌصحراء الكربل.

تشغل موريتانيا اٞتزء الغريب من الصحراء الكربل اليت ٘تتٌد حزاما بُت الٌسوداف كالببلد ا١تغربية  
كتتناثر على رقعتها مناطق جبلية أشبو هبضاب مٌتسعة كتلتقي فيها من حُت آلخر  بآبار ككاحات 

 3صغَتة.

 :المناخالمساحة و  -1-3

دكلة عربية من حيث ا١تساحة بعد  خامسكىي   2كم 1.030.700تقٌدر مساحة موريتانيا بػ  
موريتانيا ببلد صحراكية كأرضها قاحلة  ا١تناخ أٌما يف ماٮتصٌ  . ك السوداف اٞتزائر كالسعودية كليبيا

كمناخها حار كلكنو صٌحي باستثناء بعض ا١تناطق ا١توبوءة كا١تناطق اٞتاٌفة كىي قليلة كٯتكن تقسيم 
 مناطق:  الببلد من حيث ا١تناخ إُف أربع

 منطقة بوراتيُت الٌساحلية كىي تتمٌتع ّتٌو ْترم كىواء مستمر. 
  منطقة نواكشوط كىي أيضا تتمٌتع ّتٌو ْترم إُف حٌد بعيد كلكن حرارهتا يف موسم اٞتفاؼ

 تشبو حرارة الٌداخل.

                                                           
 .530 ص ،السابق المرجع ،الفوازف الرٛتاف عبد بن فوزاف  1
 .386، ص  المرجع السابق٤تمد عًتيس،  2
ص  القاىرة،،دار ا١تعارؼ، 1ط ،السودان( موريتانيا، المغرب األقصى، )الجزائر، ماراتعصر الدول واإلشوقي ضيف،  3

543. 
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  أشهر، كلكن  7أك  6منطقة الٌنهر كىي يف جنوب الببلد كتتمٌتع ّتٌو ال بأس بو مٌدة
طوبة فيها مرتفعة كفصل ا١تطر فيها يدـك من جواف إُف أكتوبر كاختبلؼ اٟترارة بُت النهار درجة الرٌ 

 كالٌليل قليل يف الغالب.
  7أك 6ا١تنطقة الٌصحراكية كىطوؿ األمطار فيها غَت موقوت كال منتظم كتدـك اٟترارة فيها 

 1أشهر ك٭تدث فيها اختبلؼ كبَت يف اٟترارة بُت اللٌيل كالٌنهار.
موريتانيا دكلة عربية إسبلمية لغتها الرٝتية ىي اللغة العربية، ك لكن ىناؾ بعض  :الّلغــة -1-4

كىي تتمٌثل يف الٌلغة الفرنسية قبل  ،٧تد أهٌنا مرتبطة بوضعها الٌتارٮتيحيث  ،الٌلغػات السائدة فيها
 ك٢تجة الوكلف، كلقد كالٌلهجات اإلفريقية احملٌلية كالتكركر كالسنوينكو أك السراكوِف،  االستقبلؿ

أٌدل رفض القبائل إُف تعريبها ٘تاما منذ اإلستقبلؿ إُف عرقلة حركة الٌتعريب، كتطٌورت األزمة عاـ 
ـ عندما أصدرت اٟتكومة قرارا ٬تعل العربية لغة رٝتية إُف جانب الفرنسية ٘تهيدا لئلنضماـ 1968

ـ 1983اإلجازة األسبوعية منذ عاـ ـ، كأصبحت 1973إُف اٞتامعة العربية اٌلذم مٌت فعبل عاـ 
يـو اٞتمعة بدال من األحد كبدأت موريتانيا تشهد مبلمح كعمليات تكرس التعريب كعركبة 

2الببلد.
 

 :التركيبة السّكانية -1-5

يتأٌلف اجملتمع ا١توريتاين من الٌناحية الٌسبللية كالعرقية إُف ثبلث ٣تموعات سٌكانية رئيسية ىم  
الزٌنوج كالرببر كالعرب، كقد أسهمت عوامل متعٌددة يف تكوين مبلمح اجملتمع ا١توريتاين كتركيبتو 

ئل العربية إُف ىذه لقباالٌسبللية كأىٌم ىذه العوامل ىي ا١توقع بالٌنسبة كدخوؿ اإلسبلـ كنزكح ا
إٌف سٌكاف ىذه الببلد مع بداية العصر الٌتارٮتي كانوا يتألٌفوف عرقيا من ٣تموعتُت رئيسيتُت الببلد.

                                                           
، بَتكت، 1962، ا١تكتب التجارم للطٌباعة كالٌتوزيع كالٌنشر، مام 1ط ،و إفريقيا الحرة، بالد األمل والرخاءحساف حقي،  1

 .130-129 ص ص

 .171-170 ص -، دار الراتب اٞتامعية، بَتكت، صإسالميةمدن وشعوب حساف حبلؽ،  2
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٫تا: الرببر القدماء يف ا١تناطق الٌشمالية كاجملموعات الٌز٧تية يف ا١تناطق اٞتنوبية، كَف ٭تدث تغيَت على 
ح اإلسبلمي يف الٌنصف الثٌاين من القرف ا٢تجرم األٌكؿ الًتكيبة السبللية للٌسٌكاف حىٌت ٣تيء الفت

 1ىػ حيث أتى العرب ليكٌونوا اجملموعة الثٌالثة.64

 اٞتماعات أقدـ من ىؤالء يعتربمن السكاف، ك  %14: تشٌكل القبائل اإلفريقية الزنوج 
  آدرار ٔتنطقة تنتشر كانت حيث الشماؿ، ٨تو امتداد أكثر ككانت موريتانيا سكنت اليت البشرية

 الز٧تية اٞتماعات ىذه زحزحة إُف اٞتنوب ٨تو كالعربية الرببرية للقبائل ا١تتواصل الزحف أدل ك ،2
 قبائل من ىؤالء كيتألف باٞتنوب، تستقر العظمى أغلبيتهم جعل الذم األمر االٕتاه ىذا يف

 القبائل أىم كمن كالفرنسية، العربية اللغة يتكلم معظمها أف كما باإلسبلـ ٚتيعها تدين عديدة
كالفالبور كىناؾ ، 5ك البامبارا  ،4، ك الفوالينكالسوننكي 3كىي من الولوؼ  موريتانيا الز٧تية يف

الزناكة أم األكباش كىناؾ اٟتراتوف كىي سبللة ز٧تية تعيش جنبا إُف جنب مع القبائل العربية 
 6طلب العلم. يسَتكف يف كالرببرية، أٌما الزكايا فهو اصطبلح يطلق على اٌلذين

                                                           
 .605، ص المرجع السابقفوزاف بن عبد الرٛتاف الفوزاف،  1

-شاملة مسحية دراسة – الموريتانية اإلسالمية الجمهورية في االجتماعي والتكوين العرقية المالمح ، العبلء أبو ٤تمد 2
  .427ص ، 1978 القاىرة، كالعلـو ، كالثقافة للًتبية العربية ا١تنظمة العربية، ك الدراسات البحوث ،معهد

 الساحلي الشريط ىؤالء ٭تتل با١تسيحية، يدين منهم كالبعض باإلسبلـ أغلبهم يدين سودا، اإلفريقية الشعوب أشد :الولوف 3
 ينظر: . للمزيداألخضر كالرأس لويس بُت ساف

Jean- Leopold et Marina Yaguello, J’apprends le Wolof, Karthala, Paris, 

1991, p08. 
 هنر كحىت النيجر أعاِف الواقعة ا١تنطقة يف ىؤالء يتمركز الفوليب، أك الفبلتا، الفيبلين، الفوالين، بالفوال، تعرؼ :الفوالني 4

 نصر السيد:رت ،إفريقيا غرب تاريخ ،دم.جي.فيج :نظرللمزيد ي .الشمالية نيجَتيا يف اٟتاكمة الطبقة ك٭تتلوف السنغاؿ ،
 .3 ص ، 1982 القاىرة، ا١تعارؼ ، دار يوسف،

، نفسو  المرجع، ينظر .صغَتة قرل يف كتعيش اإلفريقي الغرب منطقة تقطن ز٧تية، قبائل(:(Bambara البامبارا  5
 .69ص

 .517، ص المرجع السابق٤تمود شاكر،  6
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 :أم منذ  1ـ.ؽ سنة 3000 إُف تصل مبكرة عصور منذ إفريقيا مشاؿ سكنوا منطقة البربر
عصور مبكرة ، كىم قبائل عديدة منها جدالة كمسوفة ك١تتونة كىم من قبائل صنهاجة ، كقد 

 كىناؾ أكركبا،جنوب  بسكاف سبلليا ربطها من فمنهم الرببر كأصوؿ نشأة يف الباحثوف اختلف
 من بأهنم يرل من ، كىناؾ على حسب بعض ا١تؤرخُت!!! ٛتَتيوف قحطانيوف عرب أهنم يرل من

 كالعماليق كنعاف من خليط أهنم إُف آخركف ذىب فيما العـر سيل بعد األرض كتفرقوا يف غساف
 كجذاـ. 2 ٠تم من أهنم يرل األخر أف البعض غَت

للرببر فإف القبائل الرببرية يف موريتانيا قد تعرٌبت منذ دخو٢تا كبغٌض الٌنظر عن اٞتذكر األكُف 
3اإلسبلـ كتزاكجوا مع القبائل العربية حىٌت أصبحوا كيانا كاحدا.

 

 :قدـ العرب مع الطبلئع األكُف للفتح اإلسبلمي ككانت أعدادىم ٤تدكدة َف تؤثٌر  العرب
 ف من الرببر كالزٌنوج كما ذكرنا سابقا،يف الًتكيب السبلِف للمجتمع ا١توريتاين اٌلذم كاف يتألٌ 

 كبٍت ىبلؿ بٍت لقبائل الكربل با٢تجرات إفريقيا مشاؿ كبببلد ٔتوريتانيا العريب حيث ارتبط الوجود
 العربية اٞتزيرة من قدمت اليت ،) ا١تيبلديُت عشر كالثاين اٟتادم( ىػ  7 ك 6 القرنُت خبلؿ سليم

كمن أىٌم ا٢تجرات إُف موريتانيا كاٌليت أثٌرت يف اجملتمع  إفريقيا. مشاؿ إُف نزحت كمنها مصر إُف
يف ا١تغرب األقصى، فبدؤكا  4ا١توريتاين قبائل ا١تعاقيل العربية  ك ذلك بعد خبلفهم مع الٌدكلة ا١ترينية 

                                                           
 دار ،- والسياسية واالقتصادية والبشرية الطبيعية موريتانيا أوضاع في سةار - اإلسالمية موريتانيا جمهورية ،النجم البارم عبد 1

 .67ص ، 1966 بَتكت، األندلس،
 بن ٠تم :كيقاؿ سبأ بن كهبلف بن زيد بن عريب بن يشجب بن زيد بن أدد بن مرة بن اٟتارث بن عدم بن ٠تم ىو ٠تم بنو : لخم 2

 اٞتزيرة كمشاؿ شرؽ اٞتاىلية يف القبيلة ىذم منازؿ ككانت األصل، اليمانية القحطانية العرب قبائل إحدل كىي سبأ بن عمرك بن عدم
  :تح ،الزمان بقبائل عرب التعريف في الجمان قالئد ،القلقشندل علي بن أٛتد العباس أيب نظرللمزيد ي  .كالشاـ ك العراؽ العربية
 .8 ص ، 1982 القاىرة، ،2 ط ا١تصرم، الكتاب دار األبيارم، إبراىيم

 .28 ص ،السابق المصدر ، النحوم ا٠تليل  3
 زناتو ٦تلكة كدار األكسط ا١تغرب قاعدة تلمساف أحواز من مرين بنو كأصل مرين بنو دكلة األقصى ا١تغرب يف ظهرت : المرينية الدولة 4

 على المرينية الدولة ،األعرجي عزيز اهلل ماؿ مؤيد نضاؿ :نظري  هرت. للمزيدتي كبُت تلمساف بُت ما كطنهم ككاف القدـ منذ زناتو
 تاريخ ٗتصصماجستَت،  مذكرة ، )م  1306، م  1276 /ه -  706ه  685 (المريني يعقوب بن يوسف السلطان عهد

 .6 ص ، 2004 العراؽ، ا١توصل، جامعة الًتبية، كلية إسبلمي،
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 فبدؤكا يف ا٢تجرة جنوبا ٨تو الٌصحراء الغربية كمشاؿ موريتانيا طلبا للحرٌية كالنفوذ ك لقمة العيش ،و 
 1 الًتارزة. قبيلة لعرب ا١تعاقيل ىي قبيلة أكؿ نتككا

 بن جعفر إُف نسبهم كينتهي معقل بن حساف بٍت إُف اٟتاليُت موريتانيا عرب معظم كينتمي
 جعفر بن ا٢تدراج موسى بن معقل بن عقيل بن ٤تمد بن ا١تختار بن حساف بنو فهم ، طالب أيب

 ، طالب أيب بن جعفر بن اهلل عبد بن علي الزيٍت بن اٞتواد ٤تمد بن األعرايب إبراىيم بن األمَت
 يونس، أكالد ، اعركؽ داكد أكالد كحكمتها موريتانيا استوطنت اليت اٟتسانية القبائل أبرز كمن

 داكد أكالد عثماف، بن ٭تي أكالد الًتارزة، الرباكنة، ناصر، أكالد مبارؾ ، أكالد دليم، أكالد لربابيش،
 2 .عقبة  أكالد ك  رزؽ أكالد ٤تمد،

 ىبلؿ بٍت بطوف من بأهنم كيرل ذلك يف ٬تادؿ األخر البعض أف إال البعض يذكر كما 
 بنو كيتفرغ،  معقل يدعى بطن كليهما يف ألف اليمن عرب من ينحدركف بأهنم آخركف كيرل

 حيث ، كحسم كدم ك دليم:  الثبلثة حساف أكالد إُف معظمها ينتسب عديدة قبائل إُف حساف
 باقي يف كدم أكالد ينتشر بينما ،موريتانيا كمشاؿ الغربية الصحراء يف دليم قبائل معظم يقطن
  3كثَت. كغَتىم عركؽ داكد أكالد ك الرباكنة كالًتارزة ك منهم  الببلد مناطق

 

 

                                                           
 .32 ص ،السابق المصدر ، النحوم ا٠تليل  1
 22 ص ،وسنف  2
 .609ص ،السابق المرجع ،فوزاالف الرٛتاف عبد فزاالفو   3
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شٌكلوا لنا طبقة اجتماعية جديدة  كاٞتدير بالذٌكر ىنا أٌف عرب موريتانيا تزاكجوا مع قبائل الرببر ك
   2ذلك لتمييزىم عن الزنوج. ك 1"البيضػػاف" ٝتٌيت بػ

فاجملتمع ا١توريتاين خليط من الزٌنوج كالرببر كالعرب ٚتعهم اإلسبلـ فجعلهم كتلة كاحدة حيث 
يدين ٚتيع الٌسٌكاف باإلسبلـ كمعظمهم على ا١تذىب ا١تالكي لذا ال ٧تد صراعا عقائديا كما 

 3كالشاذلية كالقادرية.انتشرت الطرؽ الٌصوفية عندىم كالتجانية 
ىذه األخَتة انتشرت غريب السوداف على يد الشيخ سيدم ا١تختار الكبَت الكانيت كالكنتيوف 
اخذكا ىذه الطريقة بدكرىم من عاَف تلمساين ىو عبد الكرًن ا١تغيلي اٌلذم ادخل الطٌريقة القادرية 

القادرية الفاضلية كالطريقة القادرية  إُف موريتانيا غَت أهٌنا انقسمت إُف قسمُت كبَتين ٫تا الطريقة
 4البكائية.

ـ على األقل أصبحت غالبية اجملتمع ا١توريتاين تتكٌوف من قبائل بدكية، 8ىػ/2كمنذ القرف 
ك تتمثل أىم القبائل .5تعيش متنٌقلة ْتثا عن ا١تاء كتصارع الطٌبيعة من أجل ٖتصيل لقمة العيش

 ا١توريتانية يف:

                                                           
: البيض إشارة إُف الٌسٌكاف من ذكم البشرة الفاٖتة من شعوب الصحراء الكربل كالبكرم يذكر مصطلح البيضاف البيضان 1

اليـو مشاؿ شرقي كالية اٟتوض الغريب إشارة إُف سكاف الصحراء من صنهاجة القاطنُت حوؿ مدينة أكداغست" القائمة أطبل٢تا 
ـ علما على اجملموعات الصحراكية اليت تتحدث الٌلهجة 17قرف ، لكن ا١تصطلح صار منذ الامن جنوب شرؽ موريتاني

الشيخ  :نظري . للمزيداٟتسانية  اٟتٌسانية كتعود أصو٢تا إُف اندماج الكتلة الصنهاجية مع اجملموعات العربية اٟتٌسانية كغَت
 .73، صالمرجع السابقموسى كمػرا، 

2
 .609، ص المرجع السابق فوزاف بن عبد الرٛتاف الفوزاف،  

 .516، ص المرجع السابق٤تمود شاكر،  3

 .24، ص المرجع السابقعلي بدكم علي سا١تاف،  4

5
 ،المستقبل آفاق-الوقائع-السياق تجربة التحّول الديموقراطي في موريتانيا،كلد السعد ك٤تمد عبد اٟتي، ٤تمد ا١تختار 
 .11،ص 2009اإلماراتراسات كالبحوث اإلسًتاتيجية ،اإلمارات للد مركز، 1ط
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 الًتارزة إذ ٘تكن ،شرببة بعد حرب إمارة الًتارزة لقياـاألكُف  البشائر بدأت  :الترارزة قبيلة  
ْتلف    ا٢تزٯتة  من  إٟتاؽ أكالد مبارؾ، ك عثماف نبِت ٭تكالد أك  براكنة بٍت عمومتهم من برفقة 

رفقة   2القبلة  ببلد  على مطلقة شبو  سيطرة بسطك  ،الدين بزعامة ناصر الصنهاجية1 تشمشو 
مع  عبلقتها كانت إفك  اٟتسانية، القبائل أقول من الًتارزة قبيلة ك العهد ذلك كمنذ، الرباكنة
 القرف من األكؿ الثلث يف فهي بذلك تأسست .الشديد بالتوتر األحياف غالب يف اتسمت جَتاهنا
 ، 3رزؾ أكالد قبيلة على بعد القضاء سياسي ككياف برزت ك ،)ـ 1721 عشر حواِف) الثامن
 بن عمراف بن ىداج بن تركز موسى بن بن مسعود بن عزكز بن داماف بن أٛتد األمَت يد على

  "العسكر " احمللة إٝتاعيل السلطاف موالم أعطاه الذم ، حساف بن أكدم بن مغفر بن عثماف
 كاحمليط مشاال، آدرار كقبيلة السنغاؿ جنوبا هنر بُت القبيلة ىذه كتقع ، رزؾ أكالد هبا أفٌت اليت

 كْتسب للببلد، الغريب أقصى اٞتنوب فهي كبالتاِف شرقا، الرباكنة كقبيلة غربا األطلسي
 16 عرض دائريت بُت كجو التقريب، على ٯتتد، الًتايب القبيلة ٣تاؿ فإف ، الفلكية اإلحداثيات

 4 غربا. 16 ك 14 طوؿ كخطي مشاال، 35ك
 

                                                           
 دٯتاف أكالد من يتكوف ك  14 القرف منذ الًتارزة بببلد يعيش الزكايا، قبائل من ٜتاسي ٖتالف على يطلق اسم :تشمشو 1

 .473 ص ،السابق المصدر،الشنقيطي األمُت بن أٛتد نظري .إديقب ك إدكدام ك إدكبهٍت ك كإدشفغ
ا١تختار  ينظر: .النهر  الصق ما كل أم ، إنشَتم ك الرباكنة ، الًتارزة كالية على موريتانيا يف يطلق جغرايف مصطلح القبلة: 2

 .2 ص ،السابق المرجع حامد ، كلد
ىذه  يف حكموا ا١توريتاين، الغريب اٞتنوب إُف دخوال اٟتسانيُت أكؿ كىم حساف بن أدم بن رزؾ ذرية من : :رزك أوالد 3

 ينظر: .الًتارزة عليهم قضت إذ ـ 17 القرف إُف ـ 14 رف الق من ا١تنطقة
   , Publication de Comité Les Tribus de la Haute Mauritanie ,Paul Marty 

de l’Afrique Française, Paris, 1914, p98                                                               
إمارة الترارزة  –م 19و  18مارات و المجال األميري البيضاني خالل القرنين اإل عد ،الس كلد ٤تمد ا١تختار  4 

 .36 صـ ، 1990، نواكشط ، موريتانيا ،  2منشورات حوليات كلية األدب ك العلـو اإلنسانية، ع  ،نموذجا
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 الغريب اٞتنوب يف ـ(17/18) ىػ 13 ك ىػ 11 القرنُت ما بُت تأسست :البراكنة قبيلة 
 أـ تعد ، أعلي ك أ٤تمد كلديو بُت انقسمت مث ، بركٍت بن بن كرـك اهلل عبد  يد على للببلد
 1موريتانيا(.( شنقيط يف ببلد ا١تغفرية القبائل
  :)جنوب اٟتوض ببلد ـ( يف18ىػ)12القرف  يف تأسستقبيلة الحوض)أوالد مبارك 
 أ٤تمد بن أمبارؾ ذرية ىم مبارؾ أكالد ك ،" ماِف " السوداف من ببلد يبلصقو ما ك موريتانيا شرؽ

 2حساف. أكدم بن بن مغفر بن عثماف بن
  عثماف يد على)ىػ3211-ىػ 1451فيما بُت ) تأسست)يحي بن عثمان(: آدرارقبيلة 

 ابنو كتوالىا ، عثماف بن أٛتد سيد عهد يف القبيلة توطدت الشماؿ الغريب، يف آدرارب الفضيل بن
 3عيٌده. كلد أٛتد بن أ٤تمد بن األمَت أٛتد بعده ك ،عيده كلد

  :)إدكعيش ك ىو التسمية اٟتسانية للكلمة الصنهاجية  )إدىكقبيلة إدوعيش )تكانت 
 يدر بن أكر بن أكديك إُف إدكعيش ينتسب ك ، 4عديدة  ك معناىا ٪تط العيش ألهنم قبائل يدىر( 

واكة قدٯتا يسموف كانوا اللمتوين عمر بن ٭تي  )حفيد بن أك عثماف ابن أ٪تز بن بيك أبن  ،ٓتي
 ٖتدىا كانت ك السنغاؿ هنر ضفاؼ ىي اٞتنوبية حدكدىا ك بوسط موريتانيا تكانت ٔتنطقة قامت
 صحراء شرقا ك الرباكنة قبيلة ك غربا رار أد قبيلة عليها يطلق كاف ما مبارؾ أك أكالد قبيلة مشاال

 عامية كلمة كىي الشراتيت قبيلة قسمُت؛ إُف القبيلة كانقسمت ،5ماِف  اليـو بشماؿ كتقع األزكاد
 العريب الصمغ أك العلك ىي ك أبكاؾ قبيلة ك دب ٚتع الببلد، شرؽ يف ككانت "الدببة" تعٍت

                                                           
1
 Paul Marty , Études sur l'Islam et les Tribus Maures - les Brakna-, 

Ernest Leroux, Paris,1921, pp03-05  .  
2
 Paul Marty, Les Tribus de La Haute Mauritanie, op.cit, p41. 

 أوالد بين الكبرى شرببة حرب إلى القديمة العصور من  )موريتانيا ( شنكيطي بالد تاريخ ،الساَف كلد اهلل ٛتاه  3 
 . 301ص ،  2010لبناف، بَتكت، العلمية، الكتب دار ،اللمتونية ابدوكل دولة و    الناصر

 .429 ص ،السابق المصدر  ،الشنقيطي األمُت بن أٛتد  4
 . 310ص ، المرجع السايق، ... شنكيطي بالد تاريخ ،الساَف كلد اهلل ٛتاه  5
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 يف فريقُت إُف انقسموا العمومة أبناء أف إُف التسميتاف ىاتاف كتعود ككانت ب تكانت، األسود
 أف يزعم ٔتا الثاين يعَت منهما كل فكاف ىػ، 13 القرف يف القبيلة على ضارية للسيطرة حرب
 1أٞتأتو إليو. اٟترب
  :)شظش  :الصنهاجي للفظ تعريب ىي مشظوؼ كلمةقبيلة مشظوف )الحوض

 كشاظف بو٫تاد : ىم رجاؿ ثبلثة تكانت إُف كصل عشر ا١تيبلدم السادس القرف يف ،  2الستة""
 منطقة من " ادرنگاب" صلب من أخواف النيبط ك شاظف ، ك النيبط ك " مشظوؼ " ا١تلقب
 "الثالث الرجل أف كيرجح ،"مغاشرة "ب كا١تعركفة الكربل الطارقية" إمورگشاف " قبيلة من ٘تبكتو
 بإبنة بو٫تاد تزكج ، دليم ألكالد ترجعو ركاية كٙتة البدك ٘تبكتو من سكاف بربوشيا كاف "بو٫تاد
 . " جد "مشظوؼ ىو سيكوف" بگو "كلدا ٝتاه لو فولدت النيبط

 حُت يف الصنهاجية، العادات بعض حسب "مشظوؼ " ا١تلقب شاظف أمهم عم باسم ا١تتسمُت
 أصوؿ ا١تؤرخُت بعض كيرجع ،"ٟتمنات"جد  ىو " أٛتن " ٝتاه كلدا رزؽى   ك شاظف تزكج

 3اٟتوض . ببلد يف القبيلة ك٘تركزت ىذه ، "إٯتسوفن " مسوفة قبيلة إُف مشظوؼ

 كيعدىا ا١تغريب، للحكم ٗتضع كانت فقد بينها، فيما موحدة غَت القبائل ىذه كانت ك١تا
 4أراضيهم .  من جزء ا١تغاربة

 

 

 

                                                           
 .38 ص ،السابق المصدر ، النحوم ا٠تليل  1
 .20 ص ،السابق المرجع ...،)العناصر األساسية(تاريخ موريتانيا ،الساَف كلد اهلل ٛتاه  2
 .34 ص ،السابق المرجع ،حامد كلد ا١تختار  3
 .4 ص ،السابق المرجع ،الفوزاف الرٛتاف عبد بن الفوزاف  4
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  الموارد اإلقتصادية: -16-

اين يعتمد على الثٌركة السمكية كالزراعة على ضفاؼ هنر السنغاؿ، كذلك تا١توري االقتصادكاف 
بدأت تظهر بالببلد قطاعات جديدة خاٌصة  كن بعد منتصف الستينياتلقبل استقبلؿ الببلد، 

 الٌتعدين كبعض ا٠تدمات.

، تعتمد على تصدير اٟتديد االقتصادتعٌد موريتانيا من الدكؿ اإلفريقية األكثر فقرا من حيث 
ـٌ قطاع الفبلحة كالٌرعي فإٌف مساحتها تقريبا كٌلها عبارة عن صحراء  كالٌنحاس كخاٌصة األٝتاؾ، أ

 َتة.ك٧تد فيها مراعي فق

 ين،ك تتمثل يف الدخن )الزرع( مكانة ىامة يف االقتصاد ا١توريتاٖتتل اٟتبوب يف  :الزراعــــــة
، كتنتشر ىذه ا١تنتوجات الزراعية يف ا١تناطق ا١تمتدة على طوؿ 1الذرة بنوعيو األبيض ك األصفرك 

معركفة قبل فًتة ٣تارم هنر السنغاؿ، باإلضافة إُف الزراعة على حواؼ السدكد ك اليت كانت 
 2 االستعمار.

تشٌكل اٟتبوب الغذائية خاٌصة الذرل قاعدة الًتكيب احملصوِف يف موريتانيا خاٌصة يف منطقة  
كباإلضافة إُف ،  ية كبَتة يف كاحات كسط الببلد٫تاعة ا١تطرية بينما يكتسب النخيل أالزر النهر ك 

 العريب.ىذه احملاصيل تنتج الببلد كٌميات جٌيدة من الٌصمغ 

تعترب ا١تناطق اٞتنوبية احملاذية لنهر السنغاؿ أكثر  ك،  38,5%تشٌكل األراضي الٌزراعية نسبة 
ا١تناطق مبلئمة لقياـ الٌنشاط الزراعي كالغنية باألراضي الفيضية، فهذه ا١تناطق تتميز بأهٌنا ذات 

  ترب جيدة كصاٟتة للزراعة.

                                                           

 السياسة االستعمارية الفرنسية في موريتانيا و أثرىا على األوضاع االقتصادية و االجتماعية٤تمد الراضي كلد صدفن ،  1
 .38،ص  ـ1981، بَتكت، م(1900-1960)
 .664 ، صالمرجع السابقبن عبد الرٛتاف الفوزاف،  الفوزاف 2
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يسية فنجد: إقليم كاد هنر السنغاؿ، إقليم الزراعة ا١تطرية، أمٌا األقاليم الزراعية يف موريتانيا الرئ
  1 إقليم زراعة األكدية كالسدكد، إقليم الواحات.

 لبلقتصاديشٌكل قطاع الثركة اٟتيوانية أحد الدعائم األساسية  :الثروة السمكية والحيوانية 
من األعبلؼ ا١تتاحة  96%ا١توريتاين، كتعتمد ىذه الثركة على ا١تراعي الطبيعية اٌليت تشكل حواِف 

ىكتار كتوجد يف الثلث اٞتنويب للببلد، أٌما باقي ا١تراعي  34.7لتغذية اٟتيواف كتبلغ مساحتها ٨تو 
 2ا١تتاحة فتوجد يف ا١تناطق الصحراكية كشبو صحراكية.

حصائية حوؿ الثركة اٟتيوانية يف موريتانيا، خاصة يف الفًتة اليت سبقت رغم ندرة ا١تعطيات اإل
االستعمار، إال أف بعض ا١تراجع تذكر أف ا١تنطقة كانت تتوفر على ثركة حيوانية ىائلة، حيث ذكر 
ابن األمُت الشنقيطي مثبل ذلك يف قولو: "...إف أرض تَتس كما ىو شائع تنبت اإلبل كما ينبت 

 ىي: ، ك أىٌم أنواع الثركة اٟتيوانية يف موريتانيا ." لذلك  سنكتفي بذكر ا١تطر النبات..

 تًتكز يف الثلث اٞتنويب للببلد كتزداد كثافتها كٌلما إٌتهنا جنوبا خاٌصة كاليات األبقار :
"قيدم"، "جرجل"، كىي تنتمي لسبللة أبقار ا١تناطق اٟتارة كىي تتأثر ٔتوجات اٞتفاؼ اليت 

 قًتة كأخرل. تصيب الببلد بُت
 تنتمي أغناـ موريتانيا إُف أغناـ غريب إفريقيا ذات الذيل الطويل، كىي من األغنام والماعز :

بُت أكثر اٟتيوانات ا١تنتشرة يف موريتانيا، عدا ا١تناطق الشمالية الشرقية ٠تلو السكاف كىي اقل تأثٌرا 
 3 باٞتفاؼ.
 ككانت تًتكز يف كسط كمشاؿ الببلد: ٧تدىا يف ا١تناطق الصحراكية كشبو صحراكية اإلبل ،
 4منها إُف اٞتنوب ْتثا عن ا١ترعى كا١تياه. أعداداكبعد تواِف فًتات اٞتفاؼ دفع لكن 

                                                           
 .664 ، ص المرجع السابقبن عبد الرٛتاف الفوزاف،  الفوزاف  1

 .606،ص 1998اٞتيل، بَتكت، دار ،1ط ، الموسوعة الجغرافية للوطن العربي كماؿ موريس شربل، 2

 .400، ص السابق جعالمر مُت الشنقيطي ، األابن   أٛتد:  نقبل عن 3
 .401، ص نفسو 4
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 تعد سواحل موريتانيا من أغٌت مناطق العاَف باألٝتاؾ كذلك بسبب الثروة السمكية :
  1كجود ا٠تلجاف كاٞتزر كالشطوط خاٌصة يف الشماؿ.

 

 الشعبية والثقافة في المجتمع الموريتاني:التقاليد  1-7

من بعض تقاليدىم يف اٟتياة اليومية أنٌو إذا نزلت على اٟتي عائلة من جديد أرسل إليها شاة 
ٮتص شرب الشام يف موريتانيا  أك مائدة كيسموهنا "تاكشي" أم شاة بالصنهاجية، أٌما يف ما

ات، أٌما العادات يف ا١تبلبس فالٌرجل يلبس فإهنم يشربوف منهفي اليـو ثبلثة كؤكس يف ثبلث دكر 
قميص كاسع الكٌمُت مفرط يف العرض كقد يكوف لو جيب من األماـ، كتلبس ا١ترأة ملحفة سوداء 
تنسحب إُف قدميها تلتحف يف بعضها ٔتثابة القميص كٕتعل بعضها فوؽ رأسها مٌث ٕتعل طرفو 

س الصيب غشابة كإذا أصبح مراىقا فإنو أمامها كترمي جانبو األعلى فوؽ منكبها األيسر، كيلب
ـٌ يف ما ٮتٌص الزكاج فالوليمة على أىل الٌزكجة كيعلن النكاح  يلبس رداءا كإذا بلغ لبس سركاال، أ
بالدؼ كيعطي الزكج ا١تاؿ لبلعبُت عليو كما يعطي شاة لطلبة القرءاف كالعلم، كيتبادؿ األصهار 

زكجة أك خالتها مثبل عند كٌل عيد، كعليها ىي مائدة فعلى الزكج ضحية ألـ ال كاالحًتاـاإلكراـ 
 .2للزكج 

يوجد عادات كتقاليد أخر ٥تتلفة على غرار قيمة ا١ترأة يف اجملتمع ا١توريتاين، كالعادات يف 
ث ا١تختار بن حامد على الثقافة كيتحد اد التقليدية كاأللغاز كاألحجياتالشَّعر كاٟتلي كاألعي

ا١تدارس ا١توريتانية كأىم علماء ببلد شنقيط يف كتابو حياة موريتانيا الذم اٟتياة الدينية كعن أىم ك 
خٌصصو للحياة الثقافية يف موريتانيا. كقد ٘تٌيزكا بالٌشعر ككاف من أىم شعراء موريتانيا "الذيب 

"بوفمُت اجمللسي" "حرمة بن عبد اٞتليل العلوم" كآخركف كقد كاف الشعر عندىم يتمثل  الكبَت" ك

                                                           
 .689 ، صالمرجع السابقفوزاف بن عبد الرٛتاف الفوزاف،  -1

 .182-170، الدار العربية للكتاب، ص2ج (،حياة موريتانيا )الحياة الثقافيةحامد،  كلدا١تختار   2
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الغزؿ كا١تدح كالرثاء كالفخر كا١تديح كشعر اٟتكم كا١تواعظ كالتوٌسل ككٌل ىذا نراه يف كتاب  يف شعر
 1 الشعر كالشعراء لصاحبو ٤تمد ا١تختار كلد أباه.

    :جذور التدخل األوربي في موريتانيا -1

 ت البرتغالية:بداية الكشوفا -2-1

يعود الكشف اٞتغرايف لسواحل موريتانيا حسب بعض ا١تؤرخُت إُف رحلة حانوف القرطاجي 
قرنا  20ك بعد ، أك كما كانت تسمى يف ذلك العصر بأعمدة ىرقل 2بعبوره مضيق جبل طارؽ 

  ذلك من اكتشاؼ سواحل إفريقيا الغربية ك الدكراف حوؿ  من ذلك حاكؿ اٞتنويوف ك العرب بعد
، أما أكؿ 3 إفريقيا كاليت كصفت مناطق داخلية منها يف كتاب ا١تسالك ك ا١تمالك للبغدادم

األطلسية يف جزيرة حضور للوافد األكريب ٘تثل يف الربتغاليُت، حيث كانوا على الشواطئ 
، باألمر  َف يكن اٟتضور الربتغاِف يف ىذه الشواطئ اليت تضم الشعب العريب ا١تسلم، ك أكاديردـك

. ك قد 4غامض يف دكافعو ك ال يف مراميو، ك إ٪تا يأيت يف سياقو التارٮتي ا١تتناغم ك ا١تنسجم ال
أتيحت الفرصة مبكرا للربتغاؿ من أجل التفرغ ألف تسلك طريقها يف الغزك، ١تتابعة حركهبا الدينية 

 5ضد العرب ا١تسلمُت.
لكن بعد ذلك بدأ ، بطىءإفريقيا يف بداية األمر بال اتسم الكشف الربتغاِف لساحل غرب

كقد أرسلت الربتغاؿ بعد بسط سيطرهتا على السواحل اإلفريقية بعثات ٕتريبية ، يسَت سَتا حسنا
يف عهد ىنرم ا١تبلح  1394لرسم ا٠ترائط ك كصلوا بذلك إُف الشواطئ الشنقيطية سنة 

                                                           
 .79 ، ص2003، الرباط 2، دار األماف ، طالشعر والشعراء في موريتانياباه، أ٤تمد ا١تختار كلد   1
للمزيد  .ىو مضيق يفصل بُت قاريت أكربا ك إفريقيا بُت إسباين ك ا١تغرب ك ىو تابع ألمبلؾ التاج الربيطاينجبل طارق:  2

 .26ص ،لبناف،بَتكت ،ك النشر ا١تؤسسة العربية للدراسات ،2ج، موسوعة السياسة ،ينظر: عبد الوىاب الكياِف
 . 38، ص 2000،بغداد م1899/1999موريتانيا خالل قرن من الزمن٤تمد ا١تختار كلد سيد ٤تمد ا٢تادم، 3
 .33-32ص  -ص،المرجع السابق ،علي بدكم علي سلماف  4
 .154،صالمرجع السابق  ...،تاريخ كشف إفريقيا شوقي اٞتمل،  5
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١تهمة قرهبم ك قد ساعد الربتغاؿ على ىذه ا 1.( إبن ملك الربتغاؿ يوحنا األكؿ1394-1460)
من الشواطئ االفريقية، فقد كانت ترسل البعثات التجريبية ك ترسم ا٠ترائط على ضوئها، ك قد 
استفادت أيضا من خربات العرب اٞتغرافية ك الفلكية، حيث توالت الرحبلت البحرية على 

 2الشواطئ اإلفريقية بعد ذلك.
الكشوفات اٞتغرافية خصوصا بعد أف ىنا استطاعت الربتغاؿ أف تدخل العامل التجارم يف 

  ،تعودكا على الرحبلت البحرية ك أصبحت السفن التجارية الربتغالية على درجة كبَتة من الصناعة
كما أتقنوا إُف جانب ا١تبلحة فن اٟترب ك أصبح ا١تبلح الربتغاِف ٤تاربا ٦تتازا خصوصا يف القارة 

ككانت ترمي إُف إنشاء ٦تلكة  ،ك االستعماريةك قد كاصلت الربتغاؿ سياستها الكشفية   السمراء
ك ىنا نبلحظ سببُت الجتياح الربتغاؿ  ،مسيحية يف غرب إفريقيا الٗتاذىا مركزا لغزك دكاخل القارة

 .٢3تذه القارة العامل الديٍت ك االقتصادم 

ة ٢تم أغرت الربتغاؿ ٕتارة الٌصمغ كالٌذىب كالرٌقيق فاستقٌركا بالٌساحل كأٌسسوا مراكز ٕتاري
كٖتٌكموا فيها قرابة القرنُت من الٌزمن، ىذه ا١تراكز ٘تٌكنهم من الٌتحٌكم يف طرؽ القوافل الٌتجارية 
اٌليت تعرب ا١تنطقة مشاال كجنوبا، لكن جهودىم َف تسفر إاٌل عن احتبلؿ بعض ا١تراكز الٌساحلية 

 4لفًتات ٤تدكدة.

فات الربتغالية يف الساحل الغريب تسارعا يف كتَتة الكشو القرف ا٠تامس عشر ميبلدم  عرؼ
ـ اكتشف الربتغاليوف  1418عاـ للقارة اإلفريقية ،خاصة بعد اكتشاؼ ٣تموعة من اٞتزر، ففي 

                                                           
 . 16،ص1992-1991جامعة نواكشوط، ًتيز،شهادة ا١ت ،كبوالني وسياستو في موريتانيا تسلم بنت ٤تمد حرمة، 1
 . 25، ص 1986دمشق  ،عالم تاريخ أوربا في العصر الحديثليلى الصباغ،  2
 .23- 22ص -، صلمرجع السابقازاىر رياض،  3
، دار ا١تريخ للنشر، 2ج، تاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعاصر )قارة إفريقية(ك٤تمود شاكر،  أٛتد ياغيٝتاعيل إ 4

 .169الرياض، ص
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اليت أصبحت أكُف ا١تستعمرات ـ، ك 1439ما جاكر٫تا سنة ك  1"اآلزكر" "جزر ماديرا" مث جزر
س ببلنكو"، أـ طافوا حوؿ "ر 1441يف عاـة، حيث ىاجر إليها الربتغاليوف كاستوطنوىا، ك الربتغالي

"أرجوين" عندئذ اكتشف  مٌث اكتشف "دنيس دياز" جزيرة "نونو تريستا" كتعرؼ كذلك ّتزيرة
ـ كصل "دياز" إُف مصٌب 1445مو1444الربتغاليوف قيمة ىذه الكشوفات، كيف الفًتة ما بُت 

     3ك"غينيا". 2هنر الٌسنغاؿ ك"جزر الرٌأس األخضر"

ماديرا ك ما جاكرىا أكؿ ا١تستعمرات الربتغالية خارج الديار ك ىاجر إليها قد كانت جزر ك 
ـ  1441ا١تستعمركف الربتغاليوف ك كاصلوا حىت اكتشفوا جزر الرأس األبيض ,كما ذكرا آنفا سنة 

 4ـ كصلوا إُف سَتاليوف .1460ك يف عاـ ،  ـ 1446كالرأس األخضر سنة 
كاالكتشافات األكربية ، بداية التوسع يبلدما١ت شهد النصف األكؿ من القرف ا٠تامس عشر

، حيث كانت  البداية 5ة على الشواطئ االفريقية الغربيةما صاحبها من تأسيس للمراكز التجاريك 
الفعلية للرحبلت الكشفية يف موريتانيا للربتغاليُت، الذين شكلوا أكؿ حضور أكريب قدـ إُف 

، كإنشاء مراكز ٕتارية هبدؼ استغبلؿ تشافها من جهةد سعى ىؤالء إُف اكالساحل ا١توريتاين  فق

                                                           
غَت بعيدة عن القارة اإلفرقية  ىي ٣تموعة من اٞتزر منفصلة عن بعضها البعض تقع يف احمليط األطلسي جزر ماديرا و آزور:1
 للمزيد ينظر: ىي تابعة سياسيا للربتغاؿ.ك 

.101 P,Paris,Fermin didot Frères éditeurs, Iles de L’Afrique , M .D’ avezac    
كم من الساحل الغريب الشماِف إلفريقيا ك تتمثل يف ٣تموعتُت من 500تقع ىذه اٞتزر على بعد جزر الرأس األخضر:  2

الدار اٞتماىَتية ، جغرافية القارة اإلفريقية وجزرىا، آخركف نظر: عبدالقادر مصطفى احمليشي ك. يك"كندكارد" اٞتزر"ليوارد"
 .280ص ،2000 ،ليبيا،1ط،ك التوزيع ك اإلعبلف  للنشر

 .112-110ص,-، ص1982، مصر،1، تر: يوسف نصَت، دار ا١تعارؼ، ط تاريخ غرب إفريقيادم ،  فيج.جي. 3
"داسنًتا" إذ عندما كصل إُف تلك اٞتهات كثرت الغيـو ك  أطلقو عليها الرحاة الربتغاِف دكلة تقع غرب إفريقيا،سيراليون:  4

فأطلق عليها ىذا اإلسم ك يعٍت جباؿ األسد. للمزيد ، األسد كميض الربؽ، ك ارتفعت أصوات ىدير الرعد اليت تشبو زئَت
، م1992-1924ىـ /1412ـ-1432 (غربي افريقية- التاريخ المعاصر) التاريخ اإلسالميينظر: ٤تمود شاكر، 

 .171ص،2،1997، ا١تكتب اإلسبلمي،ط15ج
 .22، صالمرجع السابقرياض زاىر،  5
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مس عشر أصبح كجودىم شبو يف النصف الثاين من القرف ا٠تاك ، 1ثركاهتا من جهة أخرل
٣تاؿ النخاسة كالذىب ، ، حيث كانت أرغُت مركز نشاط ٕتارم  مهم  خاصة يف 2استعمارم

 وافل الربتغالية باحتكارىا، قامت الق3ىركب ا١توريتانيُتبعد ٘تشيط ا١تنطقة من طرؼ الربتغاليُت ك ك 
  4. كدافك  آدرارمن  مث  الولوج  داخل الببلد حىت ك بناء  قلعة ٤تصنة ك 

هبذه األخَتة   ، أين أقامواآدرار" منطقة  كداف الواقعة شرقي   Fernandez Joasفقد زار " 
مقابل  للرأس األبيض    ىو، ك شأ الربتغاليوف حصن " أرجيـو "ـ أن 1448يف عاـ مركزا ٕتاريا، ك 

هبدؼ الوصوؿ   5حيث  تقدموا  صوب  الػػسوداف  الغربػػػػي ، اخليةك منها توغلوا ٨تو ا١تناطق  الد

                                                           
 . 32ص ،المرجع السابق  ،علي بدكم علي سلماف 1
     ،الكويت 1ط تر:٤تمدف كلد ٛتينا، دار الضياء، ، التوغل في موريتانيا اكتشافات...استكشافات...غزو ،الرائد جيليو 2
 .35 -25، ص ص2009 ،
 .05، ص2002،)د.د.ف( ،أطار، موريتانيا،موريتانيا و أوربا عبر التاريخ،  ٤تمد سعيد بن ٫تدم 3
ـ 1141التارٮتية أنو تأسست عاـ كترجع الركايات ، منطقة أدرار بالشماؿ ا١توريتاين إحدل ا١تدف ا١توريتانية تقع يف ودان: 4
ص  -ص، المرجع السابق ،علي بدكم علي سلماف نظر:يللمزيد . قد كانت مدينة مهمة بالنسبة للتجارة عرب الصحراءك 

32-33. 
الرحالة كتابات ا١تؤرخُت ك اٞتغرافيُت ك   بل كحىت يف ،كتابات ابن بطوطة ك ابن خلدكف: عبارة َف ترد أبدا يف  السودان الغربي 5
ألف ىذه العبارة َف تظهر إال يف القرف التاسع عشر عندما مت ، الرحالة ا١تسلمُت الذين سبقو٫تا باالىتماـ هبذه ا١تنطقةك 

ا ك ليسا هنرا كاحدا كما كاف يعتقد من ك عرؼ حينئذ أهنما هنراف منفصبلف عن بعضهم ،اكتشاؼ منابع هنر النيل ك النيجر
بينما أطلقوا اسم "سوداف كادم النيل" ك كذلك ، قبل.ك قد أطلق األكربيوف ىذا االسم على منطقة هنرم السنغاؿ كالنيجر

 أما اٞتغرافيوف ك ا١تؤرخوف ك ،"السوداف ا١تصرم" على ا١تنطقة الواقعة جنوب مصر, ك ىكذا ظهرت عبارة "السوداف الغريب"
"السوداف" تعٍت منطقة أكسع بكثَت من ا١تنطقة ا١تسماة  منهم ابن بطوطة ك ابن خلدكف، فقد كانت كلمةرحالة ا١تسلموف، ك ال

بالسوداف الغريب ، فبالنسبة ٢تم كانت إفريقيا السوداء جنوب الصحراء عبارة عن ثبلثة أقساـ ىي: قسم ببلد السوداف ك ىي 
احمليط األطلسي يف الغرب إُف هنر النيل يف الشرؽ، ك قد اعتقدكا أف هنر النيل ىو هنر  ا١تنطقة ا١تمتدة جنوب الصحراء من

القسم الثالث ىو ببلد القسم الثاين ىو ببلد اٟتبشة، ك  النيجر ك أهنما هنر كاحد، كلذلك ٝتوا هنر النيجر بالنيل ك ْتر النيل، ك
ابريل  ،269العدد،٣تلة دعوة اٟتق ، ن بطوطة  وابن خلدونالسودان الغربي عند اب، عثماف بناين نظر:يالزنج. للمزيد 

 . 15ص ،1988
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فشلو يف  ، كلكٌنهم الوصوؿ إُف مدينة "٘تبكتو" اٌليت ذاعت شهرهتا بسبب كثرة مناجم الٌذىب هبا
" ك ، سرعاف ما انصرفوا إُف ٕتارة الرٌقيق ذلك ك   أيضا عليها  يطلق  )  أصبحت "آرجيـو

، يف ىذا الوقت   منها كاف ينقل عرب األطلسي ىي ا١تركز الرٌئيسي لتجميعو ك "(أركيو" أك" أرغُت"
ساحل الذىب(، ك  -كاصل الربتغاليوف اكتشافاهتم ، حيث احتلوا مواقع أخرل )الرأس األخضر

 1 طافوا حوؿ رأس الرجاء الصاٌف ك كصلوا إُف شرؽ إفريقيا.
ـ ، فا١تبلحظ أف حضور الربتغاليُت كاف على الشواطئ فقط يف 1497ك لقد كاف ذلك سنة 

بداية األمر، ك مرد ذلك إُف ضالة عدد الربتغاليُت ك تواضع إمكانياهتم ، ك كاف ا٢تدؼ من ىذا 
خرل ، ك قد استطاعت الربتغاؿ أف تتصل بتجارة الشرؽ مباشرة  ك أف أاٟتضور ٕتاريا مع أىداؼ 

ك لكن الربتغاؿ َف ٘تكث يف  ،القوة التجارية العربية ك أف تسيطر على ا١تسالك البحرية تقوض
     ك يرجع ذلك إُف ظهور قول استعمارية أخرل مثل ىولندا ، السيطرة على ىذا ا١تنحى فًتة طويلة 

اليت ضمتها  ُتلي، ك إُف تقسيم أمبلؾ الربتغاك فرنسا ك بريطانيا ٦تا أدل إُف احتداـ الصراع بينهما
 2 ( عاما .70ـ ك استمر ضم اسبانيا ٢تا مدة تزيد على السبعُت )1580إسبانيا عاـ 

 

 التنافس األوربي على موريتانيا: -2-2

ـ ك ىزٯتة ا١تسلمُت باألندلس قد دفع بالنصارل إُف اللحاؽ 1492كاف سقوط غرناطة 
أصاب ا١تغرب الكبَت قبل ذلك  هبم يف عقر ديارىم ك زيادة على ىذا فإف التفكك السياسي الذم

عرض موريتانيا  ،ـ(1269ـ )13أم بعد سقوط دكلة ا١توحدين يف النصف الثاين من القرف 
نظمتها القول األكربية  ،ـ لبعثات استكشافية كاف الغرض منها االحتبلؿ14ابتداءا من القرف ك 

                                                           
 .546ص  ،المرجع السابقالفوزاف بن عبد الرٛتاف الفوزاف،  1
  .86، المرجع السابق ،  ليلى الصباغ 2
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لجيكية منذ عصر الكشوفات كٔتشاركة ىولندية كب ،اإل٧تليزيةربتغالية كاإلسبانية كالفرنسية ك ال
  1 ـ كالفًتات البلحقة.15اٞتغرافية هناية القرف 

 بعد ىذا ك النسيب، ا٢تدكء من نوعا ا١توريتانية السواحل شهدت عشر، السادس القرف ْتلوؿ
 استحوذت حيث التاِف، القرف بداية ٨توىا اٟتثيثة ا٢تجرة ، كحركة ـ 1492 سنة أمريكا اكتشاؼ

 نقل ـ،  1580سنة  الربتغاؿ يف اٟتاكمة األسرة تغيَت أف غَت طاقاهتم، ك األكركبيُت اىتماـ على
 جزر عبلقات ٕتارية عرب لؤلسباف مث أصبح من، ك  2اإلسبانية الربتغالية  للسيطرة ا١تستعمرات

 أكؿ ىم األسباف أف بالذكر اٞتدير ك 5ا١توريتاين  الًتاب ٨تو نفوذىم  ليتسع 4  كنوتك  3 الكنارم
 بن ىٌدم أمَتىا عشر مع السابع القرف منتصف يف الًتارزة مع اتفاقيات عقدكا الذين األكركبيُت

لتصبح   Petit Port Addiباٝتو  ٝتي مرسى افتتاح شرفو على قاـ حيث ،6 داماف بن اٛتد
 7.(Portandik) بورتنديك

                                                           
 .477ص،المرجع السابق  التاريخ اإلسالمي )بالد المغرب(...، ،٤تمود شاكر 1
 .186، ص السابقالمرجع إ٢تاـ ٤تمد ذىٍت ،  2
 مساحتها تقدر ، اإلفريقي الغريب الساحل من قليلة مسافة على األطلسي احمليط يف الواقعة اٞتزر من ٚتلة : الكناري جزر 3

 مث با٠تالدات ٝتوىا ك األندلسيوف سكنها ، الرببرية األصوؿ ذك الغوانتشوس األقدموف سكاهنا ،2 كلم 1.532 ب
 .76ص ، 2003 ا١تغرب، البيضاء، دار ،2 ط اٞتديدة، النجاح مطبعة ،البربر ،الكعاؾ عثماف ينظر . فاألسباف ا٢تولنديوف

كمشاؿ  الغربية كالصحراء األقصى ا١تغرب جنوب منطقة يف تقع ، عربية أصوؿ ذات صحراكية قبيلة كنفدرالية ىي  :تكنو 4
 ينظر: . اٟتسانية اللهجة سكاهنا أغلب يتكلم موريتانيا،

62. -pp60, op.cit, .Les Tribus de la Haute Mauritanie.. ,Paul Marty  
 .04، ص المرجع السابق٤تمد السعيد بن ٫تدم،  5
 يف عليهم انتصر آف بعد الربابرة أخضع ، 1685غاية إُف 1635 من للًتارزة الثاين األمَت : دامان بن أحمد بن ىّدي 6

 .469ص  ،السابق  المصدر ،الشنقيطي األمُت بن أٛتد :ينظر للمزيد. 1676 حرب شىٍربػىبَّو
 .35، ص المصدر السابقالرائد جيليو ،   7
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ازداد  ـ17ففي القرف ، َف يستقر األمر للربتغاليُت يف ا١تنطقة ٕتدر اإلشارة إُف أف األمر
األهنار عند سواحل إفريقيا نقاط  اتبالبحرية، حيث اٗتذت من مص الٌتنافس بُت الٌدكؿ األكركبية

كاستطاعت ، كدكلة ْترية كبَتةيف ىذه الفًتة   ىولنداكظهرت  ٤تطات لتموين أساطيلها،ك ارتكاز 
"1638عاـ  بح ىؤالء أسيادا ١توقع أرغُت، كبعد أف أص،  1من الربتغاؿ )أرغُت( ـ انتزاع "اآلرجيـو

 ـ لكنهم َف يثبتوا1665قاموا بتحصينو ك تطوير ٕتارتو ليستوِف اال٧تليز بدكرىم على ا١توقع سنة 
فقد ٘تكنت قوة جديدة ىي ىولندا اليت أنشأت شركة ا٢تند الشرقية ا٢تولندية من فرض السيطرة 

كا على ميناء أرغُت يف مطلع القرف على احملطات اليت كانت ْتوزة الربتغاليُت، ك ىكذا سيطر 
 .(Portedenik) 2ىدمالسابع عشر ككذلك ميناء 

 موريتانيا مع شيوخ عبلقاهتم ىؤالء كسع فقد  ،  ـ 1666 سنة بقوةأماـ عودة ا٢تولنديُت  
 ىؤالء دفع حيث، العريب الصمغ ٕتارة استقطاب أجل من كبَتة جهودا  كبذلوا الببلد داخل 

قبل  تأسست اليتك  "لوىافر"ا١تتمركزة يف  الفرنسية النورماندية الشركة إفبلس هبدؼ باىضة أسعارا
 3 .كموريتانيا السنغاؿ  تثركا استغبلؿ من أجل السنغاؿ هنر مصب عندـ 1626سنة ذلك

السنغاؿ كيف سنة   بساف لويس يف  منشأة ٕتاريةك"  دم ريشليو بتشجيع من الكارديناؿ " 
كحُت ٘تركزت  ،ـ أقامت فرنسا أكؿ ٖتصيناهتا عند مصب هنر السنغاؿ بتأسيس ساف لويس1638

كانت موريتانيا اٞتنوبية الغربية مسرحا لصراعات قبلية ٘تثلت يف حرب شرببو   ، فرنسا يف ا١تنطقة
 4 .ـ(1644-1647)

                                                           
.  73اٖتاد كتاب العرب، ص  ،دراسات في الحركات الوطنية و االتجاىات الوحدوية في المغرب العربي٤تمد علي داىش،  1

 .38، ص المرجع السابقينظر أيضا: صبلح العقاد ك آخركف ، 
 .33ص  ،المرجع السابق ،علي بدكم علي سلمافابن أٛتد بن داماف ، ثاين أمراء ٦تلكة الًتارزة. ينظر:نسبة إُف ىدم ىدي:  2
 .36، ص المصدر السابقالرائد جيليو ،  3
ىي حرب دينية نشبت بسبب امتناع كاحد من اللحمة ك اٝتو "ببو" عن دفع الزكاة فأرادت الزكايا أخذىا بالقوة فدافع حرب شرببو: 4

 أما الزكايا فإف بعض قبائلهم حارب بأٚتعو كقبائل "تشمشو"،ف ك صاركا يدا كاحدة كقاؿ أنو ال يعطيها إال عن طيب نفسعنو حسا
ك"اجيجبو"ك بعضها اآلخر منهم من دخل كمنهم من اعتز٢تذه اٟترب ؾ"إدكعل" ك"إدابلحسن" فإدكعل َف يصل منهم إال عدد قليل 

النصف اآلخر أما إدا  لقاضي فدخل حرب شرببو منهم ثبلثوف رجبل فاستشهد نصفها ك ٧تارئيسو"عبداهلل بن الطالب" ا١تعركؼ با
أٛتد  بلحسن فبعض الناس يزعم أهنم اعتزلوىا كلهم،كقد انتهت ىذه اٟترب هبزٯتة الزكايا يف ا١توقعة الشهَتة "تنيفظاظ". للمزيد ينظر:
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 مهمة على األخَتة ىذه حصلت الفرنسية، النورماندية الشركة إزاء ا٢تولنديُت لسياسة نتيجة
 بتحرًن قامت مث كمن ـ، 1678 سنة كذلك الفرنسية اٟتكومة طرؼ من أرغُت على االستيبلء

 بغية ـ 1685 سنة أرغين إُف جديد من كف ا٢تولندم ليعود ،1األطلسي الشاطئ على التجارة
 ىولندا أف ذلك ٢تم، بركسيا مساعدة من بالرغم ذلك يف أخفقوا لكنهم التجارم مركزىم إعادة

 كا١تعركؼ ملك بركسيا األكؿ فريدريك سلطة ٖتت الوسطى أكركبا من أخرل كأجزاء كانا كبركسيا
 توقيع مت ـ 1697سنة  يف ك .Electeur de Brandebour)) براندبورغ دك أليكًت ب

 ا٢تولنديُتمن  كل سلطة ٖتت أرغُت مركز أصبح ٔتوجبها اليت،  Ryswick" 2 " معاىدة
 3.(Electeur)"أليكًت "بقيادة كاأل١تاف

اليت كانت يف فًتة صعود عبلقات مع إمارة الًتارزة ك مع السكاف  4ة بركسياإمار أقامت 
عمل الربكسيوف على تطوير ك  ،ـ 1721ك 1685احملاذين للشاطئ األطلسي يف الفًتة بُت  

 كاف بينها ك بُت الدكؿ األكربية.عبلقة ٕتارية منظمة مع ببلد شنقيط رغم الصراع الذم  
 

                                                                                                                                                                                

. ك ىناؾ من يعطي أسبابا أخرل  منها رغبة الصنهاجيُت التخلص من العرب 469ص ،المصدر السابقبن األمُت الشنقيطي، 
 .114صالمرجع السابق،اٟتسانيُت ألهنم أثقلوىم بالضرائب. ينظر:علي بدكم علي سلماف ،

 .05 ص ،السابق المرجع ،٫تدم بن سعيد ٤تمد 1
2 Ryswick :من إسبانيا ا ك ىولندا ، ،ا٧تلًتا كالنمسا جهة من فرنسا بُت 1697 سبتمرب 20 يف أمضيت معاىدة ىي 

١تدينة  فرنسا بامتبلؾ االعًتاؼ كمت الشماؿ يف البلجيك يلي الذم ا٢تولندم ا٠تليج يف تقع قرية كىي ريسويك يف أخرل جهة
 دار حقي، إحساف :تح ،العثمانية العلية الدولة تاريخ ،احملامي بك فريد ٤تمد للمزيد ينظر: .األلزاس كببلد سًتاسبورغ

 .310-093 ص ص ، 1981 النفائس، بَتكت،
 .06ص ،السابق المرجع ،٫تدم بن سعيد ٤تمد 3
يريك" مثاال للملوؾ احملاربُت، ية ك كانت مثاال للدكلة اليت ترغب بالتوسع، ك كاف عاىلها "فريدكربأ إمارةبركسيا  بروسيا: 4
الراين، غَت أف مقاطعاهتا بقيت متفرقة ك متناثرة، ك كاف  ـ فامتدت حىت18ك17قد اتسعت رقعتها كثَتا يف القرنُت632ك

ىدؼ بركسيا توحيد ىذه ا١تقاطعات ك كذلك التوسع على حساب بولونيا مث إضعاؼ النمسا قدر ا١تستطاع، ألف ىذه 
رة عليها، فربكسيا  األخَتة ىي جارة بركسيا ك عدكهتا التقليدية، ذلك أف كبل منهما كانتا ترغباف بتوحيد أجزاء أ١تانيا ك السيط

 كاف ىذا ىو نفس ىدؼ النمسا كذلك.ك توحيدىا ٖتت التاج الربكسي، ك  كانت تريد أف تضم الواليات األ١تانية الصغَتة
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  رية يف إفريقيا القطع اٟتديديةبراندبورغ اإلفريقية تصدر إُف مراكزىا التجاإكانت مؤسسة ك 
، آرغُت عن طريق كيف ا١تقابل تستورد، التبغك كا١ترايا كا١ترجاف  النحاسية كاألقفاؿ كالسكاكُت األكاين

كا١تاعز  كالفهود  جلودالذىب ك العاج ك  الرمادم كالفلفل ك ك العنرب  كريش النعاـالصمغ العريب 
1 السمك.ك  ا١تلح ك 

 

موريتانيا  أ٫تية ((Electeur de Brandebourgبراندبورغ  دك أليكًت حيث أدرؾ
،  ا١تلح ، الرمادم العنرب ، النعاـ ريش ،2العريب الصمغ من ٘تتلكو ما خبلؿ من االقتصادية

احملاذيُت  كالسكاف مع الًتارزة ٕتارية عبلقات فأقاـ كغَتىا ، ك ا١تاعز الفهود، جلود السمك
 ثبلث  الربكسيوف كقع ـ حيث1721-1685مابُت  ا١تمتدة الفًتة يف األطلسي للشاطئ
ـ، ك بعد ذلك بسنتُت 1686سنة  أكُف اتفاقية ىىٌدم بن األمَت فوقع  ،الًتارزة قبيلة مع  اتفاقيات
 ليوقعها مضموهنا تغيَت دكف نفسها على االتفاقية أكجيل مرأع ـ، كقع أخوه األمَت1688أم يف 
 ثبلث على تنص االتفاقية ىذه ككانت ، أخرل ـ  مرة1703سنة  شنظورة أعلي الثالث األمَت
 : أساسية بنود

 .اك١توريتانيُت بركسيا بُت سنوم ٕتارم موسم *إقامة

 .األكركبية األمم من سواىم دكف للربكسيُت العريب الصمغ ا١توريتانيوف يبيع أف *

                                                                                                                                                                                

 /ىػ1422،دار النهضة العربية، لبناف ،العالقات الدولية في التاريخ الحديث و المعاصر٤تمد علي القوزم،  ينظر: للمزيد
 .67ـ، ص2002

 .186ص ، المرجع السابق،مد علي ذىٍتإ٢تاـ ٤ت 1
  الببلد من اٞتنويب  اٞتزء  يف  بكثرة  ا١تنتشرة القتاد أشجار  تفرزىا  مادة ىو ك بالعلك يعرؼ ما أك : العربي الصمغ 2
 وعالقاتها الترارزة إمارة، السعد كلد ا١تختار ٤تمد :نظرارزة. للمزيد يالًت  منطقة يف بكثافة ا١تادة ىذه كترتكز النهر،حاذاة ٔت

 الدارسات معهد منشورات االلكًتكنية، الكتب رباط ٣تلة، م1860-1703من  مع الفرنسيين والسياسية التجارية
 .10، ص2002 الرباط، ، 05اإلفريقية،ع
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 1خارجي. لعدكاف تعرضها حاؿ يف الًتارزة قبيلة بركسيا تيعُت أف *

جيد  بشكل تسَت لربكسيُتك ا شنظورة أعلي الًتارزة أمَت بُت التجارية العبلقات كانت
 Reers جاء بعد الذم اٞتديد اٟتاكم لكن ألرغُت، (Jan Reers)ريرس  حكم أثناء خاصة
مع  السيئة ١تعامبلتو نتيجة تدىورىا يف ساىم Nicolaessoen Jan de Boothكىو 

 أف بأمَتالًتارزة دفع ٦تا كالضرب السرقة من يعانوف كانوا الذين الصيادين ككذا كالتجار ا١توريتانيُت
 خبلؿ ـ، كمن 1717 سنة السنغاؿ مؤسسة ٤تل حلت اليت الفرنسية ا٢تند شركة حوؿ يلتف
(André Brue)برك   أندم الفرنسي اٟتاكم بقيادة الشرقية ا٢تند مؤسسة ٧تحت ذلك

 من 2
 بعدـ األخَت ىذا يتعهد ـ، فبمقتضاىا 1717سنة  شنظورة أعلي األمَت مع معاىدة أكؿ إبراـ

 الصمغ بتجارة فرنسا انفردت مث كمن كبورتنديك أرغُت عند أكركبية دكلة أم مع ٕتاريا التعامل
 بإقامة الفرنسية للمؤسسة األمَت ٝتح كقد الًتارزة، سواحل على التجارم ألسطو٢تا التامة كاٟترية

 ذلك إُف إضافة الساحلي، الشريط  طوؿ على التجارم النشاط ٛتاية على قادرة دفاعية ٖتصينات
 3صمغهم. من االستفادة بغية الرباكنة مع اتفاقية الفرنسي اٟتاكم عقد

 بينهما العبلقة أف إال،  الًتارزم كاألمَت الفرنسية ا٢تند مؤسسة بُت ا١تربمة ا١تعاىدة من بالرغم
 كعليو بينهما، فيما القدٯتة كا٠تبلفات ا١تتبادلة الشكوؾ إُف جعار  كذلك حاؿ أحسن على تكن َف

 لدل ا١تفضلة لويس ساف من بدال الشاطئ على التجارم نشاطو ٔتمارسة زمار الًت  األمَت فضل

                                                           
 .36 ص ،السابق المصدر ،جلييو الرائد  1
 بالسنغاؿ الفرنسية الشرقية ا٢تند لشركة حاكما عُت ، بفرنسا اسيوتا يف 1654 سنة كلدAndré Brue : أندرم برك  2
 ـ. ينظر:1730 ، تويف سنة ـ1720-1714ا١تمتدة من  الفًتة يف

, RHC, Vol 20, N° 85, Paris, -Anré Brue-Une double énigme  ,Paul Masson 

1932, pp 09.  
 .38 ص ،السابق المصدر ،جلييو ئداالر   3
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 يف باإلرساء ٢تم ٝتح الذين كا٢تولنديُت الربكسيُت اإل٧تليز، مع التعامل ذلك إُف إضافة، الفرنسيُت
  1مواقعهم. كٖتصُت بورتنديك

 

من  أرغُت مركز استعادة بالسنغاؿ الفرنسية الشركة حاكلت ـ 1721 فيفرم 26 كيف
 كطيش تصرؼ سوء كبسبب،  القلعة على االستيبلء من ك٘تكنت ٔتحاصرهتا ا٢تولنديُت فقامت

 أف لبثت فما القلعة كحاصركا من ا٢تولنديُت ٔتساعدة ا١توريتانيوف ثار هبا الفرنسي اٟتاكم
 فقاـ أرغُت ، استعادة Pigaudière Froger de laحاكؿ  ذلك من سنتُت كبعد ، استسلمت

 الشركة ٯتنح ٔتوجبها ـ، 1723 سنة أعلي شنظورة مع معاىدة كقع ك بورتنديك"  مرفأ باحتبلؿ
 (Cottimos)بالكوتيم  تعرؼ تاكاتإ على مقابل حصولو اٞتزء ىذا يف التجارة احتكار الفرنسية

 رغبتو عن  ليبلغو السنغاؿ حاكم  ((Brueأعلي إُف برك  الًتارزة  أمَت بعث قليلة فًتة ، ك بعد 2
 يف ا٢تولنديُت مع ىم الذين الًتارزة رعايا ٘تكُت منو طالبا مع الفرنسيُت  بسبلـ ك العيش السلم  يف

 يبعث أف بالسنغاؿ اٟتاكم فقرر ،3األمَت أمر يطيعوا َف ىؤالء كلكن باالنسحاب اإلذف ك أرغُت
4منها . هنائيا طردكا مث  ا٢تولنديوف  ك استسلم  ا١توريتانيوف ـ ، فقتل1724سنة  ألرغُت  أسطوال

 

 على اإل٧تليز استوُف أين 5 ـ 1758 عاـ حىت الفرنسيُت سيطرة ٖتت أرغُت ظلت
 كميناء أرغُت مركز بتدمَت قاموا حيث ،6أعواـ السبعة حرب خبلؿ بالسنغاؿ فرنسا مستعمرات

                                                           
 .09-07 ص ص ،السابق المرجع ،٫تدم بن سعيد ٤تمد 1
 .39 ص ،السابق المصدر ،جلييو الرائد ينظر . اٞتمركي الرسم تعٍت قدٯتة نورماندية عبارة: الكوتيم 2

3
  Leonard-Jar Jean Baptiste , Voyage au Sénégal, Vol 01, Imp. Libraire, 

Paris, 1802, p 20. 
4
 Cultur Paul , Histoire du Sénégal de XVe à 1870, Paris, Larose, 1910, p 

367. 
 .90 ص ،السابق رجعمال ،٫تدم بن سعيد ٤تمد 5
 يف ا١تمتلكات بعض على السيطرة أجل من رعها ا ص بسبب الكربل األكربية القول بُت قامت حرب :أعوام السبعة حرب 6

 ، أخرل جهة من بركسيا كحليفتها إنكلًتا كبُت جهة، من كحلفائهما النمسا كحليفتها فرنسا بُت ككانت كا١تستعمرات، أكربا



 يٌسيراَيا يٍ انرنافظ األًسًتي إىل اذليًنح انفشَغيح                                              انفصم انثانث   

155 
 

 الذم النهر على الصحراء مرفأ كىو أال كاحد مرفأ استخداـ على ا١توريتانيُت إرغاـ ك بورتنديك
 منح ىدايا ك موريتانيا لشيوخ رسـو دفع إُف باإلضافة السنغاؿ يف التجارية نشاطاهتم مركز أصبح

 3فرسام  معاىدة غاية إُف لئل٧تليز اٟتاؿ كظل لويس، ساف إُف قدكمهم أثناء كتشريفات
من  األطلسي الشاطئ على كحدىا السيادة ْتق لفرنسا االعًتاؼ مت ـ ، حيث 1783سبتمرب
 ا١تنطقة دكف يف التجارة ٔتمارسة لئل٧تليز كالسماح (Saloum)سالـو  مصب إُف األبيض الرأس

 تأسيس بإعادة الفرنسيوف قاـ مث كمن األرض، على ثابت ٕتارم إرساء يف اٟتق ٢تم يكوف أف
 1بورتنديك. ك أرغُت مراكز

 تدىور يف ا٠تارجية كا١تنافسة النابليونية اٟتركب جراء لفرنسا الداخلية األكضاع سا٫تت
 لنهر اليمٌت الضفة يف ا١توريتانيُت مع الفرنسيُت حركب بلو الطينة زاد ما ك السنغالية ا١تستعمرة
 الفرنسية حيث ا١تؤسسات على باالستيبلء اإل٧تليز فقاـ ،2 أكالو يف نفوذىم ازداد حيث السنغاؿ،

 االستيبلء من يتمكنوا َف لكنهم ـ، 1800 سنة (Gorée) ورمك جزيرة على السيطرة من ٘تكنوا
 كيف سنتُت، داـ كفاح بعد كا١توريتانيُت الفرنسيُت بُت ا١تربمة ا١تعاىدة بسبب لويس ساف على

                                                                                                                                                                                

 انكلًتا بُت البحار كراء ما إُف انتقلت مث األكركبية القارة يف كبدأت (1763  -1756)سنوات  سبع استمرت مدة كقد
 االستقالل وحرب األمريكية الثورة ،العلياف حسُت ٤تمد عادؿ نظري .ا٢تند إفريقيا ك أمريكا يف ا١تستعمرات لتشمل كفرنسا
 تكريت، جامعة رآل، من سر ٣تلة،1783 - 1774واالقتصادية واالجتماعية السياسية دوافعها ونتائجها ألىم دراسة
 .571 ص ، 2013 جانفي 08 العراؽ، سامراء، ، 08 مج ، 38 ع  التاريخ، قسم الًتبية، كلية

 .42 ص ،السابق المصدر ،جلييو الرائد  1
الضفة  على الًتارزة مع قوية عبلقة ٢تا ك تقريبا ا١تصب ك دكىانة بُت السنغاؿ لنهر  اليسرل الضفة على تقع منطقة  :أوالو 2

 ينظر:. اليمٌت
Ibrahima Abou Sall , Mauritanie du Sud (Conquêtes et administration 

coloniales françaises 1890-1945), Karthala, Paris, 2007, p34. 
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 ما سرعاف 1814 1باريس معاىدة أف إال بأكملها ا١تستعمرة على اإل٧تليز استوُفـ  1809سنة
 2السنغاؿ. يف ٘تلكها كانت اليت مراكزىا الفرنسية للحكومة ردت

مهما يكن من أمر فإف حضور بركسيا أصبل على السواحل ا١توريتانية قد انتهى يف مارس ك 
سار على إثرىم  الذم، ك 3الفرنسية ا١تتتالية على الربكسيُت ذلك بسبب الضرباتك  ـ،1721

داخل اإل٧تليز ك الذين كانوا يف صراع طويل مع الفرنسيُت فقد حاكؿ الربيطانيوف مد نفوذىم إُف 
َف ذلك للمحافظة على التجارة ك ك ، مستودعات١تعاىدات لبناء مساكن ك اموريتانيا عرب االتفاقيات ك 

كقد أثار  ،ادة نفوذىا يف لببلد ا١توريتانيةزياٞتزية مقابل التوغل كالتحصن ك يا يف دفع تًتدد بريطان
ك لكن ا٠تبلفات اليت ظهرت بُت الطرفُت االستعماريُت سويت ، زدياد نفوذ بريطانيا حفيظة فرنساا

يف السنة الرابعة للقرف العشرين عرب االتفاؽ الذم يقضي بإطبلؽ يد فرنسا با١تغرب العريب مقابل 
كىذه االتفاقية ما ىي إال تكملة ١تؤ٘تر برلُت الثاين  ،فرنسا عن احتبلؿ بريطانيا ١تصر  سكوت
اليت ازدادت  ،ـ ا٠تاص بتقسيم الكعكة اإلفريقية بُت الدكؿ االستعمارية األكربية ا١تتكالبة  1885

قيط يف شتهر بو ببلد شنا١تنافسة بينهم ك زاد الطمع يف اٟتصوؿ على الصمغ العريب الذم كانت ت
 4 .ذلك الوقت

     ولنديوف كسار على إثرىم اإل٧تليزكٟتقهم الفرنسيوف مٌث ا٢ت، كصل األسباف بعد الربتغاؿ
عدة عبلقات  واقد أقام ٢تذا الغرضك  ككقعت ا١تنافسة كزاد الٌطمع يف اٟتصوؿ على الٌصمغ العريب.

                                                           
 كاليت األسباف ك الربتغاؿ السويد بركسيا ركسيا، النمسا، ا١تتحدة، ا١تملكة كاٟتلفاء فرنسا بُت عقدت :باريس معاىدة 1

 من الثانية ا١تادة نصت حيث ،  1792  سنة عليو كانت ما إُف أرجعت اليت فرنسا حدكد تعديل على االتفاؽ مت ٔتوجبها
 حق ا٧تلًتا على تتحصل ا١تقابل يف إلفريقيا، الغريب الساحل على الفرنسية كا١تنشآت الوكاالت ٚتيع إعادة على ا١تعاىدة
الحديث والمعاصر  أوروبا تاريخ ،عمر العزيز عبد عمر ظرين .أرغُت خليج كحىت الشماؿ يف  ، ببورتنديك التجارة

  33.-  30ص ص ،  2000مصر، اٞتامعية، ا١تعرفة دار، (1815-1919)
 .18 ص ،السابق المرجع ،ذىٍت علي ٤تمد إ٢تاـ 2
 .239ص، المرجع السابق ،ٝتاعيل راشدإأٛتد  3
 .478ص  ،المرجع السابق  ، التاريخ اإلسالمي) بالد المغرب(... ،٤تمود شاكر 4
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ثانيهما ك  ،استكشاؼ ا١تنطقة ذلك لسببُت أك٢تماخاصة فرنسا ك ك ، ٕتارية مع القبائل ا١توريتانية
يف حالة ما إذا ضمتها إُف  ،معرفة عقلية ىذه الشعوب اليت تسكن الضفة الشمالية لنهر السنغاؿ

 1 ٦تلكتها اإلفريقية الغربية.

مت التداكؿ على السيطرة على هبذا يكوف قد احتدـ الصراع بُت القول األكربية، حيث 
ولت مث ٖت 1578يت استطاع الفرنسيوف انتزاعها منهم يف ا١تنطقة، فمن الربتغاؿ إُف األسباف ال

 2 ـ.1666الذين انسحبوا منها ٖتت ضغط اال٧تليز سنة ـ ك 1638السيطرة ٢تولندا عاـ 

 : العالقات التجارية بين الفرنسيين و اإلمارات  الموريتانية -3
العريب اٌلذم تشتهر بو ىو الٌصمغ ، إٌف الٌشيء اٌلذم جذب أنظار االستعمار إُف موريتانيا 
كأخذت تنشئ مراكز ٕتارية ٢تا على  ،لذلك كانت كٌل شركة ٖتاكؿ أف ٖتتكر ىذه الٌتجارة لنفسها

 ـ عرب اٟتاكم الفرنسي للسنغاؿ1717جويلية ٧29تحت فرنسا يف فقد  طوؿ هنر الٌسنغاؿ،
االنفراد بتجارة الصمغ  نسا علىٖتصل ٔتقتضاىا فر  ،"أندرم برك" يف إبراـ معاىدة مع أمَت الًتارزة

على اٟترية التامة ألسطو٢تا التجارم على سواحل الًتارزة أم إُف ٜتسُت كم مشاؿ موقع ك 
ـ عندما أعطيت منطقة الٌسنغاؿ 1814َف ٖتل مشكلة الٌسيطرة إالٌ يف عاـ رغم ذلك  3 نواكشط.

أعقاب هناية اٟتركب  رٝتٌيا إُف فرنسا ٔتوجب ا١تعاىدة اٌليت عقدت بُت دكؿ أكركبا الكربل يف
النابليونية، كيف كاقع األمر فإٌف ىدؼ الفرنسيُت حىٌت ذلك الوقت َف يكن الٌسيطرة الكاملة على 
الببلد بل كانوا يهدفوف إُف أمرين اثنُت: ا٢تدؼ األكؿ ىو تأمُت ٕتارة الٌصمغ كا٢تدؼ الثٌاين منع 

ٞتنوب )إُف ما كراء هنر السنغاؿ( كعليو فقد مٌت انتشار نفوذ ا١توريتانٌيُت كخاٌصة أمراء الًتارزة ٨تو ا
عقد سلسلة من االتفاقيات بُت الفرنسٌيُت كاألمراء ا١توريتانيُت كانت تكفل ا١تصاٌف الٌتجارية 

                                                           
 .8-6 ص-ص ،المرجع السابق، ٤تمد سعيد بن ٫تدم 1
 .9ص  ،المرجع السابق، ٤تمد سعيد بن ٫تدم 2
 .9-6ص  -ص ،نفسو 3
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الفرنسية من الٌتهديد خاٌصة ٕتارة الٌصمغ يف مقابل دفع اإلتاكات كا٢تدايا لؤلمراء، كظٌل مفعوؿ 
ـ مع ٤تافظة موريتانيا على استقبل٢تا على الٌنظاـ القبلي يف 19ف ىذه االتفاقيات ساريا طواؿ القر 

  1 نطاؽ اإلمارات.

أقاـ الفرنسٌيوف عبلقات ٕتارية مع القبائل ا١توريتانية ا١توجودة على الٌضٌفة اليسرل من هنر 
السنغاؿ ككاف الغرض من دفع ىذه اإلتاكات للقبائل ىو اإلبقاء على ٕتارة الصمغ كإرضاء ىذه 

بائل ١تنعها من عبور هنر السنغاؿ كمهاٚتة الوكاالت الفرنسية التجارية، كيف عهد "لويس الرابع الق
عشر" اىتٌم "كوليَت" بتثبيت أقداـ الفرنسٌيُت عند مصٌب هنر السنغاؿ فأقاـ حاميات عسكرية 

 2 ٟتماية الوكاالت من ا٢تجمات ا١توريتانية.

للطٌرفُت فقد أصبح ألمراء القبائل ا١توريتانية مثل الًتارزة نظرا ١تا حٌققتو ىذه الٌتجارة من أرباح 
 كالرباكنة ٦تثٌلوف ٕتاريوف يتوٌلوف الٌتجارة مع األكركبٌيُت عرفوا باسم "كايت".

 ـ، 1814باريس معاىدة عقب بالسنغاؿ مؤسساهتا كافة استعادة من فرنسا فقد ٘تكنت 
 :أ٫تها ا١تشاكل من الكثَت شهدت ذلك تلت اليت ا١ترحلة لكن

 متنها علىك  السنغاؿ مستعمرة صوب ا١تتوجهة (La Méduse)المديز  سفينة غرؽ -
 . ا١تستعمرة كتسيَت احتبلؿ بغية العسكرية كالفرؽ ا١توظفُت

 السماح عدـك  للتجارة احتكارىمك  السنغاؿ لنهر اليسرل الضفة على ا١توريتانيُت نفوذ ازدياد -
 .هبا ككاالت ك مراكز بإنشاء للفرنسيُت

                                                           
 239، ص المرجع السابقإٝتاعيل راشد، اٛتد   1
 478، ص المرجع السابق ، التاريخ اإلسالمي) بالد المغرب(... ٤تمود شاكر ، 2
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 من الوسطى إفريقيا موارد الستغبلؿ النيجر حوض مع كعبلقاهتم لئل٧تليز التجارية ا١تنافسة-
 1 أخرل. جهة من " بورتنديك " ىٌدم ميناء يف ٕتارية عبلقات كإلقامة جهة

 أقيمت معاىدات لتنظيم عملية التبادؿ الٌتجارم كنذكر منها:  

  ا١تعاىدة اليت كقعت بُت مدير الوكالة الفرنسيةDurent كقبيلة Darman Cour  يف
 Deمام من نفس العاـ كقاـ بتوقيع ا١تعاىدتُت  10ـ تبعتها معاىدة أخرل يف 1785مام  02

Repentigny .حاكم السنغاؿ 
  معاىدة كقعت بُتDurent كCory ـ لتنظيم ٕتارة 1785ويلية أمَت الًتارزة يف ج
 .غالصم

بُت اٟتاكم  1810جواف  7ـ فنجد عدة معاىدات منها: معاىدؾ 19أما يف القرف 
معاىدة نكليز الصمغ ك دفع اإلكراميات ك ماكسويل كرئيس قبائل الرباكنة تتعلق باستئناؼ ٕتارة اال

ـ بُت الرباكنة ك اٟتاكم الفرنسي جولياف مشالتز تتعلق بالًتتيبات األساسية  1819مام  20
 .2الصمغلتجارة 

  ـ مع "عمر بورم" ملك "أكالو" اٌليت ٢تا أ٫تٌية إسًتاتيجية كتدعيما ٟتسن 1819معاىدة
قبولو السماح للفرنسيُت اٞتوار بُت الطرفُت كقد تعمدت فرنسا دفع مبلغ سنوم للملك مقابل 

مركز الرباكنة كمت تأسيس مع قبائل الًتارزة ك  أخرلكما مت للفرنسيُت توقيع معاىدات  ،بالتجارة
"داجنا" على الضفة اليسرل لنهر السنغاؿ كقد تزايدت ا١تعاىدات التجارية مع القبائل ا١توريتانية 

ذلك الستمرار ٕتارة الصمغ بُت ت ىناؾ معاىدة مع الرباكنة ك ـ كان 1821جويلية  25ففي 
 الطرفُت.
 25  مع قبيلة "الدكيش" اٌليت ٝتحت للفرنسٌيُت بإنشاء مركز ٕتارم.1821جواف 

                                                           
1 Martin-Saint Jean – Yves, Le Senegal sous le second Empire ( Naissance 

d’un Empire coloniale 1850-1871), Karthala , Paris, 1989,p97. 
 .169، ص المرجع السابقٝتاعيل أٛتد ياغي ك٤تمود شاكر، إ 2
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  ا١تؤكدة للمعاىدة السابقة  ،بُت اٟتاكم ِف كويب الرباكنة 1821جويلية  23كمنها معاىدة
 يف خطوطها العامة.

 

 أسندتكقعت معاىدة مت على اساسها فتح ٤تطة ٕتارية يف باكل  1821كدائما يف 
 . 1 مسؤكليتها اليدكعيش ا١توحدين آنذاؾ

  ـ 1829ابريل  25ـ، 1826فيفرم 26ـ ك 1824أكت  19توالت ا١تعاىدات يف
توٌضح لنا ىذه ا١تعاىدات ا١تتتالية حرص فرنسا على الٌتعامل مع القبائل  ك، ـ 1831أكت  24ك

 لتمنعها من اإلغارة على ككاالهتا.
مام  05سية يف الفرقة الثانية الفرن قائدل اليت كانت بُت أمَت الرباكنة ك ك ىناؾ معاىدة أخر 

ٛتايتها من أم اكنة ْتراسة ا١تراكب الفرنسية ك يتعهد فيها  "اٛتد سيدم علي" أمَت الرب  ـ،1834
  .2مقابل ذلك يتعهد الطرؼ الفرنسي دفع جزية معينة إُف األمَت إضافة إُف ىدية سنوية ،ىجـو

أف تدخل تغيَتات على عبلقاهتما التجارية  ،ـ رأت كل من الرباكنة كفرنسا1897يف سنة ك 
٢تذا السبب  ،ـ1885سنة على نفس النمط الذم ٘تخضت عن اتفاقية  21اليت استمرت ك١تدة 

ـ اتفاقية تؤكد 1879يونيو  5فوقعتا يف  ،رأل الطرفاف عقد اتفاقية تعدؿ بعض بنود ىذه االتفاقية
التبادؿ داخل أك خارج احملطات التجارية سواء مت ذلك  ،حرية التجارة بغض النظر عن نوعيتها

 غَت أف ا٢تدايا يف ىذه االتفاقية َف ينص عليها بشكل كاضح. ،ا١تعركفة
أبقت على غموض  ،ـ مت توقيع اتفاقية أخرل بُت فرنسا كالرباكنة1880جواف  22ك يف 

ق من ٕتارة ا٢تدايا كما كرد يف االتفاقية السابقة ك إف كانت قد نصت على نصيب األمَت ا١تستح

                                                           
 .547، ص المرجع السابق، الفوزاف بن عبد الرٛتن الفوزاف   1
 .188، ص المرجع السابقإ٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت،  2
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مد ( منها لصاٌف ٤ت1400على أف تكوف) ،( كحدة قطن سوداء1600) الصمغ ك حددتو بنسبة
 .1 رئيس ٤تطة سلديةكلد ا٢تيبو رئيس أكالد أعلي ك 

تأخذ خط سَت ك ، يبدك أف االتفاقية بُت فرنسا ك الرباكنة بدأت تتدفق الواحدة تلو األخرلك 
 ،بُت فرنساَت من العمليات التجارية بينها ك يستحقها األمىو ٖتديد ا١تكافأة السنوية اليت ك  كاحد

            ـ بُت أمَت الرباكنة1886أكت  2قد يبدك ذلك أكثر كضوحا من االتفاقيات اليت كقعت يف ك 
 ،( كحدة قطن سوداء2000حيث حددت فيها ا١تكافأة السنوية بنسبة)، السلطات الفرنسية ك 

الذم توُف رئاسة احملطة يف  ، على أف يكوف ربعها لرئيس ٤تطة سلدية سيد ٤تمد كلد ٤تد ا٢تيبو
لك الًتارزة ٤تمد اٟتبيب شخصيا ـ بُت م1884أكت  30. مث معاىدة 2تلك اآلكنة خلفا لوالده

 اٟتاكم بوجوؿ.ك 

مبلطفة دنة ك أال كىي ٤تاكلة فرنسا مها ،توضح لنا ىذه ا١تعاىدات ا١تتتالية حقيقة ىامةك 
      كذا ٟتماية التجارك  ،القبائل ا١توريتانية كي ال تغَت ىذه األخَتة على ا١تنشآت الفرنسية كهنبها

التقاليد العادات ك كقد تعلموا اللغة العربية ك  ،وا قد بدؤكا بالتأقلم مع الوضعا١تستكشفُت الذين كانك 
 3 .اليت ٘تتاز هبا ا١تنطقة

جارية اٌليت َف نذكرىا كٌلها ىناؾ معاىدات سياسية كاٌليت إُف جانب ىذه ا١تعاىدات التٌ 
 آدرارتعٌهدت فيها فرنسا بعدـ الٌتدٌخل يف شؤكف ،ـ 1892أكت  08يف  آدرارعقدهتا مع أمَت 

   4 السياسية.

                                                           
 .1، ص ٣تلة الفسطاط التارٮتية ،و توسيع النفوذ الفرنسي في موريتانيا فيدىربمقاؿ:  ،٤تمد عبد الرٛتن بن عمار 1
 13، ص المرجع السابق، سعيد بن ٫تدم ٤تمد  2
 .14، ص نفسو 3
 .190، ص المرجع السابقإ٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت،  4



 يٌسيراَيا يٍ انرنافظ األًسًتي إىل اذليًنح انفشَغيح                                              انفصم انثانث   

162 
 

كٌقع الفرنسيوف معاىدات مع بعض األمراء احملٌلٌيُت ، ـ 19ككما ذكرنا سابقا فخبلؿ القرف 
٦تٌا اضطٌر بالفرنسٌيُت إُف الٌتفكَت  ،قاموا هبجمات على مراكز الٌتجارة الفرنسية كلكن ا١توريتانٌيُت

 1 باالستيبلء على موريتانيا لتأمُت السنغاؿ.

هتدؼ إُف ٖتديد ا١تراكز  ،لقد كانت ىذه ا١تعاىدات ا١تربمة بُت فرنسا ك القبائل ا١توريتانية
كما أف القبائل ا١توريتانية اليت كانت هتدؼ   ،التجارية اليت يتم فيها التبادؿ التجارم بُت الطرفُت

غَت أف التجارة ك اتفاقياهتا َف  ،من كرائها إُف عدـ إتاحة الفرصة أماـ فرنسا التوغل داخل الببلد
فما كاف أماـ الفرنسيُت إال إرساؿ ، الببلدتكن كافية إلشباع هنم الفرنسيُت يف التعرؼ على 

 ك يبلحظوف عن كثب عادات كتقاليد اجملتمع ا١توريتاين ،مستكشفُت ٬توبوف الببلد طوال ك عرضا
ك ٕتدر اإلشارة إُف أف ىؤالء  ،الثغرات اليت ٯتكن من خبل٢تا التوغل داخل الببلد ٘تهيدا الحتبل٢تاك 

ا١تستكشفُت تقمصوا يف معظمهم شخصية التاجر مدعُت أهنم مكلفوف ٔتهمة دراسة إمكانية 
إما  ،كما أف غالبية ىؤالء ا١تستكشفُت كانوا ٭تتموف ٔتظلة اإلسبلـ  ،التعاكف التجارم مع ا١تنطقة

إذا ٘تكنوا من إقناعها أهنم ال بانتحالو ك ٦تارسة شعائره أك ْتماية إحدل الشخصيات الدينية 
 .2 يريدكف شراء الببلد

 : األطماع الفرنسية في موريتانيا -4
لقد اقًتبت فرنسا من منابع الصمغ العريب، حيث ربطت بُت التجار الفرنسيُت ك منطقة 
البيضاف بتأسيس أكؿ ٤تطة ٢تا عند مصب هنر السنغاؿ كاٗتذت من سانت لويس مركزا لقيادهتا، 

ـ كصل 1626فمنذ عاـ ك شيدت هبا حصنا ك سرعاف ما تعاظمت لتصبح مدينة ىامة با١تنطقة. 

                                                           
 .170، ص المرجع السابقك٤تمود شاكر،  أٛتد ياغي إٝتاعيل 1
 .238، ص المرجع السابقأٛتد إٝتاعيل راشد،  2
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اليت نشبت بُت  1مصب هنر السنغاؿ بعد اٟتركب اليت عرفت باسم حركب الكندرالفرنسيوف إُف 
بذلك مت إرساء الوجود الفرنسي يف سانت لويس ك ٖتويل سوؽ الصمغ ، ك كىولندا فرنسا ك ا٧تلًتا

 إليها من بورتنديك. 

 

تنامى دكرىا ليتحوؿ من  حيثبدأ اٟتضور الفرنسي يتعاظم منذ تأسيس مدينة ساف لويس، 
تصادم إُف أطماع استكشافية ك استعمارية، فقد كاف اٟتضور يف البداية ٕتاريا ك لكنو تطور اق

خاصة عن ١تباشر فيو ، خاصة أمور السكاف كمن مث فرض ىيمنتهم عليهم، ك لينتهي إُف التدخل ا
منذ ذلك الوقت أصبح الفرنسيوف يف سانت لويس ك  ا١تشايخ.العبلقات التجارية مع األمراء ك  طريق

ـ، مث 1870قد مرت فرنسا بفًتة فتور بعد ىزٯتتها من بركسيا عاـ اٞتَتاف ا١تقربوف ١توريتانيا، ك  مى
ٕتدد االىتماـ باستكشاؼ موريتانيا بعد ذلك ، بعد أف كطد الفرنسيوف أقدامهم يف مصب هنر 

كاف ، ك  اليت ٖتمل ا١تنتجات احمللية السنغاؿ ككانت األىداؼ الفرنسية تتلخص يف اجتذاب القوافل
الصمغ على رأس ىذه ا١تنتجات ، لذلك قاـ الفرنسيوف بعمل رحبلت استكشافية إُف موريتانيا، 

. 2تلك الرحبلت ك البعثات اليت كثفت من نشاطها خبلؿ النصف الثاين من القرف التاسع عشر
 ـ ،1630ىذه الرحبلت اليت بدأت برحلة بوؿ آمربت الذم كصل إُف الشواطئ ا١توريتانية عاـ 

لكنها ٕتسدت فعبل ك أصبحت حقيقة ملموسة، يف القرف التاسع عشر مع ريٍت كايي ، الذم زار 
الرباكنة كغَته من الرحالة اآلخرين الذين زاركا مناطق ٥تتلفة من الببلد، ك الواقع أف فرنسا َف تكن 

ك أف نفقات  تفكر يف احتبلؿ موريتانيا العتقادىا أف ىذه الصحراء اليت تقع مشاؿ السنغاؿ فقَتة
 3االحتبلؿ ال تساكم ثركات ىذا اإلقليم.

                                                           
: الكندر ىو الصمغ، ك تعٍت حركب الصمغ اليت كاجهت فيها فرنسا ا٢تولنديُت خبلؿ الربع األكؿ من القرف حروب الكندر 1

ـ، مث ا٧تلًتا خبلؿ الربع الثاين من نفس القرف، ك من جراء تصدير موريتانيا للصمغ ، أصبحت ٖتتل مكانة بارزة يف 18
 .34، ص المرجع السابقاف ، السياسة االستعمارية األكربية. ينظر: علي بدكم علي سا١ت

 .13،ص المرجع السابق٤تمد الراضي بن صدفن،  2
 .6، ص 1987، سلسلة عاَف ا١تعرفة ، الكويت، االستيطان االجنبي في الوطن العربيا١تالك خلف التميمي،  عبد 3
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٢تذه البعثات األثر الكبَت يف تطور األطماع الفرنسية  كافلكن تغَت الوضع بعد ذلك ، فقد  
باىتماـ الفرنسيُت  ـ1861إُف غاية  1842ك اتسمت الفًتة ما بُت  ،للسيطرة على موريتانيا

ك نقص ا١تعاىدات اليت كانت بينهما ك اكتشاؼ  ،اٞتاد بالتوسع على حساب اإلمارات ا١توريتانية
 ،اجملاؿ ا١توريتاين للتعرؼ على ثركاتو الطبيعية ك سكانو ك ٘تهيد السبيل لربط اٞتزائر بالسنغاؿ 

٭تاكؿ استخداـ القوة  ،( الذم كاف كاليا على السنغاؿـ1844_1842ككاف"بوم كيليامز " )
ضد القبائل ا١توريتانية لصد قوهتم ا١تهيمنة على حسبو على ا١تمالك السودانية ك حاكؿ إخضاع 

كالو" ىو أك كاف من أسباب إخضاع "  1.لبلستعمار ك ٕتزئتها إُف مقاطعات ٕتارية صغَتة كالو"أ"
طار سياسة إكالو"ا١ترتقبة يف أمَتة "ج األمَت ٤تمد اٟتبيب أمَت الًتارزة باألمَتة ٚتبت امبودج اا زك 

يف   ك تأكيد سيادتو الكلمة من حولو   ٖتالفات إتاه مراكز التوتر يف ٤تيطو الداخلي ٞتمع
ـ فاعتربه الواِف الفرنسي "سينجرماف "يف رسالة إُف 1833-6-18الزكاج   ذلك فتم، ا١تنطقة 

ك ىو ما يلغي حياد الضفة  ،كالوأ باريس حدثا بالغا ا٠تطورة ألنو سيتوج ملكا بيظانيا على
فيعلنها الواِف حربا شعواء ضد إمارة  ،معنا ىبُت الفرنسيُت ك البيضاف يف صراعهم ا١تتكررل اليسر 

مشعبل حربا ْترية ك دبلوماسية مع اإل٧تليز سوؼ تنتهي  2نديك""بورت ٭تاصرك  ،كالوأالًتارزة ك 
 3 ـ بينو ك بُت األمَت ٤تمد اٟتبيب.1835باتفاقية 

منها الفستق  ،ك يف الوقت نفسو عمل "بوم" على تشجيع زراعة منتوجات زراعية أخرل
ك القضاء  ،إنتاج اللباف ك االنتقاؿ من كضعية ا١تركز التجارم إُف كضعية ا١تستعمرة الًتابية للمنطقةك 

                                                           
، جامعة 4-3، حولية ا١تؤرخ العدد م19موريتانيا في السياسة التوسعية الفرنسية في القرن ٤تمد ا١تختار كلد السعد،  -1

 .234-231، ص2005كىراف ، اٞتزائر، 
نسبة إُف ىدل بن أٛتد بن   Porto d’Ediىكذا عرؼ يف الكتابات األكربية ٖتريفا للتسمية ا٢تولندية بورتنديك:  2

داماف ، ك ذلك بعد إنشائو يف القرف السابع عشر ا١تيبلدم من طرؼ ا٢تولنديُت يف أعقاب طردىم من أركُت . ينظر مقاؿ : 
 .01، صالمرجع السابق ٤تمد عبد الرٛتن بن عمار،

 .02، ص وسنف 3
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ك أنشأ كحدة خيالة جاء  ،اين فيها ك شرع يف اٗتاذ الًتتيبات لتنفيذ مشركعوظعلى النفوذ البي
ك اليت  ،ـ الطريقة اليت طبقها اٞتنراؿ بيجو يف اٞتزائر1843بفرساهنا من اٞتزائر ك طبق منذ أبريل 

ٛتلة ك   ك شن ىجوما خاطفا على منطقة كاس ، ٘تثلت يف السلب ك النهب ك التقتيل بدكف رٛتة
ىو ك قاـ بعمل خطَت ك  ،ـ1844ة بت كحداتو الرباكنة سنآخرل يف الًتارزة الستعراض قواتو ك جا

قد حوؿ األمَت ا٢ترب من ك  1 نفيهما إُف الغابوف.اكنة ا١تختار كلد سيدم ككزيره ك اختطاؼ أمَت الرب 
ل ك بعد رجوعو أخذ يعمل مرابطا كاضطر إُف إرجاعو إُف ا١تعتق ،منفاه لكنو َف ينجح يف ذلك

ك كصل  ،ها ك بسط نفوذه على سكاهنايدعو إُف اإلسبلـ فنشره يف القرية اليت كاف معتقبل فيك 
فطلبت ىذه األخَتة من اٟتاكم  ،خرب اعتقالو إُف اٟتكومة يف باريس اليت َف تكن تعلم خرب سجنو

الفرنسي يف إفريقيا الغربية إطبلؽ سراحو على أنو سجُت سياسي ك أف اعتقالو يعترب انتهاكا 
 .2ٟتقوؽ اإلنساف

عرفت  ، فقدك أحوازه قصَتة َف تسمح بإ٧تاز ٥تططاتوك إذا كانت فًتة "بوم" على السنغاؿ 
( قفزة نوعية حيث أراد التعرؼ على أكضاع ا١تنطقة 1854-1850فًتة الواِف اٞتديد بركيت)

درس أثناءىا ـ ّتولة حوؿ النهر ك 1851نذ مارس فقاـ م ،ك أ٧تع السبل للتعامل معها    اٟتقيقية
قد كاف كاضحا ك  ،كالو" بالنسبة للتوجو الفرنسي اٞتديدأ"ا١تشاكل اليت تطرحها عبلقات الًتارزة مع 

ا١تستعمرات أكد لوزير اٟتربية ك ك  ،على "بركيت" ميلو إُف استخداـ القوة لتنفيذ السياسة االستعمارية
كٔتا أف الفرنسيُت كانوا عاجزين  ،اف )الًتارزة(ظأف حل مشكل النهر يكمن يف الصرامة إتاه البي

أف مفتاح ذلك ىو ك ، ر فقد رأك طردىم من اٞتهة اليسرلضفة اليمٌت للنهعلى مبلحقتهم على ال
السيطرة على كالو اليت كاف يسيطر عليها أمَت الًتارزة ٤تمد اٟتبيب كذلك بعد زكاجو من ملكة 

  كالو.
                                                           

-231، ص صالمرجع السابق.ينظر أيضا: ٤تمد ا١تختار كلد السعد، 13، ص المرجع السابق، ٤تمد سعيد بن ٫تدم 1
234. 

 .194-190 ص ، صالمرجع السابقإ٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت، . ينظر أيضا:321ص  ،المصدر السابقا٠تليل النحوم،  2
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قياـ اإلمرباطورية الثانية  ك ـ1851حداث اليت كانت قائمة يف فرنسا كانقبلب لكن األ
كلو عجل ك أعاؽ تنفيذ ا١تشاريع اليت كانت   ،ا١تستعمرات يف مناصبهماٟتربية ك  كعدـ استقرار كزراء

 1 فرنسا ٖتاكؿ تطبيقها يف إفريقيا الغربية.

تغَتت السياسة الفرنسية إتاه ا١تستعمرات اإلفريقية ٨تو األخطر يف النصف الثاين من القرف 
عينت اإلدارة الفرنسية اٞتنراؿ  ـ1854يف سنة ك  ،2"ـ ك ذلك بعد ٣تيء "نابوليوف الثالث19
، 4تعيينو كاف طلبا من ا١تستوطنُت الفرنسيُت يف السنغاؿك  حاكما على إقليم السنغاؿ 3يدىَتب""ف
 .5منها إُف موريتانيا ك ماِف ك ما جاكرىا حىت كصلت إُف تشادمد نفوذه إُف داخل إفريقيا ك ك 

قد شكلت خطوة ىامة يف  ،بلقا من السنغاؿككانت التوسعات اليت قاـ هبا يف إفريقيا الغربية انط
بية ك قد أخضعت توسعاتو ىذه مناطق كثَتة من إفريقيا الغر  ،ميداف السيطرة الفرنسية على ا١تنطقة

اربة زعماء ك استطاع أف يكوف جيشا من األىاِف السنغاليُت حمل، ٖتت النفوذ الفرنسي ا١تباشر
إُف جانب ك ،  ىذه الثوراتكرا ىاما يف القضاء على قد لعب ىذا اٞتيش د ك،  ا١تقاكمة يف ا١تنطقة

                                                           
، السابقالمرجع ، أٛتد ياغي ٤تمود شاكر  إٝتاعيل. ينظر أيضا:236-234ص ص  ،المصدر السابقا٠تليل النحوم،  1

 .170ص 
2
 Mohamed Abderrahmane Ould Oumar, Faidherbe et le Renforcement de 

l’Influence Française sur la Rive Droite de du Fleuve Sénégal ,Traduit Par 

: Mohamed Said Ould Ahmedou, Université de Nouakchott,p59. 
الذين قادكا اٟتملة االستعمارية الفرنسية يف إفريقيا,ك قد حكم فيدىَتب فًتتُت يف الفرنسيُت  :أحد اٟتكاـليون فيدىيرب 3

ـ , ك قد عمل من قبل يف اٞتزائر فقد اشًتؾ مع 1865إُف 1863ـ ك الثانية من 1861حىت  1854السنغاؿ ,األكُف من 
ة من تعلم اللغة العربية ك كذلك ـ يف إنشاء حصن بودكر ك قد استفاد فيدىَتب خبلؿ ىذه الفًت 1853اٟتاكم بوداف سنة 

 . 188، ص المرجع السابقإ٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت،  نظر:يللمزيد .لغة الولوؼ ٦تا ساعده على تفهم ا١تواطنُت
4 Dechamps Hurbert, Histoire Générale  de l’Afrique Noire, Tome II, Paris 

,1971,P63. 
 .158-157ص ص  المرجع السابق، زاىر رياض، 5
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السنغاؿ   للتعليم الفرنسي يفالنواة األكُف كرم كالسياسي فقد كضع "فيدىَتب"النشاط العس
 1.من البلداف اإلفريقيةحو٢تا ك 

اٗتذ فيدىَتب من ساف لويس مقرا للسيطرة الفرنسية ك ىو الذم أسستو يف منتصف 
يف إطار اسًتجاع فرنسا ألمبلكها بعد اٟترب ـ 1815مث اسًتجعتو بعد مؤ٘تر فيينا  ،ـ17القرف

تنامى دكره اإلستعمارم لببلد  ك ،كقد بدأ اٟتضور الفرنسي يتعاظم منذ تأسيسو ،النابولونية 
كمع ٣تيئ ىذا  ،شنقيط حيث نستنتج أهنا ٖتولت من مقر ٕتارم إُف مركز اٟتكم لببلد شنقيط

ك منذ ذلك الوقت أصبحت فرنسا قريبة من موريتانيا  ،ت العبلقات الفرنسية ا١توريتانيةاٞتنراؿ ٖتول
ك اىتمت باستكشاؼ موريتانيا بعد أف كطدكا أقدامهم على مصب  ،أكثر من أم كقت مضى

 2ك كاف ىدفها جذب القوافل احململة ٔتختلف السلع خاصة الصمغ العريب. ،هنر السنغاؿ

لتطوير التجارة مع  اال٬تابيةيف سياستها   االستمرارثالث أهنا تنوم أعلنت حكومة نابليوف ال
سوؼ تغَت فرنسا نظرهتا إتاه ىذه األرض  ،3السنغاؿ ك مد نفوذىا من السنغاؿ إُف الداخل 
ك يف فًتة حكم ىذا الواِف اٞتديد "فيدىَتب  ،القاحلة اليت كانت يف بداية األمر ال هتتم بأمرىا
ىو الذم أككلت إليو مهمة توسيع النفوذ  ك ،"بدأت األطماع اٞتدية للفرنسيُت ٨تو موريتانيا

يدىَتب مقاليد كٕتدر اإلشارة ىنا إال أنو كحىت تسلم ف ،السنغاؿ إُف الداخلالفرنسي من هنر 
 4.فرقةكاف لفرنسا ثبلث مناطق مت  ،األمور يف السنغاؿ

                                                           
الدار  ،1ط،دراسة في حركات التبشير و التنصير بمنطقة إفريقيا ما وراء الصحراء،  ا٢تادم الداِف ك عمار ىبلؿ  1

 .92-91ص ص  ،2002القاىرة،،ا١تصرية اللبنانية
 . 35 -34ص  -، ص المرجع السابق،علي بدكم علي سا١تاف  2
 .312، ا١ترجع السابق، صدم. جي. فاج 3
توجد اثنتاف منهما على الساحل ، األكُف عند ساف لويس ك ٘تتد حىت بودكر على هنر السنغاؿ، ك الثانية على الرأس  4

كدكار ك٘تتد حىت هنر غامبيا. أما الثالثة، فكانت يف الداخل ك تشمل منطقة التقاء هنر فاليم بنهر  Cap Vertاألخضر 
 .07، صالمرجع السابقينظر: ٤تمد عبد الرٛتن بن عمار، السنغاؿ ، ك ٘تتد من باكل حىت كايس. للمزيد 
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ك منها ا١توريتانيُت  إفريقياكضع فيدىَتب سياسة عامة للتعامل مع القول الوطنية يف غرب 
للنفوذ الفرنسي يف ا١تنطقة أك  االستسبلـكمعٌت ذلك ، مصطلحُت ٫تا اٟترب أك السلم ٠تصها يف
طراؼ تابعة ك اتبع ىذه السياسة طمعا منو إنشاء إمرباطورية فرنسية مًتامية األ، للحرب االستعداد

 1 . األخرل اإلفريقيةربط اٞتزائر با١تستعمرات  ك ،للمركزية يف فرنسا

كاف فيدىَتب يتطلع إُف ٚتع أكرب عدد ٦تكن من ا١تعلومات حوؿ موريتانيا ك ذلك 
ك مع هناية ا٠تمسينيات من القرف التاسع عشر أراد  ، مستعمرة السنغاؿ من خطر البيظاف لتلخيص

 2 ك معرفة ا١تنطقة أكثر. ا١توريتانية ألغراض ٕتاريةسواحل كشف كامل ال

ك ذلك بإقامة   اقتصاديةككاف فيدىَتب الذم كاف قائدا عسكريا يرغب يف أف تكوف توسعاتو 
عبلقات ٕتارية مع القبائل ا١توريتانية كي يكفل الرخاء للتجار الفرنسيُت ا١توجودين يف حصن ساف 

 3 لويس.

السنغاؿ   اقتصاد القبائل ا١توريتانية أيقن فيدىَتب أهنا ستؤثر يف بعد قياـ اٟتركب األىلية بُت
ك الرباكنة ك شرقا من زعيم التكركر اٟتاج  ثبلث جهات مشاال من قبل الًتارزةمن  كما أنو ٤تاصر

كمن الساحل من طرؼ الزعيم "مابا" الذم كاف قد أعلن اٞتهاد ضد الوثنيُت ك قد خشي  عمر
فيدىَتب ٖتالف ىذه القوات الثبلث ضده فعمل على مواجهة كل منها على حدا قبل أف تتاح 

فبدأ بإرساؿ ٛتبلتو العسكرية ضد القبائل ا١توريتانية لتأمُت  ،٢تم فرصة التحالف ضد الفرنسيُت 
 4 مراتو الشمالية .حدكد مستع

                                                           
  .84-83صص ، المرجع السابق،  إ٢تاـ ٤تمد الذىٍت  1
 . 36، ص المرجع السابق،علي بدكم علي سا١تاف   2
 .312ص   ،المرجع السابق، فيج. جي. دم 3

4 Dechamps  Huabert, op.cit,P60. 
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لداخلية يف اإل٧تازات حاكؿ فيدىَتب أف ينتهز كذلك اٟتركب اك  االنتصاراتنتيجة ىذه ك 
هنر  أعاِفالسياسي لكي يتوغل ٨تو  االستقراركعدـ ،االغتياالت ا١تستمرة ك  ،اإلمارات ا١توريتانية

رقو ا٠تطر الذم ٯتثلو أنو يطمح إُف ربط هنرم السنغاؿ ك النيجر يف كقت كاف يؤ خاصة ك  ،السنغاؿ
 اٟتاج عمر الفويت زعيم التكركر كما ذكرنا سابقا .

كقد يكوف من العوامل اليت ساعدت فيدىريب عل ٖتقيق السبلـ كاحتكاره ٕتارة الصمغ لصاٌف 
ـ مع ا٧تلًتا تنازلت ٔتوجبها عن 1857فرنسا دكف غَتىا من الدكؿ االكربية ,توقيعو معاىدة 

 1بورتنديك.حقوقها يف ميناء 

إف تنفيذ فرنسا ١تشركعها الرامي إُف ربط مستعمراهتا يف الشماؿ اإلفريقي بتلك ا١توجود يف 
 ،ا١توريتانية غرب القارة كاف عليها اإلسراع يف ٚتع ا١تعلومات ا٠تاصة هبذه األخَتة كخصوصا الببلد

يف الرحبلت كـ قفزة كبَتة يف كم ك 19من القرف ين ايف إطار ىذا السعي عرؼ النصف الث
 الكشفية الفرنسية اليت كادت أف تغطي ٥تتلف أ٨تاء الببلد. 

نبلحظ أف الرحبلت  ،اٞتديدة كيف اٞتزء الثاين منها االستعماريةيف إطار تنفيذ السياسة ك 
حيث  ،الكشفية الفرنسية كثرت كاكتظت هبا ا١توانئ عندما توُف فيدىَتب زماـ األمور يف السنغاؿ

كذلك بعد أف  ،ة العقبات اليت كانت تقف حجر عثرة أماـ تلك السفنسعى جاىدا إُف إزال
الرحالة الفرنسيُت كقد   األخَتةتوصل إُف عقد معاىدة سبلـ مع قبائل موريتانيا لتحمي هبا ىذه 

األثر البالغ لتمهيد احتبلؿ  "فيدىَتب"كاف ٢تذه اٟتمبلت االستكشافية خصوصا يف عهد 
   2 موريتانيا .

ـ بالٌنسبة لفرنسا ىو عصر االستكشافات للببلد ا١توريتانية حيث أرسلت 19القرف لقد كاف 
كقد ساعدىم على ذلك التأقلم مع سكاف  بعثات كثَتة الستكشاؼ ىذه البقعة من إفريقيا،

                                                           
 .01ص،  السابقالمرجع  ٤تمد بن عبد الرٛتن بن عمار، 1
 .02ص، المرجع نفسو 2
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ا١تنطقة حيث كانت معرفة تضاريس موريتانيا الشاغل األكرب للفرنسيُت كمعرفة سكاف ا١تنطقة 
 1اليت تسهل للمستعمر عملية احتبلؿ ا١تنطقة دكف مشاكل كبَتة.كعاداهتم كتقاليدىم 

يبدك أنو ١تا بدأ الوضع يف األقطار اجملاكرة للسنغاؿ مستقر نسبيا, بدأ التحضَت ك 
فكاف ذلك ٔتثابة  ،كبصورة خاصة موريتانيا ،ريبالستكشاؼ ا١تناطق اجملهولة من السوداف الغ

جاعلة من السنغاؿ نقطة  ،اجتاحت موريتانيا ت استكشافيةالضوء األخضر النطبلؽ ٛتبل
نذكر بعضا من ىذه البعثات  ا١توريتانية ك  آدرارٔتنطقة  ركرام لتصل يف النهاية إُف ا١تغرب قهاانطبل

 االستكشافية :

 : البعثات االستكشافية الفرنسية للمجال الموريتاني -5
ك تعترب رحلة رينيو كاييو إُف الرباكنة سنة  ،كربية كافة األراضي ا١توريتانيةمشلت ىذه الرحبلت األ

األخَت بضعة أشهر يف النواة األكُف للعمل الكشفي الفرنسي حيث قضى ىذا  ، 2ـ 1824
كاالقتصادية ك  كخاصة منها ا١تتعلقة بالناحية اٞتغرافية، استطاع ٚتع الكثَت من ا١تعلوماتموريتانيا ك 

ك إُف كثرة ا١تواد األكلية هبا د أراضي خصبة بالرباكنة االجتماعية أشار بعد رجوعو إُف ببلده بوجو 
 .3كجود صناعة ٤تلية تليب حاجيات السكاف احملليُتك 

 "اليوبولد باين"ـ قامت كزارة البحرية ك ا١تستعمرات الفرنسية بإرساؿ الرحالة  1850يف سنة ك 
. ك قد أشار 4من أجل القياـ برحلة استطبلعية قادتو من ساف لويس إُف اٞتزائر مركرا بالصحراء

ك حث على ضركرة ٖتويل الطريق التجارم  آدرارباين يف معرض حديثو إُف النشاط االقتصادم يف 
هر ك كادنوف با١تغرب إُف ساف لويس. استمرت ىذه الرحلة ما يقارب أربعة أش آدرارالرابط بُت 

                                                           
 .38، ص المرجع السابقعلي بدكم علي سا١تاف ،  1
 . 17، ص 2007/2008جامعة انواكشوط شهادة ا١تًتيز،، ونتائجو أسبابواستعمار موريتانيا عاِف كلد ٝتَت ،  2
 .16ص ،المرجع السابق تسلم بنت ٤تمد حرمة ،  3
 .40، صالسابقالمرجع  ٤تمد الراضي كلد صدفن، 4
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الساقية اٟتمراء ك كادم درعة  ،كسبخة اٞتل ك أراضي الرقيبات شنقيط ك ك آدرارجاب خبل٢تا 
برحلة من مدينة ساف  (Vincent)"فينصاف"ـ قاـ الظابط الفرنسي 1860يف سنة  ك ،موكادكرك 

 فمر بالًتارزة ك كاصل رحلتو مشاال فوصل إُف بورتيندؾ ،لويس برفقة ابن ا١تقداد ا١تًتجم يف الرحلة
إنتهى  ،عن سبخة اٞتل ك ا١تناطق الشمالية الشرقيةحيث حصل على معلومات جد ىامة كآركُت 

ك تأيت بعد رحلة فينصانو الرحلة اليت قاـ هبا . ٔتقبلة األمَت كلد عيده فحضي آدراربو ا١تطاؼ يف 
علومات ا١تتعلقة بالسكاف خبلؿ ىذه الرحلة ٚتع الكثَت من ا١ت ك قد مت ،إُف الرباكنة "ابوركؿ"
ك من أىم تلك ا١تعلومات الكشفية لبحَتة أالؾ ك يف نفس السنة قاـ  ،خاصة ا١تعلومات اٞتغرافيةك 
ك قد ٘تكنت ىذه البعثة بفضل  ،أشخاص برحلة كشفية إُف تاكانت 6ابط ماجي صحبة ضال

ك ركز ماجي على أ٫تية ا١تنطقة ٕتاريا نظرا  ،كزة يف ا١تنطقةاألجهزة اليت معها من كضع خرائط مر 
  لوجود مادة العلك فيها.

ـ, مع بوؿ سوِف الذم 1879توقفت الرحبلت االستكشافية آنذاؾ لتستأنف بعد ذلك سنة ك 
 أرسل من قبل كزارة األشغاؿ العمومية الفرنسية للقياـ ٔتهمة كشفية قادتو من السنغاؿ إُف اٞتزائر,

1 دراسة إمكانية إقامة سكة حديدية عابرة للصحراء.هبدؼ 
 

سبخة اٞتل ك  ،بصفة عامة آدرارببلش اليت كاف ىدفها دراسة أآخر ىذه الرحبلت رحلة بوؿ 
بصفة خاصة. إف ا١تتتبع للرحبلت الكشفية يف موريتانيا يبلحظ أهنا كانت طوابَت متقدمة من 

 عبارة عن  ىي   الرحالة ىؤالء  ٚتعها  فا١تعلومات اليت ،القوات الفرنسية ٖتضر لبلحتبلؿ ليس إال
سواء تعلق األمر با١تعلومات الطبيعية للببلد اليت كانت تشكل التضاريس  ة،استخباراتي  معلومات

ك تاكانت  آدرارحيث درسوا ىذه التضاريس ٔتا فيها ا١تناطق اٞتبلية ب ،عقبة أماـ ا١تواصبلت
ات الكشفية لعادات ىذا فضبل عن دراسة ىذه البعث ،وؿ الساحلمناطق الكثباف الرملية على طك 

دينهم ك مساكنهم باإلضافة إُف دراسة البيئة االجتماعية. إىتم كقيمهم ك  ،تقاليدىمسكاف الببلد ك 

                                                           
 .41، صالمرجع السابق ٤تمد الراضي كلد صدفن، 1
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كما مهدت الطريق أماـ مشركع كبوالين ا٢تادؼ إُف   ،الرحالة باإلمكانيات االقتصادية للببلد
 كٯتكن تلخيص أىم البعثات االستكشافية فيما يلي: 1احتبلؿ موريتانيا.

 
 :Raffenelبعثة رافينل    -5-1

كجوب توجيو األنظار يف  كذلك الستكشاؼ مناطق أعاِف هنر السنغاؿ ك قد كضع نظريتو 
كبعد دراسة ىذا الرأم اقًتح ألداء تلك ا١تهمة الكشفية  طار"أ"إُف دكاخل الببلد كالربط بينها يف

 .  Leopold panetباين ليبولد إُف السنغاِف

 مLéopold Panet: (1850) ليوبولد باني بعثة -5-2
ىو سنغاِف األصل أرسل من قبل كزير البحرية كا١تستعمرات يف مهٌمة لعبور الٌصحراء من  

ك كاف ملما نوعا ما باللهجة اٟتسانية ك قد دعمتو فرنسا للقياـ ، 2"ساف لويس" إُف اٞتزائر
(، موغادوركقد استغرقت رحلتو أربعة أشهر يف ا١تسافة بُت سانت لويس إُف الصويرة )  .بذلك

حيث قدـ انطباعات عن عادات ا١توريتانيُت، إال أف قيمتها اٞتغرافية كانت قليلة بسبب مركره 
السريع ك توقفو البعيد عن نطاؽ ا١تياه على طريقة سكاف الببلد، إضافة إُف صعوبة تسجيل 

ك أعاد الكرة لكنو تعرض  ،لكنها باءت بالفشل 1849فقاـ ٔتحاكلتو األكُف سنة ،3مذكراتو
4.ا١تغربية ةىانة مث قرر تغيَت كجهتو عن طريق مدينة الصوير اإلللنهب ك 

 

 مFaidherbe: (1859) فيدىريب بعثة -5-3

                                                           
، اإلصدار مقتل منظر الحملة الفرنسية في موريتانيا كزافيي كوبوالني )القصة الكاملة(نقيب سيدم ٤تمد كلد حديد،  1

  3ص األكؿ،
2
 Paul Marty , les Tribus de Haute Mauritanie , op.cit, p77. 

 .302ص السابق، المرجع ،فيج .جي.دم 3
 .36، صالمرجع السابق  علي بدكم علي  سا١تاف، 4



 يٌسيراَيا يٍ انرنافظ األًسًتي إىل اذليًنح انفشَغيح                                              انفصم انثانث   

173 
 

كىي بعثة للقياـ باستكشاؼ أقاليم الٌسوداف الغريب غَت ا١تعركفة كخاٌصة موريتانيا من أجل  
إكماؿ ا١تعلومات غَت الكاملة اٌليت ٯتلكها حوؿ اٞتغرافيا كأجناس كخَتات ىذه األصقاع. ك ٕتدر 

بتجديد حيث كاف ٭تلم  ،اإلشارة ىنا إُف أف فيدىَتب كاف مشغوال باكتشاؼ الشواطئ ا١توريتانية 
                  ـ كبل من فيلكرند ٢1859تذا السبب نراه يكلف سنة  ،ُت كالدكر القدًن ٞتزيرة آر 

(Fahlcrand )  ك أكب(Aube)، . 1 بدراسة اٞتزيرة ك كذلك خليج اليفربيو
 

 

 مVincent: (1860) فينسان بعثة -5-4
حيث يف طريقو ،  آدراركىو الٌنقيب من القيادة العليا اٌلذم كيٌلف ٔتهٌمة استكشاؼ  

استكشف عٌدة مناطق منها ٤تٌلة "٤تمد اٟتبيب" كقبيلة "لعلب" ك"توركت" ك"ميناء ىدل" 
ل إُف الٌنقطة ك"آركُت" مٌث تابع سَته ٨تو الٌشماؿ الٌشرقي عابرا "تاريازت" ك"تَتس" حىٌت كص

ـ أف اٟتكومة الفرنسية يف السنغاؿ قد كلفت  1860كما نبلحظ يف سنة  ،الٌشماؿالقصول يف 
بعد ا١توافقة النهائية على الرحلة  ك، آدراربرحلة استكشافية ١تنطقة  Vincentالفرنسي فينصاف 

عابرا هنر  ،ـ  1860مارس  5يف    Bou el Mogdadخرج فينصاف بصحبة أبو ا١تقداد
حيث اتصل بأمَت الًتارزة ٤تمد اٟتبيب  1860مارس8يف  (Dagna)داجنا السنغاؿ حىت كصل 

الذم أكـر ضيافتو.  قد يستنكر ذلك على األمَت ٤تمد اٟتبيب ألنو خرج على مألوؼ بسطاء 
قبائل موريتانيا أك باألحرل األمراء ,فدأب ا١توريتانيُت كاف التنكيل بكل من ٮتتلف عنهم يف الدين 

اكؿ التعرؼ على عادات كتقاليد تلك القبائل خدمة لؤلىداؼ زائرا , كال سيما إذا كاف ٭ت
. ك ٬تب علينا أف نشَت إُف أف األمَت ٤تمد اٟتبيب سبق لو ك أف أخذ عهدا على االستعمارية

نفسو من خبلؿ معاىدات السبلـ ا١تربمة بينو ك بُت فرنسا  بأف ٭تمي كل فرنسي يدخل ٣تالو 
اف ليوصلوه إُف قبيلة العلب اليت سلعل اٗتاذه أدالء لفينالًتايب بغض النظر عن نوع مهمتو . ك 

                                                           
 .95-93 ص ، صالمصدر السابق جلييو،  الرائد 1



 يٌسيراَيا يٍ انرنافظ األًسًتي إىل اذليًنح انفشَغيح                                              انفصم انثانث   

174 
 

قدمت لو بدكرىا مرشدين من أجل مساعدتو على أكماؿ رحلتو , ىو أكرب دليل على رغبتو يف 
 1 احًتاـ تلك ا١تعاىدات.

    يف رحلتو ىذه  من زيارة أطبلؿ آركُت افسفينكقد كاف ٢تؤالء األدالء الفضل يف أف يتمكن 
اليت اكتشف أهنا ٘توف مادة  متجها صوب سبخة اٞتل ،اخًتاؽ تَتيس كبورتنديك كرأس ٘تَتيس ك 

ك أف من يقـو باستخراجها ىم أتباع  تيشيت ك كالتو...، ، تكانت،آدرارا١تلح إلقليم كل من 
إال أنو َف  ،اف" كبل من كداف شنقيط سكما زار "فين   2. سيدم ٤تمد الكنيت الذين ٯتلكوهنا

 27كوف األمَت كلد عيده قد احتجزه ١تدة لطار عاصمة اإلمارة . كيرجع ذلك أكن من دخوؿ يتم
الشيء  ،مشركع زيارتو ١تدينة تيشيت  ،ك رٔتا كاف ذلك سببا يف عرقلة ،يوما بتهمة التجسس 

الذم أمده  (Mardochée)، أين كجد مردخام الذم اظطره إُف الرجوع إُف ساف لويس
 .3 آدرارٔتعلومات عن 

َف ماية إف صحت تسميتها هبذا األسم ك يبدك من خبلؿ ىذه اٟتادثة أف معاىدات اٟت
طلبوا من  آدرارنبلحظ من ناحية أخرل أف فقهاء  ،تؤت أكلها فباإلضافة إُف اٟتادثة ا١تذكورة 

كما حاكلوا تسميمو عندما رفض األمَت تلبية ،بعثتو  اف" ك أفرادساألمَت كلد عبده قتل "فين
ـ للعودة إُف ساف  1860يونيو 30اف يف سفين اضطرك نتيجة لؤلكضاع السابقة  ، مطلبهم

 .آدراربيد أف رحلتو  رغم ذلك كلو مهدت الطريق أماـ فرنسا ١تعرفة  ،لويس
َف ، آدراراف ٘تكن من ٚتع معلومات كفَتة عن سك على الرغم من ذلك أيضا  فإف فين

يسبق ألكركيب أف ٚتعها كقد يكوف لذلك دليلو ,حيث كانت التقارير اليت ٚتعها عن رحلتو ذات 

                                                           
1
 Deschamps Hubert , op.cit , p 63 . 

 .97ص، المصدر السابق، ويالرائد جيل 2
 خبلؿ  كجوده يف،حاخاـ كمستكشف مغريب،كاف تاجرا  1826أيب سركر،كلد بعكا سنة :Mardochée مردخام 3

 .ينظر:يف ا١تغرب (Charle de Foucauld) دك فوكو شارؿ٘تبكتو كمراسبل للجمعية اٞتغرافية بباريس كدليل 
 Bazin René, Charle de Foucauld Explorateur du Maroc Ermite Au Sahara, 

Librerie Plon, Paris,1921 ,p108. 
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اسًتشد اف ك ساستفاد من مذكرات فين ،بعد ٜتسُت عاما (Gouraud)قيمة كبَتة حىت أف غورك 
 1ـ. 1909سنة  آدرارهبا خبلؿ ٛتلتو على 

  :Bou El Mogdad))2بعثة "أبو المقداد" -5-5
اختار فيدىرب أيب ا١تقداد كونو أحد الشخصيات اليت ٢تا تأثَت قوم يف إفريقيا الغربية ، كما 
الحظ األ٫تية اليت يوليها أىل الببلد ٟتجاج بيت اهلل اٟتراـ ك ٔتا أف أىل ساف لويس َف يهتموا 

ا١تقداد  ، أعطى فيدىرب كل التسهيبلت أليب3ٔتحاكلة اٟتج نظرا للمخاطر اليت يتعرض ٢تا اٟتاج 
من أجل ٘تكينو من الذىاب إُف مكة شريطة أف يكوف اٞتزء األكؿ من رحلتو على اليابسة إُف 

من قبل  آدرارك أف يقـو ّتمع ا١تعلومات ا١تتعلقة باألرض ك السكاف، ك ٔتا أنو قد زار     ا١تغرب
  4فهو مؤىل للقياـ هبذه ا١تهمة، إضافة إُف معرفتو لغة ك عادات ا١توريتانيُت.

أ٧تاكو مثٌ مٌر ػ ـ كسلك الٌشاطئ كمٌر ب1860ديسمرب  10 غادر "ساف لويس" السنغالية يف
قريبا من ميناء ىدل ككاصل سَته كيف كٌل مرة ينزؿ ٔتنطقة حىٌت كصل إُف الساقية اٟتمراء، ككانت 

وما ي 52، ك بعد رحلة دامت كجهتو ا١تغرب الستكشاؼ ىذه ا١تنطقة الواقعة بُت الٌسنغاؿ كا١تغرب
يف إقامة عبلقات ٕتارية مع  تكنوكمركز ٕتارم ك رغبة  على أ٫تيتو نبو حيث، اكلميمكصل إُف 

األكربيُت، ك إنشاء مركز ٕتارم أكريب هبا ٖتت رغبة شيخ ىذا اإلقليم، مث إتو ٨تو أغادير ك بفضل 
 إتقانو اللغة العربية استطاع أف ٬تمع معلومات مهمة عن الببلد اليت زارىا.

 :(Burrel)بورال بعثة  -5-6

                                                           
1
 Paul Marty , les Tribus de Haute Mauritanie , op.cit, p23. 

ـ،ا١تًتجم العم للقوات 1826سيك بسانت لويس سنة  كلد اٟتاج بو ا١تقداد: Bou El Mogdad بو ا١تقداد 2
 ـ.ينظر: 1880ا١تسلحة ك مستشار كالة اإلدارة االستعمارية يف السنغاؿ، تويف سنة

Martin-Saint-Jean-Yves, op.cit ,pp 269-270. 
 . 104 -100ص  -ص، المصدر السابق ،الرائد جيليو 3

4
 Hadir Aidara abdoul , Saint-Louis du Sénégal d’hier à aujourd’hui 

,Grandvaux, Paris, 2004 , p108. 
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 مٌت تكليفو الستكشاؼ أرض الرباكنة حيث اكتشف ْتَتة "آالؾ" ىذا ضابط ْترية فرنسي 
تعرؼ على ٥تتلف األكدية اليت تنحدر من ك  ،من خبلؿ تسهيبلت مقدمة من طرؼ أمَت الرباكنة

 يف سنةك  كإٌتو ٨تو الٌشرؽ كاستكشف عٌدة مناطق إُف أف كصل إُف نقطة البدء. جباؿ تكانت،
برحلة إُف الرباكنة اليت كانت قد درست من  (Alioun Sall )صاؿ   قاـ ٔترافقة ،ـ 1860

. بيد أف ا١تعلومات اليت قدمها ىذا األخَت  (Caillé René)خبلؿ الرحلة اليت قاـ هبا رينيو كاييو
ك خاصة فيما يتعلق ببحَتة أالؾ  ،كانت ناقصة فاألكضاع اٞتغرافية اليت قدمها ٢تم َف تكن دقيقة 

 اليت ظلت ا١تعلومات حو٢تا مبهمة .
 

خاصة ْتَتة أالؾ معلومات إُف منطقة الرباكنة ليقدـ عنها ك ؿ برحلة اكلف بور   ،٢تذا السببك 
كما أف ىذه الرحلة كانت هتدؼ يف أحد جوانبها إُف ربط كل من رحلة فينساف اليت ،ة أكثر دق

 1 هبا إُف منطقة الًتارزة بتلك اليت قاـ هبا ماج إُف منطقة تكانت. قاـ

حيث نراه  ،٘تكن من ا٧تاز مهمتوقد ف ،ؿاكعلى الرغم من الصعوبات اليت اعًتضت بور 
إذا استطاع تقدًن كصف  ،يكشف ذلك الغموض الذم كاف ٭تيط با١توقع اٞتغرايف لبحَتة آالؾ 

 أكثر دقة من الذم قدمو رنييو كاييو .

قد حصل على  ،ؿ يف رحلتو ايف إطار تلك الرحبلت أيضا نبلحظ أف أليوف صاؿ مرافق بور  ك
 موافقة اٟتاكم الفرنسي يف السنغاؿ للقياـ برحلة ٔتفرده.

كما أهنا أيضا تدخل يف إطار ،ك يبدك أف ىذه الرحلة كاف ىدفها تكملة رحلة بورؿ 
الرحبلت االستكشافية الفرنسية الرامية إُف اٟتصوؿ على ا١تزيد من ا١تعلومات عن عادات ك تقاليد 

 ليوف صاؿ رحلتو ىذه مدينة توات أك قد بلغ  ،كجغرافيا اقتصادياالببلد  اجملتمع ا١توريتاين ك ظركؼ
Touat . ا١تغربية قادما من ٘تبكتو مركرا باٞتزائر  

                                                           
 .105ص، المصدر السابق،  الرائد جيليو 1
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 ،كاحتك هبا  يف الرباكنة التقى بعض القبائل"أليوف صاؿ "  ك خبلؿ الشهور اليت قضاىا
 َف نوأمنها  ،لكنو كاجو كثَت من الصعوبات  ،من مث إتو صوب تكانت حيث إمارة إدكعيش ك 

أنو غادر ا٠تدمة مع الفرنسيُت  لؤلمَتليوف صاؿ أكد أمع أف ، ينجو من بأس األمَت بكار ليكن 
حيث اٗتذه  ،بيد أف ذلك َف يشفع لو  .من مكة حيث كاف يؤدم فريضة اٟتج نو يف طريقوأ ك

ساندة ترشيح ١ت آدرارَف يستطع مغادرة تكانت إال بعد أف سافر بكار إُف  بكار رىينة لديو ك
ليوف صاؿ مغادرة تكانت أنتيجة لذلك استطاع  ك، بعد كفاة كالده  "عيده"االبن األكرب لولده 

 ،Rgueibaالقبائل الصحراكية اليت طافت بو على منطقة الرقيبة  بإحدلحيث التقى يف طريقو 
 1اليسَت. شيءعنها إال ال مناطق عديدة َف تكن فرنسا تعرؼقد مشلت ىذه الرحلة ك 

 : Mage Biosonkey ماج بعثة -5-7
ـ 1859ففي سنة  ،تكانتٔتهٌمة دراسة إقليم  "ماج بيسونكي" بحريةالف ضابط يٌ كلمت ت

ك قبل أف يبدأ ماج رحلتو ٘تكن من  ،إدكعيشليتجو إُف أمَت قاصدا تكانت  (Pagel) باقل غادر
رسم خريطة ا١تناطق اليت يود زيارهتا أك ا١تركر هبا ٤تددا على تلك ا٠تريطة الوضع اٞتغرايف ٢تذه 

، ك من ٙتة قاـ بدراسة ا١تناطق اليت مر 2ا١تناطق , إُف جانب ٖتديد نقاط ا١تياه ك القمم ا١تهمة
واشي ك الصمغ، ك أعطى صفات حوؿ ا١توريتانيُت التجارية يف ا١ت انتكت حيث الحظ أ٫تية ،3هبا

  4حيث كصفهم باٞتبناء ك اللصوص، ك رآل بأهنم متمردكف أخبلقيا.
كما التقى ببكار كلد ،ك قد تعرؼ ماج خبلؿ ىذه الرحلة على بعض القبائل ا١توريتانية 

العبلقات بُت أسويد أٛتد أمَت تكانت الذم كاف ٭تسب ماج موفدا من فرنسا من أجل تنظيم 

                                                           
 .312، ص المرجع السابق، فيج.جي.دم  1
 .01، ص المرجع السابق، بد الرٛتن بن عمار ٤تمد ع 2

3
 Martin-Saint-Jean-Yves, Un centenaire oublié, Eugène-Abdon Mage 

(1837-1869), RFHOM , Vol 57, N 207, Paris ,p 143. 
4
 Abdallah Ould Khalifa, La région du Tagant en Mauritanie L’oasis 

Tijigja entre 1660 et1960,Karthala, Paris,1998, p143. 
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غَت أف ماج عرب لؤلمَت بكار عن عدـ  ،الطرفُت حيث طلب منو إعادة جباية الضرائب القدٯتة
كما التقى ماج بالشيخ   ،يف حُت أنو على استعداد ألف يشعر حكومتو بذلك ،إيكالو أمورا كهذه

 سيد أٛتد البكام. 
 

 

  مBaul Soleillet: (1879) 1بول بعثة -5-8

، ك قد ٘تكن من آدرارعرب  اٞتزائرإُف  سانت لويسبرحلة من  "بوؿ"ـ قاـ 1879  يف
إال أنو أسر ك أرغم على العودة إُف سانت لويس، كبعودتو إُف  الًتارزة ك أكالد دليمٕتاكز إقليم 

باريس مت تكليفو ٔتهمة جديدة فركب ٨تو سانت لويس ك مكث بالًتارزة حواِف ثبلث أسابيع ك 
حيث أنو َف يستطع إ٘تاـ مشركع رحلتو الصحراكية، بالرغم من دخولو  أرغم بعدىا على العودة،

٘تكن من ٚتع كثائق مهمة حوؿ ىذا  بوؿإُف موريتانيا عدة مرات قدرت بأربعة ٤تاكالت، إال أف 
2القطر.

 

 

  م(1887) :(Camille Douls) 3كاميل دول  بعثة -5-9

                                                           
1 Baul Soleillet : ـ ك أكد على 1871بفرنسا، قاـ برحلة إُف الصحراء اٞتزائرية سنة1842أفريل  29كلد يف نيم

 ـ.ينظر:1886سبتمرب 10، تويف يف 1880-1878فكرة السكة اٟتديدية، زار السنغاؿ بُت سنيت
Jacques Valette ,Pénétration française au Sahara et exploration–le cas de 

Paul Soleillet, RFHOM, Vol 67, N° 248-249, Paris, 1980, pp253-254. 
2
 Gabriel Gravier,Voyage de Paul Soleillet à l'Adrar décembre 1879-mai 

1880, Nabu Press, Paris, 2010, p06. 
 كمشاؿ الصحراء جاب بفرنسا، 1864 أكتوبر 18 مواليد من فرنسي مستكشف Camille Doulsكاميل دول  : 3

 فرباير 6 تويف ا١تغاربة ، السكاف بُت يعيشوف الذين لؤلجانب ا١تنطقة إغبلؽ مت كقت يف الصحراء الغربية كاخًتؽ أفريقيا
 ينظر : .1889

Albert Roussanne, L'homme suiveur de nuages :Camille Douls, Saharien 

1864-1889, E. du Rouergue, Paris, 1991, p05. 
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متظاىرا بأنو رجل حكم مسلم  ـ بدأ كاميل دكؿ رحلتو األكُف ٔتوريتانيا،1887يف سنة 
حيث ٘تكن من مراقبة أسلوب عيش ىؤالء البدك، ك حصل على مقتطفات مهمة من الوثائق 

1حوؿ طباعهم كأخبلقهم ك عاداهتم، لكنو َف ٭تصل إال على القليل من الوثائق العلمية.
 

يعرب  جديدة رحلة مشركع بتنفيذ قاـ ،ك الثانية لرحلتو تصورا  كضع فرنسا إُف عودتو بعد
 يف زم تنكره خبلؿ من ىذا كل ك السنغاؿ، طريق عن يعود ك ٘تبكتو إُف ٯتضي ك ا١تغرب فيها

 السنة كيف  أدالئو، ك رفقائو طرؼ من خينق أف ذلك اٞتديد، مشركعو يكمل َف أنو إال مسلم
 كعلى ا١تغرب إُف ٔتهمة القياـ (Soller Charles)سوِف الفرنسية اٟتكومة كلفت نفسها

 2ٕتارية. ألغراض النقاط ىذه لدراسة أرغينك نون واد من كل جاب حيث ا١توريتانية الشواطئ
  :Fulcrand فولكرون بعثة -5-10

الستكشاؼ جزيرة "آرغُت" كدراسة الرٌأس  Anbeىو نقيب ىندسة أرسل رفقة ا١تبلـز 
 Bais du Lévrier. 3اجملاكر ٢تا ا١تسٌمى 

 مLéon Fabert: (1891) فابير  بعثة -5-11
فبدأ سلسلة من ٜتس رحبلت  من طرؼ حاكم السنغاؿ، كٌلف ٔتهٌمة يف ببلد الًتارزة

 ا١تستنقعات ا١توجودة فيو. ك الٌساحليطوط فاستكشافية يف موريتانيا اٞتنوبية فقاـ بدراسة ناحية آ
 مGaston Doneet( :1894) دوني بعثة -5-12
يف مهٌمة  كزير ا١تستعمرات ـ من طرؼ1894يف سنة  "ليوف فابَت"كلف ا١تستكشف  

اكالد أيب السباع كاكالد قاليم إكإذا أمكن أف يصل إُف ا١تغرب مركرا بالًتارزة مٌث ب آدرارالٌتعٌرؼ على 
 1، كبوادم الٌذىب، لكٌنها َف تنجح نظرا لنهب ىذه القافلة.دليم

                                                           
1
 Camille Douls, Voyage d'exploration à travers le Sahara occidental et le 

sud marocain-in Bulletin de la Société de géographie-,7
eme

 S, T.9, Société 

de Géographie, Paris, 1889,pp437-439. 
 .1 17ص السابق، المصدر جيلييو ، الرائد  2
 .314، ص السابقالمرجع فيج.جي.دم ،  3
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 مCoppolani: (1899)كبوالني   بعثة -5-13

 Xavier)كبوالين  كزافيي الفرنسي السوداف حاكم سابقا كلفكم ذكرنا 

Coppolani)  مشاؿ القاطنُت2 الطوارؽ ك )ا١توريتانية القبائل(البيضاف  قبائل التفاكض مع ٔتهمة 
 خضوعهم يعلنوف كجعلهم الدينية ،السياسية النظر كجهة من بدراستهم القياـك  الفرنسي، السوداف
3باٞتزائر. العامة الفرنسية اٟتكومة طرؼ من ماليا البعثة ىذه تدعيممت  كقد سلمية، بطريقة

 

  :Blanchet بالنشي بعثة -5-14
ضمت البعثة كبل من حيث ، 4"ببلنشي"ـ أرسلت بعثة علمية بقيادة 1900يف سنة 
الًتٚتاف أبو  ك  M.M.Deriensك اٞتيولوجي  Gouinot Gambetta الدكتور يف العلـو

كهتدؼ ىذه البعثة إُف دراسة الٌنواحي ا١تلحية يف سبخة اٞتل  عشركف قناصا،ك      ا١تقداد
إال أهنم  ،5ا١تليئة با١تلح (Biboikh) بيبواؾك٘تكنوا من استكشاؼ ناحية كا١تنخفضات اجملاكرة،

                                                                                                                                                                                
 .118ص المصدر السابق ،   جيلييو ، الرائد 1

 نظاـ ٢تم فيو، الداخلة جرمة كمنطقة النيجر هنر منحٌت مشاؿ يقطنوف ك اٞتماؿ يرعوف بدك الوسطى، الصحراء يف :الطوارق 2
 الرببر. كقبائل ٘تاما اٟترؼ أصحاب كطبقة سود كعبيد دينية لنظم خاضعة عشائر ك كتوابع نببلء إُف القبيلة يقسم طبقي

 4 ص ،السابق المرجع ،بدكم علي سا١تاف علي ينظر:للمزيد 
 .1 26ص السابق، المصدر جيلييو ، الرائد 3

4
 David Robinson , Sociétés musulmanes et pouvoir colonial français au 

Sénégal et en Mauritanie 1880 – 1920, Karthala, Paris, 2004, p274. 
5
 La rédaction , Mission Blanchet dans le Sahara, AG, Vol 09, N°46, Paris, 

1900, p376. 
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، فكاف آدرارَف يتمكنوا من مواصلة رحلتهم نظرا ١تا تعرضوا لو من ىجومات من طرؼ سكاف 
ككانت ىذه آخر بعثة على حسب قوؿ  ،1سانت لويس قبل إ٘تاـ مهمتهمعليهم العودة إُف 

    2 .» ...كأخَتا، كقبل احتبللنا ١توريتانيا مٌت إرساؿ بعثة علمية بقيادة ببلنشي...« "جلييػو":

 

ة أخرل باإلضافة إُف الرحبلت السالفة الذكر رحبلت استكشافي 1860كما عرفت سنة 
إف كانت ىذه كتلك ترمي اكتشاؼ ا١تناطق اجملهولة  من موريتانيا يف  ك، ال تقل أ٫تية عن سابقاهتا

 ،حُت تتحدث أ٫تية ىذه أك تلك بقدر االستفادة من ا١تعلومات اليت توصلت إليها كل منهما 
قدموا معلومات  ،فركاد كل الرحبلت اليت اخًتقت األراضي ا١توريتانية  ،من ىنا تتساكل النتيجة ك 

 م .أفادت من جاء من بعدى
 

استطاعت فرنسا أف  ،من ىذه الرحبلت االستكشافية  عليها ك من ا١تعلومات ا١تتحصل
غَت أف ىذه الرحبلت كشفت من  ،تعمل سجبل بالفوائد اليت ٯتكن أف تعود عليها من موريتانيا

يف حُت أف  ،ناحية أخرل النقاب عن بلد غريب من الناحية الطبيعية أكثر منو من الناحية البشرية
حيث كاف ٮتيل إليها أف موريتانيا مساحات  ،الرحبلت َف تدع الشك يراكد فرنسا من جديد  ىذه

ذلك التصور الذم كاف من ا١تمكن أف يستمر يف خياؿ الفرنسيُت لفًتة زمنية  ،قاحلة جرداء 
 3 طويلة .

الذم كاف على  دراية بأحواؿ   ىو كبوالين االستكشافية تبقى أىم ىذه الشخصيات لكن
أتقن الٌلغة العربية كاطٌلع على العادات كالٌتقاليد اإلسبلمية، كٯتكننا   قد موريتانيا ك  ا١تسلمُت يف
ىو أٌكؿ من مٌهد للٌسيطرة الفرنسية على القبائل ا١توريتانية بفضل تعاملو معهم،  كبوالينالقوؿ أٌف  

، حيث كانت مهمتو اليت أ٧تزىا من خبلؿ بعثتو إُف انيابل مٌهد أيضا لبلحتبلؿ الفرنسي ١توريت
                                                           

  26. ص ،السابق المرجع :٫تدم بن سعيد ٤تمد  1
 .1 19ص السابق، المصدر جيلييو ، الرائدينظر: 2
 .260-259، ص المرجع السابق٤تمد ا١تختار كلد السعد ،  3
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ببلد شنقيط لفرض السلم يف البيضاف، ىي الللبنة األساسية ١تشركع فرض اٟتماية الفرنسية على 
 1 موريتانيا ، من خبلؿ مشركعو الذم تقدـ بو لوزارة ا١تستعمرات الفرنسية.

                                                           
 .196-195 ، صالسابق المرجعإ٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت،  1
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 موريتانيا قبيل الحماية الفرنسية: -1

 أوضاع القبائل الموريتانية: 1-1

ـ  61يف حواِف القرف كانت منطقة ببلد البيضاف مكونة من ٜتسة إمارات ٤تلية تأسست 
تكانت  منها الًتارزة كالرباكنة كأدرار ك  ككيانات سياسية مستقلة يف نطاقات جغرافية ٤تددة،

٘تيزت ىذه اإلمارات بعدـ كجود سلطة مركزية حيث كانت تستمد قانوهنا من الشريعة ، ك 1كاٟتوض
رة اٟتركب، حيث كانت  كثىذه اإلمارات بالعداء كالتوتر ك اإلسبلمية، ك قد اتسمت العبلقة بُت 

2كل كاحدة  تسعى للحفاظ على نفوذىا يف ا١تنطقة .
 

 

منذ  خبلؿ ىذه ا١ترحلة اليت استقرت فيها هنائيا ،ك  بعد أف سيطرت فرنسا على السنغاؿ
ذلك الوقت أصبح الفرنسيوف يف ساف لويس ىم اٞتَتاف ا١تقربوف للقبائل ا١توريتانية، باٗتاذىم من 

، حيث تعاظم الوجود الفرنسي منذ ا للتوسع االستعمارم يف ا١تنطقةمركزا لقيادهتمدينة ساف لويس 
، حيث أرادت أف تستفيد 3تأسيس ىذه األخَتة، بدرجة أهنا أصبحت مقرا للحكم الفرنسي للببلد

حتكار استغبلؿ موارد ىذا البلد من كضعيتها ا١تمتازة على حدكد ببلد البيضاف ، لتتمكن من ا
،  َت يف ازدىار التجارة يف الصحراءخاصة ك أف اإلمارات ا١توريتانية كاف ٢تا دكر كبخاصة الصمغ، ك 

 4منشآتو االستعمارية. األجنيب ٔتحاربة مشاريعو ك كما اشتهرت أيضا ٔتقاكمتها الشديدة للتدخل 
 
 

                                                           
 .22، ص السابق  صدر، الم ومالنح خليل 1
 .58، ص، المرجع السابق  إ٢تاـ ٤تمد علي الذىٍت 2
 .35، ص المرجع السابقعلي بدكم علي سا١تاف ،  3
 .58، ص، المرجع السابق  إ٢تاـ ٤تمد علي الذىٍت 4
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من دخل ا١تباشر، خاصة أمور السكاف ك بدأ اٟتضور الفرنسي ٕتاريا قبل أف يتطور ليصبح الت
هذه ، ف 1ىيمنتهم عليهم ك خاصة عن طريق ا١تعامبلت التجارية مع األمراء ك ا١تشايخ  مث فرض

األرض كانت ال تزاؿ ٣تهولة لدل الفرنسيُت، خاصة ك أهنا عاشت فًتة طويلة من عدـ االستقرار 
ة ك االنغبلؽ منعها من التفاعل ٖتت تأثَت ٣تموعة من العوامل اليت فرضت عليها نوعا من العزل

 ، ك من بُت ىذه العوامل: 2 أثر ٔتا حو٢تاالتك 

  عدـ كجود سلطة مركزية تضبط حدكد الببلد ا١توريتانية بشكل دقيق نظرا لبلنقساـ السياسي
للببلد بُت ٜتس إمارات ٤تلية، شكلت كل منها كيانا سياسيا مستقبل لو امتداده اٞتغرايف ا١تتعارؼ 

 عليو .

 على نفسها، انغبلقا اجتماعيا ك كظيفيا رغم  ضعف ا١تؤسسات األىلية كانغبلؽ كل منها
 تعددىا.

  ،االنطواء ك قلة االتصاؿ بالعاـ ا٠تارجي بشكل ال يسمح ٢تا باالستفادة من ا١تتغَتات ا٠تارجية
ك ٢تذا ظلت موريتانيا بعيدة عن التأثَتات اليت توقظ الشعور الوطٍت، كتسمح بنضج القضية 

العائق الكبَت أماـ االنتعاش ك الشعور باٟتس الوطٍت ، الوطنية  حيث ظل تعدد الوالاءات ىو 
فاألمَت ال هتمو إال إمارتو ك شيخ الطريقة الصوفية ال يهتم إال ٔتريدم الطريقة ك ا١تتعاطفُت معها، 
ك بنفس الطريقة كاف اىتماـ شيخ القبيلة منصب على أفراد قبيلتو ، خاصة منهم الذين يدينوف لو 

شيوخ القبائل( ٖتكم عبلقاهتا  -شيوخ الطرؽ -ا١تؤسسات األىلية )األمراءبالوالء، فقد ظلت ىذه 
ا١تصاٌف اآلنية ك اليت تزكي يف نفس الوقت الصراعات فيما بينها، حيث َف يبقى شيء ٬تمعها إال 
الوالء اإلسبلمي الذم يفتقر إُف قطب يوحد جهودىا، ك ىو الدكر الذم ستحاكؿ أف تلعبو 

اٞتهود احمللية يف كجو ا٢تيمنة الفرنسية ، ٖتت شعار اٞتهاد اإلسبلمي  الطرؽ الصوفية، لتوحيد

                                                           
 .34، ص المرجع السابقعلي بدكم علي سا١تاف ،  1
 .13، صالمرجع السابق  كلد صدفن،٤تمد الراضي  2
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خاصة بعدما فشلت جهود الدفاع عن اإلمارات، نظرا لبلستهبلؾ من قبل يف ا١تواجهات مع 
 1اإلمارات األخرل .

لبلد، ليست دائما ببل مشاكل    كانت العبلقات التجارية الفرنسية مع السكاف احملليُت يف ىذا ا
، فالعمليات العسكرية َف يكن ٢تا  ىدؼ سول احملافظة على مصاٟتها يف الضفة اليسرل زاعاتكن

ضد العمليات القادمة من الشماؿ. لكن فرنسا ا١تشغولة بأمور أخرل آنذاؾ ال  2من هنر السنغاؿ
تريد اٟتصوؿ على موطئ قدـ يف الضفة اليمٌت للنهر، لكنها حاكلت يف نفس الوقت القياـ 

االستكشاؼ ا١تنهجي ١توريتانيا هبدؼ كضع قوائم ٔتوارد البلد الطبيعية  ، ٢تذا الغرض بدأ  بعمليات
الفرنسيوف ٖتديد عبلقتهم مع كل طرؼ ، حسب كضعية كل كاحد منها بغية إجهادىا أكال مث 

على ا٢تياكل الصورية استغبل٢تا ثانيا لصاٌف ا٢تيمنة اٞتديدة، فاتبعوا يف ذلك سياسة اإلبقاء 
ٖتطيم أم تعارض منها مع األىداؼ اٞتديدة، ك تفضيل ما ٮتدـ السياسة الفرنسية ؤسسات، ك للم

 3يف دكرىا التوسعي، لذا ٘تيزت عبلقاهتم هبذه ا١تؤسسات بالنشاط تارة ك اٞتمود تارة أخرل .

 :قبيل االحتالل العالقات الفرنسية بالقبائل الموريتانية -4-1

عاد التجار الفرنسيوف ،ـ 6864باستعادة فرنسا ١تراكزىا يف السنغاؿ عقب معاىدة باريس 
الضفة اليسرل  منك لكنهم كجدكا أف القبائل ا١توريتانية قد كصلت  ،الستئناؼ نشاطهم التجارم

                                                           
 .40، ص المرجع السابقعلي بدكم علي سا١تاف ،  1
،حيث يتجو مشاال ركىو ينبع من ىضبة الفوتاجلوف كىو نفس منبع هنر النيج كقد ٝتاه البكرم بنهر السوداف، نهرالسنغال: 2

 باال٨تدارإُف أراضي غينيا كنيجَتيا مث غربا يف السنغاؿ اليت تضم أغلب أجزائو ك يصب يف احمليط األطلسي كيتميز ٣تراه 
 أبو ينظر: كم من ا١تصب.350عمقو ثبلث أمتار ١تسافة  التدر٬تي يف ا١تنطقة الساحلية كىو قليل العمق حيث ال يتجاكز

 القاىرة، ،اإلسبلميدار الكتاب  ، دط،(و الممالك )المغرب في ذكر افريقية و المغربالمسالك  عبيد البكرم،
 دار اٞتماىَتية، ليبيا، ،1ط ،جزرىاجغرافية القارة اإلفريقية و القادر مصطفى احمليشي ك آخركف،  أيضا: عبد . ينظر182ص

 .159ص ،2000
 .41، ص المرجع السابقعلي بدكم علي سا١تاف ،  3
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رفضت السماح للفرنسيُت بإنشاء "،حيث احتكرت التجارة ك أكالو"لنهر السنغاؿ إُف منطقة 
ككاالت يف ىذه ا١تنطقة كما رفضوا قبوؿ ٦تثلُت أك مندكبُت فرنسيُت يف ببلدىم ، لذلك  أك  مراكز

اإلتاكات للقبائل ا١توريتانية  كاف على التجار الفرنسيُت تأمُت ٕتارهتم حىت ك لو أدل ذلك إُف دفع
من ، لذلك أبرمت فرنسا الكثَت كاف ٢تم نفوذ على مسلمي السنغاؿ  خاصة قبائل الًتارزة الذينك 

 ،1ا١تعاىدات مع القبائل ا١توريتانية تفاديا لتدىور ٕتارة الصمغ كا١تنافسة األكربية خاصة اإل٧تليزية
حيث عقدت بُت الطرفُت خاصة مع ملك أكالو كاليت تنص على دفع فرنسا مبلغا سنويا للملك 

مع زعماء باإلضافة إُف عقد معاىدة أخرل الفرنسيُت ٔتمارسة نشاطهم ،  مقابل السماح للتجار
 ،مؤكدة فيها على عدـ التدخل يف شؤكهنا الداخلية كاعًتافها بأحقيتها على أكالو 2الرباكنة كالًتارزة
 3ر.على ضفيت النه الًتارزة بالسماح كٛتاية ا١تشاريع الزراعية اليت تنشأ يف ا١تقابل تتعهد

أف األمراء ىم سادة  حكاـ اإلمارات ا١توريتانية على أساسقد بنيت العبلقة بُت الفرنسيُت ك ل
اء من أجل تأمُت التبادؿ التجارم، كقد األرض، ك أف الفرنسيُت ٕتار يدفعوف رسوما ٚتركية لؤلمر 
كيفا حىت أصبحت تشكل العمود الفقرم تطورت ىذه الضرائب مع الزمن كتنوعت كازدادت كما ك 

دالالهتا حيث ٖتولت من  القتصاد اإلمارات احملاذية لنهر السنغاؿ ، قبل أف يطرأ عليها ٖتوؿ يف
رسـو مستحقة إُف مكافأة من الفرنسيُت لؤلمراء ، ك كرقة رائجة يف يد اإلداريُت الفرنسيُت للضغط 

ىكذا ك  . ك إخضاع األمراء لشركطهم، فأصبحوا يدفعوهنا ١تن يرضيهم من ك ٯتنعوهنا عن خصومهم
تتمحور حوؿ ىذه الضرائب إذ كاف ـ، 61شيئا فشيئا أصبحت كافة النظم األمَتية يف هناية القرف 

التنافس عليها من قبل األمراء السبب الرئيسي يف كل اٟتركب، كما كاف الدافع ا٠تفي كراء أغلب 

                                                           
 .188، ص، المرجع السابق  ٤تمد علي الذىٍتإ٢تاـ  1
 .62، صالمصدر السابقالرائد جيليو،  2

3
 Hanoutaux Gabriel ,Martineau Alfred ,Histoire des Colonies Française et 

de l’Expansion de la France dans le monde, T4, Librairie Plon, Paris 

,1929,p94. 
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النزاعات بُت أفراد األسرة األمَتية الواحدة ، بغية استئثار كل فرد منها ْتصة األسد ، إذ اٗتذ منها 
 1 ٘تكنوا من التسرب للتحكم يف النظاـ األمَتم . الفرنسيوف كسيلة لتغذية الصراعات الداخلية ك

توالت ا١تعاىدات الفرنسية مع القبائل ا١توريتانية خاصة يف  ،تدعيما لسياسة حسن اٞتوار
اليت توضح حقيقة كاحدة ىي حرص فرنسا على مهادنة ك  ،ـ6818-6884الفًتة ا١تمتدة بُت 

منحتهم اٟتماية التامة بغية ٚتع الكم ا٢تائل من الذين  ،ا١تستكشفُتك  َت اٟتماية للتجارالقبائل لتوف
 2.راض خفية كانت تصبوا إليها فرنسااالقتصادية ألغفيما يتعلق بالبيئة االجتماعية ك ا١تعلومات 

كاف منصبا على عقد ا١تعاىدات مع القبائل ،إف االىتماـ الكبَت ٟتكاـ السنغاؿ اٞتدد 
كإرضائها ٔتجرد تقلده ل تفاؽ مع ىذه القبائحيث سعى كل حاكم جديد إُف اال ، ا١توريتانية

ك التجار الفرنسيُت إال أهنم اصطدموا  منصب اٟتكم ، ك على الرغم من جهود حكاـ السنغاؿ
بالقبائل ا١توريتانية بسبب التنافس على منطقة أكالو اليت اعتربهتا القبائل ا١توريتانية  ضمن مناطق 

 3" ٚتبت" أكالو  منطقة  من كريثة "٤تمد ٟتبيب"ارزة ـ  تزكج أمَت الًت 6818نفوذىا ، ففي سنة 
    بالتاِف أصبح للًتارزة نفوذ على الضفة األخرل من هنر السنغاؿ ، ك اقًتبوا من ا١تراكز الفرنسية ك 

ك كاف ىدؼ حكاـ السنغاؿ ك التجار الفرنسيُت يتلخص يف إبعاد الًتارزة عن منطقة أكالو بأم 
لكن ذلك َف يكن سهبل فاضطركا ١تهادنتها بقبوؿ دفع اإلتاكات ك منحهم  ، شكاؿشكل من األ

عقدت معاىدة سبلـ بُت الًتارزة ك حاكم السنغاؿ  6818مام  16ا٢تدايا السنوية، ففي 
 : 4ك جاء فيها ما يلي ، مقابل مكافأة سخية قدمها ىذا األخَت ألمَت الًتارزة

  ا١تنطقة.أف يلتـز أمَت الًتارزة ْتماية التجارة يف -

                                                           
 .41، ص المرجع السابقعلي بدكم علي سا١تاف ،  1

2
 Poulet Georges, Les Maures de L’Afrique Occidentale Française, 

Librerie Maritime et coloniale, Paris,1904,p152. 
3
 Hanoutaux Gabriel ,Martineau Alfred , op.cit, p101. 
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 منع رعايا األمَت من فرض إتاكات على التجار الفرنسيُت . -

 التعهد بعدـ إجبار ك تكليف التجار الفرنسيُت بدفع غرامة مالية مقابل شراء الصمغ . -

على األمَت ٛتاية ٚتيع األماكن اليت تقع فيها ا١تراكز التجارية ك معاقبة كل من ٭تاكؿ االعتداء  -
 1عليها.

يو و ب"لعل أكؿ حاكم فرنسي اٗتذ سياسة أكثر حزما يف ا١تنطقة ضد ا١توريتانيُت ىو ك 
ـ بدأ يف صد ىجمات القبائل ا١توريتانية 6844فمنذ عاـ  2(Bouet Willaumez) "كيلوميو

، ككانت سياستو ىذه ٔتوافقة الرب١تاف الفرنسي الذم 3بعد تكرار شكاكم التجار الفرنسيُت منهم
 "أكالو"، فقرر إنشاء حصن يف  ىؤالء التجار خاصة بعد أف تعددت شكاكيهم خشي تزايد نفوذ

بغية ٛتاية التجار الفرنسيُت ك على إثره شنت القبائل ا١توريتانية ىجوما على  "فوتا"آخر يف ك 
حاكما ( Faidherbe)"فيدرب"مستعمرة السنغاؿ، ك ظل اٟتاؿ على ما ىو عليو حىت ٣تيء 

ك قد أٚتع ا١تؤرخوف أنو أكؿ حاكم فرنسي حقق لفرنسا أطماعها ـ، 6844سنة  على السنغاؿ
التوسعية يف غرب إفريقيا، ك جاء تعيُت اٞتنراؿ فيدرب بعد فًتة من االضطرابات اليت شهدهتا 
فرنسا حيث كضع سياسة عامة للتوسع بأساليب ٥تتلفة معتمدا على اٟترب ك السلم ك أكؿ عمل 

هة الشماِف، خاصة ضد ىجومات القبائل ا١توريتانية من اٞتقاـ بو ىو تأمُت حدكد ا١تستعمرة 
 ،4اٞتنراؿ فيدربسة كقع صداـ بُت القول احمللية ك ْتسب ىذه السياكالتكركر من اٞتهة الشرقية ك 

اليت كصلت تعمرة األـ خاصة من جهة الشماؿ ك حيث الحظ بعد تعيينو أف ا٠تطر بدأ يهدد ا١تس
                                                           

 .40صالمرجع السابق ،  آخركف ،صبلح العقاد ك  1
ـ يف بريست بفرنسا، كاف ٣تندا يف 1808بويو سنة  لويس إدكارد كلد (: (Bouet Willaumezبويو ويلوميو  2

 ـ. ينظر:1871ـ، تويف سنة1842شعبة البحرية يف جنوب احمليط األطلسي ، عُت ٤تافظا للسنغاؿ عاـ 
La fondation de l’Eglise  -GabonRémi Bessieux et le -JeanMorel Gérad, 

, T1, Karthala, 1849-catholique à travers sa correspondance 1803

Paris,2007,p161. 
 .191، ص، المرجع السابق  إ٢تاـ ٤تمد علي الذىٍت 3

4
 Gaston Sonnet, Sahara et Soudan, imp Goseph Kugelnaun ,1880 ,p12. 
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فاستعمل القوة إلخضاع  يف ىجومها حىت ساف لويس مقر ا١تستعمرة، فوجو جهوده للقضاء عليها 
م ذاع صيتو الذ التكركر زعيم 1"اٟتاج عمر"كاجو خطرا آخر ٘تثل  يف مقاكمة  ىذه القبائل ك قد

، فخشي ٖتالف قول 3على الساحل  2(Mabaمابا  )هتديدات من جهة شرؽ السنغاؿ ك 
زاد ك  أف كبل منها أعلن اٞتهاد ضد الفرنسيُت ك أ٢تب ٛتاس السكافخاصة ك نطقة ا١تسلمُت يف ا١ت

 فرصة ٢تا تتاح أف القول قبل ىذه على القضاء ضركرة فيدرب رأل لذلك، 4أتباعهم بدرجة كبَتة 
 إتاه جديدة سياسة انتهاج فقرر ،5 با١تنطقة الفرنسية ا١تشاريع كتعرقل الفرنسيُت ضد التعاكف

 بتحذير كقاـ هبا اإلتاكات كافة ألغى أكالو ك ٔتنطقة التجارة حرية عن أعلن حيث ا١توريتانيُت،

                                                           
 الشرقي الشماؿ يف تقع منطقة كىي "تورك فوتا" يف "ألوار" بقرية ـ1797سنة كلد ؿطا عمر اٟتاج ىو :عمر الحاج  1

 أعاِف إُف امتدت إمرباطورية يكوف أف كاستطاع بالتكركر الوثنيُت ضد اٞتهاد حركة تزعم موريتانيا، كجنوب ٞتمهورية السنغاؿ
 ينظر:.السنغاؿ

Hogben .S.J., An Introduction To The History Of The States Of Northern 

Nigeria, Oxford University Press, Great Britain, 1967, p 60. 
 Hamahباه  حاما أك باه ٛتاه ،Mabahماباه  اك ٔتابو كذلك يعرؼ ، نيديوبوجا جاخو مابا ىو Maba : مابا  2

Bahتويف ـ، 19القرف منتصف يف افريقية بغريب اٞتهاد حركة تزعم ،)اٟتالية غامبيا ( ـ بسنغامبيا1 809، كلد سنة 
 :ينظر ـ 1867سنة

Alison Queen Charlotte, Maba Diakho and The Gambian Jihàd 1850-1890, 

Studies in West African Islamic history – The Cultivators of Islam, Vol 

02, Routedge, Great Britain, 1979, pp233-237. 
بغربي  اإلسالمية الحياة في ودورىا الجهادية اإلصالحية اإلسالمية جاخو مابا الشيخ حركة ،اهلل رزؽ مهدم أٛتد 3

  السعودية، العربية ا١تملكة الرياض، ،  12مج سعود، ا١تلك جامعة اإلسبلمية، ساتراالد ٣تلة ،( 1890-1850إفريقيا )
 .44 ص ، 2000

 1426رمضاف 13األحد بَتكت، ، 15538ع اٟتياة، دار معلومات مركز اٟتياة، جريدة ، الواحة ،الدغيم السيد ٤تمود  4
 .16ص  ، 2005 ىػ/ أكتوبر

 افريقية، قراءات ٣تلة ،العربية واللغة اإلسالمية الثقافة نشر في ودورىا )تورو فوتا (في اإلمامية الدولة ،يعقوب علي 5
 ،2011 سبتمرب -جويلية /ىػ 1432 رمضاف -رجب السعودية، العربية ا١تملكة الرياض، ، 09 ع اإلسبلمي، ا١تنتدل

 12ص
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 كالسطو النهر بعبور قاموا ا١توريتانيُت لكن ،1النهر من اٞتنوبية الضفة يف الدخوؿ من اٟتبيب ٤تمد
 ك٘تكن ٔتطاردهتمفيدرب  فقاـ ،2ٕتارة السنغاؿ ك اقتصاد على أثر ٦تا هبا، التجار ٦تتلكات على
 ٔتحمد دفع الذم األمر با١تنطقة فرنسا مصاٌف ٮتدـ جديد ٢تا شيخ كتعيُت أكالو إخضاع من

 ذىب حيث الرسـو زيادة شريطة بسبلـ إُف فيدرب ك العيش السلم طلب يف يرسل أف اٟتبيب
 ٟتبيب ٤تمد عمل مث كمن ذلك، فيدرب رفض لكن نواياه حسن لتأكيد لويس ساف إُف بنفسو

بتدمَت  يهدد أرسل ك عليها ا٢تجمات فشن السنغاؿ هنر يف اإلْتار من اٟتربية السفن على منع
 خطر دحر يف اٟتبيب ٧تحت ٤تمد إُف عسكرية قوة فيدرب بإرساؿػ ب دفع ٦تا الفرنسية، اٟتصوف
 فيدرب بعد مع مرة أخرل التفاكض اٟتبيب ٤تمد حاكؿ قد ك ،3النهر عن إبعادىم ك الًتارزة
 :4 التالية النقاط يف ٘تثلت بشركطو اليت فأرسل ، الفرنسيُت قوة ك شراسة مدل إدراكو

 .ا١توريتانية للقبائل فرنسا تدفعها اليت السنوية الضرائب زيادة -
 . السنغاؿ هنر على أقيمت اليت الفرنسية اٟتصوف ىدـ -
 با١تاء  الفرنسيُت تزكيد مقابل جديدة منشآت أية إنشاء بعدـ الفرنسيُت تعهد -

 .كاألخشاب

 على غاراتو يف الذم استمر الًتارزة أمَت شركط على يوافق فيدرب َف أف إُف اإلشارة ٕتدر
 من القرب إُف كصلك  السنغاؿ على عنيفا ىجوما اٟتبيب ٤تمد شن ـ1855ففي ، 5ا١تنطقة 

 أرىبت كقد بو، ا٢تزٯتة إٟتاؽ فيدرب يف ٧تح أين ـ 1857حىت ىجماتو كاستمرت لويس ساف
                                                           

 .7 ص ،السابق المصدر ،جلييو الرائد  1
2
 Hubert Deschamps, Histoire Général de l’Afrique Noire de Madagascar 

et les des archipels ( de 1800 à nos jours), T 2, Bordas, Paris,1973, p 60. 
3

Klein Martin.A, Breaking the Chains - Slavery, Bondage and 

Emancipation  in Modern Africa and Asia-, Library of Congress 

Cataloging-in Publication Data, U.S.A, 1993, p 167. 
 .86 ص ،سابق المرجع ،ذىٍت علي ٤تمد إ٢تاـ  4
 .77-76 ص  ص ،السابق ردالمص ،جلييو الرائد  5



 كثٌالَي ًاالعرعًاس انفشَغي يف يٌسيراَيا                                                                     انفصم انشاتع

192 
 

 أكؿ يف الفرنسيُت مع معاىدة ادكعيش قبيلة أمَت حيث كقع ،ا١توريتانية القبائل بقية ا٢تزائم ىذه
 الفرنسية التجارية الوكاالت على قصره ك الصمغ بيع فيدرب أماكن حدد منهاك  ـ 1857 نوفمرب
 ا١تنطقة على يسيطركف كانوا الذين علي أكالد قبائل مع أخرل معاىدة ىذه ا١تعاىدةت كتل ،فقط

1(Saldé)سلدية  بُت الواقعة
   2.(Kaedi) كيدم ك 

 ١تهاٚتة استعد ـ 1858 يف أنو إال اٟتبيب ٤تمد ىزٯتة من الرغم فعلى للًتارزة بالنسبة أما
 بأعاِف السنغاؿ، الفوضى إثارة يف بدأ عمر اٟتاج أف ذلك يف ساعده ك ،أخرل مرة الفرنسيُت

 فيدرب سارع ا١تسيحيُت، لكن الفرنسيُت حملاربة معو التعاكف اٟتبيب ٤تمد على األخَت ىذا كاقًتح
 لنهر قبيلتو عبور بعدـ تعهد الذم،  ٤تمد اٟتبيب مع معاىدة فعقد استفحالو قبل ا١توقف ٔتعاٞتة

 احًتاـ على كافق كما السنغاؿ، لنهر اليسرل الضفة مهاٚتة كعدـ ،3مسلحة كىي السنغاؿ
 عدـ مع الطرفُت بُت العبلقات تدعيم ك أكالو على الفرنسية باٟتماية كاالعًتاؼ الفرنسية التجارة
 4سنوم لو. مبلغ بدفع فرنسا تتعهد  ا١تقابل كيف األسواؽ على التجارة طرؽ اعًتاض

 يف الفرنسي فيدرب سببا اٟتاكم مع اٟتبيب ٤تمد الًتارزة أمَت أبرمها اليت ا١تعاىدة كانت
 من القتلة بقتل "سيدم » ابنو البكر فقاـ بقتلو، إخوتو أبناء قاـ حيث ـ، 1860 سنة اغتيالو

                                                           
1 :Saldé ينظر: .لويس ساف ٔتنطقة السنغاؿ لنهر الشرقية الشمالية اٞتهة يف تقع قرية 

Borius.A, Les Maladies de  Sénégal-topographie, climatologie et 

pathologie de la partie de la cote occidentale  d’Afrique comprise entre le 

cap Blanc et le cap Sierra-Leone, Librairie J.-B. Bailliere et Fils, Paris, 

1882, p 34. 
 ا٠تامس القرف إُف كهيدم نشأة تعود الٌسنغاؿ، بنهر فورفوؿ كادم اقًتاف عند تقع موريتانية، مدينة Kaedi: كايدي  2

عبدالقادر  : ينظر .مهٌمة كقلعة فرنسٌية حاميةه  هبا ككانت الفرنسي االستعمار فًتة خبلؿ كاضحةو  بصورةو  برزت عشر، لكٌنها
 .161،صالمرجع السابق ك آخركف،    مصطفى احمليشي 

3
 Hubert Deschamps , op.cit, p 63. 

4
 Beslier G.G., Le Sénégal - L'Antiquité, Les arabes et les empires noirs, 

La colonisation européenne du XVIe au XVIIe, L'ère négrière, La France 

colonisatrice au Sénégal, L'oeuvre des missions, Formation de l'Afrique 

Occidentale Française-, Payot, Paris, 1935, pp141-142. 
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 كاألمن االستقرار عرفت اليت القبيلة حكم مقاليد كتوُف ذلك يف ساىم من ككل عمو أكالد
 الفرنسي للنفوذ التصدم يف كالده سياسة كاتبع اجملاكرة، ا١توريتانية القبائل مع اٟتسنة كالعبلقات

 للقبيلة حكمو أف إال ، اليسرل السنغاِف النهر ضفة مناطق من كغَتىا لويس ساف ٔتدينة ا١تتنامي
 أخيو ١تقتل "أعل" أخوه فانتقم ـ، 1871سنة بقتلو" ساَف أٛتد" أخوه قاـ حيث طويبل يدـ َف

 بإسعاؼ تعهد حيث ـ، 1877سنة الفرنسيُت مع معاىدة بعقد كقاـ اٟتكم كتقلد ـ 1873سنة
 ٔتوجبها أخرل معاىدة ـ 1879يف أفريل كقع ك لسلطانو، ا٠تاضعة الشواطئ يف الغرقى البحارة

 الرسم استبداؿ كمت ،1(Dagna) "داجنا"٤تطة  على مقصورة كغَت حرة الصمغ ٕتارة أصبحت
 يسعى كاف اٟتبيب ٤تمد ابن أعل فاف كمع ذلك النيلة قماش من قطعة 1200 ب سنويا احملددة
 مع معاىدة الرباكنة أمَت كقع السنة نفس كيف أكالو، إقليم استعادة خبلؿ من الًتارزة قبيلة لتنظيم
(Podor)بودكر ٔتحطات الصمغ احتكار ٕتارة إلغاء ٔتوجبها مت حيث الفرنسي اٟتاكم

سلدية  ك 2

 من قطعة 2000 قدره بتعويض القدٯتة العرفية الرسـو كمت استبداؿ الببلد كافة على كتعميمها
 احتكار عدـ تقتضي الفرنسي اٟتاكم مع معاىدة دكعيشإ أمَت كقع ـ 1880كيف النيلة، قماش
 .الببلد كافة يف ٘تتد َف أهنا إال نفوذه ٤تطات يف الصمغ ٕتارة

 ـ 1886 ففي الًتارزة، قبيلة يف قائمة تزاؿ ال االغتياالت سلسلة أف إُف اإلشارة ٕتدر
 مع بقتلو قاـ حيث سيدم، بن فاؿ ٤تمد أخيو ابن طرؼ من اٟتبيب ٤تمد ابن أعل األمَت اغتيل
 حملمد األصغر االبن ساَف أعمر قاـ قليلة شهور كبعد ساَف، أٛتد ماعدا أكالده كٚتيع زكجتو
 فاؿ ٤تمد أخيو ابن بقتل أعل ألخيو مناصرين ٚتع يف ٧تح أين لويس ساف إُف فر الذم كب،اٟتبي
 سنة بالسنغاؿ الفرنسي اٟتاكم مع معاىدة كقع ك القبيلة حكم منصب فتقلد سيدم، بن

                                                           
 :ينظر.كلم 100حواِف لويس ساف عن تبعد تابعة بالسنغاؿ منطقة ىيDagna:داجنا 1

28        Borius. A, op.cit, p  
 Ibid, p32:  .نظري .لويس ساف ٔتدينة تقع كىي السنغالية ا١تناطق أقدـ من:  Podorبودور 2
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 كأمن حرية ضماف إُف إضافة ،للنهر اليسرل الضفة يف لو حق كل عن ٔتوجبها يتنازؿ،  ـ1887
 1النيلة . قماش من قطعة 1500 برسم ا١تقابل يف متمسكا الغرقى ك إسعاؼ الصمغ ٕتارة

 القبيلة حكم على توالوا الذين األمراء بقية عن الًتارزة أمَت"  ساَف أعمر "خا٘تة ٗتتلف َف
 ٔتساعدة أسرتو مذْتة من ٧تا الذم "اٟتبيب ٤تمد ابن اعل ابن ساَف أٛتد "قاـ فقد قبلو، من

 ـ، 1893 سنة القبيلة حكم منصب كتقلد قتلو أف إُف "ساَف أعمر "عمو ك٤تاربة ٔتهاٚتة أقربائو
السود  مزارع ٛتاية أجل من ـ 1895 سنة بالسنغاؿ الفرنسي اٟتاكم مع معاىدة عقد ذلك كبعد

الفرنسيُت  مع معاىدتو الرباكنة أمَت "أعلي سيد " جدد نفسها السنة كيف للنهر، اليمٌت الضفة يف
 معاىدة توقيع"  ادكعيش ""شيخ "بكار قرر ا١تقابل كيف ، معهم حسنة عبلقات "أٛتد" ابنو كأقاـ

 2الفرنسي. اٟتاكم سلم مع

 كالقبائل الفرنسيُت التجار بعض بُت  ٕتارية عبلقات ىناؾ كانت  أنو بالذكر اٞتديرك 
 السلطات عقدهتا اليت ا١تعاىدات ك كاالتفاقيات رٝتية صفة العبلقة ٢تذه تكن كَف ،ا١توريتانية
 يعرؼ ما إطار يف القبائل لزعماء سنوية ىدايا بتقدًن التجار من تعهدا كانت ك إ٪تا ،الفرنسية
القبائل  مع التجارة باستمرارية للتجار اٟتكومة ٝتحت حيث الطرفُت، بُت التعامل بأساس

 3ٟتمايتو. اٟتكومة تدخل دكف ا٠تاصة مسؤكليتهم على لكن ا١توريتانية

 :كبوالني و االحتالل الفرنسي في موريتانيا  2-

ـ كانت 1900فحىت عاـ ، ترٌدد الفرنسيوف كثَتا يف طريقة جدكل إخضاع موريتانيا ٢تم 
اٟتكومة الفرنسية قد أكلت عناية خاصة بدكؿ الساحل مثل تشاد كىي ا١تناطق اليت استولت 
عليها، أما موريتانيا فقد أ٫تلتها ظنا منها أهنا إقليم ضحل ال يساكم نفقاهتا العسكرية ك مضيعة 

                                                           
 .83ص  ،السابق المصدر ،جيلييو الرائد  1
 .84ص،  وسنف 2

3
 Poulet Georges, op.cit, p153. 
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لكن رغم ذلك  ألخرل ،للوقت ليس إال، لذلك جاء استعمارىا متأخرا عن األقاليم اإلفريقية ا
فقد كضعت فرنسا على سبيل االحتياط ثبلث مراكز عسكرية ١تراقبة الطرؽ التجارية ا١تؤدية إُف 

ك ا١تركزين اآلخرين للسيطرة على الرباكنة ك الًتارزة اللتُت تعترباف من القبائل ا١توريتانية  ،تكانت
ٌتنافس مع ا٧تلًتا كإسبانيا على إفريقيا، االعتبارات اإلسًتاتيجية على ال قبل أف ٕتربىم،  1الكربل

                                                                                   2كأصبحت تبحث عن طريقة تربط هبا ا١تستعمرتُت القدٯتتُت ٢تا )اٞتزائر كالسنغاؿ(.

الكشفية يف النصف الثاين من كٯتكن رد بداية احتبلؿ موريتانيا ك استعمارىا إُف البعثات 
بغرض اٟتصوؿ على ا١تعلومات الضركرية لتمكُت ا١تستعمر من  ،القرف التاسع عشر ا١تيبلدم

أ٫تٌية رحبلتو  ك تكمن،  3استغبلؿ خَتات الببلد. ك تعد بعثة كبوالين آخر ىذه البعثات ك أ٫تها
حيث تكللت ٔتشركع قدمو ،  4موريتانيااٟتكومة الفرنسية ككزارة ا١تستعمرات أل٫تٌية ضٌم أهٌنا نٌبهت 

كبوالين  لوزارة ا١تستعمرات كضع فيو ا٠تطوط العريضة الحتبلؿ موريتانيا، ك اليت سبق ك أف مهد 
لو الطريق خبلؿ مهمتو اليت قادتو إُف منطقة السوداف الغريب الفرنسي ، من خبلؿ اتصالو ٔتوريتانيا 

استقبلو فيها البيضاف ْتفاكة نظرا لثقافتو  ، 5السنغاؿعند الضفة اليمٌت لنهر  1898منذ أكؿ مرة 
إقناعهم حبلت ىو استقباؿ زعماء القبائل ك اإلسبلمية الواسعة، ك كاف ا٢تدؼ الرئيسي من ىذه الر 

، ما مكنو إقناعهم من خبلؿ جوالتو با١تنطقةك استطاع حينها  بضركرة االنضواء ٖتت لواء فرنسا، 
 كافية ك متنوعة تتعلق بالناحية   ٚتع معلومات على أرض الواقع أ٫تها من ٖتقيق العديد من النتائج 

                                                           
 .195،ص  المرجع السابقإ٢تاـ ٤تمد الذىٍت،  1
 .261، المرجع السابق٤تمد ا١تختار كلد السعد،  2
 .57ص، المرجع السابق، علي سا١تاف البدكم 3
 .195-194، ص ص  المرجع السابقإ٢تاـ ٤تمد ذىٍت ،  4
 .20ص، المرجع السابق، ٤تمد السعيد بن ٫تدم 5
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للبدء يف رسم ٥تطط كبَت يضع من خبللو ا٠تطوط العريضة  عن موريتانيا ، ثنوغرافيةاالغرافية ك اٞت
   .1الحتبلؿ الببلد ك َف يبقى لو سول موافقة اٟتكومة الفرنسية على ذلك

الٌلغة العربية كاطٌلع على  وناتقإ ْتكمكاف كبوالين على دراية بأحواؿ ا١تسلمُت يف موريتانيا 
العادات كالٌتقاليد اإلسبلمية، كٯتكننا القوؿ أٌف كبوالين ىو أٌكؿ من مٌهد للٌسيطرة الفرنسية على 

  3 ريتانيا.، بل مٌهد أيضا لبلحتبلؿ الفرنسي ١تو 2 القبائل ا١توريتانية بفضل تعاملو معهم

كبوالين ذا األصوؿ   على ىذا الوضع بالغ التعقيد ظهرت شخصية خارقة للعادة، كزافيي
ك مداـك على  الذم رحل عنها منذ كاف يف العاشرة من عمره ٨تو اٞتزائر يتقن العربيةالكورسيكية ك 
. فهذا ا٠تبَت ا١تميز يف شؤكف اإلسبلـ يقرأ 4تفاسَته كاف فيو ما يغرم البيضاف قراءة القرآف ك 

 النصوص العربية، كىذه الصفات رفعت من شأنو عند ىذه القبائل ك قد اتصل ٔتوريتانيا أكؿ 

نٌقل ـ حيث ت1899ـ ك1898كاف كبوالين قد قاـ برحبلت إليها سنيت  ،ككما ذكرنا 
ـ بالقياـ بعدة رحبلت 1898، ككما ذكرنا سابقا فقد قاـ كبوالين منذخبل٢تا يف موريتانيا

كٯتكننا القوؿ أف مهندس ىذه ا٠تطة ىو كبوالين الذم أقنع اإلدارة الفرنسية على استكشافية 
  احتبلؿ األراضي ا١توريتانية.

إقناعهم من خبلؿ جوالتو كتفاكضو مع شيوخ بعض القبائل البيضانية كاليت استطاع حينها 
، ما مكنو من ٖتقيق العديد من النتائج على أرض الواقع أ٫تها ٚتع معلومات كافية با١تنطقة

متنوعة  تتعلق بالناحية  اٞتغرافية كاالثنوغرافية عن موريتانيا، ككذا تقدٯتو لوزارة ا١تستعمرات تقريرا ك 
                                                           

 .50، ص المرجع السابقعلي بدكم سا١تاف ،  1
 .96، ص المصدر السابقالرائد جيليو ،  1
 .260، ص المرجع السابق٤تمد ا١تختار كلد السعد،  2

3
 Gnoakane Adama, La Colonie du Sénegal et les Emirats du Sud-ouest 

Mauritanien à la fin du 19
eme

siècle, Département d’histoire,Université de 

Nouakchott, p23. 
4 Geant Désiré Vuillemin, Coppolani en Mauritanie..., op.cit, p 291. 
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 ك ما ثاينيعد  كمسودة مشركع فرض اٟتماية على موريتانيا  كما سبق ك أف ذكرناه يف  الفصل ال
دأ رد مت قبوؿ ا١تشركع من طرؼ كزارة ا١تستعمرات كبأخذ ك كبعد  تداعيات.تبعو من جدؿ ك 

ٔتقتضى االتفاؽ الربيطاين  حصلت فرنسا، خاصة بعد أف التحضَت لتجسيد مشركع كبوالين
ـ على األراضي الواقعة جنوب ا١تتوٌسط، ككاف معٌت ىذا االتفاؽ أٌف أراضي 1890الفرنسي لعاـ 

 1انيا اعًتفت هبا بريطانيا كمناطق نفوذ فرنسية.موريت

مٌت تكليف كبوالين اٌلذم كاف معركفا بدراساتو اإلسبلمية بالٌتفاكض مع قبائل البيضاف 
كالطوارؽ كالقياـ بدراستهم من كجهة الٌنظر الٌسياسية كالٌدينية، ككاف ىدفو ىو مسا١تة القبائل 

القياـ بو يف  عمكالٌدكر اٌلذم تز  ،ساين يف العاَف اإلسبلميكالٌتفاكض معها كإقناعهم بدكر فرنسا اإلن
 أرض البيضاف. 

ـ كانت القبائل البيضانية األساسية اٌليت تقطن مناطق الٌنفوذ الٌسوداين قد 1899كيف سنة 
أعلنت خضوعها كأصبحت ملزمة بدفع رسـو االنتجاع كالعشور، فاستطاعت الٌدبلوماسية 

عومة بعمليات ضٌباط من الٌساحل أف تضع حٌدا ٢تذه الوضعية الٌصعبة دكف الكبوالنية ا١تهٌيأة كا١تد
 (Arnoudمقاكمة كال قتاؿ، مٌث ذىب كبوالين إُف ببلد الطوارؽ مصحوبا ٔتساعدة من "أرنو" )

  2فوصل إُف "٘تبكتو" مثٌ زار قبائل الٌرٌحل يف إقليم "آزكاد".

ركايات بعض ا١تؤٌرخُت، ىو الذم ناؿ بوصوؿ كبوالين إُف الٌسنغاؿ أك إُف فرنسا حسب 
،فقد عرض مشركع احتبلؿ موريتانيا  ك قد أكد، االحًتاـ ك االعًتاؼ ٓتربتو يف شؤكف البيضاف

على اٟتاكم العاـ لغرب إفريقيا، لكٌن ىذا األخَت عارض ا١تشركع كما عارضو الٌتٌجار الفرنسيوف 

                                                           
 .20ص، المرجع السابق، ٤تمد السعيد بن ٫تدم 1

 .101، ص المرجع السابق٤تمد بن عبد الرٛتن بن عمار ،  2
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ٌسلطة الفرنسية حىٌت ٭تتكركا ٕتارة الٌصمغ ككذلك اٌلذين كانوا يفٌضلوف بقاء موريتانيا بعيدة على ال
 1 َف تلق الفكرة ترحيبا من كزارة ا٠تارجية الفرنسية العتبارات دبلوماسية.

 مشروع كبوالني الحتالل موريتانيا: -2-1
يعد مشركع موريتانيا الغربية اٟتلم الذم شغل مساحة كبَتة يف الدبلوماسية الفرنسية، حيث  

االستعمارية تعمل على تكوين إمرباطورية استعمارية كربل يف مشاؿ ك غرب إفريقيا، كانت فرنسا 
 2ك َف يتم ٢تا ذلك إال باحتبلؿ موريتانيا اليت ٘تثل حلقة كصل أساسية بُت الطرفُت.

ٯتكن القوؿ إف شهادة ميبلد  بنهاية مهمة كبوالين يف ببلد البيضاف ك تقريره حوؿ ا١تهمة ،
الذم نظم "باسم موريتانيا  ا١تستعمرات قرار كزيرب ،ـ1899ديسمرب  27موريتانيا ىي رٝتيا تاريخ 

 سأر   حىت مبكتوو ت ك امغ بُت الواقعة كا١تناطق، السنغاؿ لنهر اليمٌت الضفة ا١تناطق من 3"الغربية
 على تراا١تستعم كزير  أكد كقد ، ئرمااٞتز  اٞتنوب حىت مشاال ا١تغربية التخـو ك من ، غربا جويب

، فكما سبق كأف 4 كوبوالين سلطة ٖتت سياسيا ستوضع الغربية ١توريتانيا ا١تشكلة ا١تناطق ىذه أف
َف يكتف باٟتصوؿ على الذم ك ، بنجاح كبَت كبوالين  مت تأسيس بعثةذكرنا يف الفصل الثاين فقد 

االجتماعية فحسب، كلكنو ٧تح أيضا يف اٟتصوؿ من القبائل اليت  معلومات قيمة من كجهة النظر 
على دفع اشًتاكات اٟترب كجعلها تقبل ة فرنسا ،حيث أقنعها كانت حىت اآلف متمردة على سلط

. إف التقرير الرائع جدا الذم أشار فيو السيد كبوالين إُف أسباب مهمتو ٭تدد  ،٣تموعة من الرسـو
ور قبائل ا١تلية الظركؼ اٟتالية لسياستنا فيما يتعلق بسكاف كفعا مبلئمةبوضوح مدل عدـ 

كىو يبُت أف تلك القبائل اليت ضعفت كقسمت كما ىي، قادرة على تقدير التناقضات  ،طوارؽالك 

                                                           
 .21ص، المرجع السابق، ٤تمد السعيد بن ٫تدم 1
 .30، ص  المرجع السابق ا٢تيبة كلد سعد أبيو ، 2

3
  Joseph Roger De Benoist, Eglise et pouvoir colonial au Soudan 

Française –Administrateurs et missionnaires dans la Boucle du Niger 

(1885-1945), Karthala, Paris,1987, p67. 
4

 .2 ص ،السابق المرجع ،٫تدم بن سعيد ٤تمد  
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كسوؼ يتم اٟتصوؿ على ىذه القبائل للسيطرة الفرنسية يف أقرب ، ا١تتكررة جدا ١توقفنا ٕتاىها
التنظيمية كفق مشركع  اف الشاسعة إُف دراسة الظركؼ العملية ىذه البلد ضعكٯتكن أف ٗت .1كقت

 ستند إُف األسس التالية: الذم ي كبوالين

 .الفرنسية االستعمارية لئلدارة سندا توفر متجانسة ٣تموعة يف البيضاف توحيد -

 ا١تغرب يف كمصاٟتها الفرنسية التجارة كتنمية كالغربية الشمالية إفريقيا يف تاا١تستعمر  تأمُت -
  2.ءار حالص يف ٤تكمة سياسة إتباعك 

 .األكركبية القول طرؼ من سريا يدعم الذم ا١تغرب عداء ٕتنب -

 .1903 سنة من ابتداء البيضاف مناطق ٥تتلف يف ئبراالض جباية تنظيم -

 ا١توريتاين اجملتمع يف كالسياسة الدينية ١تكانتهم ا نظر  حساف بٍت كفة على الزكايا كفة ترجيح -
 .ا١توريتاين باالًت  كامل على نفوذه بسط هبدؼ كىذا

 ا١توريتانية األسر يف ا٠تصـو لتعزيز كىذا الذم موريتانيا يف السائد احمللي االجتماعي النظاـ ـااحًت -
 .فيها الفنت بذر خبلؿ من

 .اجملموعة زعامة على تتنافس اليت الدينية أك احملاربة األسر يف كتطبيقها تسد فرؽ سياسة -

 ٛتاية خبلؿ من ا١تنافذ سد أساسها ىادئة سياسة على تعتمد عسكرية تيجيةاإسًت  تبٍت-

  . ا١تناىل سةاٟتر  الريفية الطرؽ تقاطع عند تقاـ كز،را ا١ت من بسلسلة السنغاؿ

  .الشماؿ من دخو٢تا من بدال اٞتنوب من موريتانيا اجتياح -

 

                                                           
1
 Robert Arnaud , op.cit , p37.  

2
  Xavier Coppolani , , Mauritanie Saharienne..., p55 
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 :المشروع بين الرفض و القبول 
قد  كزير ا١تستعمرات ، فرغم أف َت ك٣تموعة من التداعياتتبعو جدؿ كبإال أف ىذا ا١تشركع 

الغربية ستكوف يوما ما ٖتت سلطة كبوالين بصفتو  ٖتت اسم موريتانيا أف األراضي ا١تؤلفة أكد 
كعارض  قويا رفضا رفضو ا١توضوع  ىذا حوؿ استشارتو بعد العاـ اٟتاكم أف إال ،حاكما مقيما

 ،اكار ك لويس ساف ٕتار من ٢تا يتعرض كاف اليت الضغوطات بسب كىذا ،فكرة ٕتسيد ا١تشركع 
حيث اصطدـ ٔتقاكمة من طرؼ التجار يف ساف لويس ، الذين ال يركف يف ا١تشركع من أساسو 

، حيث كانوا يفضلونبقاء موريتانيا بعيدة عن السلطة ة مضرة للغاية ٔتصاٟتهم التجاريةسول مغامر 
( Delcassé) دلكاسي ا٠تارجية الشؤكف كزير أما،  1سية الفرنسية العتبارات دبلوما

 أبدل فقد 2
 ىذه يف ْتقوقهما تطالباف كانت إسبانيا ك اإ٧تلًت  من كبل أف ذلك ،الفكرة ىذه ءزاإ ٖتفظات

 الفرنسية اٟتكومة قامت ذلك اثر كعلى بعد، ٖتدد َف اليت 3)الذىب كاد ك جويب سرأ ( ضيار األ
كأثناء ذلك  موريتانيا، أرض يف منهما كل نفوذ مناطق ٖتديد أجل من اإلسباف مع ٔتفاكضات

ضبط مناطق نفوذ كل من ـ، بتحديد ك 1900بانيا يف جويلية اسحصل اتفاؽ بُت فرنسا ك 
بعد ذلك أصبحت الكتلة ا١توريتانية ضمن مسؤكلية الدكلتُت  الدكلتُت يف أرض البيضاف،

 :على االتفاؽ مت الطرفُت، بُت 1900 مام 27 يف ا١توقعة االتفاقية كٔتوجب البلتينيتُت.

 ٯتر الذم اٞتل ملح كيبقى لفرنسا، تركت اليت اٞتل سبخة حوؿ مينحٌت اٟتدكدم ا٠تط أف
 .التصدير لرسـو ا٠تضوع دكف اإلسبانية باألقاليم

                                                           
1

 .21 ص ،السابق المرجع ،٫تدم بن سعيد ٤تمد  
2
 التقارب مهندسي أحد كىو فرنسي سياسي بفرنسا، 1852 مارس يف كلد بيَت، دلكاسي تيوفيلDelcassé:  دلكاسي 
 ينظر: 1923 فيفرم  21 يف تويف الوفاؽ، معاىدة توقيع إُف أدت اليت بريطانيا ك   فرنسا بُت

Jean-Philippe Zanco , Dictionnaire des Ministres de la Marine 1689-1958, 

SPM, Paris, 2011,p325. 
3
 Xavier  Coppolani , Mauritanie Saharienne... , p56. 



 كثٌالَي ًاالعرعًاس انفشَغي يف يٌسيراَيا                                                                     انفصم انشاتع

201 
 

La bais Lévrier السلوقي خليج يف الصيد ْتق إلسبانيا يعًتؼ -
   .1 

 من ا٠تاضعة غَت اإلقليم يف ملجأ عن يبحثوف الذين ا١تهاٚتُت كمعاقبة متابعة يف اٟتق -
 2.اجملاكرة الدكلة أقاليم

 الذم مشركعو جعافر  السنغاؿ مستعمرة يف كالتجارة تااإلدار  الدكؿ، مصاٌف كبوالين أدرؾ
 21 العرض خط يتجاكز لن الشماؿ كيف ر،اأدر  ك تكانت موريتانيا، سهل على يقتصر أصبح
 ذلك اثر كعلى فكرتو، لتجسيد 1901 مارس يف لويس ساف إُف تنقلف ،3يبودنوا سأر  أم مشاال

 السياسة يف النظر إلعادة،  اجمللس رئيس طرؼ من ـ 1901 جويلية 6 يف ريةاكز  ٞتنة تشكلت
 حيث من سواء ،الفرنسية الغربية أفريقيا ك ئرااٞتز  قضية يف النظر كبالتحديد موريتانيا بأرض ا٠تاصة
 سةادر  بية،اًت ال التدابَت ككضع ،4 اجملاكرة األجنبية الدكؿ منظور من أك ا١تنطقتُت بُت العبلقة

 للنفوذ التابعة ا١تواقع ا١تناطق تنظيم إلعادة برنامج إعداد ك ا١تواصبلت، ككسائل البينية العبلقات
 الداخلية ءراكز  تضم كانت ك ، 1901أكتوبر 14 يف مرة ألكؿ اللجنة فاجتمعت ،5الفرنسي
 رئيس الفرنسية، الغربية كإفريقيا ئراللجز  العامُت اٟتكاـ ، تاا١تستعمر  ي مفوض ا٠تارجية، كالشؤكف
ك مع التقرير اليت  ،6كوبوالين موريتانيا بتنظيم ا١تكلف ا١توظف ك الداخلية رةزابو  ئرااٞتز  مكتب

ـ ك بإيعاز منو أكصى أف يكوف االحتبلؿ 1902قدمو ىذا األخَت إضافة إُف تقرير مارس 

                                                           
1  : La bais Lévrier ينظر: الغربية الصحراء مع اٟتدكد من بالقرب موريتانيا، غرب مشاؿ يف كاسع خليج 

Jean-Claude Klitchkoff, La Mauritanie aujourd'hui, Éditions du Jaguar, 2e 

éd, Paris, 2003,p169. 
2
 .12 ص ،السابق المصدر ،جيلييو الرائد  

3  Xavier oppolani, Mauritanie Saharienne..., op.cit,p56. 
4
  Sidi Mohamed Ould Mohamed, L’évolution de la pêche en Mauritanie 

depuis l’indépendance à nos jours (1960-2009), Thèse de Doctorat, 

Spécialité Histoire Contemporaine, UFR Langues, Arts et Sience Humaines, 

ULR, Paris, 2010, p14 
 .102، ص المرجع السابق٤تمد بن عبد الرٛتن بن عمار ،  5

6
  Georges Coppolani, op.cit, p151. 
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 ـ 1902مارس يف اتقرير  اللجنة قدمت حيث،  1بالتدريج ك أف يكوف يف نفس الوقت سلميا
 ىو ما يفوؽ للموريتانيُت كاألخبلقي الفكرم الثقايف ا١تستول أف  كبوالين من كبإيعاز فيو توضح

 الذم االجتماعي كضعهم ك البدائية كعاداهتم بدينهم تعلقهم إُف إضافة الشمالية إفريقيا يف عليو
 اللجنة أكصت كعليو الوسطى، القركف يف األكركبيُت أسبلؼ حضارة من أرفع حضارة عن يكشف

 البيضاف بشؤكف ا٠تاصة ا١تصلحة أنشئت الغرض ك٢تذا كبالتدرج، سلميا االحتبلؿ يكوف بأف
 مصلحة إنشاء إُف ذلك بعد بادر الذم عملو لدعم لكبوالين مسؤكليتها كأسندت ،)ا١توريتانيُت(

 يف لويس بساف االلتحاؽ قبل تاللمستعمر  عاما أمينا بتعيينو األحداث كتسارعت ، إعبلمية
 ، كاإلدارية القانونية اآللية إعداد اكتماؿ كمع موريتانيا، على عاما مفوضا بصفتو ـ 1902أكتوبر

 ٥.2تططو ٧تاحإل كسائلو ك     ٣توابر  ، أفكاره عن أعلن الببلد الحتبلؿ

كىكذا باالستناد إُف خرباتو السابقة، كاالعتماد على تراكم جهود اإلدارة االستعمارية 
السابقة طيلة النصف الثاين من القرف التاسع عشر، انطلق كبوالين يف مشركع استعمار موريتانيا، 

٘تكن ألكؿ مرة من تأسيس البنيات التحتية األكُف للوجود الفرنسي على الضفة اليسرل حيث 
)ا١توريتانية( من هنر سنغاؿ )صنهاجة(، حيث رسخ كجود فرنسا يف إقليمي الًتارزة يف سنة 

يف  ـ1905، ليتجو بعد ذلك إُف إقليم تكانت يف سنة ـ1904كالرباكنة يف سنة  ـ1903
ر. كخبلؿ فًتة توغلو يف إتاه تكانت اعتمد على دعم كٛتاس كبَتين من طريقو إُف إقليم آدرا

 3.كزارة ا١تستعمرات، كاإلدارة ا١تركزية ألفريقيا الغربية الفرنسية بقيادة الواِف أرنست رـك يف السنغاؿ
       

                                                           
 106-95ص ص ، المصدر السابقإ٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت،  1
 . 22ص ، السابق المرجع ،٫تدم بن سعيد ٤تمد   2

3
 Arnaud Robert Randau , op .cit, p43. 
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 ا يف مهمتو بأراضي البيضاف، فوضوكبعد تواِف االخًتاقات السياسية كا١تيدانية اليت حققه
الرئيس كالدؾ ركسو بتأسيس كياف جديد يف الصحراء الغربية ٖتت تسمية "موريتانيا"، كقد صدر 

 .1، مع إعطاءه كبوالين نفسو صفة ا١تؤسس كاٟتاكم اإلدارم العاــ1904القرار بذلك يف سنة 

كخبلؿ أطوار عملية التأسيس ركز كبوالين اىتمامو على ثبلثة قادة ركحيُت كبار ٢تم       
، ٔتا كاف لو من نفوذ ركحي كمعنوم 2 مكانتهم يف إقليم قبائل البيضاف، ىم الشيخ سيديا بابا

، الذم ينتشر نفوذه الركحي 3كالشريف الشيخ سعد بوه ،على إمارات الًتارزة كالرباكنة كتكانت
خ غَت كالشريف الشيخ ماء العينُت، كىو األ ، كا١تعنوم على ا١تنطقة ا١تمتدة من تكانت إُف سنغاؿ

الشقيق للشيخ سعد بوه، ككاف نفوذه الركحي كللمعنوم ٦تتدان أيضان من إقليم آدرار إُف أقصى 
قد ناىض الشيخ ماء العينُت سابقيو  ك،  الشماؿ من أقاليم قبائل البيضاف يف اٞتنوب ا١تغريب

انيا يقع ككما قاؿ فيدرب بعد ذلك بقرابة ٜتسُت سنة فإف مفتاح فرض السبلـ يف موريت ،اآلخرين
يف إقليم آدرار. كقد اختار الشيخ ماء العينُت طريق السبلح يف ا١تواجهة مع فرنسا، كما اعًتؼ 

 4.بسيادة ملك ا١تغرب على موريتانيا )كىي دعول ترددت كثَتان يف القرف العشرين(

 بداية تجسيد مشروع االحتالل: -2-2

كاف الصراع على أشده داخل   كانت الفرصة مبلئمة للدخوؿ الفرنسي إُف موريتانيا حيث
أسرة إمارة الًتارزة بُت األمَت أٛتد ساَف بن اعلي ك أبناء عمو. ك خبلؿ ىذه الفًتة تعرؼ كبوالين 

                                                           
 .133 ص ،السابق المصدر ، جيلييو الرائد  1
 سنة تويف ، مهمتو يف كوبوالين ساعد ، ـ 1862 سنة كلد األيبَتم سيديا الشيخ ابن بابو سيديا الشيخ :سيديا الشيخ  2

 ـ ينظر: 1924
Paul Marty, Etude sur l'Islam maure- Cheikh Sidiya-, Ernest Leroux, Paris 

1916, p50. 
 ، باٟتوض ـ 1850 سنة كلد ألبيو، العينُت ماء الشيخ أخو ك مامينا بن فاضل ٤تمد الشيخ ابن ىو :بوه سعد الشيخ  3

 ص ، السابق المرجع ، ٫تدم بن سعيد ٤تمد: نظر. ي ـ 1917 سنة تويف ،ـ  1900 سنة ببلنشي بعثة إنقاذ ساىم يف
2. 
 . 136ص  ، السابق المصدر ، جيلييو الرائد  4
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ة لئلدارة الفرنسية بساف لويس، على بابو بن الشيخ "سيديا األبيَتم" من خبلؿ مراسبلتو ا١تتعدد
قد كاف ىذا األخَت من أعظم الشخصيات ا١توريتانية مع بداية القرف العشرين ال من حيث ك 

ا١تستول العلمي العاِف فقط،  بل  من  حيث  كراثتو  ١تكانيت  جده الشيخ سيديا الكبَت ك أبيو 
  ا"  قلقا  على األكضاعقد  كاف "بابو  بن الشيخ سيديالدينية  كاالجتماعية. ك الشيخ سيدم ٤تمد 
عشر انتشار اٟتركب كالنهب  ا١تًتدية اليت عرفت يف هناية القرف التاسع األمنية ا١توريتانية 

. ك قد كجد بابو أف يف التحالف مع الفرنسيُت ك ما يستلـز من أمن النقسامات  القبلية  الكثَتةاك 
اٟتركب كالسلب ك ترؾ الببلد أسَتة النهب سيجلبونو معهم نظرا لقوهتم العسكرية ك ا١تادية أكُف من 

 القبلية.

ك قد كانت الطرؽ الصوفية تعترب كطريق مهده كبوالين للتوغل يف موريتانيا حيث أف ىذا 
ك قرر كضع مصلحة خاصة بالشؤكف اإلسبلمية من خبل٢تا يستطيع  ،األخَت كاف قد درس عنها 

ية من خبلؿ ك ذلك لتوجيو السياسة االستعمار  ،اإلسبلـ ٚتع معلومات حوؿ الطرؽ الصوفية ك
 . 1أك كسب كد الصوفية ٤تاربة

ىو تأمُت  ،كانت أىداؼ الفرنسيُت كعلى رأسهم كبوالين من خبلؿ ىذا االحتبلؿ
، ا١تستعمرات الفرنسية من ىجمات البدك البيضاف الذين كانوا يتعرضوف ٢تا من حُت إُف آخر

 ،التجارة كالقوافل التجارية ىٖتقيق األمن يف موريتانيا من خبلؿ مهادنة القبائل كذلك حفاظا علك 
اليت كانت تستغلها فرنسا إلنعاش اقتصادىا ككذلك ربط ا١تستعمرات اإلفريقية با١تستعمرات 

ىو إيقاؼ ا١تد اإلسبلمي الذم استطاع التوغل إضافة إُف ىدؼ ديٍت أال ك  ،الشمالية ا١تتوسطية 
 .2إُف دكاخل إفريقيا

                                                           
 .48، صالمرجع السابقعلي بدكم سا١تاف،  1
 .332، ص   المصدر السابقا٠تليل النحوم ، 2
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ـ حيث لقي هبا أمَت الًتارزة أٛتد ساَف 1902ديسمرب  14كاف عبور كبوالين ١توريتانيا يف ك 
أسس  ك  ،. ك قد كقع معو اتفاقية مشًتكة دخلت ٔتوجبها الًتارزة ٖتت اٟتماية الفرنسية1بن اعلي

 مركزا عسكريا عند بئر خركفة يف كسط إكيدم ٔتنطقة الًتارزة.

 ك ٯتكن تقسيم االحتبلؿ الفرنسي ١توريتانيا إُف ثبلث مراحل:

 2(: مرحلة التغلغل السلمي ك السيطرة غَت ا١تباشرة.1905-1900لة األكُف )ا١ترح -
(: مرحلة اإلخضاع العسكرم ك إخضاع معظم الببلد 1914-1905ا١ترحلة الثانية) -
 لفرنسا.
 .3تأمُت االحتبلؿفيها تصفية بقية جيوب ا١تقاكمة ك (: مت 1934-1914ا١ترحلة الثالثة) -
 فرض الحماية على موريتانيا : 3-

البد من اٟتديث عن شكل آخر من  ،قبل اٟتديث عن االحتبلؿ ا١تسلح أك العملي
الذم ٕتسد أساسا يف السياسة احملكمة اليت اتبعتها ك  ،االحتبلؿ ٯتكن كصفو باالحتبلؿ غَت ا١تباشر

٤تاكلة إضعاؼ نفوذ اإلمارات الدمج بُت السلطة التقليدية كالتبعية االقتصادية، ك  فرنسا يف
العسكرية للببلد رض اٟتماية كالتبعية السياسية ك ية بفعل التدخل يف شؤكهنا،  ٘تهيدا لفا١توريتان

الحقا، األمر الذم يستدعي ا١تواجهة بُت فرنسا كركاسب اإلمارات اليت اهنارت فًتهتا، بسبب 
 ىنا تبدأ ا١ترحلةًتتب عن السياسة االستعمارية، ك اٟتركب ك االقتتاؿ الداخلي، ك بفعل الضغط ا١ت

                                                           
1
 Geneviève Désiré Vuillemin,Coppolani en Mauritanie..., op.cit., p 291. 

2
 Moniot Henri -  Geneviève Désiré Vuillemin, Contribution à l’Histoire de 

la Mauritanie1900-1934,In :Anales Economies-Sociétés-Civilisation,23
eme

 

année , N3,1968,pp 682-683. 
  .197، ص المصدر السابق، إ٢تاـ ٤تمد الذىٍت  3
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النهائية ك الفعلية الحتبلؿ موريتانيا بعد فًتات تأـز ك انفراج ك بعد مئات ا١تعاىدات ك االتفاقيات 
 1اليت َف تنص فقراهتا يوما على اٟتماية الفرنسية .

ـ اتٌفقت فرنسا مع إسبانيا على أف تسيطر الثٌانية على مناطق الٌصحراء 20مع بداية القرف 
ـ أم بعد 1905نفوذىا على موريتانيا كقاـ الفرنسٌيوف بعد ذلك سنة يت تبسط فرنسا ْتالغربية 

 2احتبل٢تم ١توريتانيا بًتسيم اٟتدكد بُت اٞتزائر كموريتانيا مثٌ بُت موريتانيا كالٌصحراء الغربية.

 (:1905-1900التغلغل السلمي الفرنسي في موريتانيا) -3-1

 ٖتبذ االنضماـ فتول طريق عن ولعمل مباركة على 1902 ديسمرب 15 يف كوبوالين حصل
 ا١تقداد، أطراؼ أبو كا١تًتجم 4 بوه سعد الشيخ ، 3 سيديا الشيخ ضم اجتماع يف كىذا لفرنسا

 كىذا دكار يف مرتُت أعل بن ساَف أٛتد األمَت استقبلوا حيث ٢تا، ا٨تياز دكف احمللية السياسة
 ك 1901 نوفمرب يف ىذا ككاف سيدم، أىل يد على لو تعرض الذم كالنهب ا٢تجـو بسبب
 1902.5 فيفرم

                                                           
،  م1945-1900للمجتمع البيظاني النظم السياسية و االدارية و أثرىا على التركيبة التقليدية ،مرًن أٛتد األمُت 1

  .9ـ، ص1989جامعة نواكشط ،
 ،(الصومال -جيبوتي-موريتانيا-قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم )القبائل العربيةجوزيف صقر،  2

Ed. Creps International ، ،163ص  ،1999بَتكت. 
 تويف ، مهمتو يف كوبوالين ساعد ، ـ 1862 سنة كلد األيبَتم سيديا الشيخ ابن بابو سيديا الشيخ :سيديا الشيخ  3

 ينظر: .ـ 1924سنة
, Ernest Leroux, Paris -Cheikh Sidiya -Etude sur l'Islam maure ,Paul Marty

1916, p50. 
 ، باٟتوض ـ 1850 سنة كلد ألبيو، العينُت ماء الشيخ أخو ك مامينا بن فاضل ٤تمد الشيخ ابن ىو :بوه سعد الشيخ 4

 .26 ص ،السابق المرجع ،٫تدم بن سعيد ٤تمد . ينظر  1917 سنة تويف ، 1900 سنة ببلنشي بعثة إنقاذ ساىم يف
5
 Adama Gnokan , La Colonie de Sénégal et les Emarats du sud-ouest 

Mauritanien à la fin du XIXe siècle, Revue Masadir, Université de 

Nouakchott, N° 3, Mauritania, 2002, p26. 



 كثٌالَي ًاالعرعًاس انفشَغي يف يٌسيراَيا                                                                     انفصم انشاتع

207 
 

مع في اٟتاصل التنافس مستغلُت الًتارزة بإمارة موريتانيا داخل مسَتهتم الفرنسيوف بدأ مث كمن
اتٌفقت فرنسا مع إسبانيا على أف تسيطر الثٌانية على مناطق الٌصحراء الغربية يف  ،ـ20بداية القرف 

ـ أم بعد احتبل٢تم 1905الفرنسٌيوف بعد ذلك سنة تبسط فرنسا نفوذىا على موريتانيا كقاـ حُت 
 ١1توريتانيا بًتسيم اٟتدكد بُت اٞتزائر كموريتانيا مثٌ بُت موريتانيا كالٌصحراء الغربية.

ا٠تبلفات القائمة بُت القبائل فأثارىا إُف أف طلبت إحدل القبائل اٟتماية  كبواليناستغٌل  
ـ كالرباكنة عاـ 1903كاحتٌل منطقة الًتارزة عاـ  كبوالينالفرنسية خوفا من خصومها، فأسرع  

ـ، كأخذت فرنسا تتصٌرؼ فيها كتتدٌخل يف 1905ـ، كأتبعها ٔتنطقة تكانت عاـ 1904
 2مناطقها.

  م:1903احتالل الترارزة 

اليت كانت تعيشها ىذه اإلمارة  تزامن االحتبلؿ الفرنسي للًتارزة مع األزمات الداخلية
يف كقت توِف "أٛتد ساَف كلد اعلي"  ،بُت أمرائها ك تنازعهم على السلطة ا١تتمثلة يف الصراعاتك 

أمورىا بعد قتل  ، حيث تعقدت(1905-1891مقاليد السلطة يف اإلمارة ) "بيادهػ "ا١تلقب ب
، ك كاف قد دعمو 4الذم حكم اإلمارة قبل أربع سنوات 3عمو "عمر ساَف كلد ٤تمد اٟتبيب"

خبل٢تا ك أقنعو بأ٫تية تصفية أبناء سيدم خصومو السياسُت ك ذلك هبدؼ االستقرار ك إقرار 
ة من االنفراد باجملد ك النفوذ ىذا ما مكن أٛتد ساَف عند كصولو للسلطك   األمن يف اإلمارة، 

الصراع أشده سنة  ذلك قبل أف يناصب أبناء ٤تمد فاؿ )سيد أٛتد كلد الديد( العداء، ك قد بلغك 

                                                           
 .98ص ، المصدر السابقجيليو،  1
 .61، ص، المرجع السابق ٤تمود شاكر 2
 .61، صالمرجع السابقعلي بدكم سا١تاف،  3
 يف التاريخ ا١تعاصر، ، رسالة ماجستَتالطرق الصوفية ومواقفها من االستعمار الفرنسي في موريتانياا١تختار كلد ٤تمد،  4

 .93ص ـ،2010/2011 اٞتزائر، جامعة 
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 De) الببلف دم الرائد برئاسة بعثة إرساؿ فيها مت اليت نفسها ىي السنةك  1 ـ1902

Laplane )منطقة طويت ا١تاء ٘تكنت ك ٔتجرد كصو٢تا ، القبيلة ىذه يف اٟتقائق بغية تقصي 
هبا من خبلؿ جر سيدم إُف إعبلف خضوعو يف الوقت  اٟتاصل الداخلي النزاع فض من البعثة

بل فقد كجدت ويالذم كانت قد عينت أٛتد ساَف على رأس اإلمارة، لكن ىذه ا١تصاٟتة َف تدـ ط
مبلئمة لتدخل فرنسا  فرنسا ضالتها يف تواصل النزاع بُت الرجلُت،حيث كجد كبوالين ىذه  الفرصة

 تعيُت يف اٟتق لفرنسا أصبح أثر ذلك على ك يف الببلد بواسطة تطبيق مشركعو على أرض الواقع،
 2 . األمَتم احملضر يف فرنسي مقيم كتعيُت أمراء

لقد استغل الفرنسيوف كعلى رأسهم كبوالين التنافس دكف إظهار ا٨تياز أك ترجيح ألم طرؼ 
فقد استقبلوا مرتُت يف دكار  ،من أطراؼ السياسة احمللية يف الًتارزة الذم ٯتثل البوابة اٞتنوبية للبلد

حُت تعرض للهجـو ،ـ1902فرباير ك1901على التواِف يف نوفمرب"األمَت"أٛتد ساَف من طرؼ
٤تمد فاؿ بن "استقبلوا  كذلك من طرؼ ا٠تصم الرئيسي لؤلمَت كىو ك ،على يد أىل سيدم

أٛتد " إال أف كبوالين كعد يف ا١ترة الثالثة ٔتساندة،1902يف ديسمرب  "سيدم بن ٤تمد اٟتبيب
كىكذا سوؼ تلغى كل  ،ارزة ٖتت اٟتماية الفرنسيةشريطة أف يضع األمَت الًت "ساَف بن اعلي

 .3ا١تعاىدات السابقة
كٌٝتي ىذا  De Laplaneـ ٖتت قيادة الرٌائد 1902مٌت تنظيم رتل عسكرم يف مارس  

الرٌتل بػ"رتل مراقبة الًتارزة" كىو مؤٌلف من فرقة من الٌرماة ككتيبتُت من الفرساف ككاف ىذا الرٌائد 
األمَت "أٛتد ساَف" أمَتا على الببلد، كىذا األخَت كاف على خبلؼ مع مكٌلفا بإعادة تنصيب 

"سيدم"  ا٢تجـو كمبلقاة شخص آخر اٝتو "سيدم" اٌلذم ىرب ٨تو الرباكنة فقٌرر "أٛتد ساَف"
ففكرتو  أنو يتقدـ بنفسو على  ليتصٌرؼ سلميا  كبوالينكحدث قتاؿ عنيف، يف ىذا الوقت تدٌخل  

                                                           
 .74، ص المرجع السابق٤تمد الراضي كلد صدفن ،  1

2
 Adama Gnokan , op.cit , p26. 

 .26 ص ،السابق المرجع ،٫تدم بن سعيد ٤تمد 3
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 ٦تا مكنو من اٟتصوؿ على كالء الكثَت من قبائل الزكايا ك الذم صاحبهم  مدافع عن ا١تظلومُت أنو
خصوصا الشيخ "سعد بوه" ك الشيخ"سيديا" الذين أحاطهما بكثَت من االعتبار ك اعترب٫تا 

  1أصدقاء ٥تلصُت.
"أٛتد كاستغٌل بلباقةو التٌنافس اٌلذم يقسم القبائل كقاـ بوساطة بُت ا١تًتٌشحُت إلمارة الًتارزة 

ساَف" ك"سيدم كلد أٛتد فاؿ"، ك استطاع أف ٬تعل "أٛتد ساَف" أف يتنازؿ عن صبلحيتو كيقبل 
ـ بدأ  كبوالين 1902ديسمرب  12اٟتماية الفرنسية،  كبعد كصولو إُف منطقة "دكانو"  يف 

مفاكضاتو مع أٛتد ساَف على قبوؿ إخضاع األقاليم الًتزية للحماية الفرنسية، ك بعدىا غادر 
"دكانو" مع مسؤكؿ شؤكف السكاف احملليُت ك الًتٚتاف "بو ا١تقداد" ، ك توجو ٨تو منطقة "سهوت 
ا١تاء" نقطة مركر القوافل ك ذلك حىت يأيت الوجهاء من كل منطقة إلعبلف رضوخهم للسلطة 

 2 الفرنسية ْتضرة الشيخُت "بوه" ك "سيديا" .

 بإقامة ا١تكلفة السنغالية للسلطات العرش تنازؿ عن الذم ساَف أٛتد إقناع كبوالين استطاع
سيدم  ا١تنشق الطرؼ مع اتفاقية  1903جانفي 07 يف كوبوالين عقد كما دكلتو يف العدؿ

 اليت تضررت اٟتسانية ك الزاكية القبائل أعلنت كما ،3 الذم ٗتلى ٔتوجبها عن مقاكمة الفرنسيُتك 
، كما عقد كبوالين  1903جانفي  شهر من األكُف األياـ يف لبلستعمار خضوعها عن األزمة من

( اتفاقية ثانية مفادىا دخوؿ أكالد أٛتد بندماف ٖتت لواء االستعمار 1903يف نفس الفًتة )فرباير
وصا عدـ ا١تساس باٞتانب يف ا١تقابل عدـ تدخل كبوالين يف العادات ك التقاليد ك خصك  الفرنسي
 نصت قد . ك4فة اإلمارة كفق العادات األسرية ترؾ االختيار ألٛتد بندماف من يوليو ٠تبلالديٍت ك 

 .الفرنسي الواقع داماف بن أٛتد أكالد قبوؿ  - على: االتفاقية ىذه
                                                           

 .131ص ، المصدر السابق، الرائد جيليو 1
 .133ص ، نفسو المصدر 2
 .132 ص ، نفسو 3
 .94،صالمرجع السابق ا١تختار كلد ٤تمد،  4
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 .الفرنسية للحكومة االمتثاؿ  -
  العادات ك اإلسبلمي الدين كبوالين ٭تًـت ا١تقابل يف ك الفرنسية، اٟتكومة مقاكمة عدـ -

 1األمَت. التقاليد كفق شؤكف القبيلة إدارة داماف أكالد اختيار قبوؿ ك هبا ا١تعموؿ التقاليدك 
يفسر ك  ،هبذه االتفاقية مت كضع إمارة الًتارزة ٖتت تصرؼ اٟتكومة الفرنسية بشكل هنائيك  

على  شخصيات الدينية اليت تؤثر ٓتطبهاسبب ٧تاح كبوالين يف ىذه ا١تهمة ىو اعتماده على ال
 3حاكما عاٌما على الًتارزة. كبوالين. ك يف الٌسنة نفسها عيٌُت  2الناس يف ا١تنطقة

 األمن أف إال إدارم يف اصويت ا١تاء ، مركز إقامة ٘تت الًتارزة لسكاف السلمي با٠تضوع
حيث أنو   الفرنسي ا١تستعمر ضد مناكئة حركات عدة فقامت هنائية، بصفة يستتب َف با١تنطقة

 ـ قامت ٘تردات تزعمها أنصار سيد كلد ٤تمد فاؿ من أكالد أٛتد بن1903يونيو  13بداية من 
ك صاحبتها يف األمن ك النهب ضد القبائل ا١تنضوية ٖتت السيطرة الفرنسية يف كل من  ماف اد

 القول كل إخضاع من بعد فيما ٘تكن ا١تستعمر أفركقة" ك" أصويت ا١تاء" ، لكن سرعاف ما"مركز 
ك تأيت ىذه الفوضى على إثر صدكر مرسـو من الواِف العاـ لغرب  4ٛتايتو. ٖتت للًتارزة السياسية

رية ٤تل ـ ، ك الذم ينص على إحبلؿ الرسـو االستعما12/05/1903إفريقيا الصادر بتاريخ 
ا١تتمثلة يف ىذا اإلجراء يهدؼ أساسا للقضاء على االعتبارات  التقليدية  الضرائب التقليدية، ك 

 5الضرائب ا١تذكورة.

 

                                                           
1
 Abdallah Ould Khalifa , op.cit, p 15. 

منجد اللغة أنظر: ،أنشأ دكلة الكونغو يف أفريقيا عاـ 1909-1865: ملك بلجيكا   Leopol 2ليوبولد الثاين  2
 .506، ص المرجع السابق،  اإلعبلـك 
 .136-131، ص المصدر السابق  موسى،فيصل ٤تمد  3

4
 Abdallah Ould Khalifa , op.cit, p15. 

 . 95، صالمرجع السابق ا١تختار كلد ٤تمد،  5
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  م:1904احتالل البراكنة  
تابع كبوالين سياستو التوسعية ك بدأ يف احتبلؿ  ،بعد انضواء الًتارزة ٖتت اٟتماية الفرنسية 

حيث ٕتمعت  ،األقاليم ا١توريتانية جيبا فجيبا أم أف أنظاره ستتجو ٨تو الرباكنة مث تكانت فأدرار 
 .1من الفرساف ك القناصة الذين جلبهم من السنغاؿ ك ا١تدفعيةفرقة لكبوالين تتكوف 

َف ٯتنع  خضوع قبيلة الًتارزة للحماية الفرنسية كبل من  قبيلة أكالد عبداهلل ك إدكعيش 
التابعتاف إُف كل من الرباكنة ك تكانت، من مواصلة عدائهما للوجود الفرنسي  حيث كانت ىذه 

على القبائل ا١توالية للفرنسيُت ك تنظم العمليات ا١تعادية القبائل تقـو بعمليات هنب ك سطو 
للوجود الفرنسي، كذلك على كامل امتداد منطقة النهر، ك ٕتدر اإلشارة إُف أف اتفاقية اٟتماية 
الفرنسية على الًتارزة قد كضعت إمارة الرباكنة ٖتت اٟتماية الفرنسية أثناء االجتماع الذم ضم 

  1902.2 سنة،  حيث أعلن أمَتىا خضوعو للسلطة الفرنسية كجهاء الرباكنة ك كبوالين
ازدادت قوة ا١تعارضة إثر ٖتالف أٛتد بن سيدم اعل أمَت الرباكنة ك بكار كلد اسويد أٛتد ك 

أمَت تكانت، كإثر إعبلف ا١تصاٟتة بُت سيدم كلد ٤تمد فاؿ ك أٛتد ساَف الثاين، الذم ٗتلى عن 
ٖتالفو مع الفرنسيُت بعد أف سلبوه ثقتهم عبلكة على تشجيع حلف )بكار كلد اسويد أٛتد( ٢تذه 

( Gaston Doumergue)ىذا ما دفع كزير ا١تستعمرات "غاستوف دكمارغ" ، ك 3ا١تصاٟتة 

تكانت. ألف اليت ٘تكن من احتبلؿ الرباكنة ك  إلعطاء الضوء األخضر لكبوالين لدراسة الطريقة
ازدياد عمليات النهب ك السلب للقبائل ا١توالية للفرنسيُت ك تضرر ىذه القبائل تثبت عدـ كفاء 

 4عدىا ا١تتمثل يف إحبلؿ السبلـ ك األمن يف ا١تنطقة.فرنسا بو 

                                                           
 .142صالمصدر السابق، الرائد جيليو،  . ينظر أيضا134ص ،، المرجع السابق  فيصل ٤تمد موسى 1

2
 Arnaud Robert Randau, op.cit,1949,p43. 

 .76ص، المرجع السابق ،  ٤تمد الراضي كلد صدفن 3
 .96،صالمرجع السابق ا١تختار كلد ٤تمد،  4
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  1903مارس21منذ  بشكل رٝتي االحتبلؿ الفرنسي للرباكنة ت ا١ترحلة الثانية منبدأ
منطقة  يف الدعم اللوجسيتك  ذاؾ عرب تأسيس مراكز للتموينك بعد أف عاد كبوالين من السنغاؿ 

كضعت الفرؽ  حيث فيها بعثة كبوالين يف "بوكي"ىي نفس السنة اليت ٕتمعت ، ك 1القريبة  "بوكي"
تشمل ك  (Chauveaux)تسهر على ٛتايتها ٖتت قيادة نقيب ا٠تيالة شوفواليت تصاحب البعثة ك 

 ثبلث كتائب من الفرساف:
 (.Arbogast)مفرزة من اٟترس اٟتدكدم بقيادة ا١تبلـز أربوغاست -
 (.Coupay)قسم ا١تدفعية اٞتبلية بقيادة ا١تبلـز كوبام  -
 2حرس قومي على ا٠تيل مساعد شؤكف السكاف احملليُت. -

كما أف ىذه السنة ٘تيزت ْتدث آخر ، ك ىو ا١تلتقى الذم ٚتع كبوالين ك أمَت الرباكنة 
ـ، كما التقى برؤساء بعض أفخاذ األمَت 1903مام  19أٛتدك كلد سيد اعل يف بودكر أم يف 

قد أعلن ىؤالء على غرار رؤساء الًتارزة عن مثل أكالد نغماش ك أكالد عايد ك أكالد اعل ، ك 
خضوعهم لفرنسا بوضع دكلتهم ٖتت اٟتماية الفرنسية ، ك ىذا ما يؤكده إعبلف األمَت نفسو عن 
خضوعو للفرنسيُت كما يشَت بوؿ مارتن إُف أف خضوع األمَت يعود إُف الضغوط اليت مارسها 

لًتارزة حيث عاد األمُت عن قراره، فوضى يف اك قد ٕتلى ذلك الحقا يف انتشار ال 3عليها كبوالين.
أعلن االستقبللية من جديد عن النفوذ الفرنسي، ك قد ظهر خبلؿ ىذه الفًتة تيار معارض ك 

للسيطرة الفرنسية علي الرباكنة كمن أعبلـ ىذا التيار الفقيو "٤تمد عبد اٞتليل بن الشيخ 
، حيث 4اكنة أٛتد بن سيد اعل با٢تجرة ا١تصطفى" الذم دعا إُف اٞتهاد بعد أف أقنع أمَت الرب 

مارس ىذا الفقيو مقاكمة صامتة يف ٥تيمو من خبلؿ مقاطعة الفرنسيُت ك اعتزا٢تم، ما أثار غضب  

                                                           
1
Geneviève Désiré Vuillemin ,Coppolani en Mauritanie...,op.cit ,p312. 

 .77ص، المرجع السابق ،  ٤تمد الراضي كلد صدفن 2
 .97،صالمرجع السابق ا١تختار كلد ٤تمد،  3
 .333صالسابق ،  صدر، الما٠تليل النحوم 4
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كبوالين الذم كتب إليو رسالة يقوؿ فيها:" عندما أعلنت لكم قبل ٜتسة أشهر نيابة عن اٟتكومة 
ننا سنتوُف اإلدارة الفعلية لببلد البيضاف، اليت   الفرنسية من أجل سبلمة اٞتميع، ك أمن التجارة أ

خاصة النهابُت ذككا النوايا السيئة ، رأيت فيكم ي القدير  ْتمايتها من أم ىجـو ك كلفنا العل
أف أكوف غَت ٥تطئ يف االختيار، رجاؿ خَت حيث جعلتٍت صفاتكم كرجاؿ دين كآداب كآمل 

لى العيش يف أمن ك سبلـ مشرفُت ع كنت مقتنعا أف كالئكم سيكوف خالصا كأف حرصكمك 
إلدكعيش ك ذكم النوايا السيئة  لقد كنتم الدليل كالسندكيضيف قائبل: " ٤تًتمُت كاف كذلك".ك 

مل أف يكوف كل ىذا غَت صحيح رغم أف امتناعكم عن اجمليء ك ٖتية كالعدكانية إتاىنا، كآ
  1اٟتاكم العاـ يعترب دليبل على ذلك ال يقبل الشك".

 

      2" اجملاكرة آالؾ رحل كبوالين بإتاه الرباكنة حيث استقر يف مدينة "ـ 1904ديسمرب ك يف 
فاٌٖتد مع أمَت ، ك يف ىذه األثناء َف يقبل أمَت الرباكنة "أٛتد كلد سيدم اعل" تقٌدـ الفرنسٌيُت 

٭تثهم على اٞتهاد ، الذم أرسل رسبل إُف كامل تراب البيضاف تكانت "بكار شيخ إدكعيش"
كقد ٧تح يف كسب بعض زكايا ا١تنطقة لقضيتو بالذات يف الدفاع عن تراهبم من الغزك الفرنسي ك 

على كجو اإلنتقاـ  ك .حيث ىاجم بعثة فرنسية مٌث انسحب مٌث بعد ذلك ،3صفوؼ قبيلة أّتدية
ٔتباغتة حي األمَت أٛتٌد كىاٚتو مٌث باغت حي إدكعيش   (Chauveaux)شوفو قاـ الٌنقيب
قاـ إدكعيش هبجـو على مركز ٕتارم فرنسي لكن الفرنسيُت بقيادة اٞتنراؿ مث كذلك ، 

  ،ا صد ا٢تجـو ك انسحب البيضاف تاركُت كراءىم عدد من اٞتثثو "أربوكست" ك"أرنو" استطاع
بذلك لوحق إدكعيش من طرؼ الفرنسٌيُت كطرد من ا١تنطقة كسهلت مفاكضات ا٠تضوع مع ك 

4 الرباكنة.
 

 
                                                           

 .98،صالمرجع السابق ا١تختار كلد ٤تمد،  1
 .64البدكم ، ا١تصدر السابق، ص ف علي سا١تا 2
 .334ص، المرجع السابق ، ا٠تليل النحوم 3

4
  Xavier coppolanie , Mauritanie  Saharienne..., op.cit , p117. 
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كلها ا١تبذكلة من طرؼ أٛتد كلد سيد اعل أمَت الرباكنة ك بكار كلد كرغم ىذه اٞتهود  
اسويد أٛتد أمَت تكانت، لصد ىذا ا١تستعمر، إال أف ٣تهوداهتم باءت بالفشل حيث كاف النصر 
النهائي للفرنسيُت يف كثَت من ا١تواقع اٟتربية مثل كاقعة مشاؿ بوكي  ك كاقعة شكار، ك أخَتا كاقعة 

 1ـ. 1904فيفرم 17األمَت بكار كلد اسويد أٛتد بنفسو يف  مبوت اليت قادىا
أصبحت الرباكنة ٖتت سيطرة الفرنسيُت ك ذلك بعدما ٖتولت إُف مسرح للفوضى ك فقداهنا 

أصبحت قاعدة الحتبلؿ تكانت ك أدرار  ك، كمن ىنا بدأت طموحات كبوالين للكثَت من أبطا٢تا
 فيما بعد.

 

 

ـ من إخضاع أمراء موريتانيا 1912ـ إُف 1900ا١تمتٌدة من  ٘تٌكن الفرنسٌيوف خبلؿ الفًتة
2الثبلثينيات.  فلسيطرهتم كَف يبق إالٌ بعض جيوب ا١تقاكمة اٌليت قضي عليها يف منتص

 

ظٌل حكم فرنسا ١توريتانيا يعتمد على أساس أهٌنا جزء من الٌسنغاؿ، ككاف ذلك كاضحا من 
ـ بإٟتاؽ موريتانيا برٌمتها كمنطقة تابعة 1904 خبلؿ ا١ترسـو اٞتمهورم الفرنسي الٌصادر عاـ

 كبوالين   للٌسنغاؿ كذلك بعد سنة كاحدة فقط على فرض اٟتماية الفرنسية عليها، كقد عيٌُت 
Coppolani كرغم أنٌو 3حاكما ٢تا كليٌقب ٔتفٌوض حاكم إفريقيا الغربية الفرنسية العاـ ١توريتانيا ،

مستعمرة فرنسية إاٌل أهٌنا ظٌلت تابعة للٌسنغاؿ حىٌت عاـ ـ ٬تعل موريتانيا 1944صدر مرسـو 
 4ـ.1958

دكائر  10أٟتقت فرنسا موريتانيا بالٌسنغاؿ من الٌناحية اإلدارية بعد أف قٌسمت الببلد إُف 
كقد خٌطط اإلستعمار حملاربة اإلسبلـ  ،أشخاص 03يوجد يف كٌل دائرة مدير فرنسي يعاكنو 

                                                           
 .78ص ، المرجع السابق، ٤تمد الراضي كلد صدفن 1
 .142ص  ، المصدر السابق ، الرائد جيليو 2

3
 Frébourg Cécile, op.cit,p624. 

 .548، ص المرجع السابقالفوزاف بن عبدالرٛتن الفوزاف،  4
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ا١تسلمُت البيض كالٌزنوج ك٤تاربة الٌلغة  دة منها: سياسة الٌتفريق بُتباتٌباعو كسائل كأساليب عدي
ا١تسكرات كإفقار الٌشعب  كالٌصٌحة ك٤تاكلة نشر العربية كنشر الٌلغة كالثٌقافة الفرنسية كإ٫تاؿ الٌتعليم

 1.كإذاللو

 :1914-1905مرحلة اإلخضاع العسكري  -3-2
 :احتالل تكانت 

 كالرباكنة سلميا بدأ كبوالين التفكَت يف التوجو ٨تو الوسطبعد إخضاع كل من الًتارزة 
كانت منطقة الوسط تعترب ىي ك  ،كبالضبط إلخضاع إماريت تكانت ك أدرار للسيطرة الفرنسية 

أكرب منطقة ٖتوم ا١تتمردين على سلطات االحتبلؿ الفرنسي ك يوجد هبا أكثر عدد ٦تكن من 
هبذا نطقة ك كسر شوكة ا١تقاكمة هبا ك من احتبلؿ ىذه ا١ت جيوب ا١تقاكمة ا١تسلحة آنذاؾ، كاف البد

يقوؿ:" لقد كاف كبوالين يرل أنو  (Cristian Laigret)ا٠تصوص كتب كريستياف ليغرات 
لتحقيق مشاريعو، ينبغي عليو أف يواصل نفوذه السلمي بطريقة تضمن استقرارا شامبل بالنسبة 

ت بأهنا ٘تثل نقطة مفتاح التوسع الفرنسي كما يعتربىا إلماريت الًتارزة كالرباكنة، كينظر إُف تكان
    2مركزا للتموين ك النفوذ يف حالة عدـ مراقبتو ال ٣تاؿ ألم استقرار للضفة اليمٌت لنهر السنغاؿ".

ك يبدك أف ٘ترد الكثَت من القبائل ك األفخاذ من النفوذ ا١تتنامي للسلطة إدكعيش يف تكانت    
اٞتهاد ضد االستعمار الفرنسي أثناء ٛتلة أٛتدك كلد سيدم أعلي أمَت  ك ٗتاذؿ بعض القبائل عن

الرباكنة، اليت كانت تستهدؼ ٖتطيم مركز"آالؾ" ك إخفاؽ ىذه ا١تهمة اليت باءت بالفشل، كما 
ا٧تر عن ذلك من انشقاقات داخلية يف صفوؼ القبائل، ك اليت مثلت الدافع الكبَت كراء التفكَت 

ـ ، ككاف مركز ماؿ اآلف يعترب من بُت ا١تراكز ا١تهمة 1904ة تكانت سنة يف السيطرة على منطق
لتسهيل ىذه العملية إذ كاف نقطة االنطبلؽ إُف تكانت ،األمر الذم جعل قبيلة إدكعيش كقتها 

                                                           
 .170ص،المرجع السابق ، إٝتاعيل أٛتد ياغي ك ٤تمود شاكر 1

2
 Cristian Laigret, Naissance d’une Nation : La Mauritanie, Imp.Nationale, 

Nouakchott,1969,p37 . 
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اء ا١تستعمر تتعرض لعمليات تشطاط غضبا، ككانت القبائل اليت أعلنت مسبقا انضواءىا ٖتت لو 
   1ذا ما جعلها  تبدم استعدادىا للعمل مع قوات كبوالين .مضايقات كىهنب كسطو ك 

فجهز ٛتلة عسكرية  ، ىنا سوؼ يتغَت التوغل من طابعو السلمي إُف الطابع العسكرمك 
 ،2ا٢تضاب من حولوالسيطرة على أعاِف هنر السنغاؿ ك ككاف الغرض من ىذا التوسع ىو  كبَتة

أكتوبر  28صدر مرسـوك  ،ـ1904ا١تنطقة منذ أكائل سنة  ىمن ىنا بدأ التفكَت يف السيطرة علك 
تعيُت كبوالين مفوضا عاما للحكومة الفرنسية قة مدنية ك ـ الذم يقرر أف موريتانيا ىي منط1904

قد ٧تحت ٛتلة تكانت يف القضاء على ك  ،ك ىذا التعيُت دفع كبوالين ١تواصلة السَت ٨تو ىدفو ،هبا
كنت من القضاء على أمَتىا بكار كلد اسويد أٛتد الذم رفض قوات "إدكعيش" ك تفريقها كما ٘ت

كاف من نتائج ىذه ا٢تزٯتة النكراء ضد االحتبلؿ ك  ،ـ1905أبريل  1االستسبلـ ك ذلك بتاريخ 
، كَف يقدر لكبوالين البقاء طويبل بعد موت بكار 3تأسيس ىذا األخَت ١تركز "ٕتكجة" اإلدارم

 4ـ.1905مام  12يدم كلد موالم الزين حيث قتل ىو اآلخر على يد اجملاىد س

كفيما كاف كزافييو كبوالين يعد العدة ٟتملتو على إقليم أنو الرٝتية  كحسب الركاية الفرنسية
سبب مقتلو أف  ك يرجع ، ببلدة ٕتكجة ٔتوريتانيا1905مايو  12درار، تعرض لبلغتياؿ يف يـو أ

)السنغاؿ( كانوا منخرطُت يف عمليات هتريب  بعض القول األجنبية كبعض ٕتار ساف لويس

                                                           
 .65،ص، المصدر السابق علي سا١تاف البدكم 1

2
 Robert Arnaud Randau, op.cit, p48. 

3
. 21ص ، 1987الدكحة  ، 1،دار الثقافة , ط  تاريخ أفريقيا الحديث و المعاصر ،شوقي اٞتمل كعبد اهلل عبد الرزاؽ  

 .64ص ا١ترجع السابق، علي سا١تاف البدكم، ينظر أيضا:
 .102،صالمرجع السابق ا١تختار كلد ٤تمد،  4
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للسبلح غَت الشرعية. ىذا إضافة إُف ضلوعهم يف ٕتارة الرقيق، كلذلك كانت تلك األطراؼ ضد 
  1 .فرض االستقرار كالتهدئة يف ىذه ا١تنطقة

 انتشر خرب مقتل كبوالين بسرعة يف موريتانيا كاملة، حيث ترتبت عليو مباشرة نتائج خطَتة،
وع للسلطة الفرنسية قبائل اليت كانت قد دخلت يف ٤تادثات معو من أجل إعبلف ا٠تضفكل ال

ىناؾ قبائل أك فصائل سبق ك أف أعلنت خضوعها تعادت حريتها يف التصرؼ ك ، اسبفضل مهاراتو
٘تردت بعد ذلك ، كما اعترب كل من أمَت أدرار ك مرابط السمارة "ماء العينُت" الذم حرض على 

ىذا اٟتدث ٧تاحا مهما فأصبحت ثقتهم ك تصميمهم على مواجهتنا با١تقاكمة أكثر قتل كبوالين 
 2حيوية ك أشد دعما.

قوة كقد زاد من ا١تقاكمة ٛتاسا ك  (Montané)ك خلف بعد ذلك كبوالين الرائد "مونتاين" 
ط أكسا قد زادت شعبية ىذا األخَت يفوصا على يد أمَت أدرار كلد عيد كالشيخ ماء العينُت، ك خص

ذر يف ظل ىذه الظركؼ اٟترجة بالنسبة للفرنسيُت فقد أخذكا اٟتيطة كاٟتالقبائل ا١توريتانية، ك 
 3ذلك ٟتماية ا١تناطق احملتلة ك إخضاع ا١تزيد من ا١تناطق ا١توريتانية.كحصنوا مراكزىم الدفاعية ك 

ـ ك رغم مقتل "كبوالين" منظر اٟتملة العسكرية على موريتانيا، 1906ك خبلؿ سنة 
"أكجوجت" للربط  سيتواصل اإلخضاع العسكرم لباقي للمناطق ا١توريتانية، فأقامت فرنسا مركز

                                                           
1
 La presse , Colonies Troublées- Assassina de M . Coppolani au Sénégal, 

,(12
eme

 Année) Nouvelle S -N° 4745,Paris, samedi le 27 Mai 1905,p01. 
 .158ص  المصدر السابق ، الرائد جيليو، 2
 .159ص  نفسو ،  3
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 1بُت مشاؿ أدرار كاإلمارات اٞتنوبية كذلك بأمر من اٟتاكم العم إلفريقيا الغربية الفرنسي كلياـ بونيت
(WILIAM Ponty).2   
 : مقتل كبوالني -4

يوما من قتلو لفارس ا١تقاكمة الشهيد بكار كلد أسويد أٛتد، أبطاؿ ا١تقاكمة  29بعد   
َف ٘تر فًتة طويلة على استشهاد بكار حىت لقي  ، بالثأر كيقتلوف كبوالين يف ٕتكجةيأخذكف 

مساء اٞتمعة  ك ذلك ،3كبوالين مصرعو على يد سيدم كلد الزين أحد مريدم الطريقة الغطفية
الذم قيل يف بعض الركايات أنو رأل يف منامو أنو قتل ثعبانا أسودا  ،ـ1905مام 12بتاريخ يـو 

كأعد لذلك خطة  فقاـ من عنده ك ىو مصمم على قتل كبوالين ،فأكلو بأنو سيقتل "كبوالين"
لزين ك رافقو عشركف رجبل مسلحا ٘تيزت بالسرية كاٞترأة، فانطلق سيدم بن موالم ا ٤تكمة

وع قدًن، ك بعد كصو٢تم ٘تكنوا من دخوؿ ا١تعسكر ك القضاء على كبوالين كانت أسلحتهم من نك 
   4ك ذلك بعد أف كجههم أحد األعياف عن شكل ا١تعسكر من الداخل .

                                                           
قاـ بسياسة التهدئة ك نبذ الفنت اليت ستنتهجها ـ ك 1893كاف اٟتاكم العاـ الفرنسي يف السوداف الغريب سنة وليام بونتي:  1

فرنسا يف ا١تنطقة ك ٘تكن من دخوؿ مدينة "٘تبكتو" يف نفس العاـ لكنو ٗتلى عنها بعدما توجو ١تساعدة زميلو اٞتنراؿ "جوفر" 
 رض. ينظر:ـ بعد معاناة كبَتة مع ا١ت1915من الكمُت الذم نصبو لو الطوارؽ ك أبادكا ٚتيع أفراد فرقتو، تويف سنة 

Acile Conklin ,A Mission to civilize-The Republican Idea of Impire in France 

and West Africa 1895-1930 -, Stanford University Press, U.S.A, 1997, p107. 
2

 Mauritanie Rapport d’Ensemble Année 1906-1908, Saint louis, Imp du 

Gouvernement , 1908,pp 05-07 . 
 أخذىا كعنو اٞتعفرم الداكدم ساَف كلد اهلل ٛتى بن األغطف ٤تمد مشاٮتها أكؿ شاذلية طريقة ىي :الغطفية الطريقة 3

 فنسبت الغطف الشيخ كلقبو عمو ابن البصادم عمار بن اٛتد سيد الشيخ كتلقاىا البصادم أعمر الطالب بن ا١تختار الشيخ
 إُف احملكم كالتجارم اإلنتاجي كالنظاـ الشعبية الزىدية الًتبية بُت ٚتعت التنظيم ٤تكمة أىلية مؤسسة كانت ، الطريقة لو

 موريتانيا في الفرنسية االستعمارية الحملة منظر مقتل :حديد كلد ٤تمد سيدم ينظر .االجتماعي ك السياسي الدك جانب
  .07ص ،  2011موريتانيا، ا١توريتانيُت، كاألدباء الكتاب اٖتاد منشوارت ،)الكاملة القصة (كوبوالني كزافيي

 . ينظر أيضا:08، ص المرجع السابقنقيب كلد سيدم ٤تمد كلد حديد،  4
 La place de la Mauritanie dans les institution de Joseph Roger De Benoist ,

,p166.op.cit, l’AOF 
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 :حسب الرواية الموريتانية 

كقد تواترت الركايات الشفوية من الثقات علي أنو قبل ٣تيئ كبوالين إِف تكانت عاش الناس 
النصراين يف ببلد ا١تسلمُت كحدث أف الشريف سيدم بن موالم الزين أزمة خوؼ من اٟتضور 

كاف للشريف شيخ ىو  ك . الينو فأكلو بقتل الطاغية كب، يف ا١تناـ أنو قتل ثعبانا أسود الرأس  آلر 
٤تمد ٤تمود، كالد الشيخ القزكاين توجو إليو كقص عليو الرؤيا ، كقاؿ لو ما معناه أنو سيقتل  

فقاـ من عنده  سأعينك هبذا السيف كأعطاه سيفا كاف عنده. ٤تمد ٤تمود: فقاؿ لو، الين و كب
من كاد ٤تَتاث . اٞترأة كىو مصمم علي قتل كبوالين كأعد لذالك خطة ٤تكمة ٘تيزت بالسرية ك

بدأ سيدم بن موالم الزين يف إعداد ك ٚتع عناصر خطتو اٞتريئة، عليو أف يقود ٣تموعتو عرب ٦تر 
فأنطلق سيدم بن موالم  ثر من ثبلٙتائة ك عشرين كيلومًتا يف ظرؼ قياسي.غَت سالك، ٯتتد ألك

قبل تاريخ  توجو إِف ٕتكجة ك،  أكجفت" ك" بُت "شنقيط" قلب آدرار،  يف الزين من "الزرقة"
كيف طريقو جند ٣تموعة من أفراد قبيلة إديشلي 1905مام  6 العملية بثبلثة أسابيع ك ذلك يـو

كضعو اإلجتماعي فرافقو عشركف  كأستطاع تعبئتهم ٔتهارة،نظرا ١تكانتو كجلهم من )أىل تناكي( 
أما ىو فكاف لديو سيف  رديئ )أكشاـ( قدًن ك  من نوع  ككانت أسلحتهم رجبل مسلحا ،

تتكوف اٞتماعة  ك . صوفية طريقة  ىي ك ف طالغ  طائفة شيخ   ٤تمود الشيخ ٤تمد  لو  أعطاه 
٤تمد السالك بن  إبنو عبد الرٛتن ا١تلقب اللل كالعريب بن زيداف، باإلضافة إِف قائدىا سيدم من

أسويدات  ك ٯتا كسيد أٛتد كاٛتد إبٍت عمَته، كؿ الدده ك كالسالك بن السالك ا١تلقب اٞتاش،
بن أبياه ك٤تمد ا١تختار بن سيدم بن ببيط ا١تلقب أندماف كسيد اٛتد بن بن كيس،كالكورم بن 

أٛتد بن ميلود  ك ، ٤تمد بن الصفرة،كأٛتد بن ١تيلح ٛتد بن ىنوف،كأ ك أٛتود بن أعلي، الشويخ،
يف العاشر من مام  تكانت الذم يفصل بُت آدرار ك بعد إجتيازىم "ا٠تط" ك بن لفرؾ.

أفراد هبم  ألتحق كم ،150ـ، أم بعد أربعة أياـ من ا١تسَت حيث قطعوا أكثر من 1905
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عمَتة كعبد الرٛتن  ٤تمد بن كموسي بن بوبيط ك كل من:أٛتد ساَف بن آركاف٣تموعة االستطبلع  
  1 مطاردين من قبل كوبوالين. ابن العبد ك٤تمد بن بوبيط كىؤالء ا٠تمسة كانو 

 كم  29ك الذم اليبعد عن ا١تعسكر إال ْتواِف  قرب ٟتويطات  2"يكيف موضع"كيلمس
طلبوا  ك ا يف ا١تعسكر،بعد أف كاف سجين كبوالين  بسيدم بن أٛتد بن بوبيط الذم أفرج عنو اإلتقو 

كانو معركؼ من قبل  ،أف حالتو الصحية ال تسمح لو بذلك ىمنو أف يرافقهم فأطلعهم عل
كلكنو كصف ٢تم الشكل الداخلي للمعسكر كالتحركات العادية   3 الفرنسيُت كساكٍت ا١تعسكر.

 4 .فيذه بدقةك ىو ما ساعدىم يف إعداد ا١تخطط ك تن ألعضاء البعثة حسب أكقات النهار كالليل

كاف من ا١تستحيل تكتيكيا اقتحاـ الثكنة هنارا فقد كاف عدد اٞتنود كبَتا ك ىو ما أكده 
فردا من مهاٚتة  20...كيف ٘تكن « الحقا الضابط فَتجيناف، الذم تساءؿ يف مذكراتو قائبل

فردا مسلحُت تسليحا جيدا، ك لديهم مؤف كافية من  500قلعة ٤تصنة، تتشكل من 
، ك ما منع أيضا سيدم موالم الزين من ا٢تجـو هنارا ىو إجراءات األماف اليت  » الذخَتة...

اٗتذىا كبوالين مؤخرا ، حيث عمد إُف قطع األشجار ك النخيل احمليط بالثكنة ك الذم يشكل 
 5 سًتا ألم عملية تسلل ٤تتملة.

ـ عند صبلة العشاء      1905مام  12استقر رأم اجملاىدين على ا٢تجـو ليبل ، مساء يـو 
ك التسلل مع مع الرعاة الذين ٬تلبوف اٟتليب ليبل إُف القلعة، حيث دأب كبوالين على إرغاـ أىل 

                                                           
،مؤسسة أمر بيو ربو 2،جمواجهة االستعمار األوربي علماء و أمراء في -الشيخ ماء العينينأخيار بن الشيخ مامينا، 1

 . 216ـ،ص2001إلحياء الًتاث، ا١تغرب،
نقيب كلد سيدم ٤تمد  كم إُف الشماؿ الغريب من مدينة ٕتكجة. ينظر:  20: ىضبة ٖتوم كهفا ، تقع على بعد كلمسي 2

 .15، ص المرجع السابقكلد حديد، 
 .144،ص 1996سنة ، 27عدد، مجلة التعليمفي مقابلة مع  ، ،٤تمد سعيد كلد ٫تدم 3
 .19، ص المرجع السابقنقيب كلد سيدم ٤تمد كلد حديد،  4

5  Commandant Frèrejean, Mauritanie 1903-1911 – Mémoire de 

randonnées  de  guerre au pays des bedanes, présenté par:Geneviève 

Désiré-Vuillemin, Ed Karthala ,Paris,1995,p  .306  



 كثٌالَي ًاالعرعًاس انفشَغي يف يٌسيراَيا                                                                     انفصم انشاتع

221 
 

ٕتكجة علة ٚتع مواشيهم كل ليلة، عند الغركب أماـ مدخل الثكنة، ليأخذ أفراد اٟتامية 
ربىم با٠تطة اليت توقف الشريف صحبة رفقتو كاخ ، بعد ىذا اللقاء .1حاجياهتم من اٟتليب
ال يصدر أم تصرؼ من أحدىم حيت يسمعوا  أفكطلب منهم  كبوالين،  ىسيتبعوهنا يف القضاء عل

يف ىذا ا١تكاف سيجتمعونو أيضا  اجتماعهمف أكقاؿ ٢تم  ،2ا١تعسكر منو التكبَت بعد أف يدخل إُف
صوتو" مات  ، ك أف إشارة أمر االنسحاب أف من يقتل كبوالين يصيح بأعلى يف ظبلؿ اٞتنة

ٔتوِف سبق أف  التقواإتباعو حيت النهاية ك١تا كصلوا بالقرب من ٕتكجة  ىفعاىدكه عل .3كبوالين"
ٔتوقع اٞتنود كحالة اٟترس كأعطاىم صورة عن  خدـ يف معسكر كبوالين ،فأخربىم ْتاؿ ا١تعسكر ك

كآخر شرقي،  ،اٟتائط الذم بداخلو الثكنة  كأفادىم بأف اٟتائط مربع الشكل كلو باب مشاِف 
نقسمت اٞتماعة إِف فرقتُت:فرقة اكعند الباب الشماِف معظم اٞتنود كآلخر عنده قلة من اٟترس. 

رفع  دخلت من الباب الشماِف كما إف كًف الشريف باب ا١تعسكر حىت معها الشريف سيدم،
أحد الضباط بالسيف فشج رأسو، فأطلق الضابط الرصاص من  ىصوتو بالتكبَت كأنقض عل

مسدسو على الشريف فسقط شهيدا، فلما رأل أٛتد بن ىنوف ما جرل لسيدم كثب ٨توه 
 4 فأصابتو رصاصة سقط جراءىا شهيدا،مث جاء الكورم بن شويخ فأصابتو أخرل فاستشهد.

ٛتود بن اعلي الذم أطلق أما كبوالين فقد اقًتب منو كل من سيدم أٛتد بن عمَته، كا
يف البطن ك مزقت   فأصابو إصابة قاتلة لى بعد عشر خطوات فقط،الرصاص على كبوالين ع

فصعد سيدم أٛتد بن عمَته على اٟتائط كصاح بأعلى صوتو:  ، 5أحشاءه ك اخًتقت ظهره 

                                                           
1 Geneviève Désiré Vuillemin ,Coppolani en Mauritanie ...,op.cit,p329. 
2 Commandant Frèrejean , op.cit,p288 . 

 .21، ص المرجع السابقنقيب كلد سيدم ٤تمد كلد حديد،  3
 .27، صنفسوالمرجع  4
 عن : نقبل .222، ص المصدر السابقأخيار بن الشيخ مامينا،  5

Arnaud  Robert, op.cit ,p  . 222  
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ص الين مات، عندئذ انسحبت اٞتماعة يف إتاه النخيل كاتبعهم اٞتنود بوابل من الرصاو كب
  1 فريرجاف.اعليو النقيب  فأجهزفأصابوا أٛتد بن ١تيلح فسقط جر٭تا مث ٟتقوا بو 

 :أما الراكية الفرنسية عن مقتل كوبوالين فقد جاءت على لساف   حسب الرواية الفرنسية
 كل من "افريرجاف" ك"أرنو"، ك٫تا شاىدا عياف، كىذا ملخص كبلمهما، يقوؿ فريرجاف:

  كاف جالسا   حيثعن الطاكلة  هنض كبوالين عن مقتل كوبوالني، فيقول: افريرجانرواية
، البسا ثوبا أبيض من رأسو إُف قدميو كذىب ليضع مرفقيو على جدار اٟتائط، إُف زمبلئومع 

اليسار من باب الدخوؿ، أماـ مقر إقامتو لينظر إُف القرية، كاف الوقت التاسعة كٜتس كعشرين 
مراقبة النخيل ا١تتناثر بُت مكانو كالقرية، فرأل ككل  ارس الذم عليودقيقة، أماـ الباب يقف اٟت

اٟتارس فنادل  ،كانا ٭تمبلف اللنب لكبوالينك  يـو عبدم كلد امبارؾ كسيدم كلد الزين يتقدماف
كبعد ذلك بقليل، اٟتارس نفسو رأل عددا من الرجاؿ ا١تسلحُت . 2 خادـ كبوالين ألخذ اللنب

ضوف بسرعة ٨تو باب ا١تعسكر كآخرين يركضوف ٨تو مطبخ كبوالين، يربزكف من النخيل، يرك
 بعض تسلقو الذم فأنذرىم ك١تا َف يردكا عليو أطلق اٟتارس النار، كانسحب ٨تو جدار اٟتائط

 الذم جردك كه، ؤ أخطك أطلقوا نَتاهنم على الطباخ  ، حيثالرجاؿ الذين كصلوا إُف مطبخ كبوالين
 3. مث قتلو  وأحدىم سبلح

اء يتأمل القرية الكائنة مرتديا ثيابا بيض مستندا إُف جدار اٟتائط كبوالين الذم كاف  أما 
الذم أهنى حوارا للتو ، ك 4يستنشق ا٢تواء، لكن نفسيتو كانت مشتتة بُت اإلحباط كاألمل أمامو ك 

خادمو بصوت  لناد، فقد 5أخربكه فيو عن قرار رفض كزير ا١تستعمرات ألم مغامرة على أدرار

                                                           
 .298ـ، ص 1977،أطركحة لنيل درجة ا١تاجستَت، القاىرة،2، ج تكوين موريتانيا الحديثة ، سعد خليل 1

2
George Coppolani ,op.cit,p187. 

3 Commandant Frèrejean , op.cit,p285. 
 .221،صالمصدر السابق،  أخيار بن الشيخ مامينا 4
 .134، صالمرجع السابق٤تمد السعيد بن ٫تدم،  5



 كثٌالَي ًاالعرعًاس انفشَغي يف يٌسيراَيا                                                                     انفصم انشاتع

223 
 

كبعد ذلك، كقد نفد صربه يف انتظار سبلحو، إتو إُف إقامتو، يف  "ائتٍت ٔتسدسيٌ  1: "ديالومرتفع
طلقة نارية من مهاٚتُت خارجُت من ٦تر ا١تدخل،  كعلى أقل من عشر خطوات تلقى ىذه اللحظة

بعضهم كبوالين كأطلقوا حيث تبع ا١تهاٚتوف ٨تو اإلقامة تسارع ك  ،2ختفي يف غرفتوليح ك ر ّت أصابتو
 ابتداء من ىذه اللحظة بدأ تراشق النَتاف يف كل مكاف تقريبا دخل إليها،النار على الغرفة اليت 

 ارتفع الصراخ كطلقات البنادؽ من كل جانب يف ا١تعسكر. جزء من ا١تهاٚتُت تسلقوا جدارك 
، يف أكؿ نومهمك ىم " فاي"إتيف من فرقة السودانيُتحرس كبوالين من  جئوا ٣تموعةافك   اٟتائط
ىنا أرغمهم  ار٘توا إُف الوراء يف فوضى كارتباؾ كتراجعوا حىت الزاكية الشمالية للمعسكر.حيث 

ىذا العمل  ككاف و" ا١تكلف احملاسب على ا١تواجهة ك٘تكن من دفعهم إُف األماـ.يالرقيب "مر 
فس الوقت أرسلوا كاببل من على دفع البيضاف إُف الوراء، كيف ن رس كبوالينِف، ٤ترضا ٟتبطو ال

  3 الرصاص داخل ا١تعسكر، كخاصة يف ظهور الرماة ا١تهاٚتُت من كل جهة دكف استثناء.

يصيحوف اهلل أكرب كاندفعوا يف ىم ك انقضت على ا١تدخل الكبَت فقد األخرل موعة اجملأما 
كتوجهوا إُف  ا١تمر، يطلقوف بعض الرصاص يف ا١تقر الذم فيو الطبيب، كٟتسن اٟتظ َف يتحرؾ.

 كلكن إلنذار كبوالين يف إقامتو، ابشجاعة ار٘تى كسطهم ذاىبالذم غرفة "كلنباِف" ىذا األخَت 
تصويب بنادقهم ٨تو "كلنباين"،  ايستطيعو  ع لدرجة كبَتة، َففا دانكانوا يف حالة الذين  البيضاف 

، أطلق ساقيو بعد أف ٗتلص منهم باللكمات ك ، ؿ عليهم كذلك إخراج خناجرىم لطعنواستحاك 
للعدك كسط كابل من الرصاص يطلقو عليو البيضاف كالرماة الذين كانوا يردكف بدكرىم ٨تو مقر 

  م إُف اليسار قليبل من اإلقامة، يف ىذه اللحظة تلقى كبوالين الضربة القاضية.َت ا١تبلـز ش

 يواجو عندما كاف بعض البيضاف يتبعوف كبوالين يف اإلقامة كاف أكرب عدد من ا١تهاٚتُت
بعد أف أطلقوا النار يف اإلقامة تراموا مارين خلف  عناصر اجملموعة األكُفالرماة الذين فتحوا النار. ك 

                                                           
 .27، صالمرجع السابقنقيب كلد سيدم ٤تمد كلد حديد،  :الطباخ الشخصي لكزافيي كبوالين. ينظر: ديالو 1

2
George Coppolani ,op.cit,p187. 

3
Commandant Frèrejean, op.cit, p .285  
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ىنا   ،اإلقامة إُف باطن الكثيب منحدرين ٨تو ا١تعسكر ما بُت اإلقامة كخيمة الًتٚتاف ابن ا١تقداد
 1 كنت أناـ ىذه الليلة كالعادة.

ا١تهاٚتوف الذين أطلقوا النار على مقر اإلقامة، حيث كنت إٔتوؿ، كيف ٥تبأ ا١تبلـز شَتم قاـ 
التقوا بأكلئك الذين  بإطبلؽ النار أيضا على الرماة، كبعد ذلك احتل بعضهم مدخل ا١تمر، ك

"، كانضم اٞتميع مزدٛتُت للخركج فانتهز ا١تبلـز "شَتم" فرصة ىذه فىربوا أماـ ٣تموعة "إتيفا
على ىذه الشرذمة اليت مت الضغط عليها  أجهزة من الرماة كحربة ك الفوضى كأخذ أربعة أك ٜتس

  أيضا من ا١تبلـز "إتيفاف" كاٞتميع يسبح يف دماء اٞترحى.

 بعض من ىؤالء احملاصرين ٘تكن من ا٢ترب، كمنذ ذلك اٟتُت أصبح باب ا١تدخل مفتوحا
ركض ٨تو جنوده أنو " ففاتيا١تبلـز "ا يذكر  عند الطلقات األكُف كتوقفت ا١تعركة داخل ا١تعسكر.

كثب إُف األماـ لدفع حيث  و" تراجع اٞتنوديالسنغاليُت كمسدسو بيده ، ك أكقف الرقيب "مر 
، "اتيفا ، يف ىذه اللحظة تلقى ا١تبلـز " ضربة على رأسو بسيف شيطاف كبَت، فجنوده ٨تو ا٢تجـو

" افمسدس صرع "اتيف كبطلقة على رأسو شاشية، ىو بطبيعة اٟتاؿ قائد البيضاف ا١تهاٚتُت.
  2. مهاٚتو كأجهز عليو بطلقة أخرل مث بنفس سيفو غرزه باألرض

 :أما رواية أرنو عن مقتل كوبوالني، فيقول 

، كاف كوبوالين متمددا على كرسي كبَتا، مستغرقا يف تفكَت عميق كخاطب  قبل ا٢تجـو
آدرار" ، بعدىا كقف كبوالم النقيب جرار قائبل: "كم ىو مزعج عدـ استمرارنا يف الزحف على 

كقاؿ: يا جرار أنا ذاىب ألناـ، كلكن بدال من أف يدخل إُف خيمتو اليت يناـ فيها ذىب 
 3 ليستنشق ا٢تواء النقي، كاستند إُف اٟتائط الذم ىو إُف اليسار عن باب ا١تعسكر قرب ا١تطبخ.

                                                           
1 Commandant Frèrejean, op.cit, p286. 
2
 La Dépêche Coloniale illustre ,Rand.R: La  Mort  de Coppolani,(6

eme
 

Année )  N° 03,Paris, 15 février 1906,p32. 
3
Arnaud  Robert, op.cit ,P  . 222  
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" انطلقت عدة يف ىذه اللحظة فوجئ ْتركة غَت عادية يف ا٠تارج كصاح: "دالو مسدسي
ٜتسة أك ستة مسلحُت من ا١تور ببنادؽ ذات طلقتُت يدا٫توف ا١تمر ا١تغطى  ، حيثعيارات نارم

غَت احملركس، كالذين يعترب ا١تدخل الرئيسي للمعسكر زىاء ٜتسة عشر كثبوا من فوؽ السور 
ت ٘ت.كما (ETIEVANT)"إتيفياف"  الصغَت الشماِف الذم على امتداده يناـ جنود ا١تبلـز

مفاجأة صنبا، طباخ كوبوالين، بتدخل أحد ا١تور كسدد ٨توه كصاح اهلل أكرب ككثب ٨توه كانطلقت 
  1 .ك قتلو الرصاصة كَف تصبو، فنزع الطباخ السبلح من يد مهاٚتو

، كجدت  غرفتويف تلك اللحظة كجدت صديقي القدًن قد أصيب ّترح قاتل على عتبة  
يصف ىنا كل من كلومباين من خبلؿ رسالة أرسلها إُف زكجة  ك  .2كبوالين مستندا إُف إطار الباب

ك الضابط شَتم إليو يف البداية كصلت أنا  « كبوالين كشقيقو اللحظات األخَتة قبل موتو بقولو:
، مث ٟتق بنا البقية حيث حاكؿ الطبيب تقدًن اإلسعافات، لكن جركحو  حاكلنا رفعو إُف سريرهك 

...سألٍت ىل كو١تباين ىنا ؟ قلت نعم . مث سألٍت ىل أصيب  « ك أضاؼ قائبل: ،» كانت ٦تيتة
. ك كانت الساعة حواِف التاسعة ك النصف ، أم 3أحد من األكربيُت ك يف ىذه اللحظة فقد حياتو

 إُف اتونظر كما ذكر أيضا ما قالو ركبرت أرنو يف كتابو ، عن .4نصف ساعة بعد بداية ا٢تجـو 
أرنو أنا ميت، لقد قتلٍت « بصوت ضعيف كلكنو ىادئ: ول ك ىو يقوؿ موتو ٟتظة ىذا األخَت

الحظت عندىا أف الدماء تسيل بغزارة على مبلبسو البيضاء. توجهت للبحث عن  .5» البؤساء
حيث مت تضميده  ،رافقتو إُف غرفتو عند حراسة ا١تدخل القريبة من غرفة "كلباف" ، مثطبيب البعثة

لعديد من الرصاص. عدنا بو إُف غرفة األكل حيث مت ٘تديد  كَف نتغلب على اٞتراح الكثَتة بسبب ا

                                                           
1 George Coppolani ,op.cit,p187. 
2
Arnaud  Robert, op.cit ,P  . 222  

3  George Coppolani ,op.cit,p188. 
4 La presse , Colonies Troublées- Assassina de M . Coppolani au Sénégal, 

(12
eme

 Année) Nouvelle S -N° 4745,Paris, samedi le 27 Mai 1905,P01.  
5 George Coppolani ,op.cit,p188. 
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كبوالين على اٟتصَت الذم كاف يغطي طاكلة كبَتة، َف يفقد كعيو، كما زاؿ صابرا كصامتا نزعنا 
عنو مبلبسو ٔتقص، كتركناه عاريا ك الدـ يسيل بغزارة من جرحيو، أحد٫تا أسفل ثديو األيسر 

ندما حاكلنا رفعو قليبل بقعة من الدـ ٖتتو، فأخربين الطبيب كاآلخر يف كسط جوفو، كقد الحظنا ع
. إنو قد أطلق عليو الرصاص عن قرب  أف اخًتاؽ الرصاص الذم أصابو يف اٞتوؼ قد مزؽ ظهره

، ك١تا أحس   "يقوؿ أرنو: كاف أحد ا١تهاٚتُت يبصر ا١تفوض كبوالين كأطلق النار عليو عن كثب
١تمر الضيق بُت ٤تل اإلقامة كخيمة البواب، كاستطاع أف يصل يف ا أدراجوكبوالين أنو أصيب عاد 

ظهر أحد ا١تور كقد كخطو الشيب فجأة أماـ  مث إُف غرفة األكل اليت تعرضت لكثَت من الرصاص.
" كقد ٛتل بيديو كلتيهما سيفا يريد ضرب رأس الضابط كبدفعة من ا١تبلـز استطاع فا١تبلـز "أتيفا

  1السيف منو كغرز السيف يف بطنو، كبعد ىذا بقليل فر ا١تهاٚتوف. أف ٬تندؿ ا١تهاجم أرضا كنزع

أسفر ىذا ا٢تجـو عن سقوط أربعة شهداء يف ساحة ا١تعركة ىم: الشريف سيدم بن موالم 
كجرح سبعة من بينهم: السالك بن  الزين، كأٛتد بن ىنوف، كالكورم بن شويخ، كأٛتد بن ١تيلح

عمَته بن أباه الذم أمسكو اٞتنود بعد يومُت، كَف يغنم الدد، كأٛتود بن أعليو، كأٛتد بن 
كانت ك  .2ا١تهاجدكف سول بنقدية كاحدة ذات طلقات بعيدة ككانت من نصيب السالك بن الدد

 3 ا٠تسائر الفرنسية باإلضافة إُف كبوالين ىي قتيلُت ك أحد عشر جر٭تا.

بل أقدـ على عمل  رفض النقيب "افريرجاف " أف يدفن الشهداء، كَف يكتف هبذا فقط
إجرامي ك٫تجي، يتعارض مع أبسط القيم كاألخبلؽ، ذلك أنو جعل الشهداء ٚتيعا يف حفرة 
 كأضـر عليهم النار، األمر الذم أجج غضب ا١تسلمُت، كأثار حفيظة ٤تمد ا١تختار بن اٟتامد

                                                           
1 Arnaud  Robert, op.cit ,P223. 

 .29 ، ص المرجع السابق، حديد كلد ٤تمد سيدم   2
3 La presse , Colonies Troublées, op.cit ,P01. 
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عركة النيمبلف )كاحد من كبار أبطاؿ ا١تقاكمة كاتب الفرنسيُت يف البداية مث أنقلب عليهم أثناء م
 1 ا١تشهورة( الذم كاف حاضرا تلك الليلة.

مت تشكيل ٤تكمة عسكرية صورية ٔتبادرة من النقيب فريرجاف حملاكمة أٛتد بن أباىا الذم 
،األعضاء  التاِف: الرئيس النقيب أفريرجاف عثر عليو جر٭تا، كتشكلت ىيئة احملكمة على النحو

اعد، كا١تبلـز "ديبلفو"، كا١تبلـز "شرم" مقرر كابن ا١تقداد "كأرنو" كىو إدارم مس النقيب "جَتار"،
 مًتجم.

اجتمعت احملمكة على الساعة الرابعة مساء يف مقر إقامة كوبوالين، َف تستغرؽ احملاكمة 
سول كقت قصَت حكم على أٛتد بن أباىا بالقتل شنقا، كبعد صدكر اٟتكم عليو، أخربه الًتٚتاف 

، فرد علي بكل ىدكء: اهلل أكرب، كَف يزد ككاف ا١تتهم قد أصيب ّترح كلد ابن ا١تقداد بأنو سيقتل
  2 بالغ كمع ذلك َف يكًتث كقت احملاكمة باألسئلة اليت كاف يوجهها إليو رئيس احملكمة.

يف اليـو ا١تواِف للهجـو قاـ النقيب افريرجاف باعتقاؿ حواِف أربعُت رجبل من إدكعلي، بتهمة 
، كحدثٍت اٟتضرمي بن خطرم أف من بُت ا١تعتقلُت: ٛتود بن أٛتد الضلوع يف مقتل كوبوالين

البشَت كسيدم ٤تمد بن ٤تمد بن سيدم عبد اهلل، كسيدم أٛتد باب بن جدك، ك٤تمد األمُت 
بن عبد القادر، كسيدم بن الزين كعبدم بن امبارؾ، كظلوا يف السجن حىت عثر على اٞتريح أٛتد 

، فتم اإلفراج عنهم.كأعلن عن ال عبلقة ألىل  بن أباه تعرض بعض ا١تعتقلُت  ٕتكجة هبذا ا٢تجـو
يف  خللضرب أثناء االعتقاؿ، خاصة من كاف منهم كثيق الصلة بكوبوالين فقد ضرب حىت سل

  3 ثيابو.

                                                           
 .218 ، ص المصدر السابقأخيار بن ٤تمد مامينا،  1
 . 135،المرجع السابق، ٫تدم بن٤تمد سعيد    2

3 Commandant Frèrejean, op.cit, p .298  
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ٔتوت كوبوالين، أصيبت سلطات االحتبلؿ بصدمة معنوية كبَتة ٢تا تبعاهتا السياسية 
باإلخفاؽ، ٦تا جعل بعض ا١توظفُت الفرنسيُت كالتجار يف ساف كالعسكرية كمٍت ٥تطط كبوالين 

لويس يطالبوف ٔتراجعة للسياسة اليت اتبعها كبوالين، يف ببلد البيضاف، كاليت رأكا فيها إضرارا 
ٔتصاٟتهم، كأٟتوا على إعادة السلم مع الًتارزة كالرباكنة، كإلغاء سياسة االحتبلؿ السلمي اليت 

 غزك مسلح لصحارم خالية.ليست يف اٟتقيقة سول 

علي مقتل كوبوالين يف ٤تاضرة ألقاىا يف ندكة  "مونتاين كاب دم بوسك" كقد علق العقيد
كبالفعل فإف ا١تشكلة األساسية اليت كاجهناىا إِف حد اآلف ظلت دائما منبعثة » دراسية باٞتزائر:

فمن ما ال شك فيو كتكشف باستمرار عن دكر شخصي أساسي للشيخ ماء العينُت  من ا٠تارج،
يف هناية « مت بإيعاز منو كٮتتم العقيد مونتاين ٤تاضرتو قائبل: 1905أف اغتياؿ كببلين يف مايو

ء َف يكن احتبلؿ تكانت من لدف القبائل ا١تتمردة يف آدرار إال بفعل تدبَت الشيخ ما 1906
ياتو عن العمليات لعينُت كنتيجة للدسائس اليت كاف ٭تيكها يف فاس كمراكش كعليو فاف مسؤكل

  1«ا٢تجومية اليت شنها ا١تتمردكف مؤخرا غدت أمرا جليا

يعلق جيلييو على موت كوبوالين كما خلفتو من نتائج خطَتة على السياسة الفرنسية يف 
انتشر خرب مقتل كبوالين بسرعة يف موريتانيا كاملة، حيث ترتبت عليو مباشرة » الببلد قائبل:

لقبائل اليت كانت قد دخلت يف ٤تادثات من أجل إعبلف ا٠تضوع بفضل النتائج ا٠تطَتة.. فكل ا
علنت استعادت فورا حريتها يف التصرؼ، كىناؾ قبائل أك فصائل سبق أف أ مهاراتو يف ا١تعلومات

درار ككذلك مرابط السمارة ماء العينُت كالذم حرض على قتل أخضوعها ذىبت متمردة، كأمَت 
٧تاحا مهما فأصبحت ثقتهم كتصميمهم على مواجهتنا با١تقاكمة كوبوالين يعترباف ىذا اٟتدث 

مث يصف جيليو أكضاع البلد كيعًتؼ بإزدياد كتَتة ىجمات ا١تقاكمة « أكثر حيوية كأشد دعما
إف الرجل الذم سيكوف أخطر عدك لنا يف موريتانيا ىو شيخ السمارة، »  كيقوؿ كقوة تنظيمها ...

                                                           
 . 157ص  المصدر السابق ، الرائد جيليو، : نقبل عن   1
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فقد كتب  الين فإنو ىو الذم من زاكيتو ينظم ا١تقاكمة ضدنا،و كبفقد برز جليا للعياف بعد مقتل  
 أرسل إِف كل مشايخ موريتانيا يستحثهم علي ٛتل السبلح، ١تقاكمة تقدمنا كطردنا إِف اٞتنوب ك

كحيت ا١تناطق ا٠تاضعة لنا من موريتانيا السفلي  مبعوثُت ٬توبوف ٥تيمات تكانت كأرقيبة كاٟتوض،
 لكقد كجد نداءه صد تقدًن السبلح كالذخَتة كبدعم سلطاف ا١تغرب. داعيا إِف اٞتهاد كعدـ

إ٬تابيا يف آدرار القريب منو ككاف األمَت الشاب كلد عيدة الذم تريب يف زاكيتو مستجيبا لو كل 
 1.«ِف اٞتانب ا١تعنوم بل أمد أعدءنا بالسبلح ا١تتطور كالذخَتةإ....كَف يقتصر عماه  االستجابة

موت كبوالين أحاؿ العقيد" مونتاين كاب دم بوسك " الذم خلف  بعد 1905كيف سنة 
قد كجهها ك  لعينُت،ء كبوالين يف مهمتو نسخة من رسالة ضبطت عند أحد عناصر الشيخ ما

كمشظوؼ إِف اٟتاكم العاـ  أىل سيدم ٤تمود، ك كأىل أسويد أٛتد، ،الشيخ إِف كلد عيدة
يستغل  اللدكد لتوسعنا يف آدرار، لعينُت العدكء االشيخ ما» الفرنسي يف السنغاؿ مع التعليق التاِف:

تأثَته القوم علي طائفة الغظف اليت أستطاع أف ٭تركها لشن ٛتلة عنيفة ضد سلفي ا١تأسوؼ عليو 
 .2«اليت آلت إِف اغتياؿ ٦تثل فرنسا يف ٕتكجة

 إُف آدرار كذكر سعد خليل: "أف الشيخ ماء العينُت حاكؿ أف ٯتنع بأم ٙتن كصوؿ كوبوالين
فإقليم آدرار يعترب مفتاح موريتانيا، كمن يسيطر عليو ٯتكنو أف يتقدـ مشاال ٨تو مراكش، أك غربا 
٨تو الساقية اٟتمراء، كلذلك توسط للمصاٟتة بُت قبيلة الرقيبات كقبيلة أكالد غيبلف حىت يقفوا 

انت كلينبئهم بقرب ضد الفرنسيُت، كما ذىب ٧تلو الشيخ حسنا ليجتمع بقبيلة إدكعيش يف تك
 3كجود قوات من مراكش".

                                                           
 .159ص  المصدر السابق ، الرائد جيليو، 1
 .31 ، ص المرجع السابق، حديد كلد ٤تمد سيدم  2

 .301، ص المرجع السابق، سعد خليل: نقبل عن  3 



 كثٌالَي ًاالعرعًاس انفشَغي يف يٌسيراَيا                                                                     انفصم انشاتع

230 
 

لقد مات كبوالين كىو على ذراعي صديقو الويف ركبرت راندك، الذم حارب معو سويان ضد 
ا١تمارسات االسًتقاقية يف السوداف الفرنسي. كيوجد قرب كبوالين حىت اآلف يف ٕتكجة. كقد استمر 

 1908من كعود ملك ا١تغرب. كيف سنة الشيخ ماء العينُت يف تعبئة رجاؿ دين آخرين، بدافع 
. 1904توُف العقيد "جورك" قيادة القوات العسكرية يف أراضي اإلقليم ا١توريتاين، ا١تتأسس سنة 

1 .ككانت تلك ىي هناية أطركحة كبوالين
 

 

 السياسة االستعمارية الفرنسية في موريتانيا بعد كبوالني: -9
كبوالين خبلؿ الفًتة ا١تاضية ك يف ظل ىذه ك حفاظا على ما ٖتقق كسبو عن طريق سياسة  

التحديات القائمة ، مت إنشاء الكثَت من ا١تراكز ا١تهمة للدفاع عن ا١تناطق اليت بسطت عليها اليد 
النهب ضد القبائل اليت انضوت ماعات اليت تقـو بعمليات السلب ك من قبل ا١تستعمر، ك لصد اٞت

"لعصابة" ك يف ىذه األثناء إخضاع كالية "انشَتم" كن ىنا مت ٖتت لواء ا١تستعمر الفرنسي، ك م
مت أنشأ بعد ذلك مركزا للتموين يف دفعيُت السنغاليُت يف "أمبود" ك استقرت سرية من ا١ت

"أكجوجت". أنشئت ىذه ا١تراكز من أجل قطع الطريق على السالكُت ٢تذا الطريق الرابط بُت 
أسست كبعد ذلك خضعت لعصابة مباشرة ك  نوب،القبائل ا١توريتانية األخرل يف اٞتار ك مشاؿ أدر 

 فيها مركزا آخرا ٛتل نفس ا١تهمة.

إال أف الرأس ا١تدبر لبلستعمار قتل قبل إكماؿ مهمتو ليتواصل بعد ذلك ا١تشركع ك إف 
اختلف يف الطابع من دبلوماسي إُف عسكرم ك بأكامر ك تعليمات مباشرة  من الواِف العاـ 

ل البيضانية تنتقل يف مقاكمتها بُت ئالذم حدد بقولو أف: " القبا 2بونيت"إلفريقيا الغربية "كيلياـ 
أدرار( ك تنتقل ىذه القبائل بُت ىذه ا١تناطق باستمرار كيكفي -تكانت-ىي:)النهرك ثبلث مناطق 

                                                           
1 Frébourg Cécile, Coppolani revisité...,op.cit,p625. 

 .66ص، المرجع السابق ،علي سا١تاف البدكم 2
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أف تصبح سيدا على ىذه ا١تناطق باعتبارىا مراكز ٘تويل حىت تنفرد بالسيطرة على القبائل ا١تشار 
  1 د حصلنا على النهر ك تكانت ك يبقى لنا أف نضمن سلطتنا على أدرار.إليها، إنا ق

 احتالل أدرار: -9-4

 "مونتاين" الذم خلف كبوالين من ٖتقيق ا٢تدكء داخل ا١تستعمرات الفرنسية القائداستطاع 
ك لو بنسبة قليلة لكن ليس لوقت طويل، حيث انفجرت نار الثورة يف  2احتبلؿ تكانت بعد

 ىذا فيو أعلن الذم الوقت يف،"  العينُت ماء "ك"الشيخ عيد كلد" "أدرار" اليت التف حوؿ زعيمها
الذين استوقدت فيهم نار اٟتماس العديد من ا١تقاكمُت  الفرنسي التوسع إليقاؼ اٞتهاد األخَت

 3 كبوالين، حيث دعا "كلد عيد" إُف اٞتهاد لوقف الزحف الفرنسي.خصوصا بعد مقتل  ك 
كقد كاف غزك أدرار يف بداية األمر سلميا ك دبلوماسيا حيث استفاد "مونتاين" من كد 

" ك الذم سيحل ٤تلو ك يسيطر على  4ا١توالُت للنظاـ االستعمارم ، بينما مهد للجنراؿ "غورك
ـ ك اليت جعلها كبداية ٟتملتو العسكرية  ضد 1909مدينة "أطار" عاصمة إقليم "أدرار"  سنة 

ىذا اإلقليم، كقد استفاد اٞتنراؿ "غورك" من التجربة السابقة لكبوالين ك ذلك باإلطبلع على 
اياه الطيبة ك احًتامو للدين ، حيث أعرب عن نو 5بنيتها االجتماعيةك   تضاريس موريتانيا 

اإلسبلمي ك بذلك توافدت إليو القبائل طلبا للسلم ك األماف، ك يف نفس الوقت فقد كثف 
ا١تقاكموف ا١توريتانيوف من عملياهتم العسكرية ضد الفرنسيُت، ك يف ىذا السياؽ توجهت ٛتلة 

يقو ٨تو"أدرار" "اكجوجت" مث أخذ طر  ةفرنسية بقيادة الضابط"ريبو" فاستوُف على منطق
                                                           

1
 Mamadou Amadou-Ba , L’Adrar dans l’Anarchie , Bulltin de 

renseignement coloniaux, n2, Paris,p29. 
2
 Commandant Frèrejean : op.cit, p364. 

3
 Ibrahima Abou Sall , op.cit, p373.   

4
 الفرنسي السوداف مستعمرات يف الفرنسي اٞتنراؿ (1946-1867جوزيف ) غورك أكجُت ىنرم : Gouraud  غورو 
 من الفًتة يف لباريس العسكرم كاٟتاكم 1923 إُف 1919 من العريب ا١تشرؽ يف الفرنسية للحكومة السامي  ا١تفوض ،

 . ينظر: 1937إُف 1923
Robert Loulan , Le général Gouraud –Chef et Soldat illustre-, Dimanche 

illustre, N° 789,Paris, 10 avril 1938, p05. 
5
 Bernus Edmond et autres , op.cit, p24. 
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الحتبل٢تا، لكن ما إف كصل إُف منطقة "أكرارت" حىت لقي مقاكمة عنيفة من الثوار ا١تًتبصُت 
 اثر على كىناؾ ك جرت بينهما معركة رىيبة  كانت أكُف  ا١تعارؾ  اليت  تقع  يف منطقة  " أدرار" 

 مث مقاتلُت ثبلثة منهم استشهد كما  اٟتملة قائد (Ribot)ريبو  الضابط قتل من ٘تكنوا ذلك
 مطاردة ىناؾ، ك كاصلوا ا١توجودة الفرنسية اٟتامية كحرركىا من اكجوجت ٨تو البقية إتو

 1 .الفرنسيُت
ك قد أظهر خبل٢تا الثوار شجاعة منقطعة النظَت ٘تكنوا من خبل٢تا من قتل الضابط "ريبو" 

٨تو "اكجوجت" ك حرركىا من اٟتامية قائد اٟتملة كما استشهد منهم ثبلثة مقاتلُت مث إتو البقية 
مع تبقى يف اٟتامية ك إثر ذلك انسحب  ،ك كاصلوا مطاردة الفرنسيُت ،الفرنسية ا١توجودة ىناؾ

ـ كاف الفرنسيوف يريدكف إخضاع أدرار بشىت الطرؽ السا٨تة 1908-1906خبلؿ سنيت ك 
القضاء على ىذه اٟتملة أك  ك١تا رأل ا١تقاكموف ا١توريتانيوف ذلك تيقنوا أهنم ٬تب عليهم ،لذلك

رت فيها فدارت بينهما معركة يف مكاف يسمى "كاحة ا١تنياف " كقد خس ،على األقل القياـ بشلها
 2.أخذ الثوار ا١تقاكمُت األسلحة كاٞتماؿ " كمافرنسا خسارة فادحة جدا كقتل قائد اٟتملة "ما٧تُت

شا٥تة ككاقفة يف كجههم رغم كهبذه العمليات أثبت ا١تقاكموف لفرنسا أف أدرار ال تاؿ 
ك لكن يف ىذه األثناء ٘تكن الفرنسيوف من إعداد ٛتلة كبَتة  ، فقداهنا مصدر السبلح من ا١تغرب

من أصحاب  30ٚتل ك من الفرساف  240من الرماة  700جندم من بينهم  1000تتكوف من 
" يرل أف ىذه "غوركا١توريتانيُت ككاف القائد  من اٞتنديُت 200- 150ك  30ا١تدافع الثقيلة 

كقد انقسمت ىذه اٟتملة إُف فرقتُت بقيادة "غورك" ،  لديو تستطيع القضاء على الثوارالقوات اليت

                                                           
1
 Paul Marty, Les Tribues de la Haute Mauritanie, Paris,1915,p45. 

2 Le commandant Frèrejean Vuillemin G, Un Pionnier de Mauritanie. In : 

Revue d’histoire des colonie , T 36,n125,Premier trimestre1949,pp 1-23.  
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اليت إنطلقت من الًتارزة لتلتقي  1األكُف ذلك بإتاه  "ٕتكجة " ك الثانية بقيادة الرائد "أفريرجاف"
 عاصمة أدرار . 2مع فرقة "غورك" على مشارؼ "أطار "

كقد دارت معارؾ طاحنة بُت اٞتانبُت كانت نتائجها سقوط العديد من القتلى ك اٞترحى 
كما طلب أىلها األماف ،ـ  1909من الطرفُت ك لكن الفرنسيُت استطاعوا دخوؿ " أطار" سنة 

لكن ا١تقاكمُت ٖتينوا الفرصة ك أغاركا على اٟتملة الفرنسية ك ٘تكنوا  ،طن من التمر 64نظَت دفع 
ل عدد من اٞتنود ك الرماة السنغاليُت، ك برىنوا على أف ا١تقاكمة مازالت متواصلة رغم من قت

ك تطور األسلحة  فقداهنا لقاعدهتا األساسية يف أطار، لكن الضعف بدأ يدب فيها ك ذلك ٟتداثة
 الفرنسية مقابل أسلحتهم . 

  :تشيشت احتالل -9-1

 من ٘تكنوا بعدما أخرل ْتمبلت زحفهم ٨تو دكاخل موريتانيا ، حيث قاموا الفرنسيوفكاصل 
 ْتملة القياـ ارقر  صدر حيث ، ا١توريتانية ضيرااأل من تبقى ما إخضاعبغية   رارأد على السيطرة
 ا١توريتانية الفرؽ تقـو حيث ،يف آف كاحد متزامنتُت بعمليتُت لقياـ ىذاك   ـ1911 سنة عسكرية

 3 .كالتو منطقة كالتو باستطبلع ٘تبكتو فرؽ تقـو أخرل جهة كمن يف، شيتيت باستطبلع

، (Roulet)"ركِف" العقيد قيادة ٖتت كالتو إُفمن الدخوؿ  ٘تبكتو فرقة ت٘تكن بالفعل ك  

كنت ىي ٘ت ،(Paty)الفرؽ ا١توريتانية اليت تشكلت يف ٕتكجة ٖتت قيادة "بايت" أف  يف حُت
بعد سيطرة لتصبح ىذه ا١تناطق ٖتت السيطرة الفرنسية ، حيث  األخرل من تطيق اٟتوض

                                                           
( أحد الضباط يف اٞتيش الفرنسي كاف من قادة اٟتملة على موريتانيا يف مطلع القرف 1917-1869)لويس فريريجان:  1

العشرين ك استطاع ٕتنيد العديد من أفراد القبائل ك أخضعهم ألكامره ك ٯتكن تشبيهو بلورنس العرب يف شبو اٞتزيرة العربية 
 .68، ص المرجع السابقينظر علي سا١تاف البدكم ،  فيما ٮتص تأقلمو مع البيئة البدكية ك التعامل مع سكاهنا .

مدينة موريتاين يقاؿ أهنا بنيت ألكؿ مرة غريب البطحاء يف آكاخر القرف التاسع ىجرم، ك ىي اآلف عاصمة إقليم أطار: 2
 .68، صنفسوأدرار. ينظر: 

3
Etienne Richet , La Mauritanie, Emile larose libraire editeur, Paris ,1920,pp 

217-230.   
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الفرنسيُت على أدرار قاموا ْتمبلت أخرل إلخضاع ما تبقى من األراضي ا١توريتانية ، ك أصبحت 
6164.1ىذه األخَتة ٖتت السيطرة الفرنسية مع بداية اٟترب العا١تية االكُف سنة

 

 

 السياسة الفرنسية في موريتانيا: -9-9

 ،بلغت مساحات ا١تستعمرات الفرنسية يف إفريقيا ضعف مساحة ا١تستعمرات الربيطانية
ميل كتغطي إفريقيا االستوائية الفرنسية  1850000فتبلغ مساحة إفريقيا الغربية الفرنسية حواِف 

ك امتدت ا١تستعمرات الفرنسية يف غرب إفريقيا من داكار غربا حىت  ،حواِف مليوف ميل مربع أخر
كمن الصحراء مشاال حىت خليج غينيا جنوبا طو٢تا من الشرؽ إُف الغرب أكثر من  ،ة تشاد شرقاْتَت 

رغم امتداد ا١تستعمرات الفرنسية  ك ، ميل 1500من الشماؿ للجنوب حواِف  ميل   ك 2000
إُف أف فرنسا أرادت رغم اتساع ىذه ا١تساحة إذ  ، يف ىذه ا١تسافة الشاسعة من غرب إفريقيا

   سياسة عرؼ  ما  ا١تنطقة فرنسا على فرضت كبذلك، 2 نطقة  بالصبغة الفرنسيةتصبغ ا١ت
 بالصبغة ا١تستعمرات  صبغ اليت كاف معناىا ك  ، (assimilation)  االندماج  أك  الفرنسة
االرتباط  ك  لؤلفارقة تسريب الثقافة الفرنسيةالنظم الفرنسية ك التقاليد ك ك كفرض الثقافة  الفرنسية
لذا اعتقد الفرنسيوف أف أعظم منحة يقدموهنا  ،3اجتماعيا كسياسيا لؤلـ الكربل فرنسا تارٮتيا ك

كىذا االعتقاد ينبع  ،لؤلفارقة يف ا١تستعمرات ىي ثقافتهم ك لغتهم ك نظمهم ك مبادئهم ك قدمهم
 أف اٞتدد اٟتكاـفبعد الثورة كجد  ، ة التارٮتية اليت انتابت فرنسا عقب الثورة الفرنسيةضلنهامن 

فارتبط ىذا  ،ك القانوف اإلدارةا١تستعمرات يف ذلك الوقت ٗتضع لعمليات دمج كاملة يف النظم ك 
الفلسفي العميق الذم انتاب  اإلٯتافىذا  إف ،الواقع العملي يف أذىاهنم  باألساس الفلسفي للثورة

ك التربير الذم إفريقيا،  أراضيللتوسع االستعمارم ك غزك  أداة أصبحالساسة الفرنسيُت بعد الثورة 
ف  أك  ،ك ٤تاسن النظم الفرنسية مآثرا١تستعمرات معرفة  أىلنو ٬تب على أيقدمو الساسة الفرنسيوف 

                                                           
1
 Ibrahima Abou sall,op.cit,p376. 

 .176,ص  1960القاىرة  ،وراء الصحراء  إفريقيا ،صبلح صربم  2
  527ص  ،المرجع السابق،شوقي اٞتمل  3
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ك لذلك عندما  ، عن طريق الثقافة ك اللغة الفرنسية إاليت يأرقي يصيبهم لن  كل تقدـ ك
كامبل مع فرنسا   ماجاإد األقاليم إدماجعملت على  إفريقيااستكملت فرنسا توسعها يف غرب 

ك كذلك حاربت فرنسا  ،كاقتصادية ك اجتماعية ك ثقافية كاحدة ربطها يف كحدة سياسيةك 
ف ثقافتها أب األفارقةك ظهرت يف ا١تنطقة "النعرة الفرنسية" كنشرت فرنسا بُت  اإلفريقيةالثقافات 

 ،الثقافة إُف العاَف مهمتهم اليت خلقوا من اجلها ىي ٛتل ىذه أفك  أفضلها،الثقافات ك  أٝتى
فرضت  إ٪تاالسبلـ ك  إحبلؿيتناىف مع اٟتقيقة ففرنسا َف تعمل على  الرأمكلكن يف الواقع ىذا 

ند٬تينا ترتب على سياسة الفرنسية ظهور قانوف األ ك ،1سيطرهتا بالقوة على شعوب ا١تنطقة 
INDIGENAT  األفارقةككاف ا٢تدؼ من ىذا القانوف ىو تطبيق سياسة الفرنسة على ٚتيع 

القواد  أصبحك ٔتقتضى ىذا القانوف ، فرنسة ٚتاعية أمٔتختلف مستوياهتم ك مكانتهم االجتماعية 
 2.االعًتاض األفارقةالسلطة ا١تطلقة كَف يكن من حق  أصحابالفرنسيوف ىم 

كقد  األفارقة،كلكن رغم جهود فرنسا َف تنجح احملاكلة يف فرض سياسة الفرنسة على ٚتيع 
ك يف مقدمة ىؤالء  ،سياسة جديدة يف ا١تستعمرات إتباعنادل بعض الكتاب الفرنسيُت بضركرة 

ىذا  أعبلـحد أة ا١تشاركة كتعبَت "جوؿ فَتم" س"جوؿ ىارموند" الذم دعا إُف ما عرؼ سيا
تقـو على ، إدارية أشكاؿتنظيم العبلقة بُت فرنسا كا١تستعمرات يف  إعادةيرل انو ٬تب  االٕتاه كىو

ك التنظيمي الذم ٪تت ك توسعت يف جوه  اإلدارم األساسا١تنطقة االقتصادية كىذا استلـز تغيَت 
 3سياسة الفرنسة.

عُت على  ،ريتانياو قبضتو على ا١تنطقة كعلى سكاهنا يف م أحكاـكحىت يتمكن ا١تستعمر 
من  األشخاصإُف استعمالو لبعض  باإلضافةكل قبيلة رجل يدافع عن مصاٌف االستعمار ىذا   رأس

                                                           
 121ص ،المرجع السابق ،زاىر رياض  1
 .217ص  ،المرجع السابق ،ا٢تاـ ٤تمد علي ذىٍت 2

 526ص ،المرجع السابق  ،شوقي اٞتمل 3
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 باإلضافةانتزاع ٦تتلكاهتا ىذا ك  ،ضعيفي الضمائر عرفوا ٤تليا باسم " كميات" الضطهادىا ١تواطنُت
 سة ا٠تبيثة .إُف ٛتايتهم العسكرية للفرنسيُت ك قد كاف ا١تستعمر ٭تاكؿ من كراء ىذه السيا

 إلبلك ا١تاشية ك  الوحشية ا١تتمثلة يف اغتصاب احملاصيل الزراعية األعماؿك القائمة على 
الذم يساعده يف  الشيء أتباعو أعدادفيزداد  أحضانو،يهدؼ إُف دفع السكاف إُف الدخوؿ يف 

عرفتها جل  مراحل بأربعكقد مر تنظيم اٟتياة السياسية بعد دخوؿ االستعمار  ،اٟتربية األعماؿ
  1ا١تستعمرات الفرنسية يف ذلك العهد كىي :

  األجناسسياسة 
  اإلدماجسياسة 
  اإلشراؾسياسة  
   االٖتاد الفرنسي 

بصفة عامة كاجملتمع  اإلفريقيالنفوذ االستعمارم الزاحف قد افسد اجملتمع  أفكا١تعركؼ 
يغَت صورة التاريخ ك اٟتاضر  أفحاكؿ  ك كقضي على عوامل االزدىار فيو ،ا١توريتاين بصفة خاصة

كاف عامبل من   بأنوك ذلك كمحاكلة لتصوير الوجود االستعمارم  ،اٟتية أثارهقضي على يالقوم ك 
 ا١تستعمرين ادخلوا نظمهم السياسية ك قواىم العسكرية  أفاٟتق ك  ،النهضةالثقافة ك عوامل التنوير ك 

فرضوا ككضعوىا ٖتت الوصاية ك  اإلسبلميةكقضوا على السلطات  إفريقيا،كمنظماهتم التبشَتية إُف 
حاربوا ك  أىلهااستعبدكا كهنبوا ثركاهتا ك  ،ا بالعاَف ا٠تارجيهتالعزلة على ىذه الببلد كقطعوا صبل

 أفكارىمك   ا١تدارس اليت تثبت ثقافتهم أنشئواكفرضوا لغاهتم ك ، حربا غَت متكافئة اإلسبلميةالثقافة 
َف يؤرخ  أهناكىي حركة يرل الدكتور حسن ٤تمود  ،موت أكمعركة حياة  إفريقيا يف اإلسبلـخاض ك 

اللغة العربية كالثقافة العربية كالتاريخ ك  اإلسبلـف االستعمار قاـك إكباٞتملة ف ،٢تا بعد تارٮتيا شافيا

                                                           
 76ص  ،المرجع السابق  ،علي بدكم علي سلماف  1
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 أحاططريقو ك توسع حىت  اإلسبلـيف نفس الوقت الذم شق  ،من قرف كامل أكثرٚتيعا خبلؿ 
 . 1 األثرشاملة كفرض نفوذه الفكرم ك الثقايف ك االجتماعي  تقدمي كاضح  إحاطةقارة بال

 اإلداريةانب اٟتياة السياسة كالعسكرية ك خضعت موريتانيا لبلحتبلؿ الفرنسي يف ٥تتلف جو 
عاشت الببلد طيلة اٟتقبة االستعمارية يف ٗتلف حضارم ك ، الثقافيةكاالقتصادية كاالجتماعية ك 

 ٔتخالف مناحي اٟتياة .شامل 

      ا٠تاضعة لنفوذىا كاليت عرفت باسم  اإلفريقيةقامت فرنسا بضم موريتانيا عنوة يف اجملموعة 
ك بعد فرض ،كاليت كاف مقرىا مدينة ساف لويس السنغالية  AOFالغربية الفرنسية"  إفريقيا "

 إدارة أسندتحيث ، 2ريةيستجيب ١تصاٟتها االستعما إداريانظاما  أقامت 1903اٟتماية عاـ 
  1903ك خبلؿ الفًتة ما بُت سنيت األىاِفاحملمية إُف مندكب عاـ يساعده اثنا عشر فردا من 

كاف النظاـ قسمت الببلد إُف دكائر ك  ا١تدين" كٔتوجب ذلك اإلقليماتبعت ما ٝتي "نظاـ  1920ك
ـ 1946كـ 1920بُت مث انتقلت إُف نظاـ ا١تستعمرة خبلؿ الفًتة ما ،مفوض عاـ اإلقليميدير 

عن  إدارياالببلد متقنة ماليا ك  أصبحت"كاِف" موريتانيا كما ػحيث استبدؿ منصب ا١تندكب العاـ ب
 .السنغاؿ

                                                           
 -ص، 1983 ،2ط، دار الكتب اللبناين، الثقافياالستعمار السياسي واالجتماعي و العالم اإلسالمي و  ،أنور اٞتندم 1

 .158-152 ص
من جديد مستعمرة قائمة بذاهتا كما  أصبحللسوداف الفرنسي )ماِف( حدكده القدٯتة ك  أعيد  1904ٔتقتضى مرسـو  2

مدنية ك دخلت ضمن نطاؽ االٖتاد الفرنسي ذلك الف الفرنسيُت نظركا إُف موريتانيا حلقة كصل  أراضيموريتانيا  أصبحت
بعد االتفاؽ مع اسبانيا على ٗتطيط حدكد مناطق نفوذىا كمع ذلك ظل الفرنسيوف  أ٫تيتهااٞتزائر ك ازدادت ك  إفريقيابُت 
قيا ك ظلت موريتانيا يفر إتنضم إُف ٣تموعة غرب  أهناا١تستعمرات اجملاكرة كاف كانت الدالئل تشَت إُف  بأم إٟتاقهاكف يف مًتدد

يتكوف من السنغاؿ   AOFاٖتاد  أصبحبانضماـ موريتانيا كىو تاريخ بناء نواكشوط ك  1958تدار من ساف لويس عاـ 
المرجع  ،: ا٢تاـ ٤تمد علي ذىٍتنظريللمزيد  .موريتانياك  النيجرالسنغاؿ ك  عاِفأ ،داىومي ،كغينيا الفرنسية كساحل العاج

 .209ص ، السابق
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موريتانيا  أصبحت  1946 أكتوبر أكؿٔتوجب دستور  ك ،دكائر  06كزاد عدد دكائرىا إُف 
حد ا١توريتانيُت يف اٞتمعية الوطنية الفرنسية أكاؿ فرنسي ٯتثلو  كيرأسوما كراء البحار  أقاليماحد 

ANF ،  معرفة بشؤكف الببلد الفرنسيُت الذين ٯتتلكوف خربة ك  مكونا من اإلدارمفيما بقي اٞتهاز
حيث كاف ـ  1958على تلك الصورة حىت عاـ  اإلداريةكاستمرت اٟتالة السياسية ك ، الشعبك 

 الرأٝتاؿالسلطات الفرنسية اىتماما خاصا لتشجيع  أكلت .التحوؿ يف اجملاؿ االقتصادمعاـ 
نشاط الشركات الفرنسية بعد اٟترب  أف ، إالمناجم ا١تلحنسي الستغبلؿ الثركة اٟتيوانية ك الفر 

 1العا١تية الثانية حيث مت اكتشاؼ اٟتديد ك النحاس ك غَت٫تا.

كالتجويع ٖتت ضغط  اإلفقار٥تتلفة من عمليات  ألشكاؿيف ىذا اٞتانب تعرض ا١توريتانيوف 
الزراعي البدائي ىو السائد فيما كعلى العمـو بقي النشاط الرعوم ك  األشكاؿا١تتعددة  2،الضرائب

 الشركات الفرنسية بعيدا عن مصاٌف الوطنية ا١توريتانية.ك  الرأٝتاؿ٠تدمة  التعذييبتصاعد النشاط 

فقد  ،ك التمدف التحضر بأشكاؿكيف اجملاؿ االجتماعي ك على الرغم من عدـ االىتماـ 
كالدينية  اٟتساسيات العرقية إثارةك  اعات القبيلةنز عملت السلطات الفرنسية على تشجيع ال

جيع كل ما يتعلق بقضايا ا٠تمور بتش ،كا٠تلقية على القيم الدينية اإلجهازحاكلت ك كاالجتماعية 
 3السيطرة االستعمارية عليو. إبقاءالدائم ك  إضعافو٫تا يف ٤تاكلة لتفكيك اجملتمع ك ت كغَت ا١تخدراك 

بالغة تدخل يف حياتو ا١تستقبلية فاف  أ٫تيةكيف اجملاؿ الثقايف الذم يوليو االستعمار الفرنسي 
إُف فرض فعمدت ، ما عملت بو السلطات االستعمارية ىو عزلة ا١توريتانيُت عن احمليط العريب أكؿ

كما ،ك تداكؿ الصحف ك ا١تطبوعات العربية  ك حظرت استَتاد ،قوافل اٟتج  القيود ا١تشددة على

                                                           
 .73ص ،المرجع السابق ٤تمد علي داىش ، 1
 ،ضريبة ا١تهنة ، ضريبة ا١تراعي ،ة الضريبة ا١تضافة لضريبة الزكاةضريب الزكا ،: الضريبة ا٠تاصة با١تواشي الريبة الشخصية 2

 . 88صالمرجع السابق ، ضريبة العمل االجبارم . ينظر: ٤تمد علي داىش ،
 48ص  ،1965 ،دمشق ،مكتبة الفتح  ،بالد شنقيط موريتانيا،٤تمود شاكر  3
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ك فرضت اللغة الفرنسية ك ثقافتها عن طريق ، 1مؤسساهتا الدينية ك الثقافية حاربت اللغة العربية ك
وريتانيوف بلغتهم ٘تسك ا١ت كعلى الرغم من ذلك، الببلد  أ٨تاءهتا يف ٥تتلف أنشأا١تدارس اليت 

دكرا ىاما يف ىذا اجملاؿ حيث حافظ  (الكتاب) ك لعبت احملظرة  اإلسبلمية،ثقافتهم العربية ك 
ك ىكذا  ،2يعملوف لصاٌف بلدىم فيم بعد كراحواخر٬تو ا١تدارس الفرنسية على لغتهم ك دينهم 

ك ٤تاكلة تدمَت  اإلفقار،تعرض الشعب العريب يف موريتانيا على شىت صفوؼ القمع ك السلب ك 
اجتثاث مقومات الشعب ك تغريبو عن  ، كالنسق اجملتمعي ك طمس معاَف الشخصية الوطنية

ليسهل عليو  ،الببلد من سكاهنا ك طمس حقيقتها إفراغلياتو التارٮتية سعيا منو إُف آمرجعياتو ك 
حتبلؿ بالكفاح فكاف رد الفعل على صدمة اال األبد،عليها ك ابتبلئها إُف  االستيبلءبعد ذلك 

عملت ضمن  ،ا١تسلح كعلى السياسة الفرنسية يف ٥تتلف اجملاالت بتنظيم حركة كطنية سياسية
 3مكانياهتا ك الظركؼ احمليطة هبا على ٖتقيق االستقبلؿ الوطٍت.إ

 اإلدارية السياسة : 

 موريتانيا يف تغَت األسلوب ىذا أف إال مستعمراهتا، يف ا١تباشر اٟتكم سياسة فرنسا تبنت
 القبائل رؤساء طريق عن كبوالين إُف رجع ا كىذا ، األمر بداية يف ا١تباشرة غَت اإلدارة أسس الذم

 بتثبيت قاـ بل القبيلة نظاـ يلغ أهنلم ذلك ا١توريتانية، القبائل من كغَتىا كالرباكنة كالًتارزة الكربل
 أف إال الببلد، إدارة يف القبائل زعماء إشراؾ على حرص كبالتاِف قبل من موجودين يكونوا َف أمراء

 الفعلية السلطة ٗتلع كانت الرباكنة ك الًتارزة مع ـ 1903 عاـ عقدت اليت ا١تعاىدة يف ا١تبلحظ
 كتقدًن القضاة تعيُت ك الضرائب بتحصيل الفرنسية السلطات تقـو أف على نصت حيث لؤلمراء،

 .4الضرائب من  ٖتصلو ٦تا لؤلمراء ثابتة ٥تصصات

                                                           
  74ص, المرجع السابق  ،٤تمد علي داىش 1
 53-54ص  ، صالمرجع السابق  ،ا٠تليل النحوم  2
 -167، ص 1995كز الدراسات الوحدة العربية، بَتكت مر ، المجتمع الدولة و -الثقافة  -موريتانيا السيد كلد اباه ،  3

4
 Guernier Eugène , op.cit, p101. 
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حيث  ،(Coppolani)كبوالين  مقتل بعد موريتانيا إدارة (Montané)مونتاين  توُف
  ا١توريتانية  ا١تقاكمة أسلوب من االستفادة على فعىوؿ،  ثابتة دفاعية مواقع اٗتاذ خطأ إُف تفطن

 اٟتركة خفة على يعتمد الذم اإل٬تايب الدفاع نظاـ عليو يطلق أف ٯتكن ما منها اقتبسك  القتاؿ  يف
 دكائر إُف نفوذىم تقسيم الفًتة تلك يف الفرنسيوف بو قاـ ما أىم كمن االختفاء، كسرعة

 تغَت دكف اإلدارية اٟتدكد ىذه بقيت حىت تامة بدقة القبلي التوزيع التقسيم ىذا كتبع كمقاطعات،
 (Paty) بايت استيبلء بعد ك ، 1 للببلد الفرنسي االستعمار فًتة طوؿ قرف نصف مدل على يذكر

 يف األكُف ،منطقتُت إُف الببلد تقسيم أساس على تقـو جديدة سياسة كضع ،2كأدرار تكانت على
 الرؤساء بواسطة كتدار الشماؿ يف الثانية ك ،مباشر بصورة تدار ك السنغاؿ هنر غرب اٞتنوب

 فرنسا ٖتتاج ال حىت كذلك ،السنغاليُت الزنوج ك البدك من خليط ّتيش يزكد أف على التقليديُت
 الشيوخ من تتخلص أف تستطع َف فرنسا أف الواقع ك الشماؿ، يف كثَتة عسكرية كزرا م إقامة إُف

 ا١تباشر االتصاؿ ٕتنب على يساعد كجودىم أف ذلك سلطاهنم، من بتجريدىم اكتفت ك احملليُت
 إداريُت رؤساء ٔتثابة األمراء أك الشيوخ  أكلئك أصبح بالتاِف ك العسكريُت اٟتكاـ ك السكاف بُت

 3الفرنسية.  اإلدارة أماـ مسئولُت

 ا٠تاضعة لنفوذىا اإلفريقية اجملموعة يف عنوة ١توريتانيا ضمها بعد فرنسا أف إُف اإلشارة ٕتدر
 أقامت لويس ساف من تدار كانت أين (A.O.F) الفرنسية الغربية إفريقيا باسم عرفت كاليت
 عاـ مندكب إُف ، احملمية إدارة أسندت حيث ،4االستعمارية ١تصاٟتها يستجيب إداريا نظاما

 يسمى ما اتبعت -1920 1904  من ا١تمتدة الفًتة كخبلؿ األىاِف من فردا عشر اثنا يساعده
 كيف عاما، مفوضا اإلقليم يدير دكائر، إُف الببلد قسمت النظاـ ذلك كٔتوجب ا١تدين، اإلقليم بنظاـ

                                                           
1
 Colonel Montané Cadabosco, La question de la Mauritanie, 

Renseignements  coloniaux , N°5, Paris, 1909, pp93-99. 
 ..187 ص ،السابق المرجع ،بدكم علي سا١تاف علي -2

3
 Commandant Frèrejean ,op.cit, p365  . 

 .187 ص ،السابق المرجع ،بدكم علي سا١تاف علي - 4
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 مث السوداء ، القارة الرحل كشعوب للعرب بالنسبة اإلدارية ا١تؤسسات تنظيم أعيد  1936 أكت
 ا١تندكب منصب استبدؿ حيث ،1  1946-1920 الفًتة خبلؿ ا١تستعمرة نظاـ إُف انتقلت

 دكائرىا عدد زاد ك السنغاؿ، عن ك إداريا ماليا مستقلة الببلد أصبحت كما موريتانيا بواِف العاـ
 ك البحار كراء  ما أقاليم أحد موريتانيا أصبحت ـ1946أكتوبر دستور كٔتوجب دكائر، ست إُف

 اإلدارم اٞتهاز بقي فيما ، الفرنسية الوطنية اٞتمعية يف ا١توريتانيُت أحد ٯتثلو فرنسي، كاِف يرأسها
 2كالشعب. الببلد بشؤكف كمعرفة خربة ٯتتلكوف الذين الفرنسيُت من مكونا

 موريتانيا في االقتصادية الفرنسية السياسة: 

 ا١تناطق ىذه ٚتيع على السيطرة ك األمن فرض من الفرنسية السلطات ٘تكنت بعدما
 اٟتديد خاـ اكتشف 1934 سنة منذ ك االقتصادية الناحية إُف يتجو اىتمامها بدأ ، 1934سنة

 زادت ا١توريتانية الواردات أف فرنسا أعلنت 1937 سنة يف ك الزكيرات، منطقة يف ألكؿ مرة
 1.723.353 إُف مث 1935 سنة فرنك 699.479 إُف 1934 سنة فرنك  19.795من

 اجملفف السمك على قاصرة الصادرات فيو كانت الذم الوقت يف ىذا 1938 سنة فرنك مليوف
 كالتخفيف باألقاليم النهوض على العمل تداـك أف موريتانيا يف الفرنسية اإلدارة على صار ك كا١تلح

 ٯتضي َف كلكن ،ا١تساكاة ك األمن ك السبلـ باسم اإلدارة ىذه أرىقتهم الذين ا١توريتانيُت معاناة من
 تطور من جديدة مرحلة بدأت حىت موريتانيا على السيطرة استكماؿ بعد سنوات بعض سول

 .3الذايت  اٟتكم ٨تو االٕتاه ىي ك الثانية العا١تية باٟترب اقًتنت الفرنسية ا١تستعمرات 

الثركة  باستغبلؿ كذلك الفرنسي الرأٝتاؿ لتشجيع خاصا اىتماما الفرنسية السلطات أكلت
 مت حيث الثانية، العا١تية اٟترب بعد بدأ الفرنسية الشركات نشاط أف إال ا١تلح، كمناجم اٟتيوانية

                                                           

 . 260ص ،  2004األردف، عماف، أسامة، دار ،والحديث المعاصر العربي التاريخ موسوعة ،الزيدم مفيد -1 
 .1 ص ،السابق المصدر ، يوجيل الرائد - 2
 199 ص ،السابق المرجع ،بدكم علي سا١تاف علي - 3
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 من ٥تتلفة ألشكاؿ ا١توريتانيوف تعرض اٞتانب ىذا كيف كغَتىا، كالنحاس اٟتديد اكتشاؼ
 األخَتة ىذه كانت حيث األشكاؿ، ا١تتعددة ، الضرائب ضغط ٖتت كالتجويع اإلفقار عمليات

 للركوب باإلبل شهر كل إليو يدفع فرنسي حاكم مقاطعة كل رأس فعلى السكاف كاىل تثقل
 1 .ا١تنزلية  ا٠تدمة ك للبناء  يشتغلوف  الناس  من بعدد  إليو يدفع كما للحليب لنوؽاك 

 اقتصادية جديدةك  اجتماعية ركابط لقياـ مواتية ظركفا االستعمارية اٞتبائية السياسة خلقت
 غٌت ال ضركرة أصبح الذم األخَت ىذا إُف ا١تاسة اٟتاجة ْتكم ا١تقايضة بدؿ النقد على مبنية

 الغرب مستعمرات مع ٕتارية عبلقات يف الدخوؿ الببلد سكاف على فرض ما ىو ك عنها،
 التعامل ىناؾ كاف بالنقد التعامل أسلوب إُف باإلضافة اجملاكرة، السنغاؿ مع خاصة اإلفريقي
 التعامل ترفض اقتصادية مقاكمة ىناؾ كانت ذلك أجل من مضاعفة، أرباحا حقق الذم بالدين

 .الفرنسيُت مع التجارم

 كا١تصركفات ا١تداخيل ٣تموع على تشتمل كانت ا١تستعمرة ميزانية أف إُف اإلشارة ٕتدر
 الفًتة طوؿ على ترتفع ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة الضرائب من ا١تتأتية الدخوؿ تفتنا َف ك السنة خبلؿ

 بسب لك  الثبلثينيات حىت ا١تصركفات أقل كانت فإهنا الضرائب يف الزيادة ىذه مع االستعمارية،
 من التجارية النشاطات من ا١تتأتية الضرائب قلة ك العسكرية بالفرؽ ا١تتعلقة الباىظة التكاليف

 االحتياجات من تعطي َف حيث مستمر عجز يف ا١تيزانية كانت األسباب ٢تذه ك أخرل، ناحية
  2 .إفريقيا لغرب ا١تيزانية العامة طرؼ من تدعيمها يتم كاف كلذلك

 

                                                           
1

-  Francis De chassey ,Mauritanie 1900- 1975, L’Harmattan, Paris, 1984, 

pp71-72. 
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" كبوالني في الجزائر وموريتانيا  " الدور االستعماري ل كزافيييف ختاـ  دراسيت ١توضوع: 
دكره الستعمار الفرنسي يف موريتانيا ك من ىذه الدراسة اليت تناكلنا فيها سَتة مهندس ا تستخلصا

الفرنسية  ىندستو للسياسة التوسعيةتكوينو يف اٞتزائر كصوال إُف  دراستو ك االستعمارم انطبلقا من
 يلي: مث كفاتو ماموريتانيا  يف

  سنة بعد االحتبلؿ الفرنسي للجزائر ّتزيرة كورسيكا ك بالتحديد يف  36كلد كزافيي كبوالين
من أفرادىا االلتحاؽ ٔتقاعد الدراسة. كزافيي ىو قرية مارينيانا ، يف عائلة أمية فقَتة َف يسبق ألحد 

 . اإلبن ا٠تامس ك األصغر ؿ جورج كبوالين ك سارا لوسياين
  اعترب االستعمار الفرنسي  اٞتزائر منذ احتبل٢تا جزءا ال يتجزأ من فرنسا لذلك اتبعت العديد

ما يتبعها من قوانُت ٠تدمة ىذه اية أ٫تها السياسة االستيطانية ك من السياسات لتحقيق ىذه الغ
  )ا١تكاتب العربية، مصادرة األراضي... (.السياسة 

 احملركمة باإلضافة إُف ئر هتجَت الفئات الفقَتة ك اعتمدت فرنسا يف سياستها االستيطانية يف اٞتزا
 . ...ا١تعارضُت ك الطبقة الغَت مرغوب فيها من ٣ترمُت مسبوقُت 

  سيطرتو على اٞتزائر سياسات ٥تتلفة من بينها ظاىرة اعتمد االستعمار الفرنسي يف
اخًتاقو عن طريق العديد من ا١تستشرقُت الفرنسيُت ن خبلؿ دراسة اجملتمع اٞتزائرم ك االستشراؽ م

 من بينهم كزافيي كبوالين.
 ركمة  تفتقر إُف أدىن ظركؼ العيش٤تية ك كانت كورسيكا مسقط رأس كبوالين جزيرة نائ ،

ا با٢تجرة إُف اٞتزائر ْتثا عن حياة أفضل يف ظل ما توفره السلطات لذلك اشتهر سكاهن
 االستعمارية الفرنسية للمعمرين.

  مثلت اٞتزائر بالنسبة للمعمرين األكربيُت ببلد األحبلـ اليت توفر كل فرص النجاح بفضل ما
 توفره من امتيازات يف ٚتيع ا١تيادين للمستوطنُت.

 قط رأسو قبل أف تلتحق عائلتو باٞتزائر ْتثا عن فرص قضى الطفل كزافيي عشر سنوات ٔتس
 .العمل ك بالتحديد ٔتنطقة سيدم مركاف بقسنطينة، أين استقر العديد من أفراد عائلتو من قبل 
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  تأقلم الطفل كزافيي مع اجملتمع اٞتزائرم بسرعة، حيث كجد ظركفا اجتماعية أحسن من
اٞتزائرم كيتأثر باللغة العربية ك الدين اإلسبلمي ،  موطنو األصلي، ما جعلو يبدأ احتكاكو باجملتمع

، مث مدرسة تكوين ا١تعلمُت اليت ٗترج منها سنة تحاقو با١تدرسة العادية بقسنطينةخاصة بعد ال
 .ـ1986
  يف نفس الوقت شغل كزافيي عدة كظائف دراستو بكلية اٟتقوؽ باٞتزائر، ك بعد ٗترجو كاصل

ؿ اإلدارة الفرنسية كالتدرج يف ا١تناصب ، بداية من خبلؿ ـ بدخو 1989صغَتة، ليتمكن يف سنة 
اىتمامو بدراسة الطرؽ الصوفية كاجملتمع لوادم شارؼ كتبدأ عبلقتو ك  عملو بالبلدية ا١تختلطة

 اإلسبلمي .
 عداد تقرير عن دكر  رجاؿ الدين بدأ الشاب كبوالين يف إطار تدريبو با١تكاتب العربية يف إ

ع اٞتزائرم ضد االستعمار شحن اجملتم زعامة ا١تقاكمات الشعبية ك ية يفشيوخ الطرؽ الصوفك 
يف سنة ، مث أصدر دراسة عن الطريقة الصوفية العمارية السائدة يف منطقة سيدم مركاف الفرنسي

مع رئيسو يف العمل أككتاؼ ديبونت  لتتحوؿ فيما بعد لكتاب مهم بالتعاكف، ـ1893
((Octave Depont بعنواف:  كتاب Les confréries religieuses 

musulmanes  .لتفتح أمامو أبواب النجاح ك الًتقيات يف اإلدارة الفرنسية ، 
  ـ بوزارة ا١تستعمرات الفرنسية كمستشار مهتم 1896بعد ىذا النجاح عُت كبوالين سنة

، بشؤكف ا١تسلمُت ، استدعي من طرؼ كزارة ا١تستعمرات الفرنسية يف غرب إفريقيا الفرنسية
ليخوض يف ٕتسيد أفكاره من خبلؿ أكُف ٕتاربو خارج اجملاؿ اٞتزائرم كمستشرؽ فرنسي خبَت يف 
شؤكف اجملتمعات اإلسبلمية ، يف مهمة إخضاع السكاف ا١تسلمُت يف ا١تستعمرة الفرنسية بالسوداف 

 الغريب )ماِف(.
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  بُت قبائل ـ متنقبل 1899-1898أمضى كبوالين رفقة بعثتو أكثر من سنة بُت الفًتة
، َف يكتفي كبوالين با١تهمة احملددة لو فقط ، فقد ٘تكن بفضل ٖتدثو باللغة العربية ك درايتو ا١تنطقة

بالدين اإلسبلمي باالحتكاؾ بشيوخ قبائل البيضاف احملاذية للمستعمرة الفرنسية ، كإعداد دراسة  
 كاملة عن ا١تنطقة.

 و لفرض السلم ٔتنطقة البيضاف" لوزارة بعد عودتو من مهمتو بنجاح، قدـ كبوالين "مشركع
ا١تستعمرات الفرنسية، يربز فيو أ٫تية ا١تنطقة اقتصاديا ككذلك كهمزة كصل بُت ا١تستعمرات 

ماِف(، كما  –الفرنسية يف إفريقيا الشمالية )اٞتزائر( ك نظَتهتا يف إفريقيا الغربية )السوداف الغريب 
 ا بالطرؽ السلمية.يربز فيو رؤيتو يف سهولة ك قابلية إخضاعه

  ناضل كبوالين من أجل ٕتسيد مشركعو من خبلؿ إقناع اٟتكومة الفرنسية اليت كانت تواجو
العديد من الصعوبات، أ٫تها معارضة التجار الفرنسيُت كا١تنافسة اإلسبانية يف ا١تنطقة. بعد تسوية 

ين يف ٕتسيد حلمو من بدأ كبوالبية ا١تنافسة جاء القبوؿ للمشركع، ك النزاعات مع القول األكر 
خبلؿ سياستو التوسعية السلمية اليت ٧تحت يف إخضاع العديد من القبائل البيضانية يف ا١تنطقة 

 اٞتنوبية.
 ٘تكن من إقامة مستعمرة فرنسية يف ستو التوسعية من إقليم إُف آخر ك تقدـ كبوالين يف سيا

 اكم فرنسي عليها.أرض البيضاف عرفت ٖتت اسم:" موريتانيا الغربية" كيصبح أكؿ ح
  خبلؿ مهمتو يف إخضاع منطقة الًتارزة ك بالتحديد ٔتنطقة ٕتكجة تعرض كبوالين لبلغتياؿ

تنتهي مغامرتو ارضة، ك ، بعد معركة مع ٣تاىدين من القبائل البيضانية ا١تع1905مام  12يف يـو 
 التوسعية االستعمارية يف موريتانيا قبل ٖتقيق حلمو .

  رنسي ٔتوريتانيا ٔتوت كبوالين، بل تواصل لكن بسياسة اإلخضاع َف يتوقف التوسع الف
العسكرم ك بشراسة أكرب ، لتفرض السلطات االستعمارية الفرنسية السيطرة على كامل األراضي 

 ا١توريتانية. 
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  يبقى كوبوالين ىو مهندس االحتبلؿ الفرنسي ١توريتانيا ك ىو أٌكؿ من مٌهد للٌسيطرة الفرنسية
، مسجبل اٝتو من بُت أىم الشخصيات يف  ا١توريتانية بفضل حنكتو يف التعامل معهمعلى القبائل 

 .تاريخ فرنسا االستعمارية
 

  يف ا٠تتاـ نتمٌت أف نكوف قد كفقنا يف ْتثنا ىذا الذم يبقى ٣تاال خصبا للبحث حوؿ كل
لبلستعمار الفرنسي يف  ما يتعلق ْتياة كزافيي كبوالين ىذا ا١تستشرؽ الفرنسي الذم قدـ الكثَت

خاصة يف موريتانيا، آملُت أف نكوف قد أ٧تزنا بذلك خطوة ٨تو مشاريع ْتث مستقبلية يف اٞتزائر ك 
 ىذا اجملاؿ .  

 



 

 
 

 املالحـــــك
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 1الملحق رقم 
 

 
 

 1.خريطت توضح موقع مدينت مارينيانا  بـ جزيرة كورسيكا
 

 
                                                           

1
George coppolani ,op.cit, p23 
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 2الملحق رقم 
 

 
 

 

 1. منظر عام لمدينت مارينيانا مسقط كبوالني

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
George coppolani ,op.cit, p23 
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 3الملحق رقم 
 
 

 
 

 

1بيت عائلة كبوالني الذي ولد بو كزافيي ) حسب رسم الكاتب(.  
 

                                                           
1
George coppolani ,op.cit, p24. 
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 4الملحق رقم 
 

 
 

1شهادة ميالد كزافيي كبوالني.  
 

 

 

                                                           
1
George coppolani ,op.cit, p24. 
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 5الملحق رقم 
 

 
 

1موقع سيدي مروان بإقليم قسنطينة  
 
 
 
 

                                                           
1http /: www.google.com/maps. 
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 6لملحق رقم ا

 

( مدبر الحماية الفرنسية على (Xavier Coppolaniصورة كزافيي كبوالني 
 1موريتانيا.

                                                           
1
George coppolani , op.cit, p07 



 ادلالحك   

255 
 

 7الملحق رقم 

 

 
 1.تمبكتو ثم العودة إلى السنغال المغرب و الجديد في عبور Camille Doulsخريطة مشروع  

 

 

                                                           
1
Camille Douls , op.cit , p39 
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 8 الملحق رقم

 

 

 

 1.الشيخ سعد بوه محاط بـ أوالده  في مكتب السيد كبوالني بـ مدينة سان لويس 
 
 

 
 

                                                           
1
Ould Khalifa Abdallah , op.cit, p20. 
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 9ملحق رقم ال
 

 
 1ولديو.الشيخ سعد بوه و  -ط منطقة الحوض سيداتي مراب–الشيخ سيديا  –إلى اليمين: سيديا ولد سليمان من اليسار

 

                                                           
1
La Dépêche Coloniale , La  Mauritanie Saharienne …, op.cit, p256 
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 10الملحق رقم 
 

 
 

 1مجموعة من أفراد القبيلة.شيخ قبيلة أوالد الناصر و حولو 

 
 

                                                           
1
La Dépêche Coloniale , La  Mauritanie Saharienne …, op.cit, p256 
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 11الملحق رقم 
 

 
 1 دليل السيد كبوالني في مهمتو بمنطقة الترارزة. "حسان"          

 

 
 

 2 ألخذ قسط من الراحة. في الترارزة توقف قافلة كبوالني
 

                                                           
1
 La Dépêche Coloniale , ,Mission Coppolanie en pays Trarza…, op.cit, p262 

2
 Ibid , p264 
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 12الملحق رقم 
 

 
 
 
 

 1العربية. باللغة 1903 الترارزة قبيلة على الفرنسية الحماية معاىدة
 

 

 

 
                                                           

1
La Dépêche Coloniale , op.cit, p256 
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 13الملحق رقم 

 

 

 

 1الفرنسية باللغة 1903 الترارزة قبيلة على الحماية معاىدة

 
                                                           

 204 ص ،السابق المرجع ،داىش علي ٤تمد1
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 14الملحق رقم 
 

 بيذ أمشهم جاعلىن  بأنهم وأعمش،مخكلمىن  هم أخياس املخخاس ببكش و أحمذ سيذ

 بكلما مىافعها صيادة فيه وكلما عافيتها و ألاسض صالح في كلما في الفشوسيت الذولت هائب

 .ملبىل  عىذهم ماض فهى املزكىس  الىجه على املزكىس  الىائب فعله

 هزه كاجب بحضشة رلك أعاله بأًذيهم أسماءهم الىاضعىن  الخمست لىفش فعال

 .سيذي بن محمذ بن سيذي ألاسطش

 .للتىقيع

 كبىالوي محمد بن صيدي

 

 كخب على وأشهذ بالشسالت وسلم عليه هللا صلى ملحمذ و بالىحذاهيت هلل أشهذ

 هؤالءاللىم

 بن سعذبىه عليه للشاهذ كخبه السالم منهم،و طلب ما امضائهم و ألسمائهم املزكىسين

 شيخه

 .وسبا اللللمي الفاضل محمذ الشيخ

 

 

 1العربية باللغة 1903 الترارزة على قبيلة معاىدة الحماية ترجمة

                                                           
 20 ،ص السابق المرجع ،داىش ٤تمدعلي 1
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 15الملحق رقم 

 

Les Nommes Sidi Ahmed Ould Bobakar Sire (De La Tribu Des Oulad – 

Ahmed Ben Daman) 

El Moctar Ould M’bareck (Chef Des Oulad Daman) Boubakar Khayroum Leur Conseiller 

Et Omar Ould Moctar Ould Houmaida (DelaTribu Des Oulad Ahmad Ben Daman) 

Agissant Au 

Nom De Leurs Assemblees Respectives Soumettent Toutes Leurs Affaires Au representant 

du 

Government Francais Et S,en rapportent A Lui Pour Assurer La Paix Et Le De 

veloppement 

Economioue Dupays. 

Fait En Prescence Des Soussignes (En Caracteres. Arabes Et Caracteres Francais) 

Sidia Ben Mohamed Ben Sidia 

Je Ceriifie Que dieu Est Unique Et Que Mohamed (Que Le Salut Soit Sur Lui) Est Son 

Envoye Je Certifie En Outre Que Les Personnes Mentionnees Dans Le Texte Ci – Dessus 

Ont 

Signe et Approuve Le Dit Texte En Ma presence. 

Saad Bouh Fils De So Cheikh, Mohamed Fadel El Chalghami D’origine. 

Souet – El – Malk 7 Janveir 1903 

Pour Traduction Conforme: 

L,interprete: 

Bou – El Mogdad. 

Signe Coppolani, Sadorge, Bou – El Mogdad. 

Feuillu, Michel , Angely, A Fleuny 

E Aubert – A Ciccoil. 

L’emirat Des Trarzas 

 

 

 

 

 

 1باللغة الفرنسية 1903 قبيلة الترارزةترجمة معاىدة الحماية الفرنسية على 
 
 

 

                                                           
 302،صالمرجع السابق ،٤تمد علي داىش1
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 16ملحق رقم ال

 
 
 

 1خريطة توضح مهمة كبوالني في منطقة الترارزة ببالد البيضان
 

                                                           
1
La Dépêche Coloniale , ,Mission Coppolanie en pays Trarza…, op.cit, p257 
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 17الملحق رقم 
 

 
 

 1خريطة توضح مهمة كبوالني في بالد البيضان.
 

                                                           
1
La Dépêche Coloniale,Mission Coppolanie en pays Trarza…,op.cit, pp258-259 
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18الملحق رقم 

 
1خريطة توضيحية لبالد شنقيط.  

                                                           
1
La Dépêche Coloniale , L’œuvre de la France… , op.cit, p34. 
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 19الملحق رقم 

 يتبع.../
 



 ادلالحك   

268 
 

 
 

 يتبع.../
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 يتبع.../
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 يتبع.../
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 يتبع.../
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 يتبع.../
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 1تقرير كبوالني  حول  مهمتو في السودان الغربي. 

                                                           
1
Xavier Coppolani, Ma mission au soudan... , op.cit, pp1-35 
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 20الملحق رقم 

 
 1 مخطط الهجوم على حصن تجكجة كما رسمو الرائد افريرجان.

                                                           
1
Commandant Efrerjean , Rapport d’un Randonnés de Guerre... , op.cit, 

p358. 
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 21الملحق رقم 

 

 
 1 صورة متخيلة للشهيد سيدي ولد موالي الزين الذي اغتال كبوالني.

                                                           
 .06،ص المرجع السابقنقيب سيدم ٤تمد كلد حديد،  1
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 22 الملحق رقم
 

 1 ( الفرنسية.La Presseنشر خبر مقتل  كبوالني على الصفحة األولى من يومية )

                                                           
1La Presse , op.cit, p   .01  
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 23الملحق رقم 

 

 
 1شهادة وفاة كزافيي كبوالني .                                          

                                                           
1
George coppolani ,op.cit, p23 
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 24الملحق رقم 
 

 

 

 1عملية دفن كزافيي كبوالني.

                                                           
1
La Dépêche Coloniale , L’œuvre de la France…,  , op.cit, p36. 
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 البيبليىغرافيا 

 .انمشآٌ انكشيى تشًايح ًسػ عٍ َافع*

 األرشيف و الوثائق :-4

 بروفنس: -أون -أرشيف ما وراء البحار أكس 4-4

-Centre des Archives Nationales  d'outre-mer a Aix-en-Provence 

(A . N.O.M): 

1- A.N.O.M ,dossier «personnel» Xavier Coppolani : Archives du 

ministère des Colonies, EE 852, Archives du Gouvernement général 

de l'Algérie, 19 H 105, Archives du département d'Alger, C 6053. 

de Remchi Commune mixte  Mer,-Archives Nationales d'Outre -2

FR ANOM  ,Département d'Oran, arrondissement de Tlemcen

ark:/61561/rv477qlr. Référence Internet, 92503/ 1 à 8. 

 الوثائق : 4-1
1- Coppolani Xavier ,Rapport d’ensemble de ma mission au 

Sudan Français(1
ere 

Partie chez les Maures(, Imprimerie F.Levé, 

Paris,1899. 

2- Mauritanie Rapport d’Ensemble Année 1906-1908, Saint 

louis, Imprimerie du Gouvernement ,1908. 
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 المصادر: -2

 باللغة العربية: 8-6

ر في  معرفة فتح الشكو  الربتلي الواليت أيب عبداهلل الطالب ٤تمد بن أيب بكر الصديق،  - 6
 إبراىيم الكتاين، ٤تمد حجي ، دار الغرب اإلسبلمي ، بَتكت، ٤تمد :، تحأعيان علماء التكرور

1981. 

دار  ، دط،(الممالك )المغرب في ذكر افريقية و المغربالمسالك و  ،عبيد البكرم أبو-8
 القاىرة.  الكتاب اإلسبلمي،

 1ط تر:٤تمدف كلد ٛتينا،، التوغل في موريتانيا اكتشافات...استكشافات...غزوجيليو ،  -1
 .2009الضياء ،الكويت،دار 

 ،1ط ، تر: إحساف عباس ،الروض المعطار في خبر األقطار، ٤تمد عبد ا١تنعم  اٟتمَتم-4
 . 1975 بَتكت، ،مكتبة لبناف

٤تمد ا١تختار  :تح، 1920-17تاريخ العمليات العسكرية في موريتانيا ق، دكفورغاستوف  -4
 .2012، مكتبة القرنُت للنشر ك التوزيع،نواكشط ،موريتانيا،1كلد ٤تمد كلد بيو، ط

، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب -6
 .1992لبناف، -،دار الكتاب العريب،بَتكت1،ط 24تر: عمر عبد السبلـ التدمرم ،ج

مج ، تاج العروس من جواىر القاموس، الزبيدم ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرزاؽ ا١ترتضى  -7
 ، طبعة الكويت، الكويت، دت. 2،ط6
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، قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان  القلقشندل أيب العباس أٛتد بن علي، -8
 .1982 ،دار الكتاب ا١تصرم، القاىرة، 2 إبراىيم األبيارم، ط :تح

عرض للحياة العلمية واإلشعاع الثقافي  -بالد شنقيط المنارة و الرباط النحوم خليل،  -1
ا١تنظمة العربية للًتبية  ،)المحاضر( والجهاد الديني من خالل الجامعات البدوية المتنقلة

،كالثقافة ك   .1987 تونس، العلـو

 باللغة الفرنسية: 8-8

1- Arnaud Robert, Un Corse d Algerie chez les Hommes Bleus, 

Xavier Coppolani - Le pacificateur -,Imbert ,Alger,1939. 
2- Baptiste Leonard-Jar Jean ,Voyage au Sénégal, Vol 01, 

Imprimeur Libraire, Paris, 1802. 
3- Beslier.G.G, Le Sénégal - L'Antiquité, Les arabes et les 

empires noirs, La colonisationeuropéenne du XVIe au XVIIe, 

L'ère négrière, La France colonisatrice au Sénégal,L'oeuvre des 

missions, Formation de l'Afrique Occidentale Française-, Payot, 

Paris, 1935. 

4- Borius . A, Les Maladies deSénégal-topographie, climatologie 

et pathologie de la partie de la cote occidentaled’Afrique 

comprise entre le cap Blanc et le cap Sierra-Leone, Libraire J.- 
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 : الملخص
ىاجر يف يعترب كزافيي كبوالين من أىم الشخصيات يف تاريخ االستعمار الفرنسي من خبلؿ إ٧تازاتو يف اٞتزائر ك يف موريتانيا 

ـ  1889كبعد التخرج عُت سنة .استقر بإقليم قسنطينة بعد أف اليت تلقى فيها تعليموصغره إُف اٞتزائر ك تكوف يف ا١تدرسة اٞتزائرية 
ـ ليتوُف إدارة شؤكف 1896كاتبان ببلدية كادم شارؼ. لتبدأ حكايتو يف التعامل مع الثقافة اإلسبلمية، قبل أف تتم ترقيتو يف سنة 

ـ. 1898يف عو كتابا حوؿ "الطرؽ الدينية اإلسبلمية" نشر بالتعاكف ماألىاِف ا١تسلمُت كنائب لئلدارم كالباحث أككتافديبوف، الذم 
ـ كلف ٔتهمة يف السوداف الغريب قدـ من خبل٢تا كبوالين "مشركع فرض السلم يف منطقة البيضاف"، كىو مشركع 1901كيف سنة 

، بل مٌهد أيضا لبلحتبلؿ لفرنسية على القبائل ا١توريتانيةكٯتكن القوؿ أنٌو أٌكؿ من مٌهد للٌسيطرة اتقبلتو اٟتكومة الفرنسية ْتماس.
 ـ قبل اكتماؿ مشركعو االستعمارم ١توريتانيا.1905ريتانيا، قبل أف يغتاؿ سنة الفرنسي ١تو 

 :الكلمات المفتاحية
 اٟتماية الفرنسية. ببلد البيضاف، السوداف الغريب، اإلدارة الفرنسية، الطرؽ الصوفية، كزافيي كبوالين،

Résumé : 
Xavier Coppolani est l'une des personnalités les plus importantes de l'histoire du colonialisme 

français par son travail colonial en Algérie et en Mauritanie. Il a était immigré dans son enfance en 
Algérie .à l'école algérienne il a reçu son éducation. Après l'obtention de son diplôme, il a été nommé en 
1889 écrivain dans la municipalité de WadiSharef. où il a commencer son histoire avec la culture 
islamique, avant d'être promu en 1896 pour gérer les affaires du peuple musulman en tant 
qu'administrateur adjoint du chercheur Octave Depont, qui publia avec lui un livre sur les "Confreries 
religieuses musulmanes " en septembre 1898.En 1901, il reçoit une mission dans l'ouest du Soudan pour 
présenter le Projet de paix dans la région du Beidane ,un projet que le gouvernement français l’accepte. Il 
fut aussi le berceau de l'occupation française de la Mauritanie, avant d'être assassiné en 1905 avant 
l'achèvement de son projet colonial en Mauritanie. 
Mots-clés : 
Xavier Coppolani , administration française , confréries religieuses , Soudan occidental , pays des baydane 
, Colonialisme français. 
Summary: 
 Xavier Coppolani is one of the most important personalities in the history of French 
colonialism through his colonial work in Algeria and Mauritania. He was an immigrant in his childhood 
in Algeria. at the Algerian school he received his education. After graduation, he was named in 1889 
writer in the municipality of WadiSharef. where he began his history with Islamic culture, before being 
promoted in 1896 to manage the affairs of the Muslim people as deputy administrator of the researcher 
Octave Depont, who published with him a book on the "Confreries_ religieuses_ musulmanes" in 
September 1898 In 1901, he received a mission to western Sudan to present the Baydane Peace Project, 
a project accepted by the French government. He was also the birthplace of the French occupation of 
Mauritania. to be assassinated in 1905 before the completion of his colonial project in Mauritania. 
Key – words: 
Xavier Coppolani , French Administration , Religious Brotherhoods , Western Sudan, Baydane 
Country, French Colonialism. 

 


