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ملج�أ يف االلتفاف ح��ول ال��رم��وز ال�سيا�سية والدينية
واحل���ر����ص ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وح��دت��ه��م ال�تراب��ي��ة
والدينية .يربز الكتاب � ً
أي�ضا دور الكني�سة الكاثوليكية
التي غالباً ما يتم التقليل من �ش�أنها �أو ي�ساء فهمها.
وهكذا يقدم يف الف�صل الثامن الطريقة التي �ساهم
ب��ه��ا امل��ب�����ش��رون ال��ك��اث��ول��ي��ك يف ت��ع��زي��ز ال��ف��ران��ك��وف��ون��ي��ة
يف م�صر ول��ب��ن��ان .ول��ك��ن امل���ؤل��ف ي�شري �إىل التناق�ض
يف م��ع��ام��ل��ة اجل���م���ه���وري���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ال���ت���ي ت��رف�����ض
الكاثوليكية على �أرا���ض��ي��ه��ا ،لكنها ت��دع��م تو�سعها يف
�شمال �أفريقيا وبالد ال�شام وم�صر .ثم يقدم الكاتب يف
الف�صل التا�سع ،وجهة نظر بنيامني �ستورا ،من خالل
ع��ودت��ه �إىل ت��اري��خ وت��ف��ا���ص��ي��ل م��ر���س��وم ك��رمي��ي��و ال��ذي
ي�صف يهود اجلزائر كم�ساهمني �أ�سا�سيني على الرغممنهم يف تطور مل يطالبوا به .كما يكت�شف القارئ دور
املا�سونية من خالل و�صف ل�شخ�صية �أدول��ف كرمييو
�أو يوجني �إيتني ،وت�أثري املا�سونية يف تون�س البا�شوية،
التي و�ضعت حتت احلماية يف ع��ام  ،1881حيث زرعت
اخلاليا املختلطة خا�صة يف الإمرباطورية العثمانية.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل����ك ،ي��ك�����ش��ف ف�يرم�يري��ن يف الف�صل
املعنون «الإ�سالم الر�سمي يف اجلزائر يف �أواخر القرن
ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر» ع��ن ت��ط��ور ف��ه��م ال�����س��ل��ط��ات الفرن�سية
لبنية الإ����س�ل�ام .وي��ق��دم م��ث��اال ع��ن اجل���زائ���ر� ،إذ دف��ع
منطق «ال�سيطرة» النظام اال�ستعماري �إىل م�ؤ�س�سة
الإ�سالم ،الذي فقد حينئذ ا�ستقالله املايل .يف الواقع،
منذ عام � ،1851أدى اكت�شاف دور الطرق ال�صوفية يف
الإ�سالم �إىل التالعب من طرف اجلي�ش و�إدارة املزارات
وزعماء القبائل الذين ا�ستخدموا كمتعاونني ملواجهة
اال�ضطرابات وال��ت��م��ردات ،كما يو�ضح الف�صل الرابع
ع�����ش��ر ،ك��م��ا الإ���س�لام �أ���ص��ب��ح �أك�ث�ر م��ن �أي وق��ت م�ضى
املرجعية الأ�سا�سية للهوية ،كما لوحظ ذلك من خالل
الق�ضية القبائلية يف اجلزائر.
ي�����س��ت��ع�ين ال���ك���ات���ب ب����أب���ح���اث ج��ي��ل�بر م��ي��ن��ي��ي يف ك��ت��اب��ه
«اجل�����زائ�����ر امل���ن���ك�������ش���ف���ة»)ع���ن احل������رب اجل����زائ����ري����ة م��ا
ب�ين  1914و .( 1918ال���ذي يعترب �أن م��ف��ت��اح التمرد
اجل���زائ���ري ج���اء م��ن ���ص��ح��وة امل�����س��ل��م�ين امل��وج��ودي��ن يف
فرن�سا يف م�صانعها وعلى جبهات حربها العاملية .يف
حني ولغاية تلك اللحظة ،كانت ال�صوفية ت�ساعدهم
ع��ل��ى ال�����ص��م��ود وح��م��اي��ة ه��وي��ت��ه��م .ك��م��ا ُي��ف�����س��ر ذل��ك
فريمرن :هناك تناق�ض هنا بني اخلطاب الوطني يف
القرن الع�شرين ال��ذي يتحدث عن �ضياع ال�شخ�صية
يف اجلزائر ومواقف العلماء ال�سلفيني الذين يتهمون
الزوايا باملع�صية والإذعان�(.ص .)222-221
وه��ك��ذا ب���د�أ حت���ول ت��دري��ج��ي ي��ت��ن��ام��ى ،ي��ح��اول امل���ؤل��ف
ت�سليط ال�ضوء عليه يف الف�صل اخلام�س ع�شر املكر�س
مل��ي�لاد ال�����س��ل��ف��ي��ة م���ع الأف���غ���اين وحم��م��د ع��ب��ده �أو ما
�سمي ب��ـ «جت��دي��د» الإ����س�ل�ام ال�����س��ن��ي واالل���ت���زام مب�سار
لت�سيي�س الإ���س�لام وب��ذل��ك مت اب��ت��ك��ار :ال�سلفية .كما
ي��ت��ط��رق الف�صل �إىل ال����دور ال���ذي لعبه ر���ش��ي��د ر���ض��ا:

م�ؤ�س�س املجلة الدولية امل��ن��ار .ه��ذا الأخ�ير ق��دم ر�ؤي��ة
�صارمة داخ��ل �أ�س�س ه��ذا امل��ذه��ب اجل��دي��د .يف الوقت
ذات����ه ك��ان��ت ال�����س��ل��ف��ي��ة ت��غ��ر���س ج���ذوره���ا يف اجل��ام��ع��ات
الإ�سالمية يف الفرتة ما بني احلربني ،مل ينتبه �إىل
م��ده��ا و�إم��ك��ان��ات��ه��ا �إال ع��دد قليل م��ن املُثقفني  -مبن
فيهم بع�ض الكاثوليكيني  -كانت ال�سلفية يف البداية،
تت�صاعد �ضد الإ���س�لام امل�ؤ�س�ساتي و���ض��د ال�صوفية.
ه��ذا من جهة �أم��ا من جهة �أخ��رى ،فيخ�ص�ص امل�ؤلف
ف�صله ال�سابع ع�شر للحديث عن �سيا�سة اجلمهورية
الثالثة ،التي ُيثلها املاري�شال ليوطي يف املغرب ،ويبني
امل�ؤلف �أن ال�سلفية انت�شرت ببطء يف املناطق القبلية
ال�شا�سعة ،ال��ت��ي ال مي��ك��ن التحكم ب��ه��ا ك��ل�� ًي��ا .ونتيجة
للظهري الرببري لعام  1914وال��ذي �أعيد تن�شيطه يف
� 1930أخذ الإ�سالم القبلي وال�شعبي املقاوم لال�ستعمار
باالن�سحاب لي�أخذ الإ���س�لام ال�سلفي اجلهادي م�شعل
املقاومة� .أما يف الف�صل الع�شرين ،فريكز امل�ؤلف على
ال�سيا�سة الطائفية للجمهورية يف بالد ال�شام والتي
�أدت بلبنان �إىل دول��ة بينما يف �سوريا «التق�سيم �أ�سفر
��ي�را،
ع��ن ن�����ش��وء ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة» (����ص  .)327و�أخ ً
و�صف امل���ؤل��ف الطريقة التي �ساعدت على امل�صاحلة
يف م��ا بعد ع��ام  ،1908ب�ين القوميني والإ���ص�لاح��ي�ين،
ثم ي�ضيف �أن «مثل �شكيب �أر���س�لان �أو مفتي القد�س
�أم�ين احل�سيني ،وكثري من القوميني ال��ع��رب ،الذين
�أعماهم عدا�ؤهم للفرن�سيني-والإجنليز ،فانحازوا �إىل
جانب �أملانيا النازية خالل احلرب «(�ص  .)328ثم ،يف
الف�صول الأخ�ي�رة ،يناق�ش بيري فريمريين تداعيات
�سقوط اخلالفة .مربزا �أنه خالفاً لالعتقاد ال�شائع،
يثبت بالوقائع �أن اخلالفة والأمة مل يتوحدا �أبدًا.
كما يو�ضح الكاتب كيفية ا�ستخدام اال�ستعمار لعلماء

الدين ،ولكنه مل يدرك يف الثالثينيات� ،أن نفوذهم قد
�ضعف وف��ق��دوا بذلك م�صداقيتهم ل�صالح احلركات
ال�سلفية .كما ي��ع��رج امل���ؤل��ف على ذك��ر ظ��روف ونتائج
م���ا وق���ع يف ع���ام � ،1930أث���ن���اء امل����ؤمت���ر الأف��خ��ار���س��ت��ي
بقرطاج ) ن�سبة �إىل افخار�ستيا وقد انتظم �أول م�ؤمتر
�أفخار�ستي يف مدينة ليل الفرن�سية يف� أغ�سط�س ،1881
مببادرة من لوي�س غا�ستون دي �سيغور( .هذا امل�ؤمتر
ال��ذي اعتربه القوميون عم ً
ال دعائياً يحفز الدعوات
العرقية يف �شمال �أفريقيا التي تتغذى على الأخطاء
وجتاوزات الكني�سة الكاثوليكية.
وهكذا متيز القرن الع�شرون بظهور �إ�سالم اجلماعة
وخ��ل�ال ث�ل�اث�ي�ن ع���ام���اً ظ��ل��ت ال�����س��ل��ف��ي��ة ب���إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا
ال��ث��وري��ة م�����س��ت��خ��ف��اً ب��ه��ا ط��وي ً
�لا م��ن ط���رف ال�سلطات
اال�ستعمارية وبالتايل متكنت من اال�ستقواء ووا�صلت
« غ��زو ال��ق��ل��وب وال��ع��ق��ول» ���ص  .381وم��ن ب�ين الأم���ور
الأخ���رى ظهر الإخ����وان امل�سلمون يف م�صر يف .1928
وب��ذل��ك ح��ت��ى و�إن ت��وا���ص��ل وج���ود اجل��م��ع��ي��ات الدينية
وال���زواي���ا ف����إن الإ����س�ل�ام ال���ذي ع��رف��ت��ه ف��رن�����س��ا مل يعد
موجو ًدا .وكما متنى فريمريين ف�إن قراءة هذا الكتاب
ت�سمح �إذن بتبديد اخلط�أ ال�شائع واملكر�س منذ زمن �أن
فرن�سا تعرف الإ�سالم اجلديد وحتت�ضنه ب�سخاء لأنها
تفهمه وتتفهمه وت�ستوعبه واع��ت��ادت عليه من خالل
م��ا يطلقون عليه ب��الإ���س�لام الفرن�سي .لكن الوقائع
ال��دم��وي��ة وت��ن��ام��ي ال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي ك�����ش��ف اجل��ان��ب
اخل��ف��ي م��ن ج��ب��ل اجل��ل��ي��د ،ه��ن��اك ���ص��راع حقيقي بني
املا�ضي واحلا�ضر وب�ين الديني والعلماين وب�ين فكر
ظ�لام��ي وف��ك��ر م�����ش��رق .ه��ذا ال�����ص��راع امل��ع��ج��ون بتاريخ
البحر الأبي�ض املتو�سط والهجرات وال�صراعات يخفي
حقيقة مرعبة ت�سيئ للقيم الإن�سانية والدينية على
حد ال�سواء وتهدد حا�ضر وم�ستقبل �أوروبا وعالقاتها
بال�شعوب الإ�سالمية.
بيري فريمريين �أ�ستاذ مربز يف التاريخ ،متخ�ص�ص يف
تاريخ العامل العربي املعا�صر (عا�ش ثماين �سنوات يف
م�صر وتون�س واملغرب) يدر�س حالياً يف جامعة باري�س
 1بانتيون التابعة لل�سوربون .له م�ؤلفات عديدة ن�شرت
يف خمتلف البلدان ول��دى خمتلف النا�شرين ،مب��ا يف
ذلك دار الديكوفريت وفيارد .يكتب ب�شكل خا�ص عن
تاريخ املغرب املعا�صر وتاريخ املنطقة املغاربية.
----------------ال��ك��ت��اب :ف��رن�����س��ا ف��ـ��ي �أر�����ض الإ�����س��ل�ام ..الإم�ب�راط���وري���ة
اال�ستعمارية والأدي���ان فـي ال��ق��رن التا�سع ع�شر والقرن
الع�شرين.
امل�ؤلف :بيري فريمريين.
النا�شر� :سل�سلة التاريخ .دار بيالن باري�س فرن�سا٢٠١٦،م.
عدد ال�صفحات� 430 :صفحة.
* كاتب مغربي
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فرن�سا يف �أر�ض الإ�سالم ..لبيرت فريمريين
�سعيد بوكرامي *
يتحدث كتاب بيري فريمريين ال�صادر حديثا عن فرتة اكت�شاف الإ�سالم من قبل فرن�سا اال�ستعمارية �إىل مطلع القرن التا�سع ع�شر ،ثم القرن الع�شرين
والتقلبات التي عرفتها عملية حماية امل�سيحيني يف ال�شرق وعن الواقع ال�سيا�سي يف «اململكة العربية» ،ونتائج احللم اليهودي يف فل�سطني وت�أثريه على
�إجها�ض قيام جمهوريات دميوقراطية يف املنطقة واحلد من العلمانية ،كما يحاول الكتاب التوقف عن �إعادة بناء الأديان يف �شمال �أفريقيا وماذا كانت
ردود �أفعال جمتمعاتهم ،خا�صة حماولة مت�سيح اجلزائر وما نتج عن ذلك من طائفية ونعرات قبلية .تكمن �أهمية الكتاب يف �أنه ي�ضع فرن�سا خا�صة
والكولونيالية ب�صفة عامة �أمام �إرثها اال�ستعماري الذي ال يزال يجثم على تاريخها احلا�ضر.
كما ي�ساعد الكتاب على فهم التعقيدات يف العالقة بني فرن�سا والإ�سالم وي�ساعد � ً
أي�ضا على مواجهة حتديات احلا�ضر وامل�ستقبل خا�صة ما يرتبط
بالق�ضية الدينية ،التي كان البع�ض يعتقد مرونتها و�سهولة معاجلتها بيد �أن الواقع �أثبت عك�س ذلك ،فتحول التدين �إىل �إرهاب دموي و�ضع الأنظمة
الغربية �أمام حقيقة مرعبة.
�إذا ك��ان التطرف الإ�سالمي والإره���اب يقلقان فرن�سا
و�أوروب���ا منذ العام  ،1980ف���إنّ ان��دالع دوام��ة الإره��اب،
التي �أدت �إىل جمزرة يناير ونوفمرب  2015يف باري�س،
وب��ع��د ذل��ك �سل�سلة ال��ه��ج��وم��ات ال��ت��ي ح��دث��ت يف 2016
دف��ع��ت ال��دار���س�ين �إىل احل��ف��ر يف ج���ذور ه��ذا التطرف
و�أ�سبابه .بع�ضهم تناول الق�ضية من اجلانب ال�سيا�سي
والبع�ض الآخ��ر ناق�شها من اجلانب الديني والبع�ض
الآخ��ر من اجلانب االجتماعي والثقايف ،لكن م�ؤلفنا
ال��ي��وم بيري ف�يرم�يري��ن ي��ت��ن��اول امل��و���ض��وع م��ن اجلانب
ال��ت��اري��خ��ي بحيث ي��ع�ترف م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ك��ت��اب ق��ائ ً
�لا:
«عندما ن�ستمع �إىل املُعلقني وامل�س�ؤولني ال�سيا�سيني،
ي��ظ��ن امل����رء �أن ف��رن�����س��ا مل ت��ع��رف وت���ق�ت�رب وت��ع��اي�����ش
الإ���س�لام �أب����دًا .يف ح�ين ك��ان��ت فرن�سا «الإم�براط��وري��ة
اال���س��ت��ع��م��اري��ة» «خم���ت�ب�را» ه��ائ�لا ،مل��ع��رف��ة ال��ك��ث�ير من
احل��ق��ائ��ق ع��ن الإ����س�ل�ام وامل��ج��ت��م��ع��ات الإ���س�لام��ي��ة .هل
ف��وت��ت ف��رن�����س��ا ف��ر���ص��ة ف��ه��م الإ����س�ل�ام ؟» ث���م ي�ضيف
م���ؤك��دا« :لقد ك��ان �أمامها ما يقرب من ق��رن ون�صف،
مل��ع��اجل��ة ال��ق�����ض��اي��ا ال��دي��ن��ي��ة .واحل�����س��م ف��ي��ه��ا» ي��ط��رح
الكتاب �أ�سئلة كثرية من بينها :كيف ميكن خلق طرق
للتعاي�ش؟ كيف ميكن تنظيم العالقة ب�ين الإ���س�لام،
واجل��م��ع��ي��ات الإ���س�لام��ي��ة وامل�سيحية وال��ي��ه��ودي��ة؟ كان
هذا ال�شاغل اليومي لأجيال من ال�ضباط واملديرين،
حتت قيادة ال�سلطات ال�سيا�سية الفرن�سية .لكن هل
ا���س��ت��ف��ادت اجل��م��ه��وري��ات امل��ت��ع��اق��ب��ة م��ن ه���ذه ال��وث��ائ��ق
والأر����ش���ي���ف؟ ال��ك��ت��اب ي��ق��دم ا���س��ت��ع��را���ض��اً ���ش��ام ً
�لا لهذه
التجربة الفريدة و�أن���واع املمار�سات التي كانت تنفذ
يف ال��ق��ل��ب ال��ن��اب�����ض ل�ل��إم�ب�راط���وري���ة اال���س��ت��ع��م��اري��ة:
الأرا�ضي «العربية» والأرا���ض��ي «العربية الأمازيغية».
وي���ق���دم ب��ي�ير ف�يرم�يري��ن �أ����س���ت���اذ ال���ت���اري���خ يف ج��ام��ع��ة
باري�س الأوىل واملتخ�ص�ص يف درا���س��ة ال��ع��امل العربي
وال��ع��رب��ي الأم��ازي��غ��ي امل��ع��ا���ص��ر� ،إع���ادة ق���راءة الأح���داث
ب��د ًءا من احتالل اجل��زائ��ر �إىل حلظة ظهور ال�سلفية



ويو�ضح الكاتب �أن تعدد ال�سيا�سات اال�ستعمارية حول
م��و���ض��وع ال��دي��ن مل ي��ك��ن م��ن�����س��ج�� ًم��ا ب��ل خ��ل��ق ج��روح��اً
�إثنية عميقة م��ازال��ت تداعياتها م�ستمرة يف املناطق
القبلية يف اجلزائر وجبال الريف يف املغرب .ومن هذا
املنطلق �أجن���ز امل���ؤل��ف ال���ذي مقاربته ت�شكل «ال��ت��اري��خ
ال�سيا�سي لال�ستعمار جتاه التعدد الديني» (�ص)14 .
ال��ذي ال ميثل ج��ز ًءا من تاريخ اال�ستعمار �أو التاريخ
الديني ال��ق��دمي .يف ال��واق��ع ،يبني لنا امل���ؤل��ف �أن��ه رغم
االختالفات العرقية والثقافية بني العرب والأمازيغ
وال��ت�رك� ،إال �أنّ ال��دي��ن ي��وج��د يف ك��ل م��ك��ان ،ب��ل يكاد
يوحد التناق�ضات وير�أب الت�صدعات.
وميكن �أن نعترب �أن هذا البحث يدخل يف �سياق �أعماله
ال�سابقة ال��ت��ي تتناول ال��ع��امل العربي وب��ذل��ك ي�سجل
ال��ب��ح��ث درا���س��ت��ه يف ق��ل��ب الأح�����داث اجل���اري���ة ،ك��م��ا �أنّ
حتي العالقة بني املا�ضي وتربط بينها وبني
ت�أمالته ّ
ما يحدث حالياً �أمام �أعيننا .ويكمن رهان هذا الكتاب
يف ال��ك�����ش��ف ع��ن ك��ي��ف��ي��ة ت�����ش��ك��ل من��ط ت��ف��ك�ير امل�سلمني
ال��ذي انقلب ر�أ� ً��س��ا على عقب خ�لال ق��رن ون�صف� :إذا
كان الإ�سالم حملياً و�أبوياً ،فقد �أ�صبح معوملاً وموحدًا.
وه��ك��ذا ي�صف ع��م��ل ب��ي�ير ف�يرم�يري��ن ت��ط��ور الإ���س�لام
ال����ذي مت ام��ت�����ص��ا���ص��ه ت��دري��ج��ي��اً «يف دوام����ة ال�سلفية
ال��ت��ي حت��م��ل ال��ن��ظ��رة امل��ب�����س��ط��ة» (����ص  .)406وي�����ش�ير
امل�ؤلف �أي�ضاً �إىل �سيا�سة فقدان الذاكرة التي عرفتها
فرن�سا بعد ع��ام  ،1962ونتيجة ا�ست�ضافتها ملواطني
امل�ستعمرات ال�سابقة ومطالبتهم ب�ضرورة االن��دم��اج
«ك��م��ا ل��و ك��ان الإ���س�لام حقيبة �صغرية ولي�س ح�ضارة
«(�ص  .)402يف القيام بذلك ،فهو ي�ضع حتت امل�ساءلة
ت�����ص��ورن��ا ل�ل�أ���س��ب��اب اجل���ذري���ة ال��ت��ي ت�����ؤدي �إىل حت�� ّول
املجتمع .يف الواقع ،يذكرنا فريمريين �أنّ هذه الأخرية
ال تقت�صر على الظواهر االقت�صادية واالجتماعية �أو
ال�سيا�سية ،بل ت�شمل الدين ،وخ�صو�صا عندما نتحدث
عن العامل الإ�سالمي .يبني الكاتب من خالل ف�صول

كتابه �أن���ه حتى و�إن ك��ان الفرن�سيون ي��زع��م��ون اليوم
اكت�شاف الإ���س�لام ،ففي ال��واق��ع ،فرن�سا اال�ستعمارية
ت��ع��ام��ل��ت وق��ات��ل��ت و�أط������رت مل����دة ق����رن ون�����ص��ف ال��ق��رن
الدين الإ�سالمي ،انطالقا من حملة نابليون الأوىل
على م�صر ال��ذي د�شن عهدًا جديدًا يف عالقة الغرب
بال�شرق بحيث كان بونابرت يخطط ب�أن يجعل فرن�سا
�سيدة ال�شرق الأو�سط لكن يف املُقابل �أظهر للم�سلمني
�أن��ه �صديق للخالفة وحا ٍم للإ�سالم ،الأم��ر ال��ذي قد
ي�ؤثر يف نفو�س امل�سلمني حول العامل.
ث���م ي�����س��م��ح ل��ن��ا ف�����ص��ل «اجل���زائ���ر وال���غ���زو» ب��دح�����ض -
ا���س��ت��م��راري��ة �أع���م���ال ك��ل��ود ب�����رودوم امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ف��ك��رة
�أن البعثات امل�سيحية واال���س��ت��ع��م��اري��ة هما «اجل��ان��ب��ان
ال��ظ��اه��ران م��ن احل��ك��م اال���س��ت��ع��م��اري الأوروب�����ي» (���ص
� .)47إن حالة اجلزائر تظهر ب�شكل خا�ص العك�س من
ذلك ،فاجلي�ش ما بني  1870-1830كان ي�ستبعد ممثلي
الكاثوليكية ب��ع��ي��دًا .وب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،فالكتاب
ي�سلط ال�ضوء على ت�أثري �سانت �سيمون «ه�نري �سان
�سيمون» ،خا�صة يف م�صر حيث �أت��ب��اع ه��ذه الطائفة،
ال��ذي��ن ك��ان��وا على �سبيل امل��ث��ال� ،سبباً مبا�شراً يف بناء
قناة ال�سوي�س .كما لعبوا دورا مهما يف اجلزائر منذ
و�صولهم يف ع��ام  .1869ك��ان �سان�-سيمون امل�ست�شار
ال�����ش��خ�����ص��ي ل��ن��اب��ل��ي��ون ال��ث��ال��ث يف اجل���زائ���ر ،وه���و من
�شجعه على مم��ار���س��ة �سيا�سة ال��ت��ع��ري��ب .وع��ل��ى نطاق
�أو�سع ،يخ�ص�ص الف�صل ال�سابع وبكيفية مو�سعة مل�س�ألة
«�سيا�سة اململكة العربية» التي �أن�ش�أها نابليون الثالث،
وكذلك حول م�س�ألة الطائفية الدينية .ويحدد امل�ؤلف
دور «املكاتب العربية» ،التي �أعاد تنظيمها بيغو يف عام
 ،1841وتظهر �أن���ه يف امل��رح��ل��ة الأوىل ك��ان��ت ال�سيا�سة
اال���س��ت��ع��م��اري��ة م��ت�رددة :ويتمثل يف الأخ���ذ وال���رد بني
النظام الع�سكري و�سيا�سة اال�ستيعاب ،التي دافع عنها
امل�ستوطنون .ففي الوقت الذي كانت الهزائم تتهاطل
ع��ل��ى املُ�سلمني وتقهقر مقاومتهم ت��دري��ج��ي��اً وج��دوا

