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مقدمة
تتجه هذه الدراسة إىل مساءلة طبيعة بعض من املصادر التي عالجناها طوال مسارنا البحثي ،باختيار الصحافة من جهة ،والوثائق

العدلية من جهة ثانية ،بوصفها نماذج نستنطقها اعتما ًدا عىل األسئلة والتوجيهات املنهجية الواردة إلينا .وتقرتح عقد مقارنة غري مبارشة
مصدرا لدراسة التاريخ ،من حيث طبيعة الوثائق ،ونوعية املعطيات املستقاة ،ومنهجية املعالجة.
بني الجرائد والعقود العدلية بصفتها
ً

كيف تنتج الكتابة التاريخية الرصينة؟ وكيف يتم اختيار املصادر أو انتقاؤها لبناء مدونة البحث؟ وكيف يتم تحديد املوضوع

األكاديمي؟ وما السؤال األسايس الذي يريد الباحث/ة طرحه واإلجابة عنه ،عند اإلقدام عىل إنجاز بحث يف التاريخ؟

وخصوصا األكاديمية (الجامعة ،واألستاذ املرشف،
كبريا يف اختيار املوضوعات،
دورا ً
ً
نشري ،يف البداية ،إىل أن للسياق والظروف ً

واألسئلة املطروحة عىل الساحة الفكرية /السياسية أو التاريخية ،وكذا محاور البحث يف املخابر).

بناء عىل ما هو متوافر من مادة ومصادر
من حيث املبدأُ ،تبنى املدونة انطال ًقا من مكونات العنوان.
عمليا ،قد يتم تحديد العنوان ً
ً

معلومة املكان واملحتوى .وقد تتم املسألة بعد س ٍ
أويل حول مدى إمكانية جمع املصادر أو االطالع عليها ،إن لم تكن معلومة بعد ،من
رب ّ
معا ،يف موضوعي :دكتوراه الحلقة الثالثة بباريس ،ودكتوراه الدولة بتونس.
خالل الدراسات السابقة .وقد أخذنا بالعاملني ً

عما نبحث عندما نحاول جمع شتات املعلومات من قراءة الجرائد ،وعما نبحث عندما نفكك،
ومهما كان املصدر ،علينا أن نتساءل ّ

ونركب معطيات عقود الزواج والطالق أو الوفاة أو الرتكة أو الوقف.

وغالبا ما تحظى برخصة للطبع والنرش
أما عن طبيعة الوثائق ،فقد كانت الجرائد منشورات ورقية وعلنية ،وموجهة إىل القراء،
ً

والتوزيع تتيحها اإلدارة .ويتمثل عمل أصحاب الجرائد برتويجها ثم الحفاظ عىل مجموعاتها ،من منطلق املحافظة عىل الرتاث واإلبقاء
عىل شواهد حركة النهضة واإلصالح أو التيارات الفكرية املختلفة التي تتنافس يف الساحة؛ ذلك أن الصحافة ظهرت يف العالم العريب يف
القرن التاسع عرش ،وتبلورت يف مواجهة موجات التوسع االستعماري واالحتالل األورويب .وقد م ّثلت ،يف البداية ،املنفذ األول والوحيد
إلبداعات األدباء والشعراء ،وملحاوالت املفكرين يف ميادين ش ّتىً ،
فضل عن املواقف السياسية.

1
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شاهدي عدل ،وتحت إرشاف القايض؛ عىل األقل
عد الوثائق العدلية عقود معامالت ومبادالت تتم بني األطراف ،أمام
َ
يف املقابلُ ،ت ّ

بالنسبة إىل فرتة ندرسها .وهي وثائق إدارية قضائية ،لها قيمة الدليل واإلثبات عىل البحث املدون فيها .وإن كانت تحظى بعملية إشهار
للرضورة  -الزواج والبيع والعتق والوقف ً
مثل  -فهي محدودة النطاق .ومن يحتفظ بالعقود العدلية ،فذلك لغرض شخيص أو عائيل أو
مصدرا للتأريخ إال يف القرن
تم االحتفاظ بكل العقود عرب الزمن ،ولم ينظر إليها بوصفها
ً
إداري للداللة عىل حقيقة ما وقع .ولذا ،ق َّلما َّ

تقريبا .إنها وثائق محايدة ،لكنها تتسم بمواصفات املؤسسة املنتجة لها ،ولذا يجب إخضاعها ،هي األخرى ،للنقد الخارجي،
العرشين،
ً

ً
خاصة .وهذا ما قمنا به قبل توظيف معطيات سجالت املحاكم الرشعية يف قسنطينة ،عىل سبيل املثال.
وللنقد الداخيل

هل تتساوى املصادر من حيث قيمة املعلومات وصدقيتها؟ يجب تحديد الزمان واملكان ،لوضع املصادر يف سياقها التاريخي ،ثم

دراستها يف ضوء البيئة الحضاريةً ،
فضل عن االنتباه إىل هدف وضعها وصدورها .يف الواقع ،ال يميز البحث العلمي الرصني بني مختلف
املصادر ،إنما يكمن الفرق يف أسلوب املعالجة ،بعد التعريف بكل مصدر ،وتوضيح ظروف إنتاجه ،ومدى ما يسمح به من تفكيك
وتحليل وتركيب.

أولً  :الصحافة موضوع بحث ومصد ًرا لدراسة التاريخ
مثلت الصحافة بالنسبة إىل داريس الفرتة املعارصة ماد ًة أولية وأوىل ألبحاثهم ،وذلك لتوافرها يف مراكز التوثيق واألرشيف ،وألنها

ً
سجل الهتمامات الصحافيني ورجال اإلعالم والثقافة والسياسة يف وقت
متاحة من دون رخصة ،وألنها مجموعات محفوظة ،فاعتربت

وتعب الجرائد عن موقف املجموعات الضاغطة والقوى املؤثرة يف
محدد .كما أنها تعبري املجتمع ومرآته التي صدرت عنه ونرشت فيهّ .

ّ
والتمكن الثقايف يف الدرجة األوىل ،فهي رافد يحمل مختلف الصور عن املجتمع املتعدد ،خاصة ،يف ظل
املجتمع من حيث املال والجاه
حرية الصحافة.

موضوعا
مصدرا للمعلومات فحسب ،ورسعان ما تفطنوا إىل كونها
لقد بدأ الباحثون ينهلون من الصحف واملجالت ،بوصفها
ً
ً

ً
ً
فضل عن التمويل واإلدارة يف عالقتها
جديرا بالبحث ،من حيث ظروف إنشاء الصحف ،وكيفية تقنني عملية النرش والتوزيع،
مستقل
ً

بالسياسة واالقتصاد .و"لم يغب عن مؤرخي الجزائر املعارصة أن الصحافة تمثل
ثريا للمعلومات يف كل املجاالت ،وخاصة يف
مصدرا ً
ً

وصف مظاهر الحياة االجتماعية والدينية والثقافية والسياسية .من ثم اعتمدوا عليها واستشهدوا بمقاالتها .ولكن الصحافة بحكم
هدفها منحازة املواقف ،ولها أفضليات يف املوضوعات ومصادر األنباء واملعلومات .لذا وجب التعامل معها بكل حذر .فالحذر منهج ينطبق

مبدئيا نعلنه يف البداية ثم نستشهد بما يرد عىل ع ّلته مما يوقع يف املغالطات وحتى التناقضات"(((.
حذرا
عىل كل كبرية وصغرية وليس ً
ً
فما األسئلة املطروحة عىل الباحثني يف الصحافة؟ وما نوعية املعلومات الواردة فيها؟ وما محدودية اإلجابات؟

تطورت الصحافة إىل مرفق عمومي لإلعالم ونرش الخرب ،بيشء من الحيادية .ولكن ،تبقى الجريدة ناطقة باسم صانعيها .كان

لرأي أو موقف أو تيار والدفاع عنه .أما الصحافة ،موضوع دراستنا هذه ،فهي صحافة رأي
هدفها الجامع هو اإلخبار واإلعالم والرتويج ٍ

ظهرت يف الجزائر يف ظل الحكم االستعماري الفرنيس ،كانت صحافة نضال سيايس ومجتمعي يف الدرجة األوىل .ولذا ،وجب االهتمام
والقراء .كانت الجرائد ُتباع
بالقائمني عليها والبحث عن أهدافها التي اختلفت ،بحسب الظرفية السياسية ،وبحسب إمكانيات النارش
ّ

 2فاطمة الزهراء قيش" ،خصائص الصحافة الجزائرية املكتوبة بالعربية" ،يف :الصحيفة وآثارها يف الجزائر خالل النصف األول من القرن العرشين ،إرشاف محمد
القورصو (وهران :منشورات الكراسك  ،)CRASC، 2017ص .42
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ونظرا إىل أهميتها أو إىل ارتباط القراء بها وبمؤسسيها،
باالشرتاك ،وبالعدد عند املوزعني والباعة ،يف زمن كانت الكتب قليلة التداول.
ً
صعب عىل الباحثني العثور عىل
تمت املحافظة عىل الجرائد ،بصفة انتقائية أحيا ًنا ،واعتباطية أحيا ًنا أخرى .ورغم أنها كانت تصدر عل ًناُ ،
ّ
كل الصحف يف دور املحفوظات؛ فقد توجد مجموعة كاملة من الجريدة أو املجلة أو أعدا ًدا متفرقة.

دور يف اختفاء هذه الجرائد ،أو إخفائها عن أعني الرقابة ،أو التخيل عنها وقت الخطر ،خاصة يف
للظرفية السياسية يف الجزائر ٌ

مدة ثورة التحرير ( .)1962-1954وإن لم تكن ممنوعة ،فقد كان اقتناؤها ً
دليل أو مؤرشًا عىل االنتماء السيايس الذي يكون تهمة

كافية للمتابعة.

وعيا بأهمية أرشيف الحركات اإلنسانية وتأريخها بمختلف تعبرياتها ،وتم
يف املقابل ،عملت بعض الدول عىل املحافظة عليهاً ،

تخزين الدوريات يف املكتبات الوطنية .واستفادت مصالح املحفوظات ،يف الجزائر ً
مثل ،من قاعدة اإليداع القانوين املعمول به يف فرنسا،

واملتمثل بإيداع أول نسخة من كل منشور يف إدارة الوالية ،من أجل الرقابة ً
ثانيا .كما
أولّ ،
ثم من أجل الحفاظ عليها بوصفها أرشيفًا ً

وجدت جرائد خضعت للحجز اإلداري يف الحال التي تكون فيها املنشورات غري مرخصة ،أو تجاوزت الخط األحمر املسموح به يف قانون
حرية الصحافة .وكانت الصحف الوطنية ُتحتجز أو ُتسحب من عىل رفوف املكتبات ،و ُت ّ
فتك عنوة من أيدي الباعة املتجولني بتهمة

"املساس بأمن الدولة" أو "املعاداة لفرنسا".

 .1املنهج الكمي وبناء مدونة الصحافة
كيف تقرأ األحداث الواردة يف الخطاب الصحفي؟ وما مكانة التحقيق والتعليق والرواية الشفهية والنقل عن وكاالت األنباء يف

مصدرا للمعلومات؟
الكتابة الصحفية؟ وما نوع املعرفة التاريخية التي يمكن كتابتها انطال ًقا من الصحافة كونها
ً

وموضوعا له؛ ألنها تفتح مجاالت واسعة للكشف عن الحراك
مصدرا للبحث
ال يمكن استصغار الصحافة أو احتقارها ،بوصفها
ً
ً

الثقايف والسيايسً ،
فضل عن عرضها ومضات من الحياة اليومية.

ٍ
توظيف أمثل للوثائق املدروسة ،يلجأ الباحثون إىل وضع خريطة عىل الطريق ،تتمثل بسؤال أويل من قبيل:
وبناء عليه ،ومن أجل
ً

مصدرا للمعلومات التي تم
هل نريد التأريخ للصحافة عىل أنها مرآة عاكسة الهتمامات املجتمع يف مجال الفكر والسياسة؟ أم نعتمدها
ً
ٍ
لحركة أو ظاهرة أو مسار؟
تداولها للتأريخ
أقبلنا عىل دراسة الصحافة والتعريف بها من خالل ما نرش عىل صفحاتها .ولتحقيق ذلك ،اعتمدنا املنهج الكمي اإلحصايئ بالجرد

والتبويب والتصنيف .ثم تساءلنا عن كيفية استعمال اإلحصاءات لقراءة توجهات هذه الجريدة أو تلك .وكيف نقيس عدد املقاالت

ومساحتها ومكانها بني طيات الجريدة التي كانت ال تزيد عىل أربع صفحات يف ّ
جل الحاالت ،باستثناء جريدة البصائر ذات الثماين

صفحات؟ وكيف نقرأ مختلف العبارات ونفهمها؟ وما طريقة توظيفها يف سياق عرض لألحداث؟ وما املصطلحات التي يتغري معناها مع
الزمان أو املكان؟

لقراءة تلك النصوص والوثائقَّ ،
وظفنا أدوات تفكيك الخطاب برشح املفاهيم وتحليلها يف ضوء السياق ،والوقوف عند االستعماالت

املختلفة للكلمة الواحدة ،وأسباب تواترها .ما معنى الكلمة؟ وما املقصود بتوظيفها يف هذا السياق أو ذاك؟ وما مدى كثافة هذه الجملة
أو تلك يف املقاالت والخطب السياسية؟ توقفنا ً
مثل عند عدد من الكلمات ،مثل :األمة ،والبلد ،والقطر ،والحقوق ،والوطن ،واملواطنة،

تعب عن الوضعية القانونية للفرد (الجزائري) ،وعن التوجه السيايس ،وعن مطالب تياره .لقد اعترب
والوطني ،وغريها من الكلمات التي ّ
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توظيف مصطلح "األقطار الشقيقة" يف عنوان ركن صحيفة الجزائر الجديدة ( )1955-1946لسان حال الحزب الشيوعي الجزائري،
ً
أساسيا للشعب الجزائري.
رمزيا واعرتا ًفا بالعروبة واإلسالم مكو ًنا
تحول ً
ً

إذا ما غرينا النظرة ،وتساءلنا عن الصحفي والصحيفة وظروف نشأتها وأهدافها ،انتبهنا إىل أن الجريدة قد ُت َعرف بأصحابها أحيا ًنا،
تقدم للقراء؟ قد نواجه أسئلة كبرية
أكرث مما تدرس املوضوعات املعالجة .كيف ِنلج إىل عالم الصحيفة إ ًذا؟ وكيف نفكك الصورة التي ّ

وعامة من قبيل :ماذا تكشف الصحافة عن املجتمع ،واقعه وماضيه؟ يف الواقع ،ال يكفي االطالع عىل الصحافة إليجاد الجواب .ولذا،

وجب تحديد أسئلة فرعية لضبط املوضوع بدقة ،والرتكيز عىل نقاط بعينها يمكن دراستها من هذا املنظور أو ذاك .ثم أخذنا أمثلة من
الكتابات الصحفية لتفكيك خطابها من جهة ،أو إعادة تركيب معلوماتها من جهة ثانية يف سياق اهتمامات تلك املرحلة.

تكونت مدونة الصحافة من  16جريدة و 7مجالت عربية اللغة أو مزدوجة مع الفرنسية ،يف حني كانت ّ
جل املجموعات ،وإن

كانت غري كاملة ،يف املدة  1954-1946محفوظة يف دور األرشيف الجزائرية ،وكذلك يف املكتبة الوطنية الفرنسية التي ورثت ما يسمى
بـ "اإليداع القانوين" ،وما تم احتجازه بشكل غري قانوين ،كما سبق ذكره .من ث ََّم ،كان البحث عن الجرائد ،الستكمال املجموعات

وتركيب املدونة ،من أوىل مهمات طلبة شهادة الدكتوراه حينئذ.

بناء عىل الدراسات السابقة التي تناولت تاريخ الصحافة يف الجزائر ،منذ ظهورها تحت اإلدارة
تم تحديد املوضوع واملدة ً
االستعمارية يف القرن التاسع عرش إىل غاية عام  ،(((1939عندما دخلت فرنسا الحرب ،وع ّلقت كل الحريات ،ومنها حرية الصحافة.

نسبيا،
وتمثلت اإلشكالية بالتعريف بما ينرش يف الصحف الجزائرية باللغة العربية ،مقارنة بما هو منشور باللغة الفرنسية وكان معرو ًفاً ،

موجه إىل الناطقني بالعربية وآخر إىل الجمهور الفرنيس الواسع والسلطات
لدى السياسيني والباحثني .وكان التساؤل حول وجود خطاب ّ

ثم تبلورت الفكرة واتسعت إىل دراسة شاملة للصحف يف شكل جرد
يف فرنسا ،وخاصة خطاب األحزاب واملنظمات التي تنرش باللغتنيّ .
الكم والنوع.
وتصنيف ّ
أويل للتعريف بها ،ثم يف مرحلة ثانية ،من خالل التوقف عند املوضوعات التي نالت اهتمامها من حيث ّ

عندما أقدمنا عىل هذا البحث ( ،)1978كانت الدراسة الكمية بالقياسات والحسابات يف الجامعة الفرنسية يف أوجها ،عىل أساس

أنها منهجية تضمن نسبة من الحياد بتطبيق املقاييس نفسها عىل املسائل واملوضوعات املطروحة .وقد تع ّلمنا يف دروس البحث وحلقاته
يف دبلوم الدراسات املعمقة أسلوبني الستغالل الصحافة ،نحو تحليل املحتوى بدراسة املفردات والتوجهات السياسية من حيث املعنى،

وقياس املحتوى بتصنيف مواد الجريدة بني االفتتاحية والتحقيق واإلعالن ومختلف األركان اإلخبارية الخدماتية؛ ما يساعد عىل
ثم قياس مدى تداول
تحديد طبيعة طبيعتها ،إخبارية كانت أم جريدة رأي ونضال ،أم عامة جامعة ،أم متخصصة يف مجال محددّ ،
ً
وعرضا بالسنتمرت) ومكانه يف الصفحات.
(طول
املوضوع وتكراره فيها من حيث الكم ،بحسب املساحة املحررة بالعمود
ً

ٍ
جمل محدودة ،ومقابلة العنوان الكبري واملقال
أسلوبا لتعميق فكرة ما ،أو ترسيخها ،ولو يف
ثم وجب االنتباه إىل التكرار بوصفه
ً
ّ

ً
أسئلة ،ويتم اإلجابة عنها بما توافر
االستثنايئ الطويل والكثيف من حيث األفكار واملعلومات .كل هذه التوجيهات املنهجية ،تصاغ
من مادة.

 3الزبري سيف اإلسالم ،تاريخ الصحافة يف الجزائر (الجزائر :الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع[ ،د .ت)].؛ محمد نارص ،املقالة الصحفية الجزائرية :نشأتها ،تطورها،
أعالمها من  1903إىل ( 1931الجزائر :الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع)1978 ،؛ محمد نارص ،الصحف العربية الجزائرية من  1847إىل ( 1939الجزائر :الرشكة الوطنية
للنرش والتوزيع)1984 ،؛
Zahir Ihaddaden, Histoire de la presse indigène en Algérie: des origines jusqu'en 1930 (Alger: E.N.A.L, 1983).
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ولم ال نستمر إىل غاية  ،1955تاريخ إيقاف جرائد البصائر والجزائر الجديدة
ملاذا هذه التواريخ الفاصلة؟ وملاذا ليس 1945؟ َ

ً
فضل عن اإلطار القانوين الذي ينظمها -
والجمهورية الجزائرية بقرار إداري؟ إن معرفة السياق الذي صدرت فيه هذه الجرائد -

هي الكفيلة بمنح جواب موضوعي .لم تعد الصحافة العربية التي توقفت خالل الحرب العاملية الثانية إىل الظهور إال سنة  .1946أما
صعبا؛
إعالن ثورة التحرير ،فقد صاحبته إجراءات استثنائية وضغوطات عىل النارشين ،عىل نح ٍو يجعل تقويم الكتابات بعد ذلك التاريخ ً

الختالف األطر القانونية التي تخضع لها.

وألننا اخرتنا عنوان "الصحافة الجزائرية الناطقة بالعربية من  1946إىل اندالع ثورة التحرير  ،"1954كان علينا أن ندرس توجهاتها

السياسية وتحديد تلك التي تنتمي إىل التيار الوطني وغريه بالوقوف عىل كل التعبريات الدالة عىل "الوطنية" من جهة ،وتحديد مفهومها
وتحديدا للموضوع ،يف آن
توضيحا للمنهجية
عند كل تيار من جهة أخرى .أما اختيار العنوان الفرعي" ،بحث يف دراسة املحتوى" ،فكان
ً
ً
واحد((( .فهو يرتك املجال للباحثة ،بل يفرض عليها مناقشة املسائل املهمة من منظور الجريدة نفسها ،كما أفرزها التصنيف اإلحصايئ.

ثم ،تتغري اإلشكالية ،وتنتقل الجريدة من مصدر للمعلومات واملعطيات إىل موضوع بحث مكتمل الرشوط .تتم دراسة ظروف
ومن ّ
ً
رضوريا قبل التمعن يف فحوى ما نرش من حيث األفكار واملواقف واملعارف.
مدخل
إنتاجها وصدورها وانتماء القائمني عليها بوصفها
ً

علميا ،قبل انتقاء هذا املوضوع أو
ويفرتض تحليل املحتوى اإلملام بكل مواد الجريدة وتصنيفها بحسب مقاييس معلنة ومعرتف بها
َ
ً

ً
معدلة ومنقحة بعنوان
نموذجا أو عينة .وتسنى لنا ،بعد طول انتظار ،نرش هذه األطروحة،
ذاك أو تفضيله للوقوف عنده وتحليله بوصفه
ً

مختلف ،ومنها نستقي معطيات هذه الدراسة ،ولو بترصف(((.

 .2الجرد وتصنيف املوضوعات
ٍ
بجرد شامل ملا يزيد
عمليا ،تم االطالع عىل أكرث من  600عدد من مختلف الجرائد موضوع األطروحة ( ،)1954‑1946وقمنا
ً

عىل  280عد ًدا ،أي ما يقارب نصف أعداد الجرائد .ويتمثل الجرد الدقيق بوضع فهرس ملقاالت كل عدد مهما كان حجمها ،وقياس

مساحتها وذكر محرريها والصفحة التي صدرت فيها ،مع مالحظة حول الخط املستعمل يف العناوين ،وإشارة إىل الرسومات والصور

ً
ً
متكاملة ،الستحالة تقسيمه إىل كل النقاط الواردة فيه .وتم تصنيف املقال من عنوانه
تحريرية
واأللوان .ولقد اتخذنا "املقال" وحد ًة
حددنا مواقف كل جريدة من القضايا املطروحة عىل الساحة
غالبا ،وهذا ما سمح بتصنيف الجرائد بحسب اهتماماتها .من جهة أخرىّ ،
ً

ً
فضل عن التوقف عند مدلوالت
التي نالت مكانة عىل أعمدتها ،فخرجنا بجداول ترصد عدد األركان وتواترها والقائمني عليها،
عناوينها املعربة.

كما رتبنا املحررين بحسب مساهماتهم يف الجريدة أو يف الجرائد ،بالتوازي أو بالتتابع .واتضح أنه ال يوجد صحافيون محرتفون

(باستثناء صحايف واحد) وإنما كانت الجرائد يف أيدي املناضلني بالنسبة إىل األحزاب ،ويف أيدي املعلمني واملثقفني بالنسبة إىل صحافة
جمعية العلماء املسلمني الجزائريني .وتظهر هذه الدراسة اعتماد جريدة البصائرً ،
مثل ،عىل شخصية مثل أحمد توفيق املدين يف تحرير

ربع املساحة املكتوبة بتعليقه عىل "السياسة الدولية" ،يف صفحتني من بني ثماين صفحات ،وقد أضاف إليها "الشؤون املغاربية" .وكان
عدم التوقيع من بني أساليب التمويه حول عدد املحررين .أما األسماء املستعارة فهي تهرب من املتابعة القضائية من جهة ،وتخفي قلة
أيضا.
عدد املحررين ً

4
Fatima Zohra Guechi, "La presse algérienne de langue arabe de 1946 au déclenchement de la révolution en 1954: Essai d'analyse de
contenu," Doctorat de troisième cycle, Université Paris 12, 1982.
Fatima Zohra Guechi, La presse algérienne de langue arabe, 1946-1954, Enjeux politiques et jeux de plumes (Algérie: Bahaeddine éditions, 2009).
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رياني /يناثلا نوناكوناك

ال تفي املعلومات الواردة يف الجرائد وحدها بغرض رسم ملمح شخصية ،ولو كانت عامة ،أو بتتبع مسارها يف محطة أو محطات من

حياتها .إنما قد تسمح بوضع املعالم عىل الطريق يف ميدان الرتاجم .ويمكن أن ينطبق ذلك عىل املظاهر والحركات ،وقد تصبح الصحافة
أساسيا ،ولكنه ال يفي وحده بالغرض املنوط بالبحث األكاديمي.
مصدرا
ً
ً

املعب عن تحوالت
لقد استخلصنا مواصفات الصحافة الجزائرية يف املدة  ،1954-1946وهي عقد حافل بالنشاط الصحايف ّ
عميقة يف املجتمع الجزائري .لجأت األحزاب الجزائرية إىل اتخاذ جريدة ناطقة باسمها باللغة العربية ،وإن كانت قليلة الدورية ،مثل

الجزائر الجديدة ( )1955-1946نصف شهرية ،لسان حال الحزب الشيوعي الجزائري ،أو غري منتظمة الصدور بسبب القمع ،مثل

جرائد حركة االنتصار للحريات الديمقراطية املغرب العريب ،أو كانت تصدر يف شكل صفحات باللغة العربية عىل جريدة املساواة ،ثم

الجمهورية الجزائرية ( )1955-1946لالتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ،أو يف شكل جريدة مستقلة بمناسبة الحمالت االنتخابية

اسمها الوطن.

كانت ُّ
جل الصحف أسبوعية الصدور مع قلة عدد الصفحات .كما اتسمت الصحافة الجزائرية الناطقة بالعربية بالتنوع السيايس،

وبقرص العمر واالنحسار نحو الجزائر العاصمة ،مقارنة بالبدايات التي ظهرت فيها جرائد يف عديد املدن الداخلية ،مثل عنابة ووهران
وتلمسان وقسنطينة وبسكرة.

ٍ
عرض مللفات الجرائد يف شكل مقاربة مونوغرافية للتعريف بها ،كرسنا الجزء الثاين من األطروحة لتحليل املوضوعات املحررة
بعد

بدراسة األركان ،من حيث التسمية والوترية واالنتظام واملحررون يف كل جريدة.

كما استخرجنا املوضوعات املتداولة بكثافة وعالجناها يف فصول البحث ،وهي" :فصل الدين عن الدولة" ،و"االستعمار بمختلف

أوجهه" ،و"مناقشة القضايا املغاربية" ،و"البعد املغاريب بني العروبة واالتحاد الفرنيس ورهانات السياسة الدولية"((( ،ومكانة "الدين،

الرتبية واملجتمع" يف الصحافة ،وكذا "التاريخ والثقافة واملجتمع" .وختمنا فصول األطروحة بدراسة وافية حول "تحقيق جريدة املنار"
التي فتحت صفحاتها يف املدة ( 6شباط /فرباير -6ترشين األول /نوفمرب  )1953من العدد  36إىل العدد  ،48لعرشات اإلجابات عن ثالثة

أسئلة ،بادر إليها السيد محمود بوزوزو ،مدير الجريدة والقائد العام للكشافة اإلسالمية الجزائرية يف ذلك التاريخ .إنه تحقيق فريد من

مس رشيحة واسعة من أعيان املجتمع .كان "استفتاء" بحسب تعبري الجريدة نفسها
الناحية الصحفية ،وجريء من حيث األسئلةّ ،

حول مدى إمكانية االتحاد (بني األحزاب) يف الجزائر .فكان اإلجماع يف الرد عىل السؤال األول مفاده أن االتحاد أكرث من ممكن ،بل

ً
مجال للتعبري عن الحساسيات املختلفة بتقديم "قاعدة أو قواعد االتحاد" والوسائل
أيضا .يرتك السؤال الثاين ،وكذا الثالث،
رضوري ً
الكفيلة بتحقيقه.

ً
عرضا
نرشت الجريدة 68
إجابة (مع ذكر االسم والوظيفة مرفقًا بصورة)؛ من بينها إجابات  10طلبة وامرأتني .واعترب التحقيق ً

ذكيا لقضية حيوية ،وطنية ،قومية يف فرتة احتدم فيها الرصاع ضد االستعمار ،وأنه لزم علينا توحيد صفوفنا ملواجهة األوضاع الجديدة(((.
ً

وأسفر االستفتاء عن رضورة اتحاد الحزبني (حركة االنتصار ،واتحاد البيان) ،وأنه ال داعي إلنشاء حزب جديد .كشف التحقيق عن درجة
لخص الوضع ،واستنتج
عزوف املستجيبني عن النشاط الحزيب وما كان يميزه من تنافس وفرقة .بل منهم ِمثل أحمد رضا حوحو الذي ّ
أنه "لم يبق لدينا إذن إال أن نبنيه [االتحاد] عىل أساس شعبي متني ،تتقدمه دعاية واسعة [اعترب هذا االستفتاء فاتحتها املباركة] حتى

6
Fatima Zohra Guechi, "La presse algérienne et l'Union Française," in: Les Chemins de la décolonisation de l'empire français 1936-1956
(Paris: Editions du CNRS, 1986), pp. 377-385.
Guechi, La presse algérienne de langue arabe, 1946-1954, pp. 318-346.
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فرضا عىل األحزاب وال
ما إذا نضجت الفكرة عقد مؤتمر شعبي عظيم تقرر فيه األمة اتحادها وتضع فيه أسسه الصالحة ،وتفرضه ً

يسعها حينئذ إال أن ترضخ إلرادة األمة أو تتنحى عن طريقها إىل غري رجعة"((( .نالحظ من هذا املوقف مدى النضج الذي بلغته النخب

يف الجزائر عشية اندالع ثورة التحرير .وآثرت ذكر هذا االستفتاء ملا له من تميز من حيث املعالجة الصحفية ومن حيث تنوع اآلراء
املعرب عنها.

كانت هذه معالم عىل الطريق حول ما توصلنا إليه يف أطروحتنا حول الصحافة ،ومن خالل املقاالت الصحفية .ولكن مهما كان

غالبا ما يجب استكماله أو مقارنته بمعلومات من مصادر مغايرة قد تتكامل وقد تتضارب .وهنا تتدخل أدوات
ثراء املادة يف مصدر ما ،فإنه ً
التحليل والتفكيك والرتكيب.

 .3املعطيات الدفينة :أركان الخدمات واإلعالنات اإلشهارية
ثريا عندما تصدر الصحافة بانتظام عىل مدى فرتة طويلة
يف هذا السياق ،نقدم ملحة خاطفة حول أركان الخدمات بوصفها
مصدرا ً
ً

مع إبراز محدوديتها يف الوقت نفسه ،عندما تتسم الجريدة بقرص العمر (بضعة أشهر أو بضع سنوات) وقلة اإلمكانيات املادية والبرشية،
مثلما هو الشأن بالنسبة إىل صحافة مدونتنا .وتندرج هذه املعلومات يف خانة "املعطيات الدفينة" التي ال ينتظر فحواها وال يتوقع إال بعد
االطالع عليها والكشف عنها.

عما تسمح املعلومات املتناثرة يف الصحافة بدراسته .ففي الحالة األوىل ،كان انتظام النرش لدى جريدة البصائر
وهذه نبذة مقتضبة ّ

ً
قويا ،ساعد عىل رواجها وجعلها وعاء إعالنات جمعية العلماء املسلمني الجزائريني الخاصة بالرتبية والتعليم .لقد م ّثلت قوائم
عامل ً

سنويا إىل جامع الزيتونة بتونس ،عىل سبيل املثال ،مادة ثرية
الطلبة الناجحني يف مختلف االمتحانات ،ومنها املتعلقة بالطلبة املوفدين
ً

لدراسة سياسة الجمعية يف التعليم والتكوين ،وتقويم مكانة الطلبة الجزائريني يف الزيتونة يف الحركة الوطنية الجزائرية ،وتنافس

األحزاب عىل تأطريهم .كما سمحت أخبار الشُ َعب عرب الجمعيات الخريية بقياس مدى انتشار مدارس جمعية العلماء عرب الرتاب
الوطني .وتفيد املقاالت والتقارير حول تأسيس معهد عبد الحميد بن باديس يف قسنطينة عام  1947من متابعة جهود الجمعية لضمان
أساسا ،ثم األزهر وإىل الجامعات العربية للمستويات العليا .إ ًذا ،كان
املستوى التكمييل من التعليم ،بإرسال وفود الطلبة إىل الزيتونة
ً

وبعد توثيقي أرشيفي بعد عرشات األعوام ،وخاصة يف غياب الوثائق األصلية أو ضياعها أو
ألركان الخدمات هذه دور إعالمي يف وقتهاُ ،
صعوبة الرجوع إليها ،لقد ألهمت الجرائد عديد الباحثني لسرب التوجهات الفكرية لرواد الجمعية وغريهم من زعماء الحركات السياسية

والثقافية ،من ذلك  -عىل سبيل املثل ال الحرص  -الربط بني محمد عبده وعبد الحميد بن باديس(((.

بناء عىل مختلف
كانت فكرة مغرية أن ندرس أهمية اإلشهار الذي بدأ يظهر عىل صفحات الجرائد واملجالت الجزائرية العربية ً

اإلعالنات .وقد اتضحت لنا محدودية املعطيات الفتقادنا أسعار اإلشهار الذي يخضع للمفاوضة بني النارش والزبون ،والظروف التي

تحمل أعباء الطبع والتوزيع الثقيلة.
تدر بعض األرباح املساعدة عىل ّ
تحكم هذه املعاملة الجديدة عىل الصحافة الجزائرية ،وإن كانت ّ

وكان ملقابلة املعطيات املستقاة من الجرائد بآراء الفاعلني أهمية كربى يف توضيح املشهد حول مسائل تبدو محسومة .يف هذا

السياق ،روى يل املرحوم إسماعيل العريب مدير مجلة إفريقيا الشمالية ( ،)1948يف مقابلة يف بيته يف مدينة الجزائر ( ،)1980حول
8

محمود بوزوزو" ،استفتاء املنار" ،جريدة املنار ،1953/2/6 ،العدد ( 17الجزائر :الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع ،سلسلة الرتاث.)1982 ،

 9عبد الكريم بوصفصاف ،جمعية العلماء املسلمني الجزائريني وعالقاتها بالحركات الجزائرية األخرى (الجزائر :دار مداد يونيفارسيتي براس)2009 ،؛ عبد الكريم
نموذجا (الجزائر :دار مداد يونيفارسيتي براس.)2009 ،
بوصفصاف ،الفكر العريب الحديث واملعارص :محمد عبده وعبد الحميد بن باديس
ً
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تجربته بوصفه نارشًا ،تفاصيل مثرية ومريرة مع اإلدارة االستعمارية ومع اإلشهار .وكانت "املعركة" مع اإلدارة االستعمارية حول تمكينه
من الورق الرضوري لطبع املجلة من جهة ،واالستفادة من اإلعفاء الرضيبي لتوزيع املجلة بحسب القواعد املطبقة عىل الدوريات ،وليس

بحسب الوزن املعمول به مع البضائع العادية عرب الربيد .وهذا وضع اشرتكت فيه عديد املنشورات غري املرخص لها التي لم تعمر ،مثل
مجلة إفريقيا الشمالية.

ويف إجابة طريفة وغريبة عن استفسار طرحته حول سبب محو ما كتب عىل صفحة الغالف األخرية من ثالث عدد من املجلة بالحرب

ماليا لالنطالق يف طبعها .اعترب مدير
األسود ،قال يل األستاذ إسماعيل العريب رحمه الله إن صاحب اإلشهار كان قد منح املجلة مبل ًغا ً

خرييا ،واعتربه التاجر بمنزلة عربون لعملية إشهار لبضاعته .لم يمانع املدير ،ونرش اإلعالن .ولكن التاجر توقف
دعما
ً
املجلة هذا املبلغ ً

صب الحرب
عن اإلمداد ،وكان ينتظر أن تستمر املجلة يف نرش اإلعالن .تفاقم الوضع واستفحل الخالف وكان رد صاحب الجريدة بأن ّ

واضحا إىل حد ما ،رغم سواد الصفحة وسواد حروف النص.
األسود عىل اإلعالن اإلشهاري بعد طبع العدد الثالث .وبقي فحوى النص
ً

وتعترب تجربة مريرة؛ ألن صاحب املجلة كان يعاين ضائقة مالية خانقة اضطرته إىل بيع ما لديه من أشجار زيتون لتمويل املجلة .إال أن
األعباء فاقت طاقته ،فأوقف املجلة بعد أربعة أعداد واعدة بالتفتح العلمي والثقايف.

كان اإلشهار ،من حيث املساحة ،ال يفوق  0.5يف املئة يف
جريدت املغرب العريب والجزائر الجديدة ،يف املدة  .1948-1947وليس
َ

لعدد اللوحات اإلشهارية ومساحتها تأثري مبارش يف مردودها املايل الذي لم نتمكن من قياسه ،إنما كانت بداية تعامل الصحافة العربية مع
اإلعالنات اإلشهارية وكانت ،من دون شك ،ذات مردود مكمل لالشرتاكات وثمن البيع بالنسخة؛ ذلك أن جريدة البصائر  -لسان حال

جمعية العلماء الجزائريني املسلمني  -التي تأففت منه من حيث املبدأ ،لجأت إليه ابتداء من أيار /مايو  .((1(1954يف الواقع ،كانت تأخذ
يف بعض األحيان شكل مساندة ودعم (إحسان) مقابل دعم بنرش اإلعالنات .وكانت اإلعالنات تخضع ملفاوضات مع إدارة الجريدة .وما

جدا ،بغض النظر عن طرافة املوقف لوال جانبه املأساوي(.((1
معرب ًّ
رواه لنا األستاذ إسماعيل العريب ٌ

تنوعت تلك اإلعالنات بحسب املجاالت ،فمن األدوية واملواد الغذائية واألدوات الكهرومنزلية إىل ستوديوهات التصوير الفني

واملكتبات والوراقات.

أساسا ،يعود إىل قلة انتشار الجرائد واملجالت الحاملة لها .فكان الدخل األول للجرائد
وإذا كان مردود اإلشهار ضعيفًا ،فإن األمر
ً

هو مردود البيع باالشرتاك السنوي أو بالعدد .لقد وردت ،يف عديد الجرائد املدروسة شكاوى وطلبات بتسديد االشرتاكات يف وقتها ،وإال

تخ ّلف صدور األعداد املوالية لقلة السيولة املالية .ويف السياق نفسه ،يطالب أصحاب الجرائد بإرجاع النسخ التي لم يتم بيعها؛ لتسهيل

ً
مستقبل ،وقد بلغت عمولة البائع ،أو املوزع 20 ،يف املئة من سعر النسخة الواحدة عام ً 1950
مثل.
عملية املحاسبة وتقدير ما يجب طبعه
دوما التي
كانت الجرائد تقدم حصيلتها السنوية
ماليا تركز فيه عىل الصعوبات التقنية ،وعىل أسعار الورق والطبع املتزايدة ً
ً
وتقريرا ً

وبناء عىل دراسة أسعار الجرائد باللغتني العربية والفرنسية مقارنة بحجم كل منها ،أمكن
تضاعفت مرتني خالل عام واحد هو عام ً .1948
أيضا ،كانت
قياس درجة النقص يف املطابع العربية .إن التنديد بالرقابة املسبقة ،وبالقمع املسلط عىل الصحافة والصحافيني ،وحتى الباعة ً

له مكانة معتربة يف صفحات الجرائد .كما مثل الحجز االحتياطي أداة للضغط ،عندما أصبحت اللغة العربية لغة رسمية (القانون العضوي

للجزائر  )1947تتمتع بحرية الرأيً ،
أسلوبا للضغط والتقليل من الرواج بإيعاز من مصالح الرشطة.
فضل عن تحديد كمية الورق بوصفه
ً
Guechi, La presse algérienne de langue arabe, 1946-1954, pp. 111-116.

10

 11فاطمة الزهراء قيش" ،إشكالية الكتابة والنرش يف الجزائر قبل  1954كما عولجت يف الصحافة املعارصة" ،يف :الكتاب أداة انفتاح الثقافة اإلسالمية ،تنسيق فاطمة
الزهراء بوعياد (الجزائر :املجلس اإلسالمي األعىل.)2017 ،
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تنبه الدراسات املنهجية من خطر قبول املعطيات عىل علتها ،و ُت ّ
ذكر برضورة مقابلتها وتقاطعها مع ما يوجد يف مصادر
ً
كثريا ما ّ

بناء عىل عدد النسخ املسحوبة ،لعلمنا أن نسبة منها كانت ال تباع؛ لضعف شبكة
قائما يف دراسة رواج أي جريدة ً
أخرى .وكان الحذر ً

كثريا من عدد النسخ املبيعة؛ وذلك ألن العدد الواحد
املوزعني والباعة ولقلة عدد القراء املشرتكني .يف املقابل ،كان الرواج الفعيل أكرب ً

من أي جريدة كان يقرؤه مجموعة من األشخاص ،يف العائلة الواحدة ،يف النوادي واملقاهي وبني األصدقاء ،وخاصة أنها صحافة رأي

ً
مجال لتداول العدد الواحد .وهو ما يفرس انتشار األفكار الوطنية بالسمع واملجالسة يف
أسبوعية ،نصف شهرية أو شهرية؛ ما يرتك
أيضا.
املقاهي والنوادي ،وحتى األسواق ً

ً
إجمال ،تسمح بلفت انتباه الباحثني إىل
إن الصحافة،
من خالل العودة إىل الصحافة
مصدرا للبحث التاريخي ،يمكن القول ّ
ً

مسائل وموضوعات قد ال تكون عىل قائمة التساؤالت عند االنطالق يف البحث .وقد تكشف قراءة الصحف واملقابالت عن الجو العام
الذي يحيط بالنرش أو بحدث ،من دون اإلجابة الشافية عن املسألة املطروحة للنقاش.

كانت "الصحافة الجزائرية عموما واملكتوبة بالعربية خصوصا ،تعيش يف وسط ٍ
معاد ومنافس وكانت واعية بهذا الوضع الذي
ً
ً

ويفهم من هذا
تتخبط فيه وتسعى للكفاح عىل جبهتني :نرش الروح الوطنية لصد االستعمار ،ونرش اللغة العربية ملنحها الصدارة املسلوبةُ .
أن إصدار جريدة بالعربية هو يف حد ذاته موقف سيايس وحضاري لم تغفل السلطات االستعمارية عن تأويل أبعاده"(.((1

تنوع الرتكيبة االجتماعية والثقافية وتعدد االهتمامات وتحيص اآلفات واملشاكل
صحيح أن الصحافة ُتظهر للقارئ الباحث ّ

وتناقشها بأساليب مختلفة؛ من التقرير ،إىل النقد والوعظ ،إىل النكتة السياسية التي برعت فيها جريدة الشعلة ً
مثل .ومع هذا ،تبدو

الصور التي تقدمها الجرائد عن املجتمع سطحية باملعنى األويل للكلمة ،أي ما يرى من السطح ،أو ما يمكن مالحظته من مواقف،

وأن هذه الجرائد ال تغوص يف مقومات املجتمع وتراكيبه القاعدية؛ فبماذا تبوح ،أو عما تكشف املصادر املحفوظة
وتسجيله من أقوالّ ،

بعيدا عن أنظار العامة ،وحتى املؤرخني؟
ً

ثانيًا :الوثائق العدلية واملعطيات "الدفينة"
بناء عىل األرشيفات املحلية؟ وهل تفي هذه الوثائق بالغرض من حيث النوعية والكمية؟ وكيف
هل يمكن كتابة تاريخ رصني ً

يمكن تجاوز شح املعلومات وثغرات املجموعات الوثائقية؟ وهل تسمح الوثائق العدلية بالتعرف إىل بنى املجتمع وآلياته أو ُت ّ
مكن
من ذلك؟

هذا ما حاولنا القيام به ،يف جامعة تونس ،يف أطروحة دكتوراه الدولة ،تحت إرشاف األستاذ القدير واملتميز املرحوم محمد الهادي

الرشيف ( ،)2021-1932فاتفقنا عىل دراسة "قسنطينة املدينة واملجتمع يف النصف األول من القرن الثالث عرش الهجري 'من نهاية

أساسا عىل سجالت املحكمة يف املدينة التي س ّلمت إىل مصلحة األرشيف الواليئ ملدينة قسنطينة
القرن  18إىل منتصف 19م'" اعتما ًدا
ً

يف تلك الفرتة .وهذا ما دفع يب إىل اإلقدام عىل هذا املوضوع .لقد استخرجت من هذه األطروحة التي ناقشتها يف شباط /فرباير ،1999

كتابني وعدة مقاالت( ،((1كما انفتحت يل مجاالت بحثية جديدة مثل األسماء والحالة املدنية.
 12قيش" ،خصائص الصحافة" ،ص .46

 13فاطمة الزهراء قيش ،قسنطينة يف عهد صالح باي البايات (الجزائر :ميديا بلوس)2004 ،؛ فاطمة الزهراء قيش ،الزواج واألرسة يف قسنطينة يف القرن ( 18الجزائر:
دار القصبة للنرش.)2007 ،
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 .1مواصفات سجالت العدول بقسنطينة ()1856-1787
تصنف الوثائق العدلية ضمن األرشيفات العائلية ،اإلدارية والرشعية يف الوقت نفسه .وكانت يف شكل سجالت يف قسنطينة أواخر

العهد العثماين ،تم تجليدها بعد نقلها إىل مصلحة األرشيف .ملاذا ال توجد سجالت بهذه العقود يف كل املدن التي كانت فيها محاكم

ودونت معامالت محكمتي قسنطينة املالكية والحنفية يف سجالت ابتداء من عام
رشعية؟ ملاذا حفظت عقود مدينة الجزائر يف لفافات ّ
1202ه1787 /م؟ ملاذا لم يتم التدوين باألسلوب نفسه يف مدينتي الجزائر وقسنطينة؟ هل يدل هذا عىل استقاللية البياليك( ((1يف تنظيم

ثم انسحب األمر عىل كل العقود املربمة يف
اإلدارة ،أم أنها بصمة صالح باي الذي أمر بتسجيل كل أمالك املساجد املوقوفة ،ومن ّ
املحكمتني املالكية والحنفية بداية من 1202هـ1787 /م إىل غاية 1273هـ1857 /م تاريخ فرنستها؟

ً
شكل
تنوعا من حيث املعلومات ،وقد اتخذت عقود قسنطينة الخاصة بالزواج والطالق
تبدو عقود محكمة مدينة الجزائر ّ
أشد ً

ملخص للعقد الذي تم تسليمه إىل املعنيني باألمر .الحظنا االختصار نفسه يف تحرير عقود األحباس،
نمطيا محدود املعلومات ،وكأنه
ٌ
ً

أو األوقاف ،التي ال تزيد عىل ثالثة أسطر أو أربعة ،وكانت تقترص عىل ذكر ألقاب معدودة للباي الحاكم يف التاريخ" :الحمد لله بعد أن

استقر عىل ملك املعظم األرفع الفاضل الشهري األمنع سيدنا صالح يب أيده الله جميع األرايض املعروفة بالوطا ،املذكورة بمحوله ،التي

صارت اآلن جنة"  ...إلخ(.((1

تعترب الوثائق العدلية (التي تشمل كل أنواع العقود واملعامالت التي نالت تزكية ٍ
قاض أمام شهود عدل) أشد حيادية؛ ألنها كتبت

ونقلت ألغراض نفعية يحتاج إليها املتعاملون .هل يعني هذا أن حرص املتعاملني والهيئة املراقبة (القضاء والعدول) كفيل بضمان
صحة املعلومات وصدقيتها؟ الجواب نعم ،من حيث املبدأ .ولكن عىل الباحثني أن يدركوا أن القايض والعدول يرشفون عىل تدوين
وبناء عليه يجب التمييز بني الوثيقة الصحيحة والسليمة وبني املعلومات الواردة فيها التي تحتمل
املعلومات كما يديل بها أصحابهاً ،
الهفوة أو الخطأ .عىل الباحثني أن يسائلوا هذا الواقع الذي يتجىل من املمارسات املسجلة .فعندما تسجل عديد الهبات أو التنازل عن

مناب يف اإلرث من النساء لفائدة اإلخوة ً
مثل ،يجب دراسة السياق قدر اإلمكان ،ومحاولة فهم وضعية الورثة  -اإلخوة واألخوات  -بعد

تربئ زوجها أو طليقها من "كايل"( ((1صداقها؟ وماذا
وفاة األب .إىل أي مدى تتنازل املرأة عن حقها يف املرياث بمحض إرادتها؟ ومتى ِّ
تكسب يف املقابل؟ يف نادر الحاالت وجدت إشارات إىل أنها تقوم بالهبة مقابل تكفّل أخيها بالنفقة عليها؛ ألنها مطلقة(.((1

عما استقيته من "معطيات دفينة" لم تكن منتظرة يف تلك املصادر؛ "دفينة" الخزائن هي األخرى .ويقصد
وسأعرض فيما ييل نبذة ّ

بها تلك التي يجمع منها الباحثون معطيات مختلفة ،يمكن تفكيكها وتركيبها يف غري السياق الذي وضعت من أجله عند إنتاجها .ولذا،

لم ينتبه املؤرخون إليها إال يف القرن العرشين .كانت كتب الطبقات والنوازل واملناقب وسجالت املحاكم معلومة ومحفوظة ،ولكنها لم
ُتستغل من منظور التاريخ الشامل؛ ألنها ال تؤرخ لألمراء والحكام ،وال ترسد األحداث ،وال تهتم بالحوليات .لقد ظهر االهتمام بمثل

هذه املصادر عندما تطورت مناهج الحساب واإلحصاء ،وتم توظيفها يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية لدراسة الظواهر الطبيعية ،مثل
ً
وصول إىل التحوالت االجتماعية من زاوية الديموغرافيا.
املناخ وأثره يف اإلنتاج الزراعي أو األسعار والحركة التجارية،

 14البياليك هي املناطق اإلدارية الثالث يف الجزائر العثمانية ،وعىل رأس كل منها باي يعينه باشا الجزائر الذي يقيم يف مقاطعة رابعة ،عرفت باسم "دار السلطان" ،وهي
تشمل مدينة الجزائر وضواحيها الكربى.
 15فاطمة الزهراء قيش ،سجل صالح باي لألوقاف ،تحقيق وتقديم وتصدير عبد الجليل التميمي (الجزائر :بهاء الدين للنرش والتوزيع.)2009 ،
 16مؤخر صداقها الذي لم يدفع إليها ً
حال عند الزواج.

 17فاطمة الزهراء قيش" ،الهبة ومؤخر الصداق :ممارسات قسنطينة يف القرن الثامن عرش" ،مجلة سريتا ،جامعة قسنطينة ،عدد خاص حول النساء والسلطة
(ترشين األول /أكتوبر  ،)2000ص .40-33
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طمحنا إىل أن نستفيد من معطيات الزواج والطالق إلعادة النظر يف تعداد سكان املدينة عشية االحتالل الفرنيس ،لكن طبيعة

املعلومات املدونة ،وإهمال بعضها ،نحو عمر املتزوجني ،إضافة إىل غياب الترصيح بالوالدات يف مجتمعاتنا ،عوامل جعلتها ال تفي
بالغرض اإلحصايئ للسكان.

ومع هذا ،يمكن استغالل عقود املحكمة الرشعية لدراسة املجتمع من زوايا عدة ،مثل تكرار الزواج وكان وار ًدا بني الرجال والنساء
عىل السواء ،وتشجع األيامى واملطلقات عىل زواج ٍ
جدا،
ثان ،وثالث إن لزم األمر .ولكن تعدد الزيجات ال يمس سوى رشيحة ضئيلة ً

تماما مثل تعدد الزوجات عند الرجال الذي ال تفوق نسبته عرشة يف املئة .إنما الالفت يف النتائج هو ما يخص الطالق الذي تبني أنه
ً
أيضا أن أكرث من نصف الزيجات  -الخاصة باألبكار فقط؛
تبي ً
عنرص مؤسس للزواج يمس كل الرشائح ومختلف األعمار .يف املقابلَّ ،

ألنها هي التي تمثل الزواج األول  -لم تعرف االفرتاق بالطالق ،يف الفرتة (1208‑1202ه1794-1787 /م) .كما بينت الدراسة أن الزواج

وبناء عليه ،كانت دوائر املصاهرات منفتحة ،عىل غرار ما سجل يف عديد املدن العربية يف الفرتة الحديثة .أما زواج
بابنة العم نادر ًّ
جدا؛ ً
األقارب ،فال يمكن قياسه العتمادنا عىل أسماء األزواج فقط ،بوصفها عنرص تصنيف.

ليس هدف الدراسة التذكري بنتائج البحث ،بل عرض جوانب هامشية منه ،لكنها مكملة ،ومعطياتها لم تكن متوقعة ،أو كانت

دفينة وغري مبارشة ،مثل شطر األمة يف الصداق أو زواج العتقاء.

 .2ظاهرة االسرتقاق والعتق
عندما يفكك املؤرخ املعطيات يف غري الهدف أو السياق الذي وضعت من أجله عند إنتاجها ،قد يخرج من املسالك املعبدة ،ويكشف

مظاهر غري معروفة من قبل .لنأخذ بعض األمثلة؛ عن اإلماء ،وعن العتقاء واملُ ْعتقات.

عد ظاهرتا االسرتقاق والعتق من املوضوعات الجادة والخطرية التي ال يمكن اختزالها فيما تكشف عنه هذه العقود من حيث
ُت ّ

ثم إنها تفيد يف طرح املسألة ،ثم تناولها بحسب إشكالية البحث وبحسب املعلومات املتوافرة.
العدد ،ومن حيث املحتوىّ .

عندما درسنا عقود الزواج واستخرجنا منها ما يهم مكونات الصداق يف املدة املدروسة ،اكتشفنا أن املجتمع القسنطيني ما زال

فإن الظاهرة
وإن كانت النسبة قليلة ً
جدا ،ال تفوق اثنني يف املئةّ ،
يمارس االسرتقاق بـ "اشرتاط أمة من جنس الرقيق الصالح للخدمة"ْ .

موجودة ومسجلة .ال يفكر املؤرخ ،أول وهلة ،يف البحث يف هذه املصادر لدراسة تجارة الرقيق التي فرتت ،وإنما أصبح اقتناء اإلماء

خاصة للخدمة يف البيوت وضمان رفاه العيش لفئة محدودة .ولذا ،كان عديد املالك يقدمون عىل تدبري إمائهم ،أي يوصون بعتقهن
تحريرا ً
بعد وفاتهم .ومنهم من أعتق أمته ،أي حررها
نافذا عند صدور العقد .وعىل احتشامها ،تبدو موجة العتق يف نمو وتزايد أثناء نهاية
ً

القرن الثامن عرش .ففي قسنطينة ،خالل نهاية هذا القرن ،يف مدونة فاقت  3400عقد زواج ومراجعة ،حرضت األمة يف مكونات صداق
ذكرا ً
حكرا عىل العائالت امليسورة
فإن هذا املطلب قد كان
 46امرأة يف حني منحت  6نساء
وبناء عليهّ ،
بدل من األمةً .
ً
استثنائياً ،
خديما ً
ً
والنافذة .أما عدد عقود العتق والتدبري املسجلة يف الفرتة نفسها باملدينة ،فال تمكن من دراسة الظاهرة بصفة مستقلة.

تماما يف وقتنا الحارض ،تلك املتمثلة بتأجيل إنجاز شطر من املهر وبعض بنود
ومن املمارسات التي أثارت الدهشة ،إلهمالها ً

وغالبا ما بقي رشط األمة ،عىل ندرته ،مع َّلقًا مع مؤخر الصداق ،ولم ينجز ً
فعل
الصداق إىل تاريخ معلوم ،يحدد بالفصول أو السنوات.
ً
إال لعدد قليل منهن ال يفوق العرش ،ما يجعل امتالك األمة عملية رمزية للتفاخر ،أكرث من االستفادة من خدماتها ً
فعل ،إال فيما ندر.

واضحا بني املهور النقدية
حاولنا استخالص مواصفات الزيجات التي وجدت "أمة" يف صداقها .فمن حيث مبلغ النقد نجد توافقًا
ً

العالية التي تفوق عادة املئة ريال (بلغ معدل الصداق يف املدونة ً 62
ريال) وبني رشط األمةّ .أما من حيث األلبسة املرفقة ،فقد ورد
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القفطان والحزام يف تواتر مع األمة ،وإن بأعداد مختلفة .بل ربما اجتمعت املطالب كلها مع بعض الرشوط التفصيلية يف النوع والسعر،

مثل "الحزام حرير" و"القفطان موبر"(.((1

أما من حيث الحالة املدنية ،فوجدت "املجربة" و"املهملة" اليتيمة من األبكار ،وكذلك املطلقة واأليم يف قائمة من طمحن

يف خدمة أمة .وكان توزيع اإلماء أو الخدم مناصفة بني األبكار والثيبات .وهكذا يتأكد أن مبلغ املهر ومكونات الصداق ال تتبع
أيضا؛ بمعنى "املستوى
بالرضورة "الحالة املدنية" للمرأة فحسب ،وإنما يؤخذ يف الحسبان مبدأ "الكفاءة" يف "الحسب والنسب" ً

االجتماعي" للمتصاهرين(.((1

من منبع املعطيات الدفينة ،تم استخراج قائمة العتقاء والعتيقات الواردة يف عقود الزواج والطالق ،فبدا املجتمع القسنطيني يف

حركية نشطة نحو استيعابهم يف زواج داخيل بني املعتقني ،أو يف انفتاح تدريجي عىل "األحرار" باملولد ،إن صح التعبري .كما سجلت
غالبا بعد إسالمهن ،ومع حديثي العهد باإلسالم من اليهود "اإلسالميني".
زيجات عديدة مع بنات أهل الذمةً ،

لقد تم عقد قران ثالثني عتيقًا وعتيقة ،وهي أكرب نسبة تزاوج داخل الفئة الواحدة ،إذ شملت نصف عدد العتيقات وثالثة أرباع

املعتوقني يف املدونة .وتزوج الباقون من "األحرار" .وراوح صداق العتيقات بني حد أدىن قدره عرشة رياالت ،وبلغ أقصاه مئة وخمسة
رياالت .وقد كان الحد األقىص من نصيب "فاطمة بنت عبد الله عتيقة عز الدين بن حسني التي تزوجت مبارك بن عبد الله الجناوي،

اململوك ،الذي التزم لها أال يتزوج عليها وإال فهي طالق" ،وقد زوجها منه ابن سيدها "محمد بن عز الدين" وهو الذي يكون قد حرص

ٍ
ً
(مملوكا) للعائلة نفسها "عز الدين"( .((2يطرح هذا العقد والعقود املماثلة
تابعا
عىل هذا الرشط
لسبب نجهله ،وقد يكون زوجها هذا ما زال ً
وإن تعذرت دراسة الظاهرة
مكانة األمة واملعتقة يف بيت سيدها أو سيدتها ،ويحيل عىل تساؤالت أخرى من قبيل وضعية أم الولدْ ،
النعدام الوثائق ،ولكن ُسجل عقد فريد يثبت هذه الحالة.

إ ًذا ،يمكن املنهج الكمي ،بالجرد والحساب والقياس ،أن يساعد عىل رسم التيارات الكربى التي ال تظهر جلية عرب دراسة نماذج

مختارة ،وتفرض عىل الباحثني محاولة رشح املنحى الذي اتخذته موجة العتق أو ثروة النساء أو استقرار مكونات الصداق عىل مدى
عرشات السنني ،أو تطور دوائر املصاهرات يف املدينة عىل سبيل املثال(.((2

كما تفيد الحسابات يف الخروج بنتائج تسمح بالتمييز بني الشاذ الالفت لالنتباه ،والظاهرة املتواترة ،أو كثافة الحرف الجلدية يف

قسنطينة عىل مر األجيال.

وللقيام باملهمة عىل أكمل وجه ،يجب عىل املؤرخ "التزود باألدوات املنهجية األساسية التي تمكنه من مساءلة هذه املادة"؛ كما

ّ
ذكر بها األستاذ عبد الحميد هنية يف ورقة بحثية لهذه الندوة ،وكما سبق له أن أشار إىل املسألة يف تقديمه لألعمال املهداة إىل األستاذ
18 Fatima Zohra Guechi, "Le çadaq à Constantine au XVIIIe siècle," in: Dalenda Largueche, L'histoire de la vie matérielle au maghreb
(Tunis: C.P.U., 1998).

 19قيش ،الزواج واألرسة ،ص .46-45
 20املرجع نفسه ،ص .168

 21للمزيد ،ينظر :عائشة غطاس ،الحرف والحرفيون يف مدينة الجزائر ( 1830-1710الجزائر :الوكالة الوطنية للنرش واإلشهار)2010 ،؛ خليفة حماش ،األرسة يف
مدينة الجزائر يف العهد العثماين (الجزائر :منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،قسنطينة عاصمة الثقافة العربية)2017 ،؛ ليىل خرياين ،املرأة يف مجتمع مدينة
الجزائر 1830-1818م ،سلسلة دراسات وأبحاث يف تاريخ الجزائر خالل العهد العثماين (الجزائر :كوكب العلوم)2017 ،؛ سهام بوديبة" ،دوائر املصاهرات يف مدينة قسنطينة
يف الربع األول من القرن التاسع عرش" ،رسالة دكتوراه ،جامعة قسنطينة  ،2الجزائر.2019 ،
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محمد الهادي الرشيف" ،مسار مؤرخ وتجربة تاريخية"( .((2ومن هذه األدوات املعلوماتية والتاريخ الكمي التي تعلمتها يف الجامعة
أساسا ،بإرشاف األستاذين الجليلني ،ووظفتها يف أطروحتي ويف بحويث بعد ذلك.
التونسية
ً

 .3دفرت الوفيات وتقاطع املعطيات
غالبا ،ال تحتوي املصادر عىل املعطيات املنتظرة من الباحثني لإلجابة عن أسئلة بعينها .وهذا شأن دفرت الوفيات التي سجلت
ً

ٌّ
سجل ُدونت يف ورقاته ترصيحات  475وفاة حدثت عام 1252ه
يف قسنطينة ثالث سنوات بعد استقرار اإلدارة االستعمارية يف املدينة،
شاهدين
(يف املدة آب /أغسطس ‑1840آذار /مارس  )1841بحسب تاريخ الترصيح بها يف املحكمة .كان املرصح ُيحرض ،يف كل مرة،
َ
إلثبات أقواله.

وقد تضمن العقد بعد الحمد لله ،وذكر التاريخ بالتقويم الهجري (1252ه) اسم املرصح وس ّنه ووظيفته أو حرفته وعنوانه ،ثم

ً
ّ
رضيعا) ،وحرفته (إن أمكن) وخاصة عنوان دار سكناه،
املتوف ،عمره (بالسنوات أو بالشهور إن كان
يأيت اسم
فضل عن سبب املوت
ً

أو املرض الذي أدى إىل الوفاة ،وتوقيت الوفاة باليوم والساعة .ويشهد عىل هذا الترصيح شاهدان باالسم والحرفة والسن وعنوان
ً
فضل عن ختم اإلدارة االستعمارية للمدينة يف التاريخ .ولذا،
املسكن .ويضع القايض فوق السجل توقيعه وختمه يف نهاية كل شهر،
معا.
يتسم هذا الدفرت /الوثيقة بالطابع العديل واإلداري ً

مفتوحا
إنه ،إ ًذا ،دفرت ثري يمكن استغالله من عدة جوانب ،وعىل املؤرخ/ة أن ينطلق من أسئلة كبرية توجيهية ،وأن يرتك الباب
ً

أمام ما تقدمه املصادر من مادة ومعطيات معرفية ال يمكن االستفادة منها بصفة مطلقة ،وإنما يستطيع إدراجها يف سياق تساؤالت فتنري

قضايا وتفرس مسارات.

كانت نوعية املعلومات املسلسلة وعددها مغرية لدراسة اجتماعية ،ديموغرافية مرتكزة ً
مثل عىل تعداد األمراض وأسباب الوفيات

من جهة ،وتعداد الحرف املزاولة يف املدينة من جهة ثانية ،لكن السجل يتيم ،وحيد .لم نعرث عىل ما قبله وما بعده من سجالت ،إن

وعدلنا املطلب نحو عدد الحرفيني املذكورين يف السجل وخريطة سكناتهم عرب أحياء املدينة.
وجدت .ولذا راجعنا طموحنا ّ

واعتربنا عينة الحرفيني التي جمعناها من هذه الترصيحات ،عينة "اعتباطية" ،رغم الجرد الكامل ،بحكم الظروف التي جعلت

وبناء عليه ،ال يسعنا تعميم نتائجها حول قائمة الحرف اإلجمالية ،إال
هذا الحريف يرصح ،وهذا يشهد بوفاة قريب أو قريبة أو جارً .
أنها تبقى عينة ذات صدقية ،وتفي بالغرض يف توزيع سكنات الحرفيني عىل النسيج العمراين للمدينة ،ومدى تجمع أصحاب الحرفة
الواحدة يف حي بعينه أو تحت سقف واحدِ .نصف املرصحني والشهود ذكروا اسم حرفتهم وبلغ عددهم  700حريف ،موزعني عىل مساحة
أيضا .وما يزيد من قيمة هذه
مدينة ال تفوق 40
هكتارا داخل األسوار .ويف الحصيلة ،تعترب هذه العينة كافية ومعربة من حيث الكمية ً
ً

املعلومات أنها مركزة عىل فرتة قصرية ( 8أشهر من عام 1252ه) فتمدنا بصورة أو لوحة واقعية عن الحرف والحرفيني بقسنطينة؛ باالسم
وعنوان املسكن.

أكدت نتائج هذه الدراسة ما ورد يف دراسات سابقة ،وإشارات يف وثائق أخرى إىل أهمية الحرف يف املدينة وتنوعها ،وخاصة الدباغة

ومشتقاتها من الحرف الجلدية.

 22عبد الحميد هنية [وآخرون] ،مسار مؤرخ وتجربة تاريخية (تونس :مخرب دراسات مغاربية ومركز النرش الجامعي ،)2008 ،ص .14
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بناء عىل ترصيحات من قبيل:
كما سمح السجل بطرح مسألة ملكية دار السكنى ،واملسكن العائيل والسكن الجماعي باألجرةً ،

"يسكن يف داره"" ،سكن يف دار فالن" .فاستخرجنا قائمة للدور القسنطينية واملعالم العمرانية الكربى من مساجد وفنادق وحمامات
وأسواق .وبذلك أثرينا قائمة الحرف املعروفة يف املدينة ،وقاموس املعالم العمرانية .وبصفة غري مبارشة ،بدت لنا عالقات التضامن
واضحة بني الجريان عند الترصيح بالوفاة أو اإلشهاد عليها( .((2وتبقى الدراسة قابلة لإلثراء من زوايا أخرى إذا ما ُعرث عىل معطيات

مماثلة ،أو تم البحث عنها يف فرتات الحقة.

تكمل هذه املعطيات ما ورد يف عقود البيع والرشاء ،وكذا يف عقود الزواج والطالق التي ال تذكر الحرفة إال
يف سياقات أخرىّ ،

نادرا .كما تيضء ما يمكن استقاؤه من عقود األوقاف التي تذكر اسم الواقف ‑ وأحيا ًنا حرفته  -مع الرتكيز عىل موقع األمالك املوقوفة.
ً

وقد سمحت يل عقود البيع والرشاء واملعاوضة التي سبقت عمليات التحبيس برسم مالمح سياسة صالح باي ( )1792-1771العمرانية،

كما رشحناها يف األطروحة.

الح ُبس أو فسخه أو  -عىل العكس  -العمل
وقد تتفتح وثائق األوقاف عن مسائل قضائية ونوازل فقهية ،نحو محاولة الرتاجع عن ُ

عىل تأكيده وتثبيته بحكم رشعي مثلما فعل ذلك صالح باي ملصلحة ابنته آمنة(.((2

ما من شك يف أن املؤرخ يبني مدونته املصدرية بإيحاء من سؤال يطرحه ً
فإن السؤال هو يف صميم املنهج الذي
ثمّ ،
أول .ومن َّ

يوجه املؤرخ نحو البحث عن السبل التي من شأنها أن تطور الكتابة التاريخية .فمن سجالت الزواج والطالق استخرجنا قائمة بأسماء

الرجال والنساء الذين أقدموا عىل الزواج أمام القايض ،من سكان قسنطينة أواخر القرن الثامن عرش .وصادفت نتائج هذه الدراسة،
ٍ
بحث ،من زاوية لغوية واجتماعية وتاريخية .ومن النتائج غري املبارشة ،تلك
بروز مسألة األلقاب العائلية يف الجزائر بوصفها موضوع
التي تخص تركيبة األسماء الثالثية بنسبة تفوق الـ  75يف املئة ،ومنها األسماء العائلية التي قاومت الزمن وقانون التلقيب االستعماري
( ،)1882وما زالت يف التداول بني عائالت املدينة والجزائر(.((2

لتخطي طبيعة الوثيقة التي ال تتالءم ورشوط السرب العشوايئ لإلحصاء ،لجأنا إىل الجرد الكامل ،واستعمال الحاسوب ،وبرنامج

تنظيم امللفات وتطبيقه عىل وثائق ما قبل عهد اإلحصاء ،قصد بناء قاعدة بيانات ذات صدقية.

كانت السجالت غري مرقمة الصفحات والعقود تتابع من دون فضاء فاصل بينها ،ومن دون ترقيم ،ومن دون هوامش؛ ال عىل

اليمني واليسار ،وال من األعىل واألسفل .ولم تتميز عقود الزواج من عقود الطالق واملراجعة إال بقراءة العقد ّ
وفك رموز خطه املغريب
ً
إجمال ،لوال قدم األوراق ،وحواشيها املهرتئة).
(الواضح

ً
فضل عن األماكن والحرف ،وكانت األلقاب
لكن نالحظ ،يف املقابل ،أن األلقاب نحتت من قاموس أسماء القبائل والفرق،
ْ

ألقابا عائلية
متداولة شفاهة ،وال تدون إال األنساب ،وهذا ما قد يفرس ظاهرة األسماء القبيحة أو البذيئة ‑ عىل ندرتها
عدديا  -برتسيخها ً
ً

تحت تعنت بعض أعوان اإلدارة االستعمارية يف تطبيقها للقانون أو ترك العائلة من دون اسم لقبي  ،SNPوقد تعددت الدراسات اآلن
وتنوعت حول هذه اإلشكالية ،وال مجال لذكرها يف هذا السياق.

23 Fatima Zohra Guechi, Artisans et métiers à Constantine en 1840: voisinage et solidarité, Mélanges Charles Robert Ageron (Tunis:
FTERSI, 1996).

 24فاطمة الزهراء قيش" ،قراءة يف حياة صالح بن مصطفى ،باي قسنطينة" ،يف :املغارب يف العهد العثماين ،تنسيق عبد الرحمن املودن (الرباط :منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،)1995 ،ص 89-67؛ قيش ،سجل صالح باي ،ص .263

25 Fatima Zohra Guechi, "Du nasab au laqab, héritages controversés," in: Fatima Zohra Guechi, Constantine, une ville des héritages (Algérie:
Media-Plus, 2004), pp. 31-75.
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وتطرح تركيبة األسماء الجزائرية مسألة التقنني لفرض التداول باللقب العائيل يف الجزائر يف الوقت نفسه الذي صدر فيه قانون

تأسيس الحالة املدنية لألهايل .ويف املقابل ،فصل الترصيح بالوالدات والوفيات عن التداول باللقب العائيل يف تونس واملغرب ،رغم
مناقشة املسألة طوال فرتة الحماية الفرنسية ،وهذا ما دفعني إىل االهتمام بالحالة املدنية يف البالد املغاربية وتطبيقاتها املتباينة وهو
موضوع كتايب املقبل ،بإذن الله.

خامتة
إذا ما عدنا إىل سؤالني مطروحني يف هذه الندوة :كيف للمؤرخ العريب أن ينهض باملعرفة التاريخية؟ وهل للمصادر دور يف ذلك؟

فإننا نجيب بما ييل :ليك ينتج املؤرخ معرفة تاريخية رصينة وطريفة يحتاج إىل مادة مصدرية متنوعة ومتجددة .إن تجديد األسئلة
الباحث يف كشف أغوارها وخباياها.
فيلهم االطالع عليها
َ
التاريخية يدفع إىل البحث عن املصادر ،وقد تفرض بعض املصادر حضورها ُ

أيضا ،أهمية وتأثري مبارش يف نتائج البحث .فكلما كان املنهج دقيقًا ،واعتمد إشكالية واضحة ،أمكن الباحث مساءلة مدونته
وللمنهج ً
بوعي ورصانة .ومع ذلك ،قد ال يصل الباحث إىل إجابات شافية من حيث املعلومات.

يف الختام ،نالحظ أنه بتداعي األفكار وتوسع االهتمامات وتداخلها مع ظروف البحث ،يمكن االنطالق من الصحافة يف الجزائر

والوصول إىل "تأسيس الحالة املدنية يف البالد املغاربية" يف رحلة بحث عن املعنى والتفكري يف "السياقات التي تو ّلد األسئلة التاريخية"،
ومن ثم البحث عن املصادر وبناء املدونات؛ لإلسهام ولو بالنزر القليل يف كتابة تاريخ بالدنا.
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