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 وهذا املقال يضع لنا صورة واضحة، إن طبيعة احلياة االقتصادية ختتلف على حسب الزمان واملكان ونشاطات اإلنسان:امللخص
 وقد هدف.وشاملة ملختلف أمناط النشاط االقتصادي يف منطقة اجلنوب الغريب من خالل فتاوى الشيخ موالي أمحد الطاهري
ِّ  و،) والنشاط التجاري،ليعرفنا بطبيعة النمط االقتصادي يف تلك املنطقة (النشاط الفالحي
ِّ البحث
يعرفنا كذلك ابلسعي الفرنسي

 وابستعمال املنهج االستقرائي والتحليلي لفتاوى الشيخ موالي أمحد.للهيمنة على االقتصاد وخاصة استخراج الثروات الباطنية
 فقد متيز النشاط االقتصادي،استطعنا الوقوف على أهم ما ميز احلياة االقتصادية يف تلك املنطقة يف خمتلف أشكاهلا وتفاصيلها
 مث، ومتيز أيضا هبيمنة فرنسا ومراقبتها لألسواق. وابستعمال الطرق التقليدية يف االنتاج،هبيمنة االنتاج الفالحي وخاصة انتاج التمور
 كما ُع ِّرفت. وبينت حجم التعامل االقتصادي مع االحتالل املفروض على السكان،بسيطرهتا على استخراج الثروات األرضية
.املنطقة بكثرة األوقاف؛ وخاصة لتمويل النشاط الديين

. التجاري، الفالحي، االقتصاد، الفتاوى، موالي أمحد الطاهري:الكلمات املفتاحية
Abstract: The nature of economic life varies according to time, place and human
activities, and this article gives us a clear and comprehensive picture of the various types
of economic activity in the South-West through the fatwas of Sheikh Moulay Ahmed
Tahiri. The research aims to inform us of the nature of the economic pattern in that
region (agricultural activity and commercial activity), and we also know the French
quest to dominate the economy, especially the extraction of underground resources.
Using the inductive and analytical approach of Sheikh Moulay Ahmed's opinions, we
have been able to discern the most important features of the economic life in this region
in its various forms and details. Economic activity was characterized by the
predominance of agricultural production, especially the production of dates, and the use
of traditional methods of production. He also distinguished the dominance of France and
its control of the markets, and then its control over the extraction of land wealth, and
showed the magnitude of economic dealings with the occupation imposed on the
population. The region was also known for its many endowments, especially for funding
religious activity.
Key Words: Moulay Ahmad Tahiri, the fatwas, Economy, The peasant, Commercial.
JEL Classification : N17, N37.
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املقدمة:
ِّ
تشكل فتاوى الشيخ موالي أمحد الطاهري منجما ثراي ُُي ِّكن الباحث من حتديد نوعية النشاط االقتصادي
الذي كان سائدا يف منطقة اجلنوب الغريب اجلزائري -خاصة إقليم توات -أثناء احلقبة االستعمارية .هذه الفتاوى هي
تراث شيخ ذاع صيته يف تلك الرحلة فهطلت عليه أسئلة الناس يف جماالت خمتلفة ،ومن أهم تلك اجملاالت اجملال
االقتصادي الذي هو من أهم ركائز احلياة اليومية لكل إنسان ،وهلذا كانت فتاوى الشيخ موالي أمحد زاخرة
مبعلومات مهمة عن أنواع النشاط االقتصادي وأشكاله .ويف هذا املقال نريد الوقوف على رؤية شاملة لطبيعة احلركة
االقتصادية يف الزمان واملكان الذي مسته فتاوى الشيخ ،فكيف تعامل الناس اقتصاداي يف تلك املرحلة؟ وما هي
أشكال النشاط االقتصادي الذي كان سائدا آنذاك؟
تفرض طبيعة الزمان واملكان فرضيتني مهمتني ،أوالمها :أن املنطقة الصحراوية ترتكز يف تلك املرحلة اقتصاداي على
االنتاج الفالحي ،مث املبادلة التجارية هبذه املنتجات مع ابقي املناطق .واثنيا :أن االستدمار الفرنسي حاول أن
يهيمن على السوق التجارية ،وكذلك استغالل الثروات الباطنية.
وطبيعة هذه الدراسة أوجبت علينا أن نتبع املنهج االستقصائي لفتاوى الشيخ موالي أمحد (هذه الفتاوى مجعتها من
نسختني خمطوطتني -1 :نسخة الشيخ سيد احلبيب ،مجع الشيخ سيد احلبيب -من أبرز طلبة الشيخ موالي أمحد
وخليفته يف مدرسته العلمية -فتاوى شيخه ،يف خمطوطة واحدة ،مساها" :املنح الرابنية يف الفتاوى الفقهية" ،وعندي
النسخة املصورة من طرف مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب -2 .نسخة الطالب امحادو -أحد أبرز طلبة
وكتبة الشيخ موالي أمحد -وعندي نسخة مصورة من طريف .وقد مجعت هذه املسائل وأعدت ترتيبها ضمن رساليت
للدكتوراه املوسومة بـ :فتاوى الشيخ موالي أمحد -مجع ودراسة ،-جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان .وقد رقمت
املسائل يف هذا البحث على حسب ترقيم رساليت) جلمع كل ما ُيت إىل االقتصاد بصلة .مث املنهج التحليلي
الستكشاف أمناط االقتصاد اليت صبغت احلياة يف تلك املرحلة.
كان لزاما علينا أن ِّ
نعرف القارئ ابلشيخ موالي أمحد الطاهري تعريفا موجزا :فهو الشيخ العامل موالي أمحد
املعروف ابلطاهر بن عبد املعطي السباعي اإلدريسي احلسين .ولد بقرية أوالد عبد املوىل إبقليم شيشاوة ابملغرب
األقصى خالل 1325ه1907-م .نشأ مبسقط رأسه وحفظ فيه القرآن على يد أخيه موالي عبد هللا وأجاد
حفظه وأتقن مجلة من فنون العلم وهو دون الرابعة عشر من عمرة.
غادر بالده إىل شنقيط ليعلِّم هبا خالل 1342ه1923-م .استقر له املقام بشنقيط سنني فعلم فيها وأفاد وتعلم
منه العديد منهم .غادر شنقيط خالل 1353ه1934-م إىل أرض مايل مث تنبكتو ،حل بتنبكتو وأقام فيها مدة
يسرية وذلك خالل 1937-1356م .فتأهل فيها مث غادرها إىل أرض توات .دخل أرض توات فأقام أايما يف
اتوريرت وكان ذلك يف شهر ربيع األول سنة 1940-1359ه .دخل سايل يف تلك السنة وبدأ يعلم هبا جبد
واجتهاد .أسس مدرسته الدينية (الطاهرية) بسايل من قصور توات سنة 1943-1362م .غادر أرض توات
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راجعا إىل مسقط رأسه ليواصل مسريته التعليمية هناك مع أخيه موالي عبد هللا سنة 1379ه1959-م .طُلِّب
منه أن يساهم يف التدريس جبامعة بن يوسف مبراكش فأجاب إىل ذلك فكان حماضرا هبا وذلك سنة 1380ه-
1960م .عاد إىل مدرسته الطاهرية بسايل سنة 1391ه1971-م بقصد اإلقامة والتدريس لكن شاء هللا أال
تطول مدته أكثر من شهرين.
عاد إىل مراكش فَور ما نُعِّي له أخوه يف تلك السنة نفسها فواصل فيها تدريسه ورسالته التعليمية .عاد إىل توات
بقصد التفقد والزايرة فطاف يف قصورها ومشاهدها وامتد زايرته إىل متنراست وإليزي وورقلة وغرداية مث إىل بشار
فوهران وكانت هي الوداع للمنطقة وللجزائر وذلك سنة 1395ه1975-م .إثرها عاد إىل مراكش فاستقر هبا
حىت غادر هذه احلياة .تويف يوم  18من ذي القعدة 1399ه املوافق لـ 10أكتوبر 1979م رمحه هللا.
له مؤلفات عديدة ،يف خمتلف العلوم املفيدة ،منها:

 نسيم النفحات من أخبار توات ومن هبا من الصاحلني والعلماء الثقات.
 فتوحات اإلله املالك على نظم أسهل املسالك ،يف فقه اإلمام مالك.
 العقد اجلوهري ،على منظومة العبقري ،يف أحكام السهو يف الصالة.
 الدر املنظوم ،على مقدمة ابن آجروم يف النحو.
 عقد اجلواهر الآللئ ،على منظومة أيب العباس أمحد اهلاليل.
 -وله رسائل متنوعة عديدة منها:

 رفع احلرج واملالم ،يف أكل املال املشكوك ابحلرام.

 النحلة والتحلية ،فيما قيل يف اللحية.
 رسالة الرد على ابن اهلادي مساها :مورد الظمآن الصادي يف الرد على ابن اهلادي.
 رسالة يف طرق حديث عبد الرزاق.

 وله فتاوى عديدة يف نوازل سديدة.
وله قصائد شعرية يف خمتلف األغراض الشعرية والفنون العلمية .وله أشعار كثرية يف شواهد العلم ومسائله وألغازه.
ينظر تعريفه الكامل يف( :حممد ابي بلعامل ( ،)2015ج ،1ص 377.وما بعدها) .عبد العزيز حمجويب وحممد بن
عزاوي ( ،)2006ص 3.وما بعدها) .موالي أمحد الطاهري ( ،)1994ج ،1ص 2.وما بعدها) .موالي أمحد
الطاهري ( ،)2011ص 13-7من مقدمة احملقق).
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 .1النشاط الفالحي:
تعترب الزراعة موردا اقتصاداي مهما ألغلب سكان إقليم توات (تُعرف توات أبهنا « إقليم يف جهة اجلنوب
الغريب من اجلزائر ما بني خطي طول  01درجة شرقا و 04درجات غراب وما بني  26درجة و 30درجة مشاال ،من
أول نقطة من مشاله وهي قصر تبلكوزة إىل آخر نقطة يف جنوبه وهي فقارة الزوى ،على شكل هالل بني املنطقتني».
(عبد السالم األمسر بلعامل ( ،)2016ص .)2.وأما سبب تسمية املنطقة بتوات فقد اختلف فيها املؤرخون إىل
أقوال ،منها « -:أن مستشاري عقبة بن انفع قالوا له أن هذه املنطقة تصلح وتوايت لنفي اجملرمني من عصاة املغرب.
 أن السلطان املغريب كان يقبض األتوات على أهل هذه املنطقة ،فسموا أبهل األتوات»( .أاب الصايف جعفري( ،)2009ج ،1ص« - )15.مسيت هبذا االسم؛ ألهنا توايت للعبادة أي تليق هبا؛ ألن كل من قدم إليها من
األولياء املنقطعني تواتيه للعبادة ،فلذلك سكنها كثري من أولياء هللا الكمل العارفني»( .موالي أمحد الطاهري
( ،)2011ص« - .)100.توات اسم ألولئك امللثمني املنحدرين من قبائل الصحراء ابجلنوب - .أصلها إغريقي
إذ معناها عندهم هو الواحات - .توات اسم بربري يراد به األماكن املنخفضة»( .عبد السالم األمسر بلعامل
( )2016ص ،)14.ويندر يف ذلك الزمان الذي تواجد فيه الشيخ موالي يف املنطقة أن جتد أحد من السكان
ليس له عالقة ابلفالحة ،إما مالكا لألرض أو عامال فيها .ولطبيعة احلياة االقتصادية اليت تدور حول الزراعة جاءت
كثري من الفتاوى تتحدث عنها .والفتاوى تكشف عن بعض الشؤون املرتبطة ابلزراعة يف تلك الفرتة منها:

 .1 .1نظام السقي :تشري الفتاوى إىل نظام السقي املوجود آنذاك يف توات ،وهذا النظام يرتكز أساسا على
الفقارة ،والفقارة طريقة بديعة يف استخراج املاء تعتمد على سلسلة من اآلابر املائية املتصلة ببعضها حتفر أول بئر
منها يف مكان عال أمام القرية مث يتناقص طول البئر حىت يصل إىل مستوى األرض يف القرية ،وهذه طريقة قدُية فقد
قال ابن خلدون «:وىف هذه البالد الصحراوية غريبة يف استنباط املياه اجلارية ال توجد يف تلول املغرب ،وذلك أن البئر
حتفر عميقة بعيدة املهوى وتطوى جوانبها إىل أن توصل ابحلفر إىل حجارة صلدة فتنحت ابملعاول والفؤس إىل أن
يرق جرمها ،مث تصعد الفعلة ،ويقذفون عليها زبرة من احلديد تكسر طبقها على املاء فينبعث صاعدا فيعم البئر على
وجه األرض واداي ،ويزعمون أن املاء رمبا أعجل بسرعته عن كل شيء ،وهذه الغريبة موجودة يف قصور توات
وتكرارين وواركال وريغ ،والعامل أبو العجائب وهللا اخلالق العليم» (عبد الرمحن بن خلدون ( ،)2000ج،7
ص .)57.قال الشيخ موالي أمحد« :توات أرض ذات سباخ كثرية الرمال والرايح ال حتيط بـها جبال وال أشجار
شديدة احلرارة املفـرطة ال يكاد ينبت فيها إال النخيل وبعض األشجار القليلة؛ لفرط حرارهتا ،واملاء يستخرجونه من
بطن األرض ابلفقاقري بواسطة اآلابر بكيفية عجيبةِّ ،
ويقسمونه على احلقول بكيفية أعجب من ذلك» (موالي أمحد
الطاهري ( ،)2011ص.)99.
وأشارت الفتاوى إلـى طريقة توزيع الـماء بني الناس من الفقارة ،وذلك مبقاييس حمددة منها احلبة« ،ووحدة الكيل
يف هذا النظام هي احلبة أو األصبع ،أي كمية املاء اليت متر خالل يوم وليلة من ثقب يف لوح حناسي له مقياس حمدد
تقريبا حبجم اإلهبام» (عز الدين جعفري ( ،)2018ص .).234.ومل تكن الفقارة الوسيلة الوحيدة للسقي يف
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املنطقة ،ففي الفتاوى أن الفالح يف املنطقة احتاج إىل حفر اآلابر (املسالة  .)157كما ذكرت الفتاوى وسيلة
حتجري املاء يف البساتني وهي املاجن ،واملاجن عبارة عن حوض طيين.
واملسألة األوىل من الفتاوى ذكرت النازلة اليت وقعت يف سقي احملاصيل الزراعية وهي سقي احملاصيل مبياه اجملاري.
 .2 .1اخلماسة :واخلماسة وسيلة استخدمها أهل املنطقة عموما ،وهي تعاقد حيصل بني رب األرض املالك هلا
وبني الفالح الذي حيسن العمل ،فتكون شركة قادرة على استمرار العمل الزراعي ،واشتق هذا االسم من املقدار
املتفق عليه بني رب األرض والعامل« ،فاخلماسة هي املزارعة ابخلمس ،وهي أن يساهم اخلماس بعمله ِّ
ويقدم األخر
األرض والبذور واملصاريف .وأيخذ اخلماس مخس األرابح» (فتحة حممد ( ،)1999ص-ص.)380،381،
وفتاوى الشيخ موالي أمحد أعطتنا أهم تساؤلني طرحهما أهل توات متعلقة مبسألة اخلماسة ،ومها:
 هل شركة اخلماس جائزة أم ال؟ (املسألة .)46 هل جتب الزكاة يف نصيب اخلماس؟ (املسألة .)59هااتن املسألتان وقع فيهما اخلالف« ،وقد تباينت االجتهادات الفقهية يف موضوع اخلماسة الشائع يف بالد املغرب
اإلسالمي ،وأشهر اآلراء فيه املنع ،غري أن الفقهاء بتوات مالوا إىل الرتخيص فيها لذريعة الضرورة وما عمت به
البلوى وجرى به العمل ،ومن ذلك قول ابن أب املزمري :أن إجارة اخلماميس اليوم ببالدان فاسدة ،كما ال خيفى،
وإمنا ُرِّخص فيها ألرابب احلوائط للضرورة (حتلية القرطاس ابلكالم عن مسألة تضمني اخلماس ،خمطوط ،خزانة
كوسام ،دون رقم :ص( .»)6جرادي حممد ( ،)2010جملد ،12 :العدد ،23 :ص.)386.
 .3 .1احملاصيل الزراعية :عرفتنا الفتاوى على بعض احملاصيل الزراعية املشتهرة يف املنطقة ،ومن أهم هذه احملاصيل:
 التمر :كان التمر هو املنتوج األول يف املنطقة ،وجاء ذكره يف كثري من الفتاوى ،فقد جاء ذكر التمر (املسألة ،142و ،144و ،161و )162وشجرته وهي النخلة (املسألة  ،51و ،)142ورديئه وهو احلشف (املسألة
 ،)142ونوع من أنواعه وهو اجتاز (املسألة.)176
 البطيخ والدالع والكرنب ومتاطيش والنعناع( .ملسألة.)1 احلب (من قمح وشعري( )..املسألة  ،57واملسألة  ،158واملسألة .)160 .2النشاط التجاري:
شكلت التجارة موردا اقتصاداي هاما لسكان املنطقة ،قال الشيخ موالي أمحد« :وغالب جتارهتم إىل السودان
كتنبكتو أو ﭬـاوة وغريمها من مدن السودان ،حيملون إليها التمر والتبغ والزرايب ،وجيلبون الغنم واللحم (يعين ِّ
القديد
من حلم البقر) والسمن وأنواع السلع» (موالي أمحد الطاهري ( ،)2011ص ،)108.والفتاوى املدروسة أطلعتنا
على بعض املتعلِّقات اليت واكبت النشاط التجاري يف املنطقة ،ومن هذه املتعلِّقات:
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 .1 .2بيع التمر :التمر من أهم عناصر النشاط التجاري ،ومشلت هذه املعاملة بيع التمر ،وبيع النخيل ،واستعمال
النخيل كرهن( .املسألة ،142و ،144و.)158

 .2 .2البيع املشروط :وقد جاءت صورته يف الفتاوى ببيع السكر مشروطا مع األاتي ،أو اللحم ال يباع إال ومعه
شحم ،أو بيع التمر مشروطا مع احلشف ،أو بيع القمح مشروطا مع الشعري .فهذه الصورة انتشرت يف املنطقة؛ ألننا
وجدانها طُرحت يف مسألتني (املسألة  ،143و .)144ومن جواب الشيخ موالي أمحد اتضح لنا:
 اجتهاد الشيخ فيها ،فقال« :إنين مل أطلع على نص يف عني املسألة خبصوصيتها ،لكن الذي يقتضيه النظر أنذلك ال جيوز؛ ملا فيه من الضرر على املشرتي».
«
 أهنا مسألة انتشرت بكثرة آنذاك ،ولذلك قال السائل :ما قولكم يف مسألة عمت هبا البلوى وهي تعليق بيعالشاي أو القهوة مع السكر».
 اختالف أهل العلم فيها ،قال يف السؤال« :ومن تسأله ممن ينتمي للعلم يقول اتركوا الناس يعيشون من غري حبثوال تفتيش .ومن الناس من يبيح هذه البيوع معتمدين على هذا القول ،ومنهم من ُينع ذلك معتمدين على جوابكم
السابق».
 غضب الشيخ الشديد من اجمليزين ،فقال الشيخ فيهم« :لقد أصبحنا يف زمان قل خريه ،وكثر شره ،وكثرت فيهالشياطني ،وخرج أكثر الناس عن قواعد الدين ،ونسيت تعاليمه اجمليدة طوائف الفاسقني ،وانم الكل عن تعلمه
ونصرته ،وإين ألعجب أن يكون يف الناس من هذا تفكريه وهذا مبلغ إدراكه حىت يلهج هبذا الكالم .وأقول :لو أن
هذا الرجل يف وجهه أاثرة من حياء لتوارى عن أعني الناس خجال ،واستحىي أن ينطق على الناس هبذا .واحلق أنه ال
ينطق به إال الذين يف قلوهبم مرض وضعاف العقول من الذين ضلوا الصراط السوي .وإهنم لو قرءوا أصول الدين
وعرفوا شيئا من الفقه ملا تطرق هذا الوهم إىل عقوهلم وملا استمسكوا مبا أماله عليهم خياهلم الفاسد واستحوذت
عليهم وساوس صدورهم حىت يلهجوا مبا هو كالغبار الذي ُير فوق اجلواهر الكرُية ،واللـآيل اليتيمة ،فال يضرها منه
شيء .ومن املقرر أنه ال تقبل حجة أي إنسان إال إذا برهن عليها بدليل من املذهب الذي قرأ مسائله ،ودرس
أصوله وفروعه ،والتزم العمل به؛ ألن من القواعد املقررة أيضا أنه ال بد للمكلف من التزام التقليد ملذهب معني من
مذاهب األئمة األربعة .واي ليت شعري ما برهان هؤالء القوم الذين يتمشدقون برتك الناس يعيشون كما صدر.
واملعتقد أهنم لن يستطيعوا إىل الدليل سبيال وسيئوبون بعار العجز عنه ،سبحانك هذا هبتان عظيم ،إنك مل ختلقنا
عبثا ومل ترتكنا سدى ،ومع ذلك يزعمون أهنم ينتسبون إىل العلم وال علم يف احلقيقة .قال الشعيب -رضي هللا عنه:-
العلم ثالثة أشبار فمن انل منه شربا مشخ أبنفه وظن أنه انله ،ومن انل منه شربين صغرت نفسه عنده وتواضع وعلم
أنه ما انله ،وأما الثالث فهيهات هيهات ال يناله أحد .وقال علي كرم هللا وجهه :إذا سئل أحدكم عما ال يعلم
فليقل :هللا أعلم ،فإن العامل إمنا يعلم فيما ال يعلم قليل».
عزم الشيخ إذا ساعده الوقت على أتليف رسالة يف حكم املسألة ،فقال الشيخ« :ولوال عدم الفراغ أللفنا أتليفا يفهذه املسألة خبصوصيتها ومسيناه" :البسط فيما جيوز من وما ال جيوز من الشرط"».
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 .3 .2مسائل متفرقة :لفتت الفتاوى انتباهنا إىل مسائل متعددة مرتبطة ابلتجارة يف املنطقة يف ذلك الزمان ،منها:
جتارة الشمة (التبغ) (املسألة  ،)145ووجود الدالل على السلع (املسألة  ،)151وحق العتبة (املسألة ،153
و ،154و.)155
 . 3أتثر االقتصاد بدخول املاكينة إىل الصحراء:
دلت بعض الرسائل املبعوثة للشيخ موالي أمحد أن كثريا من الوسائل واآلالت الصناعية احلديثة دخلت حيِّز
التوظيف والعمل هبا يف املناطق الصحراوية إابن تلك املرحلة اليت عاشها الشيخ يف املنطقة وهي مرحلة اخلمسينات،
ومن هذه الوسائل كما جاء امسها يف املسألة  :54آلة اخلياطة املسماة "بـاملشينة" ،وكذلك :الكهربة ،أي السيارة
الربية .وقد كان السؤال عن هذين اآللتني :هل يقومهما صاحب التجارة يف الزكاة أم ال؟ وتستوقفنا التسمية اليت
أُطلقت على السيارة ،وهي" :الكهربة" ،وجاء تسمياهتا يف مسألة (املسألة  )54أخرى ابلطمبيالت ،بياان على أن
السيارة كانت حديثة الدخول إىل املنطقة.
ومن أهم اآلالت اليت كان هلا األثر البارز يف فتاوى الشيخ موالي أمحد حبيث كان دخوهلا إىل املناطق الصحراوية
سببا يف عديد من األسئلة والقضااي اليت ُعرضت على الشيخ .نقصد هنا آالت نقل املعلومة من اهلاتف والتلغرام
واملذايع ،وهذه اآلالت احلديثة يف ذلك الزمن أوقعت عند الناس اضرااب كثريا يف قضية الصيام واإلفطار ِّوفق األخبار
املنقولة بتلك الوسائل .فرأينا يف الفتاوى مسائل قدمت من خمتلف املناطق (متليلي ،عني صاحل ،املشرية ،أولف)،
كلها تنبئ عن اإلشكال الذي أحدثته هذه الوسائل ،فمن عبارات هذه املسائل الدالة على هذا« :وقع عندان
اضطراب كثري يف خروج رمضان وبعث بعض الناس دبيشا (وتعين الربقية ،ونقلت حرفيا من الفرنسية
( )dépêcheإىل عني صاحل» (املسألة  .)63ويف مسألة أخرى «:سؤاال عن بيان األصوب من اخلالف الذي نشأ
بينكم يف شأن احل ادثة املعهودة عندكم بتيليفون ،وهو أن القاضي أخربكم فيها بثبوت رؤية هالل شوال لديه لتفطروا
وزعم البعض عدم االعتبار بذلك فأىب الفطر ،فأردمت بيان املعمول به من هذه األقوال» .ولكثرة الشكاوى
واالستفسارات اليت ِّ
قدمت للشيخ من هذا الباب تعهد الشيخ بتأليف رسالة خاصة هبذه املسألة ،وجعل الشيخ يرد
يف أحد ردوده بوسطية وحكمة فيقول« :هذه املسألة كثر عنها السؤال يف توات أو غريها منذ سنوات ،والسائلون
عنها على قسمني :بعضهم ُييل إىل العصر وما طرأ فيه من التغريات واآلالت املوصلة لألخبار من شاسع األقطار،
وحيب أن يكون اجلواب على ما يوافق هواه ،ويكون اتبعا ملن سواه من البلدان البعيدة ،ورمبا خاصم من أراد خمالفته
ممن يقول خبالفه ،من غري دليل ،وإنـما محله على ذلك نصرة الطائفة الذين ُييلون إىل قبول الثبوت آبلة الراديو
والتليفون أو الربقية من غري اعتبار شرط الناقل واملوصل إىل غري ذلك ،وإمنا احتمته احلمية املنهي عنها .وبعضهم
ينفي خرب املذايع وغريه من كل ما يوصل اخلرب وال يقبل إال بشهادة بلده وما قارهبا من البلدان ،وإن أاته خرب
خارجي ولو كان مقبوال شرعا نفاه ودفعه أشد الدفع ،وانضل من يقبله واحتمى ملن نفاه من غري حبث عمن نقل
عنه هل هو م قبول أم ال؟ ومل حيمله على الدفع إال جمرد التعصب املنهي عنه كالطائفة األوىل .وكل ذلك منهي عنه؛
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لكون كثري من الطائفتني ال مستند هلم إال حمض اتباع اهلوى والرد على من أراد خمالفة عرفهم وهواهم ،والعياذ ابهلل
مما سولت هلم به أنفسهم .والشرع متبع ال اتبع ومطاع ال طائع وغالب ال مغلوب» .مث خيتم الفتوى بعد اإلجابة
فيقول «:وهذه املسألة حيق هلا اإلفراد ابلتأليف ،وإن عشنا إن شاء هللا سنجمع هلا تقريرا من غري تكليف .وهللا
سبحانه وتعاىل أعلم»( .املسألة .)68
ومن اآلالت اليت ظهرت يف زمنه آالت ضخ املياه ،سواء املياه الصاحلة لالستعمال كما جاء يف مسألة« :هل جيوز
»
االغتسال ابآللة املوصلة للماء اليت توجد يف احلمام وتكون مرتفعة عن املغتسل حبيث ال يتمكن من صب املاء؟
(املسألة  .)8أو املياه الغري الصاحلة لالستعمال وهي مياه اجملاري ،جاء يف مسألة تفصل دخول العمل هبذه الطريقة
احلديثة فتقول« :أن احلكومة عملت جمرى ذلك ابلقواديس املعروفة بـ "أيب خراريب" ومجيع مسرتاحات املدينة تصب
فيه بواسطة املاء الذي صب من أانبيب يف كل مسرتاح» (املسألة .)1
هذه اآلالت الصناعية احلديثة كانت ظهرت من قبل ،ولكن دخوهلا للمناطق الصحراوية كان ِّ
متأخرا.
 .4السعي الفرنسي للسيطرة على التعامالت االقتصادية:
سيطر الفرنسيون اابن احتالهلم للجزائر على َّ
مقدرات البالد ،مما اضطر هذا الوضع اجلزائريني إىل التعامل
معهم ،خاصة حتت وطأة احلاجة االقتصادية ،وفتاوى الشيخ موالي أمحد لفتت نظران إىل أشكال من هذا التعامل
منها:
 .1 .4التجنيد :أسست فرنسا نوعني من التجنيد ،التجنيد اإلجباري خاصة أثناء احلربني العامليتني األوىل والثانية،
والتجنيد االختياري يف الظروف العادية .وحديثنا هنا يف هذه الفتاوى عن التجنيد االختياري الذي كان موجودا بني
أفراد اجملتمع كما ذكِّر يف أحد الفتاوى« :وخنربك أيه السيد (يعين الشيخ موالي أمحد) أن ذلك األب كان عسكري
ببشار»( .املسألة  )90ومبا أنه عمل عند حمتل غاشم اضطرب أمر الناس فيه من حيث اجلواز أو عدمه ،وهلذا جاء
يف املسائل من يسأل عن حكمه معتذرا بوطأة الظروف االقتصادية فيقول« :عن رجل غلبه الزمان وما لقي شيئا
يستعني به على زمانه هل جيوز له أن (يكاجي) (وهي مبعىن التجنيد يف اجليش) عند النصارى أم ال؟»( .املسألة
)192
 .2 .4استهالك مقتنياهتم :إن العيش املشرتك يف حيِّز واحد سيجعل السوق االستهالكية متبادلة بني أفراد هذا
اجملتمع ،إال أننا نتحدث عن جمتمع فيه فوارق متعددة ،فنتحدث عن فوارق يف الدين واستيفاء احلقوق والفوارق
االجتماعية ،وغريها .إن هذه االختالفات خاصة الدينية منها فرضت على أبناء املنطقة الصحراوية التوقف أمام
استغالل كثري من السلع واملقتنيات وغريها من اليت كان مصدرها االحتالل الفرنسي ،وال يقدمون على استعماهلا
حىت يعرفوا حكم الشرع يف ذلك ،وكان مفتاحهم لذلك العلماء ،ويف هذه الفرتة كان الشيخ موالي أمحد مرجعهم
يف ذلك .ويف فتاوى الشيخ برزت كثري من املسائل حول هذا األمر ،من ذلك ما جاء يف احدى املسائل قوهلا« :قد
وافاين كتابك السائل فيه عن الصيد الذي ضربه يهودي أو نصراين أو جموسي وذحبه مسلم يؤكل أم ال؟»( .املسألة
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 )86ويف أخرى« :عن صوف النصارى ينتفونـها من النعجة املقتولة من غري ذبح وجيعلوهنا كسوة ،هل جتوز الصالة
هبا»( .املسألة  )21ويف أخرى« :عن احلـزام الذي جيـعل من جلد احليوان الغري املذبوح ،هل جتوز الصالة به أم ال؟».
(املسألة .)22

 .3 .4التعامل يف مسائل خمتلفة :أظهرت الفتاوى كذلك االحتكاك املعاماليت مع الفرنسيني ،وكيف كان هذا
االحتكاك مصدرا إلاثرة التساؤل ،وابلتايل حافزا على الفتوى ودافعا للبحث واستخراج األحكام ِّوفقا هلذه النوازل
احلاصلة بسبب مزامحة الثقافة واحلضارة الغربية للواقع املعاش يف املنطقة .ومن هذه املسائل الواردة يف هذه الفتاوى
مسألة لبس ربطة العنق فقال صاحبها سائال« :عن الربطة اليت جيعلوهنا الناس يف أعناقهم ويسموهنا بلكرفا ْط هل هي
جائزة أم حرام؟»( .املسألة  )191ويف مسألة أخرى سائال عن احلقنة الطبية« :هل شوكة النصارى اليت جيعلها
الطبيب للمريض تفطر الصائم أم ال؟» (املسألة.)73
ويف مسألة أخرى تذكر لنا أمرا كثُر يف تلك املرحلة وهي اهلجرة إىل فرنسا وغريها من بالد أورواب حبثا عن عمل،
هذه اهلجرة اليت فتحت جماال واسعا للفتاوى اليت اصطلح عليها بـ "فقه األقليات" ،ومن القضااي اليت طُِّرحت على
الشيخ موالي أمحد يف هذا الباب مسألة الوالية والشهادة يف الزواج ،فقال صاحب املسألة« :سئل عن رجل يسكن
بدار الكفر عقد على امرأة مسلمة بدار الكفر بتوكيلها إايه عمال بقول خليل :والبن عم وحنوه تزوجيها من نفسه.
إخل( .خليل بن إسحاق اجلندي ( ،)2005ص )97.وليلة البناء هبا مل جيد شاهدين مسلمني حيث أنه بدار
الكفر والشيخ خليل يقول :وفسخ إن دخال باله( .خليل بن إسحاق اجلندي ( ،)2005ص )96.فهل يشهد
كافرين على البناء هبا؟»( .املسألة .)107
ومن هذه املسائل املتعددة يظهر لنا مدى احلذر الشديد الذي كان يبديه أهل املنطقة يف التعامل مع
الفرنسيني ،وخاصة وهم يروهنم كمحتلني ومغتصبني ،ويزيد األمر تشددا عندما يتعلق األمر ابختالف الدين ،فرتاهم
يف الفتاوى يصفوهنم بـ"النصارى".
 .4 .4استغالل الثروات :ازدادت أطماع االحتالل الفرنسي يف املناطق الصحراوية بعد اكتشافه ما حتتويه أراضيها
من كنوز ومعادن ،وخاصة البرتول والفحم احلجري .هذا الثروات الطبيعية جعلت احملتل يستنزفها ملصلحته
االقتصادية بداية من استخراجها وصوال إىل حماولة فصل الصحراء عن ابقي اجلزائر لتبقى له خالصة .ولقد فصلت
أحدى املسائل اليت أُرسلت للشيخ موالي أمحد مشروع فرنسي الستخراج الفحم احلجري يف بشار ،يقول صاحب
الرسالة« :أن بشار اجلديد املعروف عند العامة بـ"بداندو" بينه وبني بشار سبعة كيلومرتات أسسته احلكومة ملا
اكتشفوا أبرضه على مناجم من الفحم احلجري سنة 1942م .وبعد أتسيسه وعمارته ابملستخدمني العاملني يف تلك
املناجم ،طلبوا من حكام إدارة املعدن املسطور أتسيس مسجد ألداء الصلوات ،فأسسته اإلدارة وصارت تؤدى فيه
الصلوات اخلمس ملا انعقد هناك سوق ،وأسست دكاكني للتجارة ،وأخريا اتفق رأي بعض أهل اخلري والراغبني يف
القيام أبمور دينهم على القيام أبداء صالة اجلمعة يف هذا املسجد ،وهم كلهم من املستخدمني هناك ،وطائفة ختلف

جملة البشائر االقتصادية (اجمللد اخلامس ،العدد  ،2أوت )2019

1190

طائفة منهم يف اخلدمة ،وهكذا يف صالة اجلمعة ويف سائر الصلوات أيضا .صل تصح هلم إقامة صالة اجلمعة يف هذا
املسجد أم ال؟
الثاين :هو أن وقت اخلدمة على الساعة الواحدة ونصف هنارا ،وذلك وقت صالة الظهر ،يتوضأ الرجل ويصلي
الظهر ويدخل يف اخلدمة يف غار طويل حتت األرض ،وال يسعه أن خيرج منه وال يرى الضوء حىت يتم خدمته يف
آخر صالة العشاء ،وإن نفس الغار ليس فيه حمل طاهر وذلك إال مياه خمتلطة ابلنجاسات وأوساخ خيوضها العامل
وال يسعه االحرتاز منها حبذاء خالص وكسوة أيضا ،ودائما يطري من نفس املياه املشار إليها على كسوة العامل وال
يلبس الطاهر إال قبل دخوله للغار وهو أول وقت الظهر ،وبعد خروجه منه وهو آخر وقت العشاء ،ورمبا يف بعض
األحيان ال خيرج إال بعد طلوع الفجر ،وحينا إىل بعد طلوع الشمس ،كيف يؤدي صلواته العصر واملغرب والعشاء،
وإن كان العشاء خيرج يف بعض األحيان يف آخر وقتها املختار أو يف وقتها الضروري؟» (املسألة .)1
نرى أن صاحب الرسالة بني لنا أمورا كثرية متعلقة هبذه الرسالة منها :نوع املشروع ،وسنة إنشاء املنجم ،وموقع
املشروع ،أغلب عماله من اجلزائريني ،بناء مسجد يف مكان املشروع ،أسست سوق ودكاكني جتارية ،العمل ال
يتوقف على مدار الساعة بنظام التعاقب ،وأوقات العمل ،وظروف العمل .كل هذه املعلومات وغريها توضح لنا
القيمة التارخيية هلذه الفتاوى.
 .5. 4تنظيم األسواق :تعترب األسواق من أهم احلاجيات ألي جمتمع ،وألمهية هذا الشراين األساسي للحياة
االقتصادية تدخلت فرنسا لإلشراف والسيطرة على هذا اجلانب املهم .فالفتاوى ذكرت أن فرنسا كانت تؤسس
األسواق لرتاقبها .كما ذكرت الفتاوى مسألتني تنم عن حماولة االحتالل اهليمنة على احلياة االقتصادية يف اجلزائر.
املسألة األوىل :أن كراء الدكاكني بني أفراد اجملتمع ال بد له من عقد؛ ألن يف تسجيل العقد ضريبة للخزانة
الفرنسية ،وهذا ما جاء ذكره يف رسالة (املسألة  )35إىل الشيخ .املسألة الثانية :وهي التسعري ،حبيث أن
احلكومة الفرنسية جعلت أسواما للسلع يف األسواق ،ففي رسالة إىل الشيخ يشتكي صاحبها من الغنب الذي
عاانه اجلزائريون من هذا القانون الفرنسي« :سئل شيخنا عمن ملك حانوات أو دارا مثال وأراد أن يكرتيها للغري
واحلكومة جعلت قانوان معينا لألسوام ال تزيد وال تنقص إال أبمرها ،فهل يسوغ له أن أيخذ على املكرتي شيئا
معينا للغنب الذي غبنته احلكومة أو هو ممن أكل أموال الناس ابلباطل؟» (املسألة .)156
 .5املعامالت املالية يف إطار التربعات(األحباس واألوقاف):
حتدثت جمموعة من الفتاوى عن األحباس ،سواء عن أحكامها أو يف ما يقع من نزاع يف كيفية االستفادة
منها أو فيمن يدخل حتت ألفاظها .وهذه الفتاوى املتعددة تشري إىل كثرة األوقاف بتوات سوء منها األوقاف العامة
وهي األوقاف اخلريية على املصاحل العامة للمسلمني كاملساجد واملدارس القرآنية ،واألحباس اخلاصة وهي األحباس
على األهل واألقارب .وكان للوقف «أمهية يف احلياة الدينية والعلمية واالجتماعية .فهو مصدر العيش للزوااي
واألضرحة وغريها من املؤسسات الدينية .كما أنه مصدر احلياة والنمو للمساجد واملدارس والكتاتيب ومعيشة
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العلماء والطلبة .ومن جهة أخرى لعب الوقف دورا ابرزا يف احلياة االجتماعية بتضامن اجملتمع وترابطه وتوزيع ثرواته
على فقرائه والعجزة منه ،كما أظهر تضامن فئات معينة كاألشراف وأهل األندلس .وكان الوقف ،ابإلضافة إىل
ذلك ،يلعب دورا يف التأثري الديين والسياسي خارج احلدود كإرسال النقود سنواي إىل فقراء مكة واملدينة مع ركب
احلج»( .أبو القاسم سعد هللا ( ،)2007ج ،1ص.)321.
وفتاوى الشيخ موالي أمحد اليت جاءت يف ابب الوقف تعرفنا ببعض األمور املتعلقة هبا يف املنطقة ،ومن هذه
األمور:
تعدد األوقاف للمساجد ،وكان الغرض منها ابألساس أن يكون راتب اإلمام من غلة هذه األحباس كما جاء يفبعض املسائل (املسألة  ،160و.)162
كان يقع بني الناس اختالفا يف تفسري ألفاظ احملبِّس ،فريسلون نص التحبيس للشيخ ليفسره هلم( .املسألة ،161و ،167و.)169
الوقف على املصلني؛ ابتغاء لألجر وترغيبا للصالة يف املساجد ،قال يف املسألة« :عن رجال هلم خنيل وقفوها علىمسجد ،وغلة النخيل وقفوها أهل ذلك النخيل على املصلني يف ذلك املسجد يف فصل الصيف ال غري ،وهو بيد
إمامه وهو ينفقه يف فصل الصيف على املصلني يف ذلك املسجد»( .املسألة  ،160و)162
ومن أهم القضااي اليت وجدها الشيخ متعلقة ابألحباس يف توات هي الوقف على الذكور دون اإلانث ،فأنكر هذااألمر أشد اإلنكار؛ ألن غرض هذا التحبيس كان حرمان اإلانث من املرياث ابستعمال حيلة فقهية .قال الشيخ
مبيِّنا ذلك ومفصال لكيفية حصوله يف توات «:ما يفعله أهل توات وغريها ملا مسعوا أن العمل جار مبضي التحبيس
على الذكور دون اإلانث ،توصلوا بذلك ألمر ال يباح ،وهو أن من له أصول أموال وخياف إن مات دخل أزواج
البنات من أجل الزوجات وشاركوا البنني حبس مجيع أصوله على بنيه دون بناته ،ويعقب على الذكور من أوالد
الذكور ويبقى مستغال ألصوله .ومنها قوته .فإذا مات أخرج البنون رمسا متضمنا أنه على بنيه دون بناته وأنه حازه
بعضهم له ولغريه أو حازه هو إن مل يكن فيهم كبري .والدليل على هذا القصد اخلبيث أنه حبس مجيع ما ُيلكه على
من ذكر وهو مل يبلغ اهلرم .بل فيهم من حيبس أمواله عقارا أو غريه كما هو مشاهد يف رسومهم كثريا .ودل على
ذلك القصد قرائن كثرية .ولذلك ال جتد أحدا منهم له أصول إال وهو حيبِّس هذا التحبيس يف الغالب ،مع أن احلوز
يغلب على الظن أنه مل يقع على الوجه الشرعي ولوال اإلطالة لذكران كالما طويال يدل على أن التحبيس منهم
صورة ،وإن مل نقدر أن ِّ
نصرح أبن حتبيساهتم كلها مدخولة الحتمال أن يكون احملبِّس من املتقني للحرام ،وذلك كثري
واحلمد هلل -يف املسلمني .واألصل يف عقود املسلمني الصحة ،ولكن غلب الفساد يف هذا الزمان ،والغالب مقدم؛ألهنم يقولون أي العدول الكاتبون للرسوم :وحاز كما جيب .ومل يذكر املعاينة ،واألمالك مشتتة يف بلدان .فافهم
واجتهد ينجيك مع هللا يف أمثال هذه األمور الصعاب» (املسألة .)166
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اخلامتة:
يستطيع الباحث يف العلوم االقتصادية من الوهلة األوىل عند دراسته لفتاوى الشيخ موالي أمحد الطاهري أن
يستكشف مدى املعلومات الكبرية اليت محلتها هذه الفتاوى عن كل ما خيص تفاصيل التعامل االقتصادي جملتمع
اجلنوب الغريب يف تلك املرحلة .وقد أماطت فتاوى الشيخ موالي أمحد الطاهري اللثام عن جوانب مهمة تكاد
تعطينا صورة شبه شاملة عن احلركة االقتصادية يف تلك املرحلة .فكشفت لنا الفتاوى عن غلبة النشاط الفالحي،
وعلى رأس منتجاته التمور .وعن النشاط التجاري الذي كان متسعا حىت مشل جتارة التبغ .وكشفت لنا الفتاوى عن
سعي االستعمار الفرنسي للهيمنة على االقتصاد بدية من احتكار استخراج الثروات الباطنية .وتبقى هذه الفتاوى
ميداان وآفاقا واسعني للدارسني والباحثني ليستخرجوا منها مزيدا من أمناط احلياة االقتصادية ،وتطورها يف تلك
املرحلة العصيبة من حياة اجلزائر.
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