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َأن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحاً ت  

سو ة ال مل . (َ  ِّب َأْو ِْعِ يَ ْ َ اٌا َوَأْاِ ْلِ ي ِ َرْ َمِتَك ِ ي ِعَ اِاَ  اللَّاِلِح يَ ):قال تعالى
{. 19}اآلية

 

الحمد هلل الذي   عمته تتم اللالحات، الحمد هلل الذي نو نا   و  العقل، وهدانا إلى 
طريق المعر ة، وذلل ل ا اللعو ات وو ق ا إلتمام هذا العمل،  له الحمد  تى ير ى 

. وله الحمد والشكر  عد الر ى، واللالة والسالم على   ر الو ى محمد  سول اهلل

نتقدم  الشكر الجزيل لألستاذ المشرف الدكتو  ع د السالم كمون، الذي  ا ق ا ط لة 
. إنجا  هذا العمل نلحاً وتشج عاً وتوج هاً وإ شااًا،  جزاا اهلل ع ا   ر الجزاء

كما نتقدم  الشكر لكل مي ساعدنا  ي الحلول على الملاا  والمراجع مي أساتذة 
 .وأصدقاء وعمال المكت ات، وكل عمال قسم العلوم اإلنسان ة  جامعة أا ا 



 
  

أتقرب بعملي ىذا بداية إلى الواحد األحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لو كفؤا احد، وإلى سيدي وحبيبي 
. محمد عليو أفضل الصالة والسالم

لِّ ِمَن الرَّْحَمة َوُقْل رَبِّي اْرَحْمُهَما َكَما ''أىدي ثمرة جهدي إلى من قال فيهما عز وجل  َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ
'', رَب ََّياِني َصِغيرا

إلى التي أنجبتني وربّتني وتحّملت الكثير من أجل سعادتي إلى منبع العطف والحنان ومن أحق بصحبتي 
. بارك اهلل في عمرىا''أمي''

إلى تاج الرأس والغالي الحبيب الذي سعى جاىدا من أجل أن يرى فلذة كبده على منابر العلم مبدأ الصدق 
. بارك اهلل في عمره'' أبي''والوفاء 

. حفظهما اهلل ورعاىما وجمعني بهم صحبة المصطفى في الفردوس األعلى

-رشيدة'' إلى رياحين حياتي والقلوب الرقيقة وشركاء الرحم إخوتي الذين كانوا سندا لي حفظهم اهلل جميعا
. ''عبد التواب والكتكوتة الصغيرة ونور البيت رحاب_عبد الخالق_رملة_حفصة_حنان

. إلى أبي الثاني عمي وزوجتو بارك اهلل في عمرىا وحفظهما

. ''مليكة_عبد العزيز_مراد_طاىر_رمضان_أحمد''إلى إخوتي وأبناء عمي

إلى توأم ىناي والروح ومن عشت معهما أجمل سنين الدراسىة من قاسمت معهما األحزان واألفراح صديقتي 
. ''أم الخير_سارة''العمر

إلى من أحببتهن وأحبوني وضاقت السطور في ذكرىن فوسعهم قلبي وُكنَّ سندا لي بدعائهم وأخص 
عبد _كركوري خديجة_عبد الهادي شيماء_فوندو زينب_غازي أسماء_لمشلفق إيمان _طلباوي عائشة''بالذكر

. ''سودا امباركة_حقاوي نصيرة_اهلل مولودة

. ''مباركي العربي''إلى من قاسمني عناء البحث زميلي في الدراسة 

. إلى كل من شاركتهم مقاعد الدراسة الجامعية

. ''أحمد قومي''إلى أخي الذي كان سندا لي من بداية عملي إلى نهايتو ولم يبخل عليا بوقتو وتوجيهاتو 

عبد السالم ''إلى الدكتور المحترم الذي استقبلنا بقلب رحب وصدر منشرح، والذي لم يبخل علينا بتوجيهاتو 
. ''كمون

. إلى كل ىؤالء أىدي عملي ىذا حفظهم اهلل ورعاىم جميعا



 

. أهدي عملي هذا إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهلل وأطال في عمرهما

. إلى العائلة الكريمة من الكبير إلى الصغير كل باسمه حفظهم اهلل

. إلى جميع األساتذة وزمالئي وأصدقائي في العمل

. إلى كل من له غيرة على تاريخ وطنه

. إلى كل األصدقاء الذين شاركتهم مقاعد الدراسة الجامعية

'' قومي زينب''إلى زميلتي في البحث 

. إلى كل عزيز لم يذكر أسمه ، فاسمه في قلبي حتى وإن لم يكتبه قلمي

 .فألف شكر لكم حفظكم اهلل ورعاكم جميعا
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 مقدمة    

     يعترب االحتالل الفرنسي للجزائر زلطة من احملطات البارزة يف تاريخ اجلزائر ادلعاصر،  
فادلستعمر مل يكتف باستغالل األرض واحتالذلا احتالالً كامالً واستعباد اإلنسان وتسخريه يف شىت 

ادليادين فحسب، بل تعدى ذلك إىل زلاولة طمس ادلعامل احلضارية والقضاء على الشخصية 
 . اجلزائرية، وتشويو التاريخ

   كل ىذه احملاوالت  واإلجراءات  التعسفية مل يقف أمامها الشعب اجلزائري مكتوف األيدي، 
فقد حاول التصدي  ذلا من خالل مقاومات شعبية  عنيفة للتأكيد عن رفضو القاطع لالستعمار 

الفرنسي، غري أنو فشل يف ذلك، شلا توجب عليو ضرورة االنتقال إىل أسلوب  جديد أسلوب 
 م بوادر حركة  مقاومة 20 م وبداية القرن 19سياسي سلمي، حيث شهدت اجلزائر هناية  القرن 

وطنية سياسة، ومنوذج  جديد يف ادلقاومة اجلزائرية للسياسة االستعمارية  الرامية إىل  حتقيق  الغزو 
 . الثقايف والفكري وزلاربة اللغة  العربية  والدين  اإلسالمي وإحالل زللها  اللغة والثقافة الفرنسيني

    وقد دتثل ىذا األسلوب اجلديد يف هنضة  فكرية  وميالد  وعي وطين يف اجلزائر من خالل بروز 
خنبة ذات ثقافة عربية  وفرنسية مثقفة، واعية الفكر عملت يف زلاوالت جادة على النهوض 

باجملتمع اجلزائري، شلا أدى إىل ظهور  حركة وطنية اختذت أشكاالً سلتلفة كانت نتيجة  جلهود  
عبد القادر اجملاوي  وعبد :  م أمثال20 م ومطلع القرن 19بعض  العلماء  يف أواخر القرن 

احلليم ابن مساية وزلمد ابن رحال وادلولود ابن ادلوىوب وغريىم كثريون، إذ مثلت جهودىم 
اإلرىاصات األوىل  للوعي الوطين واليقظة والدعوة إىل اإلصالح  واحملافظة على الشخصية الوطنية 

 .اإلسالمية

  وانطالقا من تلك اجلهود اليت بدذلا ىؤالء ادلثقفون اجلزائريون يف سبيل تثقيف وتنوير اجملتمع 
النخبة  ''اجلزائري، وزلاربة االستعمار فكريا وقع اختيارنا على البحث يف ىذا ادلوضوع ادلوسوم ب 

 .''، الشيخ بن رحال منوذجا20ق /بـ _19ق /ادلثقفة اجلزائرية ودورىا يف  مواجهة االستعمار نـ
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   والشك أن ىذا ادلوضوع يكتسب أمهية بالغة كونو أداة فعالة يف سبيل زلاربة االستعمار 
الفرنسي وحتقيق االستقالل، إال أنو مل ينل حقو الكايف من الدراسة والبحث من طرف الباحثني 

وادلؤطرين، كما تكمن أمهية ىذه الدراسة أيضاً كوهنا تسلط الضوء على دور النخبة ادلثقفة 
اجلزائرية، والدور الفّعال اليت قامت بو اجتاه اجملتمع اجلزائري بغية تثقيفو وإعداده فكريا جملاهبة الغزو 

االستعماري الثقايف ىذا من جهة، ومن جهة أخرى مثلت ىذه النخبة الدرع الواقي للغة العربية 
 .واذلوية والشخصية الوطنية اجلزائرية

 : دوافع اختيار الموضوع

    إّن اختيارنا ذلذا ادلوضوع مل يكن اختياراً عفوياً أو اعتباطياً فحسب، وإمنا كانت وراءه دوافع 
 : ذاتية وأخرى موضوعية كان البد أن نذكر بعضها

 .  الرغبة وادليل الشخصي لالطالع على نشاط النخبة اجلزائرية ادلثقفة خالل احلقبة االستعمارية  _ 

اإلدلام  باجلانب الثقايف والسياسي الذي تعترب الدراسة فيو شحيحة مقارنة باجلانب  العسكري   _ 
 . واالقتصادي

الرغبة يف تسليط الضوء على حياة ودور احد أفراد النخبة ادلتميزين خالل ىده الفًتة وىو   _ 
 .زلمد ابن رحال

 : أهداف الدراسة 

 :   للموضوع أمهية كبرية يف تاريخ اجلزائر الثقايف، حيث تكمن يف
 . االطالع على سياسة فرنسا  التعليمية وكيف كان الرد عليها من طرف النخبة  ادلثقفة_
إبراز دور زلمد ابن رحال الكبري يف اجملال الثقايف والتعليمي وتصديو للسلطات االستعمارية يف _

 . ابرز ادلواقف
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 : إشكالية الدراسة
    تكمن إشكالية ىذه الدراسة حول النخبة ادلثقفة اجلزائرية ودورىا يف زلاربة االستعمار 

الفرنسي الفكري،  من خالل نشاطاهتا الثقافية والتعليمية، وكذلك الدور الثقايف حملمد بن رحال 
 . أحد أفرادىا ادلتمسك باألصالة وادلعاصرة

 :   وتندرج حتت ىذه اإلشكالية الرئيسية عدة أسئلة فرعية أمهها
 . ما ىي عوامل ظهور النخبة  ادلثقفة؟ وفيما دتثلت تصنيفاهتا وبرارلها ؟_ 

 . فيما دتثل دور النخبة ادلثقفة يف مواجهة االستعمار؟ وما موقف فرنسا منو ؟ _ 
فيما دتثل دور زلمد ابن رحال واىم مواقفو من القوانني االستعمارية؟ وإىل أي مدى استطاع _ 

 .ابن رحال مواجهة االستعمار ثقافيا؟
 :حدود الدراسة

 واليت دتثل حياة ابن رحال، بدل خالذلا 1929_1858كانت دراستنا خالل الفًتة   
 . رلهودات كبرية يف اجملال الثقايف والتعليمي للنهوض باجملتمع اجلزائري

 : منهج الدراسة 
اعتمدنا يف دراستنا ذلذا ادلوضوع على ادلنهج التارخيي ادلالئم للدراسات التارخيية، وذلك من 

خالل اسًتدادنا لألحداث واجلهود اليت بدلتها النخبة ادلثقفة حملاربة االستعمار الفرنسي، وحتليل 
بعض مواقف وردود أفعال االستعمار من تلك اجلهود، كما استعنا يف بعض األحيان على أداة 

 . ادلقارنة دلعرفة أوجو الشبو واالختالف بني النخبة ادلثقفة
 :المصادر والمراجع المعتمدة

 :  ومن أجل اإلدلام بادلوضوع اعتمدنا على رلموعة من ادلصادر وادلراجع من بينها
، دلؤلفو عبد الرمحان اجلياليل، حيث استفدنا منو يف دور ابن رحال يف 5تاريخ اجلزائر العام،ج_ 

 .اإلدارة
 .الثورة اجلزائرية سنوات ادلخاض، دلؤلفو زلمد حريب والذي استفدنا منو يف برامج النخبتني_ 
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، دلؤلفو أبو القاسم سعد اهلل والذي تطرق فيو إىل موضوع النخبة 2احلركة الوطنية اجلزائرية، ج_ 
، والذي تناول فيو جانب كبري من حياة ابن 6بكل جوانبها، وكذلك تاريخ اجلزائر الثقايف، ج

 .رحال ودوره يف التعليم
كتاب سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر، لعبد القادر حلوش والذي أفادنا يف التعريف بالنخبة _

 .ودورىا يف احلركة الوطنية
كتاب آثار الشيخ البشري اإلبراىيمي، دلؤلفو أمحد طالب اإلبراىيمي والذي تناول فيو رلموعة _

 .من اخلصال والصفات اليت كان يتميز هبا الشيخ بن رحال يف خطاباتو وندواتو العلمية
 . وغريىا من ادلراجع ادلختلفة

 :الدراسات السابقة
    إن موضوع النخبة اجلزائرية ليس موضوعاً جديداً يف الدراسة يف وقتنا احلايل، لكن ما مييز 

دراستنا ىذه حول النخبة ىو التنوع يف تعريفاهتا وتصنيفاهتا، واألىم من ذلك شخصية زلمد بن 
رحال اليت مل صلد حوذلا دراسة سلصصة، وحىت إن كانت موجودة فهي نادرة أو غري منشورة، 

 :ومن بني الدراسات السابقة صلد
، دلؤلفها عبد العايل فضل واليت 1945_1830تطور أوضاع اجلزائر إىل بداية القرن العشرين _

 . أفادتنا يف جانب من حياة ابن رحال ودوره
إسهامات النخبة اجلزائرية زلمد بن أيب شنب منوذجا، دلؤلفها خولة بدرينة واليت استفدنا منها _

 .يف تصنيفات النخبة اجلزائرية
، دلؤلفها رابح فالحي واليت 1954_1908جامع الزيتونة واحلركة اإلصالحية يف اجلزائر _ 

 . أفادتنا يف شخصية زلمد عبده وزيارتو للجزائر
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 : خطة البحث

   عاجلنا موضوع ىذه ادلذكرة وفق خطة تضمنت مقدمة وثالث فصول، يتضمن كل فصل أربع 
مباحث، مث خادتة وقائمة ببليوغرافيا ورلموعة مالحق ذات صلة وثيقة بادلوضوع وفهرس 

 .للموضوعات

   عاجلنا يف الفصل األول مفهوم النخبة ادلثقفة اجلزائرية من خالل التطرق إىل تعريفها 
وتصنيفاهتا وبرارلها، باإلضافة إىل أىم العوامل الداخلية واخلارجية اليت سامهت وأثرت يف ظهور 

 .وتكوين النخبة اجلزائرية يف الفًتة ادلدروسة
   وتناولنا يف الفصل الثاين دور النخبة يف مواجهة االستعمار، وذلك بداية بنشاطات النخبة 

الثقافية والتعليمية، ودور كل من النخبة احملافظة والنخبة اجملددة يف احلركة الوطنية، وموقفها من 
 .بعض القضايا، وموقف االستعمار الفرنسي من نشاط ىذه النخبة

   أما الفصل الثالث فقد خصصناه لدراسة شخصية زلمد بن رحال، حيث عرفنا بدوره الفعال 
من خالل التطرق إىل نبذة عن حياتو ونشأتو ودراستو وصفاتو ووفاتو، مث دوره السياسي والتارخيي 

 .وكذلك دوره يف التعليم، ومواقفو من بعض القوانني االستعمارية
 :صعوبات البحث

 إن البحث يف موضوع تارخيي سياسي بصفة عامة، ويف موضوع النخبة وشخصية ابن رحال   
 :بصفة خاصة ليس باألمر السهل واذلني، فقد اعًتضتنا مجلة من الصعوبات أمهها

 .ندرة ادلصادر اليت تتناول موضوع النخبة ادلثقفة يف الفًتة ادلدروسة_ 
 .ندرة ادلصادر وحىت الدراسات حول شخصية ابن رحال_ 
 .وجود اختالف يف ادلراجع يف بعض التواريخ وصعوبة اقتناء الصحيح منها_ 
 . الضعف وعدم التمكن من ترمجة ادلصادر الفرنسية ادلتعلقة بادلوضوع_ 

      ويف األخري نتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساعدنا يف إدتام ىذا العمل، ونأمل أن تكون 
 .ىذه الدراسة بداية للتوسع يف مثل ىذه ادلواضيع
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 مع األساليب االستعمارية اً    اتبع االستعمار الفرنسي يف اجلزائر سياسة التفقري والتجهيل متاشي 
العامة اليت هتدف إذل متكني االستعمار من البقاء مدًة أطول يف البلدان اليت يعتدي عليها، 

 فاإلنسان بصف عامة  بدل أن يبحث عن وسائل ،وبالطبع كانت الثقافة احد العوامل ادلستهدفة
  وذلك من شانو أن يصرفو ،التثقيف وادلعرفة يبدأ أوالً يف البحث عما يسد رمقو وحيفظ ماء وجهو

. عن الوجهة الثقافية وىو ما يسعى إليو االستعمار

أّول  حالل زللها اللغة الفرنسية،إواللغة العربية و ذل زلاربة الثقافة القوميةإ االستعمار د    كما عم
خطوة  أقدم عليها يف ىدا اجملال ىو  االستيالء على معاىد الثقافة وادلساجد وادلدارس والزوايا و 

 مشغوالً حبروب م19ورغم أن االستعمار كان يف أواخر القرن  حّول معظمها إذل كنائس وثكنات،
إال أنو دل يغفل عن تأسيس مدارس فرنسية لنشر وتشجيع  االحتالل ومواجهة الثورات الشعبية،

اللغة الفرنسية ومقاومة الثقافة القومية العربية باعتبارىا من أىم العوامل اليت تساعد على  احتالل 
. 1البالد وإخضاع أىلها

االحتالل أدركت السلطات الفرنسية خطورة اللغة العربية ومدى مقاومتها للسياسة     ومنذ بداية 
االستعمارية، لذلك جلأت إذل زلاربتها والتضييق على أصحاهبا الراغبني يف تعليمها عن طريق 

 .2 خطريةإصدارىا عدة قوانني استثنائية وجائرة و

 مبجلس الشيوخ الفرنسي عن حالة التعليم يف اجلزائر قبل االحتالل فقد صرح أحد الفرنسيني    و
 أكثر انتشاراً وأحسن حاالً مما ىو 1830مما الشك فيو أن التعليم يف اجلزائر كان سنة "قائالً 

وتدعي بعض التقارير الفرنسية أنو يف بداية االحتالل كان عدد األشخاص اجلزائريني " عليو اآلن
 .% 40الذين يعرفون الكتابة والقراءة تفوق نسبتهم 

 اجلزائر ي التونسي الذي اتصل بكثري من مفيت1(مالشيخ بري) زار اجلزائر 1896يف عام     
إن "ومثقفيها وكان متحفظاً يف إبداء رأيو فيما خيص حالة التعليم والثقافة يف اجلزائر واكتفى بقولو 

 ."الثقافة يف اجلزائر شأهنا شأن تونس

                                                           
، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، 1954_1830سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية :  حيي بوعزيز1
 . 59 ،ص2007، (م_د)
  .60 نفسو، ص2
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      إال أن اخلراب الذي حل بادلؤسسات الثقافية وادلعاىد العلمية بسبب االستعمار الفرنسي،
 مدرسة ابتدائية عام 16دل يبقى سوى   متكن من إغالق ادلدارس وادلعاىد العربية،والذي
 .م1880

واستهدفت عملية التثقيف االستعماري يف رلملها غرس اإليديولوجية الكولونيالية لدى خنبة     
 على نشر اللغة الفرنسية بشكل زلدود مع التضييق على التعليم الشعيب ادلتمركز عملمن األىارل وال

 .2يف الزوايا

 فالتاريخ واللغة إما اضطهدت وإما اختفت،كما     والثقافة اجلزائرية عانت أيضا نتيجة االحتالل،
أما  بلغتهم،س أن ادلثقفني اجلزائريني فقدوا تدرجيياً االتصال مباضيهم نتيجة لفقدان الكتب وادلدار

 .3وقد كانت اللغة أكثر النُّظم الوطنية اجلزائرية معاناة ،لالفالحون فقد تركوا للخرافات واجلو

إن حالة  " قائالً 1901 حالة التعليم يف اجلزائر بعد زيارتو ذلا سنة 4(زلمد فريد)    ويصف 
التعليم يف اجلزائر سيئة جدا ولو استمر احلال على ىذا ادلنوال حللت اللغة الفرنسية زلل العربية يف 

 ظافاحلفال احلكومة تسعى يف  بل رمبا ال تدرس العربية بادلرة مع مضي الزمن، مجيع ادلعامالت،
ستمر قائالً ىجرت ربوع العلم أو.... اجلمعيات لفتح ادلدارس يؤسسون ىا وال تدع األىارل علي
وكادت تدرس معادل اللغة العربية ال ت دور الكتب وصارت الديار مرتعا للجهل واجلوبوخُخرّ 

بل أصبحت اللغة الفرنساوية ىي لغة  وتطرّقت إذل اللغة العامّية للكلمات األجنبية، الفصحى،
  5...."التخاطب يف العواصم مثل وىران و قسنطينة و عنابة وغريىا

:  سياسة فرنسا التعليمية

                                                                                                                                                                                
، دار كردادة للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1، ج2، ط1956 _ 1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة : خري الدين شرتة1
 .   69، ص(ت_د)
  .70، ص1 نفسو، ج2

 ، 1992، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،2،ج4، ط(1930 _ 1900)الحركة الوطنية الجزائرية : سعد اهلل أبو القاسم3
 . 60ص

من كبار  (1908)سياسي وأديب مصري، رئيس احلزب الوطين خلفا دلصطفى كامل  (1919 _ 1868): زلمد فريد 4
. 44 صالمنجد في اللغة و اإلعالمأنظر .ادلناضلني يف استقالل مصر ومن كتبو  تاريخ الدولة العثمانية 

  .64 ،ص1985، اجلزائر،(د_د)، جمعية العلماء المسلمين وأثرها اإلصالحي في الجزائر:أمحد خطيب 5



 مدخل 
 

9 
 

، كانت ة الفرنسية الثانيةإن السياسة التعليمية الفرنسية اليت بدأت تتشكل منذ عهد اإلمرباطوري    
 التعليم الفرنسي مكاهنا بني أوساط إحالل من البداية هتدف إذل القضاء على الثقافة الوطنية و
 وكان الغرض األىم من ذلك ىو حتويل ،معينة من السكان جلعلها ميدان جتربتها االستعمارية

وانتهجت احلكومة الفرنسية  سياسة ، اجملتمع اجلزائري إذل رلتمع فرنسي وإحلاقو مباشرًة بفرنسا
 ورأت يف ادلدرسة والتعليم أجنح وسيلة ،الفرنسة أسلوباً واإلدماج غاية لتحقيق أىدافها االستعمارية

 فأّسست ادلدارس العربية ،لتحقيق سياستها بدعوى إزالة األمية واجلهل ادلتفشيني بني اجلزائريني
 الفرنسية ومتت السيطرة على التعليم الديين ومؤسساتو ورجالو مع توجهيو حنو خدمة مصاحل فرنسا،

تنظم على أساس علمي إال يف عهد اإلمرباطورية، وكان الغرض من  دل غري أهنا دل تنتشر و
 1.تأسيسها سياسي أكثر منو تثقيفي

بعدىا شرعت يف تأسيس ادلعاىد العربية الفرنسية لنشر التعليم بني أبناء العائالت والفئات     
 بسبب ادلعارضة الشديدة من ذلك مدة أطول غري أهنا دل تستمر يف  العليا يف اجملتمع اجلزائري،

، 1870ودلا جاء احلاكم العام ادلدين دوفيقون وضع حد ذلذه ادلعاىد بعد سنة  قبل األوروبيني،
 . 2فألغى معهد اجلزائر وأحلقو بثانوية اجلزائر العامة إلرضاء  األوروبيني

    لقد تعددت أىداف السياسة التعليمية الفرنسية يف اجلزائر متمثلة يف التجنيس واإلدماج 
وحاولت فرنسا حتقيق اإلدماج مبختلف الطرق والوسائل لطمس  اخل،...والفرنسة والتنصري

إال أهنا سامهت بذلك يف خلق أو ظهور فئة أخرى أطلق عليها  الشخصية اجلزائرية واذلوية العربية،
".  مجاعة النخبة"ما عُخرف ب 

باحلضارة منبهرًة     ورأت فرنسا أنو من األفضل تشجيع خنبة مثقفة يف صفوف األىارل لكوهنا 
فلقد تبني ىذا الرأي  الفرنسية وستكون الدليل اذلادي للجماىري الصامدة أمام اإلغراءات الفرنسية،

                                                           
. 48_47، ص1999، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، دار األمة، الجزائر: عبد القادر حلوش 1
  .49 نفسو، ص2
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للكثري من ادلفكرين يف الوطن األم خصوصاً أولئك الذين دل يروا أي تناقض بني مصاحل فرنسا 
 .1 ومصاحل األىارل

                                                           
 2007اجلزائر، حاج مسعود بكلي، دار القصبة، ،ر، ت1962_1880النخبة الجزائرية الفرانكفونية :  غي بريفيلي1

 .119ص



 

 

 

       

 

      

 .مفهوم النخبة المثقفة:   أوًال 

 .تصننفثت النخبة:         ثانثًال 

 .براثمج النخبة:         ثلثثًال 

 .عوامل ظهو  أتكوين النخبة:        اببثًال 
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 :مفهوم النخبة المثقفة الجزائرية: المبحث األول
رغم اغبصار الذي فرضتو فرنسا على اعبزائر لعزؽبا عن بقية األقطار العربية اإلسالمية وامتدادىا       

 القرن العشرين بدأت اعبزائر تعيش حركة فكريّة شبو متواصلة مع األقطار منذ مطلعفإنو  اغبضاري،
اإلسالمية سواًء عن طريق الطلبة الذين أُرسلوا للدراسة يف جامع الزيتونة واألزىر واعبامعات اإلسالمية 

 أو عن طريق الدعوات ،األخرى والذين حاولوا إحياء الشُّعلة اليت أطبدىا االستعمار يف نفوس األّمة
 ؿبمد عبده اليت تركم أثراً بالغاً يف اعبزائر يف شىت كدعوة  ةاإلصالحّية اليت قامم يف البالد اإلسالممّ 

أو عن طريق اإلصالحات الفردية اليت قام هبا يف اعبزائر بعض العلماء  النواحم واجملاالت وخاصة الثقافية،
 .1 "بالنخبة"، وىم الذين نعٍت هبم أو نسميهم ةاؼبتحمسُت واؼبتفاعلُت مع حركة اإلصالح اإلسالمم

: تعريف النخبة

ثريات الشبان اؼبتخرجُت " أهنا م أن يعرر صباعتو قائالً 1911 حاول أحد أعضاء صباعة النخبة سنة     
أن يصعدوا فوق اعبماىَت وأن يضعوا أنفسهم يف  من اعبامعات الفرنسية والذين كانوا قادرين بأعماؽبم،

". مصار ناشري اغبضارة اغبقيقيُت

( Evolués)أو اؼبتطورين  (Intellectuelles)أو اؼبثقفُت (l'elite)ويقصد جبماعة النخبة      
من تعلموا يف اؼبدارس الفرنسية وتأثّروا بالثقافة األوروبية وانبهروا دبظاىرىا _وىم أظباء رافقم كلمة النخبة _

وىذا خالفاً للنخبة  ،روتقاليدىا واقتنعوا بعظمة فرنسا وقّوهتا، واعتبارىا صاحبة اغبّق الّشرعم يف اعبزائ
 .2التقليديّة اليت حافظم على انتمائها اغبضاري

أهنا صباعة من الناس تتميز بتفوقها العلمم والثقايف واالجتماعم، وأحياناً على ويعرفها بشَت بالح      
بقّوهتا االقتصادية واؼبالية، وبسلطتها أو نفوذىا السياسم ، فهم الفئة اؼبرّشحة لريّادة األّمة وقيادهتا كبو 

       .3اإلصالح والّتنوير واغبريّة

                                                           
. 138ص اؼبرجع السابق،:غم بريفيلم1
 . 251اؼبرجع السابق، ص: عبد القادر حلوش2
. 329، ص2006، دار اؼبعرفة ،اعبزائر، 1 ،ج1989_1830تاريخ الجزائر المعاصر :  بشَت بالح3
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 الذي كان مديراً للمدرسة اعبزائرية اإلسالمية بتلمسان فلم يتفق 1أما اؼبستعرب الفرنسم جورج مارسم     
مع ىذا التعريف للنخبة اعبزائرية، فهو ال يعترب النخبة تلك األقلية من اؼبوظفُت واحملامُت والصحافيُت 

 صبعوا بُت الثقافة العربية والثقافة الفرنسية، والذين  بأهّنمولكن أولئك اعبزائريُت الذين يعرفون واؼبعلمُت،
 .2يُعرفون يف نفس الوقم عن مؤلفم العصر اإلسالمم الذىيب وعن كتاب الًتاث الفرنسم 

وقد كانم ىذه النخبة اؼبسلمة اليت زبّرجم من اؼبدارس واؼبعاىد الفرنسية وتفرنسم ثقافًة وتفكَتاً      
أن يف اعبزائر ظهرت على سطح "ويذكر ألربت حوراين يف كتابو  وسلوكاً، وانقطعم صلتها باللغة العربية،

اؼبقاومة العميقة والدائمة لالستعمار الفرنسم الذي مازال يعرب عن نفسو بكلمات تقليدية حركة صغَتة من 
إصالح مايل  تعليم بالفرنسية، اعبزائريُت الشّبان على األُسس ذاهتا من األفكار والنوع نفسو من اؼبطالب،

 .3وقضائم، توسيع اغبقوق ضمن اإلطار القائم

وإذا كان اؼبصطلح قد انتشر يف القرن العشرين خاصًة لُيغطم نشرات الصحف وغَتىا، فالصحافة      
الفرنسية جبميع أشكاؽبا وألواهنا، والدوائر السياسّية الفرنسّية ىم اليت أطلقم اسم النخبة على صباعة من 

وتشجيعاً ؽبم ؼبواصلة السَت يف طريق اإلدماج واؼبطالبة باعبنسية  الناس سبييزاً ؽبم عن بقية أفراد اجملتمع،
الفرنسية فهم الوحيدين القادرين على التأثَت على زمالئهم وإخواهنم،كوهنم يبلكون قّوًة فكريّة وثقافية 

بل ويف طليعتو وهبذا يصبحون حبق الوسطاء النشطُت والفعليُت بُت  ذبعلهم يف الّصف األول من اجملتمع،
 .4اجملموعتُت اؼبتباعدتُت ثقافّياً ودينياً 

كانم النخبة تعٍت اصطالحا يف اعبزائر أولئك اؼبثقفُت الواعُت بدورىم السياسم والوطٍت يف وقم      
غلبم فيو األمّية واعبهل على سائر أفراد اجملتمع، وتعٍت أيضا زبدة اجملتمع أو خياره على اإلطالق يف الرأي 

   .5واغبّجة على فساد النظرية وإصالحها

 

                                                           
: عبد القادر حلوش: أنظر. 1928 ماي 20وتويف يف باريس  ،1876 مارس 11ولد يف مدينة رين  مشرر فرنسم، :جورج مارسم1

 .250اؼبرجع السابق، ص
 .159ص ،2اؼبرجع السابق، ج: سعد اهلل2
 .379ص، 2007، تر،ؿبمد الصغَت بناين،عبد العزيز بوشعيب، منشورات دحلب، األمة الجزائرية نشأتها وتطورها: ؿبفوظ ظبايت3
. 252اؼبرجع السابق،ص : عبد القادر حلوش4
  . 271 ،ص2013 ،دار اؽبدى، اعبزائر، 2، جتاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: عبد الكرًن بوصفصار 5
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. تصنيفات النخبة الجزائرية: المبحث الثاني
 فهناك من قّسمها إىل قسمُت، النُّخبة اعبزائرية، وتقسيم تصنيفحول اختلف الكثَت من الكتاب     

 : قبد ما يأيتومن بُت ىذه التقسيمات وىناك من قّسمها إىل ثالث أقسام،

: إىل كتلة احملافظُت وصباعة النخبةىناك من قسمها - 1

تعٍت بقاء اغبالة الراىنة ؼبعارضة " احملافظية"يتفق العلماء على أن يف اعبزائر كلمة : كتلة المحافظين_أ
أما على اؼبستوى الثقايف فإن احملافظية  والتجنيس والتجنيد اإلجباري يف اعبيش الفرنسم، األفكار الغربية،

ومن اعبهة السياسية كانم تعٍت  والتعليم والقيم القديبة، اعبزائرية كانم تعٍت اإلبقاء على النظم اإلسالمية،
اإلذعان إىل إرادة اهلل حىت ربدث معجزة زبلص اعبزائري من الرومم،كانم ىذه الكتلة تتكون من اؼبثقفُت 

وبعض اإلقطاعيُت واؼبرابطُت وقد كان بعض  ،1التقليديُت أو العلماء ومن احملاربُت القدماء ومن زعماء الدين
وفبثلُت نيابيُت معينُت ومصلحُت يؤمنون باعبامعة اإلسالمية وأفكارىا، وقد تكونم ىذه  ىؤالء معلمُت،

من أبرز أعالمها  الطبقة يف اؼبدارس القرآنية واؼبدارس العربية الفرنسية مث يف بعض جامعات الشرق األدىن،
. والشيخ بن رحال وغَتىم مولود بن موىوب، ،3عبد اغبليم بن ظباية ،2عبد القادر اجملاوي

 تتكون ىذه النخبة من احملامُت والصحفيُت واؼبعلمُت وبصفة عامة ىم أولئك اعبزائريُت :جماعة النخبة_ب
وأرادت ىذه النخبة أن ربول اجملتمع اعبزائري إىل ؾبتمع                                                                                                                                                                         الذين صبعوا بُت الثقافة العربية والثقافة الفرنسية،

فهم وبسنون اللغتُت  ىم فقد شعروا بأهنم قطعوا من بقية اجملتمع الذي كان غريبا عنهم،م ونظرا لتعلم،أورويب
فكانوا يشعرون  أي تلك اعبماعة اليت كل من اغبضارة العربية والفرنسية، وينتمون إىل الطبقة اؼبثّقفة،

                                                           
 . 158، ص2اؼبرجع السابق ،ج:  سعد اهلل1
 ولد بتلمسان، درس باؼبدرسة اغبكومية كان مؤلفا وأستاذا وإماما مصلحا يف أكثر اغباالت، (1914_1848): عبد القادر اجملاوي2

، اؼبؤسسة 2، طصوت الجزائر في الفكر العربي الحديثعمر بن قينة، )أنظر .حيث أحدث تأثَتا كبَتا بدروسو وؿباضراتو العامة
  .73ص ،2012الوطنية للفنون اؼبطبعية، اعبزائر،

مبط حياتو وثقافتو جعلم منو شخصية  بارعة يف أداء مهامو جبانب شخصيات وشيوخ  (1933_1866): عبد اغبليم بن ظباية3
جياليل )أنظر . ،كان منشغال حبال معاصريو باالضطرابات الناذبة عن فرض التجنيد اإلجباري 20مشهورين يف العقود األوىل من ق 

 عمر اؼبعراجم، اؼبؤسسة الوطنية لالتصال واإلشهار والنشر، اعبزائر، :، تر1950_1850بروز النخبة المثقفة الجزائرية : صاري 
 . 45 ، ص2008
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وبالنقص بالنظر إىل اجملتمع الفرنسم ونتيجة لذلك ضاعوا بُت  بالكمال بالّنظر إىل اجملتمع اعبزائري،
 .1اجملتمعُت

: قّسمها إىلوىناك من - 2

ومن احملاربُت القدماء ومن زعماء الدين  وىم اليت تتكون من اؼبثقفُت التقليدين، :النخبة التقليدية-أ
وتكّونم صباعة النخبة التقليدية يف اؼبدارس القرآنية واؼبدارس العربية   وغَتىم،2والطرق الصوفية واألعيان

 وكذا يف بعض اؼبدارس واؼبساجد واعبامعات خارج القطر اعبزائري، الفرنسية واؼبدارس اإلسالمية اغبكومية،
. أي يف كل من اؼبغرب وتونس واؼبشرق العريب عموماً 

وىم الذين تكلموا اللغة الفرنسية وىجروا لغتهم العربية   ظهرت يف القرن العشرين،:النخبة الجديدة-ب
وعاشوا مع الوسط األورويب واحتّكوا بو احتكاكاً واسعاً، وأرسلوا أبنائهم إىل اؼبدارس الفرنسية إلخراجهم 
على الطريقة الفرنسية، وإلعطائهم تكويناً شبيهاً دبا أخذوه يف تلك اؼبدارس ،كما أهنم كانوا شغوفُت بأن 

 دوراً وطنياً لتطوير اجملتمع اعبزائري التقليدي ذو الطابع الشرقم إىل ؾبتمع متقدم ذو طابع غريب، يؤدوا 
متحّدين بذلك صباعة النخبة  كثَت من األحيان من نساء فرنسيات وأوروبيات،الولبلوغ غايتهم تزّوجوا يف 

 .3التقليديّة الذين اعتربوا أن عملهم ىذا كفراً وارتداداً عن الّدين اإلسالمم

 :  ىناك من قّسمها إىلو- 3  

تتكون من صباعة ؿبافظة وسلفية وتقليدية، ومن بُت أىم : كتلة المثقفين ثقافة عربية إسالمية محضة-أ
أىدار ىذه النخبة ىو احملافظة على الشخصّية العربية اإلسالمية للجزائر، وشعبها ومقاومة االستعمار 

 .دبختلف الوسائل

 من ظبات ىذه النخبة الّتنكُّر دائما للثقافة الوطنية العربية :كتلة المثقفين ثقافة فرنسية محضة-ب
وتدىور  وأسباب زبّلف اجملتمع اعبزائري، وربميلها ظلماً وعدواناً، واهّتامها بالركود واػبمول، اإلسالمية،

. أوضاعو االقتصادية واالجتماعية

                                                           
 . 159_158ص ،2ج ؼبرجع السابق،ا: سعد اهلل1
  .240ص ،2010، راعبزائ دار كردادة، ،1954_1830منطلقات الحركة الوطنية :  عبد النور خيثر2
  .270اؼبرجع السابق، ص:  عبد القادر حلوش3
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  من ظباهتم الّتمّسك باألصالة الوطنية اعبزائرية من جهة،:كتلة المثقفين ثقافة مزدوجة فرنسية وعربية-ج
ومن إهبابيات ىذه النخبة أهنا كانم رباول أن تُقّرب  واالستفادة من الثّقافة الغربية اؼبتطورة من جهة أخرى،

 .1السابقتُت بُت الفئتُت

        ويذكر الدكتور بوصفصار يف تصنيف النخبة فيقسمها إىل اؼبثقفُت اعبزائريُت بالثقافة الفرنسية 
اؼبتخرجُت من اؼبعاىد واعبامعات الفرنسية، واؼبثقفُت اعبزائريُت بالثقافة العربية واؼبتخرجُت من اؼبدارس 

والذين سانبوا بأقالمهم وأطروحاهتم العلمية والسياسية والثقافية يف النهضة اعبزائرية خالل  واؼبعاىد العربية،
   .2العقود األوىل من القرن العشرين

 :برنامج النخبة الجزائرية: المبحث الثالث
 تظهر النخبة مواقفها السياسية واالقتصادية ومعارضتها للسياسة الفرنسية بوضوح إال يف عام      مل  

 من أجل اغبصول على بعض اغبقوق، م، بعد أن ضغط الشُّبان اعبزائريُت على السُّلطة االستعمارية،1908
وبذلك نرى  وكانوا بعيدين عن اؼبطالبة باالستقالل عن الوطن األم اعبزائر، تتلخص ؾبملها حول اؼبساواة،

وكانم  وترى العدّو األول ىم الكولون، أن النخبة كانم تثق يف اغبكومة الفرنسية يف باريس ووعودىا،
، وتضمن 3ومل يكن ال متطرفاً يف النظرة وال صعباً يف الطبيعة طريقة صباعة النخبة يف تطبيق برناؾبهم بسيطة،

: الربنامج مايلم

: النخبة المحافظة_ 1

.  إىل العمل دببادئ الشريعة اإلسالمية فيما ىبص شؤون اؼبسلمُت السيما األحوال الشخصيةتدع_ 

.  ضرورة احًتام العادات والتقاليد اػباصة باجملتمع اعبزائري_ 

 .4إلغاء قانون التجنيد اإلجباري اؼبفروض على أبناء األىايل _ 

                                                           
مذكرة ماسًت يف التاريخ اؼبعاصر  ،1929 _1869إسهامات النخبة الجزائرية الثقافية محمد بن أبي شنب نموذجا :  خولة بدرينة1

 .      38ص ،2013_2012جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة،  شعبة التاريخ، ،قسم العلوم اإلنسانية،
  .271ص ،2ج اؼبرجع السابق،: عبد الكرًن بوصفصار 2

 . 180ص ،2اؼبرجع السابق، ج: سعد اهلل 3
   .103ص ،2007اؼبؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع،  ،1962_1830مختصر وقائع وأحداث تاريخ الجزائر  :  الفرحم بشَت4
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. تعميم وتطوير اللغة العربية واغبفاظ عليها يف األوساط احمللية_ 

. التأكيد على االنتماء إىل األمة دبفهومها اإلسالمم ونفم االنتماء الطبقم_ 

. وفصل الدين عن الدولة وعدم تدّخل السلطات الفرنسية فيو ضرورة التمسك بالدين اإلسالمم،_ 

عملوا على تشجيع كبار التجار وحثهم على إدخال مفاىيم وأساليب النظام الرأظبايل يف نشاطاهتم _ 
.  االقتصادية

 .1ؿباربة الطرق الصوفية اؼبتواطئة مع االستعمار الفرنسم_ 

: النخبة الجديدة االندماجية_ 2

.  القوانُت االستثنائية واحملاكم الردعية واالضطهادات لغاءإ_ 

. توزيع عادل للضرائب_ 

. نشر التعليم الفرنسم والثقافة األوروبية لتطوير اجملتمع اعبزائري_ 

. وضع برنامج خاص لتعليم اعبماىَت اعبزائرية موضع التنفيذ والتطبيق_ 

. اغبق يف اؼبواطنة الفرنسية بالنسبة للذين أدو اػبدمة العسكرية_ 

 .2إصالح النظام القمعم_ 

. تسهيل اؽبجرة كبو فرنسا_ 

. تطبيق القوانُت الفرنسية على اعبزائريُت_ 

 

 .1سبثيل نيايب حقيقم للجزائريُت يف اجملالس اعبزائرية والربؼبان الفرنسم_ 

                                                           
 . 121ص  ، 2006،ر، اعبزائ(د_د)تر قبيب عياد وصاحل اؼبثلوثم،  ،ضالثورة الجزائرية سنوات المخا: ؿبمد حريب1
عامل اؼبعرفة للنشر والتوزيع،  ،1940_1925 مواقف الحركة اإلصالحية الجزائرية من الثقافة الفرنسية : بشَت بالح 2

 .  331_330ص ،2013اعبزائر،
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. توزيع متساوي للميزانية بُت كافة سكان اعبزائر_ 

يف العيش والثقافة وطريقة         إّن حياة ىذه النخبة  كانم قائمًة على أساس الفكر الغريب يف كل شمء،
حيث ظهرت عبنة  كما كانم صباعة النخبة ترغب يف ربويل اجملتمع اعبزائري إىل ؾبتمع غريب، العمل،

ُمطالبًة بتخفيض  م مقدمة مذكرة إىل الرئيس بوانكريو،1912 جوان 26 يف 2الدفاع عن مصاحل اؼبسلمُت
 .3مدة اػبدمة العسكرية إىل سنتُت بدل ثالث وغَتىا من اؼبطالب 

وباختصار فقد طالبم صباعة النخبة ىذه بالّتجنيس الكامل واإلدماج وغَت ذلك من اإلجراءات اليت        
وكل ما فعلوه طالبوا من فرنسا تنفيذ كل ما كتبتو على الورق خبصوص  ذبعل اعبزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا،

وإذا كانم اعبمهورية الثالثة قد  فإذا كان القانون الفرنسم قد أعلن أن اعبزائر مقاطعة فرنسية، ،راعبزائ
فإن صباعة النخبة قد طالبوا بتحقيق ىذه  أوضحم أهنا تفضل اإلدماج الكامل ؽبذه اؼبقاطعة يف فرنسا،

       .4القوانُت على اعبزائر

  :تكوين النخبة المثقفةظهور وعوامل : المبحث الرابع    
 ،ةوليد صدرمل يكن إّن موضوع النخبة اؼبثقفة يف اعبزائر أو ظهور صباعة من العلماء واؼبصلحُت       

 م19 رنقالبل كانم ىناك عوامل ودوافع أثّرت بشكل كبَت على فكر ووعم  شّبان جزائريُت هناية فحسب 
ومن  ،اً دورا بارزا يف ظهور فئة من اؼبثقفُت عملوا على ؿباربة االستعمار ثقايف أّدت ،20م رنقالوبداية 

: ضمن ىذه العوامل مايلم

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 .122 السابق، ص صدرامل : ؿبمد حريب1
يف االجتماعات  حزب سياسم قدم نشاطات عامة وخاصة يف ضبلة معارضة التجنيد اإلجباري،:عبنة الدفاع عن مصاحل اؼبسلمُت 2

والعرائض واؼبظاىرات اليت انتشرت يف صبيع أكباء الوطن زيادة عن الوفود لفرنسا كانم بتأثَت ىذه اغبركة أصيبم بنكسة انقسامها ربم 
 الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر:عبد الرضبان بن العقون ):أنظر.تأثَت هتاون اؼبتفرنسُت بقضية اعبنسية اعبزائرية 

. 40ص ،2008 اعبزائر، منشورات السائحم، ،1،ج2ط ،1936_1920
 .  151، ص(ت_د) اعبزائر،  القافلة للنشر والتوزيع، ،تاريخ الجزائر مما قبل التاريخ إلى غاية االستقالل: صاحل فركوس3
 .351، ص1984اعبزائر،  ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،كتاب الجزائر:  اضبد توفيق اؼبدين4
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:  المدرسة الفرنسية_ 1

وخاصًة النخبة ذات اؼبستوى  ،رعترب موضوع النخبة إحدى اؼبهام الرئيسية للمدرسة الفرنسية يف اعبزائ ي     
 والنخبة اؼبتوسطة التعليم ىذه، ،راؼبتوسط اليت أوكلم ؽبا مهمة بث الدعاية للنفوذ الفرنسم وتدعيمو باعبزائ

. تتكون أساساً من اعبزائريُت اؼبلتحقُت بقسم اؼبعلمُت دبدرسة بوزريعة

 النخبة اعبزائرية  تكّونم يف اؼبدارس الثانوية الفرنسية العربية اليت أنشئم بعد أنويرى بعض الباحثُت       
م وغَتىا من اؼبعاىد الفرنسية، اليت منحم النخبة مدخال إىل الثقافة األوروبية، حيث تأّسسم 1850

 .1(....نادي التقدم_ الرشيدية_ اعبمعية التوفيقية)اعبمعيات والنوادي من قبل خّرجم ىذه اؼبدارس 

إال أهنا كانم ذات صلة  ،ةم تأّسسم اعبمعية التوفيقية ولكّنها يف ؿبيط  أكثر فرنس1911ويف عام      
ىذه  ومن ىنا فالنخبة اعبزائرية تعود يف ظهورىا إىل سياسة فرنسا التعليمية يف اعبزائر، بالثقافة الشرقية،

السياسة اليت عزلم اعبزائر عن ثقافتها العربية اإلسالمية، وأعطتها مقادير ؿبددة من الثقافة الفرنسية بالقدر 
. الذي يتماشى مع ـبططاهتا االستعمارية

: م1903  عامزيارة محمد عبده للجزائر_ 2

م أنبيًة كبَتًة يف هنضتها من مقتضى أنو يبثل 1903 إىل اعبزائر عام 2لقد كان لزيارة الشيخ ؿبمد عبده     
أنو عندما '' تاريخ اإلمام عبده''حيث يذكر رشيد رضا يف كتابو  ،3أكرب شخصية دينية يف العامل اإلسالمم

كونتو ؾبلة اؼبنار فقال1903زار اعبزائر وتونس يف صيف  ومن خيار العلماء ... ''م، وجد ؽبم حزباً دينيا ً
 .4والشيخ عبد اغبليم بن ظباية من اعبزائر الشيخ ؿبمد خوجة من تونس،

ؾبلة العروى الوثقى، وبكتبو األخرى التأثَت الكبَت يف نفوس اؼبثقفُت يف فضل حيث كان للشيخ عبده ب     
اعبزائر، يف صدر النهضة وشباهبا وأّدى ذلك إىل انقسامهم يف التعبَت عن توّجهاهتم حول ىذه حول ىذه 

                                                           
 . 264 _260 صاؼبرجع السابق، ص:  عبد القادر حلوش1
 م،1882اشًتك يف ثورة عرايب سنة  م ،احد تالميذ اؼبصلح الكبَت صبال الدين األفغاين،1849ولد بقرية شبشَت دبصر سنة : ؿبمد عبده2

. م 1905تويف عام  وسار على هنجو يف اإلصالح، نفم إىل مصر بعد فشل اؼبعركة، اشًتك مع أستاذه األفغاين يف إصدار ؾبلة،
 .   09، ص(ت_د) ،ردار مدين، اعبزائ ،صفحات من إسهامات جمعية العلماء المسلمين في النهضة الحديثة:ؿبمد بن ظبينة):انظر

قسم  شهادة ماجستَت يف تاريخ اغبديث واؼبعاصر، ،1954_1908جامع الزيتونة والحركة اإلصالحية في الجزائر :  رابح فالحم 3
 .  26م، ص2008 _2007قسنطينة، جامعة منتوري، التاريخ ،كلية العلوم اإلنسانية،

 .  205ص اؼبرجع السابق،:بشَت بالح 4
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فشّكلم النخبة ثالث تيارات فالتيار األول سبثل يف كتلة احملافظُت الذين ذباوبوا مع ما دعى إليو  الزيارة،
 والذين كانوا أقرب من الشيخ ،أما التيار الثاين الذي مثلو ؾبموعة من اؼبؤمنُت باغبداثة الشيخ ؿبمد عبده،

وفيما ىبص التيار الثالث الذي ضم أعيان وشخصيات لببوية ذات تكوين غريب حدث بينها وبُت  عبده،
إذ اعًتض أضبد بن بريهمات على زبلم اؼبتورطُت عن شخصيتهم وىويتهم و  الشيخ عبده نقاشاً ساخناً،

 .1نادى باإلدماج

     لقد كانم زيارة الشيخ ؿبمد عبده عبارة عن استمرار لنشاط النهج اإلصالحم، والذي شبّنو الشيخ 
وأّكد على ضرورة مواصلتو واالىتمام بالبناء والتعليم واالبتعاد عن السياسة واػبوض فيها، ألهنا بعيدة عن 

ربقيق أىدار وآمال الشعوب، هبذا الفكر تشّبع ىؤالء العلماء الذين كان شغلهم الوحيد كيفية البناء 
 .والنهوض بالفرد واإلنسان يف اعبزائر

: الهجرة الجزائرية_ 3

لقد لعبم اؽبجرة دوراً كبَتاً يف التأثَت على تنمية الّشعور الوطٍت عند اؼبهاجرين اعبزائريُت ،الذين ىاجرو      
إىل فرنسا ودول اؼبشرق العريب بسبب ما تعّرضوا لو يف بلدىم من طرر االستعمار الفرنسم الذي حرمهم 

، وقد بلغم البعثات العلمية اليت سبكنم بصفة فردية وبطرقها اػباصة من 2من حقوقهم السياسية واؼبدنية 
مث عادت بعد ذلك  اػبروج من اعبزائر والذىاب للدراسة يف مصر وتونس أو اغبجاز وسوريا وكذلك اؼبغرب،

إىل اعبزائر لتؤدي دوراً بالغ األنبية يف بعث اليقظة العلمية يف نفوس النخبة واليت هنضم هبا اعبزائر هنضتها 
 .3الفكريّة الكبَتة

ومن خالل تأثّرىم حبركات الوعم القومم يف اؼبشرق وأوروبا وتلك اغبركات اليت نشطم يف القرنُت      
فاؽبجرة كانم فراراً من جور وطغيان االستعمار الفرنسم وطلبا للعلم واؽبرب من التجنيد  ،م20 وم19

                                                           
  .242ص اؼبرجع السابق،:  خيثر عبد النور1

  .120 ،ص2اؼبرجع السابق ،ج:  سعد اهلل2
اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر،  ،1939_1919الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية : عبد اغبميد زوزو3
. 46، ص1985 
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فلقد دعمم ىذه اؽبجرة أواصر الروابط الدينية واللغوية والثقافية بُت أبناء اعبزائر  اإلجباري يف نفس الوقم،
 .1وإخواهنم يف تلك األقطار اليت كانم تعمها حينذاك الدعوة إىل اعبامعة اإلسالمية

:  الجامعة اإلسالمية وأفكار جمال الدين األفغاني_ 4

     كان للجامعة اإلسالمية الدور الكبَت يف ظهور فئة من اؼبثقفُت والعلماء اؼبصلحُت يف دول اؼبشرق 
 2واؼبغرب العريب وكان للجزائر حظاً يف ذلك ،فمن خالل اعبامعة اإلسالمية اليت تبناىا صبال الدين األفغاين

تضامن بُت اؼبسلمُت الوتبناىا بعده ؿبمد عبده ورشيد رضا، واليت كانم تدعوا إىل  (1897_ 1838)
من أجل ربقيق الوحدة والقّوة يف مواجهة اغبركة االستعمارية ،وكانم مبادئها تقوم على اإلصالح الديٍت 

وقد وصل تأثَت ىذه اعبامعة إىل اعبزائر فحملم النخبة راية اإلصالح على منواؽبا ،وقدمم  واالجتماعم،
كما شّجعتهم إىل اؽبجرة كبو اؼبشرق  ؽبم تصورات وأفكار جديدة من خالل الكتب واجملالت الواردة،

 أفكار عبد الرضبان الكواكيب وطروحاتو دوراً يف ذلك السيما من خالل كتابو الثائر أدتالعريب ،كما 
 .3''طبائع االستبداد ومصارع االستعباد''اؼبعنون ب

 م ليقوي اإلحساس باػبطر بُت أبناء األمة اإلسالمية،1911    وجاء الغزو اإليطايل لطرابلس الغرب عام 
م كل 1912وفرض اغبماية اؼبزدوجة يف اؼبغرب األقصى  م،1908باإلضافة إىل االنقالب العثماين عام 

.    الوعم الثقايف والفكري لدى النخبة اعبزائريةةىذه العوامل زادت من بلور

: ظهور فئة من العلماء والمصلحين_ 5

حيث سبثل جهود      ومن أشهر ىؤالء الشيخ عبد القادر اجملاوي والشيخ عبد اغبليم بن ظباية وغَتىم،
يف ظل قسوة الظرور احمليطة هبم  دبا كانوا يسهمون بو،اعبزائرية لنهضة لىؤالء العلماء اإلرىاصات األوىل  

                                                           
منشورات وزارة اجملاىدين، اعبزائر  ،5ط ،الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح اإلسالمي والتربية في الجزائر: رابح تركم1
.  138ص م،2009،
أسس صبعية  ذبول يف ـبتلف أرجاء العامل فزار مصر واؽبند وتركيا وغَتىا، م،1839ولد يف قرية أسعد أباد سنة :  صبال الدين األفغاين2

  .(.10اؼبرجع السابق ،ص:ؿبمد بن ظبينة ): انظر.م 1897تويف بًتكيا عام  العروى الوثقى وأصدر ؾبلة باظبها،

. 138اؼبرجع السابق، ص:  رابح تركم3
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يف إصالح العقيدة الدينية ودعوة الشعب إىل احملافظة على مقومات شخصيتو وتوجيو أنظاره إىل األخذ 
. 1بأسباب العلم واإلفادة

: سياسة جونار األهلية_ 6

وجعلهم أداًة إهبابية لبّث رسالة      كان يهدر من ورائها إىل جلب طبقة اؼبثقفُت إىل فرنسا من جهة،
اليت مل تنل اعبزائر إال جوانبها السلبية وسط اعبزائريُت من جهة أخرى، وأمر جونار بنشر '' اغبضارية''فرنسا 

وعمل على تشجيع إحياء فن العمارة اإلسالمم  أعمال جزائرية إسالمية وقررىا على اؼبدارس التابعة لفرنسا،
التخفيف من حّدة الضرائب اؼبفروضة على اعبزائريُت ونشر إىل وبعث الًتاث اؼبكتوب، و دعى كذلك 

و دعى إىل تشييد ؾبموعة من  و تقليد أعيان اعبزائر مناصب ؿبًتمة، ـبتلف كتب الًتاث العريب اإلسالمم،
م ومبٌت الربيد اؼبركزي ومقر والية 1909اؽبياكل على مبط العمارة العربية اإلسالمية مثل جامعة اعبزائر 

،لذلك تقّرب من طبقة اؼبثقفُت التقليديُت وشّجعهم على القيام دبهمتهم التقليدية كإقامة الدروس يف 2اعبزائر
 .3ؿباولة تثبيم السيطرة الفرنسية على اعبزائر، واؽبدر من ذلك كلو ىو اؼبساجد وغَتىا من األعمال

: قانون التجنيد اإلجباري_ 7

    ٌخيَِّل لفرنسا من خالل جهودىا العسكرية والتعليمية أهنا قادرة على تسخَت اعبزائريُت يف كل مشاريعها 
م القاضم بتجنيد اعبزائري يف اعبيش 1912 فيفري 03ذلك أصدرت مرسوم يف لو وطموحاهتا التوسعية،

حيث القى معارضًة شديدًة يف أوساط الشعب  الفرنسم إلزامياً مقابل مبلغ زىيد وؼبدة ثالث سنوات،
والقم الظاىرة  ، واؽبجرةالوفود و أسلوب العرائض الشغب يف الشوارع،:وازبذت أربعة أشكال  ،4اعبزائري

األخَتة ترحيبا كبَتا  أدت إىل رّدة فعل جزائرية عنيفة ؼبقاومة ىذا القانون، وقد كان للنخبة موقف من ىذا 
 .5 االقانون من بينهم الشيخ بن رحال وىذا ما سنتطرق إليو الحق

 

                                                           
  .46_45اؼبرجع السابق،ص :  جياليل صاري1

 .119ص ، اؼبرجع السابق،تاريخ الجزائر المعاصر: بشَت بالح 2
 .70 ص ،اؼبرجع السابق:  عبد القادر حلوش3
. 173ص ،1994اعبزائر،  ، منشورات اؼبتحف الوطٍت للمجاىد،قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: صبال قنان4
 . 42_41، ص 2015، ر، دار اؼبتعلم، اعبزائدراسات وأعالم في تاريخ الحركة اإلصالحية الجزائرية:  ضبيدي  أبو بكر الصديق5
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:  الثقافية والنوادي والجمعياتظهور الصحافة_ 8

وعرفوا بذلك الصحافة اؼبكتوبة وأدركوا أنبيتها يف      تعّرر اعبزائريون على أساليب جديدة يف الكفاح،
إبالغ الصوت اعبزائري للرأي العام الداخلم واػبارجم يف ظل معاناة اعبزائريُت من ضبالت الصحافة 

فظهرت العديد من  ،1وتشويهها للحقائق وغرس األفكار الغريبة يف اجملتمع اعبزائري وتشتيتو الفرنسية،
 ،(1894_1893)جريدة اغبق:  منهام20رنقال مطلع م19 رنقالالصحف والنوادي واعبمعيات هناية 

، 1908، ؾبلة اعبزائر 1907_1906 2جريدة اؽبالل ،1909جريدة اإلسالم  ،1904جريدة اؼبصباح 
واعبمعية التوفيقية  ،1894اعبمعية الرشيدية :ومن بُت اعبمعيات والنوادي قبد  ،1911جريدة الراشيدي 

وكذلك صبعيات وادي مزاب، نادي صاحل باي الذي تأسس بقسنطينة عام  ،1908اليت أنشئم بالعاصمة 
1907 3. 

: سياسة فرنسا التعسفية_ 9

فركزت إدارهتا   ال يتجزأ منها،ءاً      مثلم سياسة فرنسا يف بداية األمر بدمج اعبزائر بفرنسا وجعلها جز
على االستيطان فعملم على تشجيع ىجرة األوروبيُت كبو اعبزائر عن طريق االمتيازات واإلغراءات 

 ألف مستوطن يف 344م بلغ عدد األوروبيُت 1876ففم سنة  ،4االقتصادية والسياسية اؼبمنوحة ؽبم
  فرنسيُت وم1870  أكتوبر24 5إضافة إىل ذلك يهود اعبزائر الذين أصبحوا بفضل مرسوم كريبيو اعبزائر،

 6يتمتعون دبناصب ىامة

                                                           
  .92ص ،2004،راعبزائ وزارة اجملاىدين، ،1954_1830مظاهر المقاومة الجزائرية  :ؿبمد الطيب العلوي1

، دار اؼبداد، اعبزائر 1ج ،الفكر العربي الحديث والمعاصر محمد عبده وعبد الحميد بن باديس نموذجا :عبد الكرًن بوصفصار2
. 144ص ،2009،
 . 333اؼبرجع السابق، ص تاريخ اعبزائر اؼبعاصر،: بشَت بالح 3
دراسة تارىبية  :(الخليج العربي_ فلسطين_المغرب العربي )االستيطان األجنبي في الوطن العربي : عبد اؼبالك خلف التميمم4

 . 19، ص1983الكويم،  عامل اؼبعرفة، مقارنة،
رجل قانون فرنسم يهودي، اشتغل وزير العدل يف عهد نابليون الثالث، وبعدىا عُت مسؤوال عن الشؤون اعبزائرية لدى عبنة : كريبيو5

الجزائريون : أنظر شارل روبَتت أجرون. الدفاع الوطٍت، فاغتنم تلك الفرصة وسن قانونا جعل بو يهود اعبزائر مواطنُت فرنسيُت
 .  31_29، ص 2007، دار الرائد للكتاب، اعبزائر، 1، ج(1919_1871)المسلمون وفرنسا 

    دار اػبيل، اعبزائر، ،1ج ،1932_ 1886عمر بن القدور الجزائري ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية :  قرين مولود6
. 13ص ،2013
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الذي نص على أن وم 1865 جويلية يف"سيناتوس كونسلم"وأصدرت كذلك اؼبرسوم اؼبشيخم      
فإذا طلب أحدىم اعبنسية الفرنسية  اعبزائريُت رعايا فرنسيُت ولكنهم ىبضعون ألحكام الشرع اإلسالمم،

 .1سبنح لو ويصبح خاضع للقانون الفرنسم

بعدىا مّسم سياستها مقّومات الّشخصية الوطنية اعبزائرية اللغة العربية والدين اإلسالمم ،فقامم هبدم      
اؼبساجد والزوايا وربويلها إىل كنائس وثكنات عسكرية ، وعملم على إحالل اللغة الفرنسية ؿبل اللغة 

.  العربية 

 إن سياسة فرنسا ىذه جعلم اعبزائريُت يعربون عن سخطهم بسلسة من اؼبقاومات اؼبسّلحة والسلمية،     
سبثلم ىذه األخَتة يف تقدًن النخبة اعبزائرية للعرائض والوفود للمطالبة حبقوقهم السياسية واؼبدنية والّتصدي 

     .2ةؽبذه السياسم

                                                           
  .509، ص(ت_د)، دار اؽبدى، اعبزائر، 1ج ،موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب:  وبم بوعزيز1

 .122اؼبرجع السابق، ص: صبال قنان2



 

 

 

       

 

      

 

 

 

 . دأر النخبة الثقافي:  أوًال      
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 . التجننس أاإلدماج_ التجنند _ موقفها من التعلنم :     الثاًال 
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 : نشاط النخبة الجزائرية الثقافي: المبحث األول
 َشهدت اجلزائر حركًة فكريًة نشطة، حيث اجنذب اىتمام ادلثقفُت اجلزائريُت يف ىذا اجليل حنو     

التاريخ العريب اإلسالمي بوجو عام وتاريخ اجلزائر على وجو اخلصوص، وىو االىتمام الذي يعترب 
مبثابة رد فعل على سياسة االحتالل  التعليمية والثقافية اليت كانت تسعى إىل استئصال اجملتمع 
اجلزائري وفصلو عن جذوره من جهة، والتأكيد من جهة أخرى على وجود الشخصية اجلزائرية 

 .1مبقوماهتا العربية واإلسالمية

م أسلوباً جديداً 20م وبداية القرن 19    شّكلت النشاطات الفكرية والثقافية أواخر القرن 
دلقاومة السياسة االستعمارية الرامية إىل حتقيق الغزو الثقايف بعدما حسمت أمرىا عسكريا، فكانت 

بقايا الزوايا والكتاتيب واجلمعيات والنوادي معاقل وحصون فكرية وروحية حافظت على القيم 
الوطنية األصلية يف ظل انعدام مراكز إشعاع حضارية كاألزىر يف مصر والزيتونة يف تونس والقرويُت 
يف ادلغرب األقصى، وقد أسهم ىذا النشاط يف صفوة اجملتمع من زلافظُت ورلددين، فهيأوا بذلك 

 .2أرضية إلعادة بعث ادلقاومة الوطنية السياسية

     انطلقت نشاطات النخبة احملافظة واجملددة أفراداً ومجاعات، تتجو حنو التكتل والتجمع، ففي 
م برزت العديد من اجلرائد وجلمعيات والنوادي الثقافية وخاصة العربية اليت كان ذلا 20مطلع القرن 

ويف تشكيل الفكر السياسي، إذ ساذنت يف بث روح النهضة دور كبَت يف دنو الشعور الوطٍت 
 .3باللغتُت العربية والفرنسية لتعليم اجلزائريُت

     ومن بُت النشاطات التعليمية الثقافية للنخبة، جند نشاط أبو القاسم احلفناوي ادلمثل يف إلقاء 
الدروس يف ادلسجد الكبَت باجلزائر مخس مرات باألسبوع، حيث كان زنضر عمال ادلسجد 

البسطاء ومن خواص ادلسلمُت الذين ىم غرباء عن ادلدينة، والقصد من حضورىم الدروس ىو 
تعميق ثقافتهم ادلتوسطة، وكان احلفناوي يدرس مستمعيو باب الشعائر يف الفقو اإلسالمي،  فكان 

                                                           
. 180، ص4ادلرجع السابق، ج:  مجال قنان1
 دار ،(1945_1931) جمعية العلماء المسلمين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية : عبد الكرمي بوصفصاف2

 .100، ص2009ادلعرفة، اجلزائر، 
. 180، ص4ادلرجع السابق، ج: مجال قنان3
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مثّقف جداً ويتمتع بفكر واضح، وىو يعرف عندما حتضره الفرصة كيف يعطيهم بعض مبادئ 
 .1العلوم األوروبية ورنعلهم يتقبلوهنا

     كما اشتغل ابن مساية أيضا بالتعليم يف ادلسجد اجلديد باجلزائر مخس مرات يف األسبوع، فقد 
كان يدرس قواعد النحو العريب والبالغة وما ميتاز بو من علم وبيان، قدم الكثَت من األعمال 

والنشاطات، فقد كلف بتدريس التوحيد وتفسَت القرآن زيادة على مبادرة الشيخ يف رلال ادلوسيقى 
العربية وشجاعتو يف قول احلق، كما شارك يف مؤدتر ادلستشرقُت الذي انعقد يف اجلزائر عام 

 .2م حيث بُت فيو قيم الفلسفة اإلسالمية1905

لصاحبها '' كوكب إفريقيا''     كانت لو مساذنات عديدة يف الصحافة العربية خاصة يف صحيفة 
الشيخ زلمود كحول، وكانت بينو وبُت الشيخ عبده مراسالت عديدة منذ زيارتو إىل اجلزائر عام 

م، حيث استقبلو ابن مساية والزمو وأُعجب بو، فقد وردت يف آثار الشيخ عبده بقلم 1903
مصطفى بن خوجة التونسي صاحب ادلصنفات، والشيخ '' زلمد رشيد رضا أنو من أخيار العلماء

، كما جند لو مساذنات أخرى يف ادلوسيقى العربية واالىتمام بادلوشحات ''عبد احلليم بن مساية
 .3اجلزائرية والطرب العريب

  وجند الشيخ ادلولود ابن ادلوىوب والذي يُعترب من أىم رواد النهضة الفكرية والثقافية اجلزائرية، 
ومن أىم الشخصيات اليت كان ذلا دور إرنايب يف اإلصالح، حيث كانت لو وظائف التدريس 

م، 1908والوعظ يف ادلساجد، وإىل جانب ذلك ُأسندت لو مهمة مفيت ادلالكية يف قسنطينة عام 
يف عهد احلاكم العام شارل جونار، والذي أبدى عناية كبَتة بتنشيط احلياة الثقافية وذلك من 

 .خالل إحياء التدريس ونشر التعليم اإلسالمي القدمي

م، 1904     نال ابن ادلوىوب احًتام اجلزائريُت والفرنسيُت معا، حيث منح الوسام العلمي سنة 
م اعًتافاً لو مبجهوداتو العلمية والثقافية ادلختلفة يف نادي صاحل باي 1911والوسام الشريف عام 
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والصحافة العربية، فقد ساىم بشكل كبَت وملفت لالنتباه يف وضع بذور النهضة العربية اإلسالمية 
 .  1يف اجلزائر وتعبيد طرق اإلصالح هبا

وجند الشيخ فاتح بن براىم من أكرب الشخصيات البارزة اليت عملت على جتديد الًتاث اجلزائري، 
حصل بفضل رلهوداتو على ميداليتُت ذىبيتُت مبناسبة التظاىرة العادلية بباريس، وأخرى عام 

وغَتىم من العلماء . 2م كتقدير دلا قدمو من عمل جاد،كما كتب يف النحو والصرف1890
وادلثقفُت احملافظُت الذين استطاعوا بفضل جهودىم التعليمية، أن يفتحوا رلاالً واسعاً للتعبَت عن 

 .3آماذلم ومطالبهم ورفعها للسلطات الفرنسية
   : دور النخبة في بناء الحركة الوطنية:ثانيلمبحث الا 

     ناضلتا كل من النخبة التقليدية و النخبة اجلديدة ضد االستعمار الفرنسي منذ دخولو اجلزائر، 
فالنخبة األوىل ناضلت بواسطة األدب الشعيب والقصص الوطنية، وطريقة زلاربة ىذه النخبة 

لالستعمار دتثلت يف معارضتها الشديدة للتجنيس واخلدمة العسكرية حتت العلم الفرنسي ،كما 
عارضت ورفضت زلاولة التجديد على الطريقة األوروبية، أي الفرنسة اليت حتمس ذلا زمالؤىم من 

النخبة اجلديدة، ويرى الدكتور أبو القاسم سعد اهلل أن أصحاب ىذه الفئة من النخبة احملافظة 
كانوا وطنيُت ويف نفس الوقت ضد الوطنية، وطنيُت ألهنم دافعوا عن اذلوية _كما يسميها _

العربية اإلسالمية، وحاربوا التجنيس وعارضوا بشدة التجنيد اإلجباري واخلدمة يف اجليش الفرنسي، 
ولكنهم بادلقابل كانوا ضد التطرف والثورة ضد االحتالل، العتقادىم بأنو ليس من السهل أن ...

 .4هتزم فرنسا

     فاقتصر دورىا على زلاربة التجنيس ومعارضة التغريب الذي تبناه أعضاء النخبة اجلديدة 
ووقفوا على العموم ضد التقدم والتحرر عن طريق التعليم فقط، وحاولوا حتقيق بعض التوازن بُت 

العنف والقمع االستعماري، وزلاولة إعطائو بعض األمان يف حتمية سعيها للمحافظة على 
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وضعيتها ادلتميزة على حساب األىايل، كوهنا الضمان لألمن االجتماعي، فتحولت من سلطة 
ادلراقبة إىل سلطة التمثيل، إرادة احملافظة على النظام التقليدي سيتحول إىل إرادة قبول النظام 

 .1اجلديد بعدما كانت مركز قيادة وتنظيم، فأصبحت أداة يف يد السلطة االستعمارية

     أما أنصار النخبة اجلديدة فقد كانوا شغوفُت بأن يؤدوا دوراً وطنياً يريدون من خاللو تطوير 
اجملتمع اجلزائري، حيث جلأت ىذه الفئة إىل النشاطات االجتماعية والثقافية من أجل خلق 

صحافة وطنية، ونوادي ومجعيات إصالحية، مشددين على مطلبهم األمسى وىو التعليم الذي كان 
من أولويات مطالب ىذه النخبة، ورفضوا احلجة القائلة بأن اجلزائريُت من جنس غَت قابل للتعليم، 
انطالقاً من أنفسهم الذين وصلوا إىل درجات علمية عالية عندما فُتحت ذلم أبواب التعليم وفرص 

 . العمل

     وجند من بُت عناصرىا البارزين ابن هتامي الذي يعترب رائد النخبة اجلديدة ادلتحصل على 
م، والذي تزعم حركة النخبة اجملددة، وترأس عدة مجعيات 1905شهادة الدكتوراه يف الطب عام 

عرفت باجتاىاهتا الغربية االستعمارية الفرنسية، وظهر النشاط السياسي البن التهامي بشكل واضح 
بعد احلرب العادلية األوىل مباشرة،وذلك من خالل بتزعمو حركة الشبان اجلزائريُت، وترشحو 

النتخابات البلدية باجلزائر وفوزه بعضوية اجمللس البلدي، باإلضافة إىل تقدميو لبعض احملاضرات 
 .   2العلمية

     لقد أدت عناصر النخبة دوراً ىاماً يف مسار احلركة الوطنية وذلك بتأسيهم لشكل جديد يف 
ادلقاومة دتثل أساسا يف صحافتهم اليت نشطت وحاولت إبراز فرنسا الدميقراطية اليت كانوا يؤمنون 

كبَتًة يف رسم السياسة اليت اتبعتها فرنسا المتصاص غضب الشعب  هبا ويعلقون عليها آماال ً
اجلزائري الذي شّدد من مطالبو، غَت أن وطنيتهم ظلت ناقصة وضعيفة ألهنم مل يدعوا أو ينادوا يف 
مطالبهم بالعنف والتطرف، وإدنا نادوا بالعدل وادلساواة والتسامح، ونقطة الضعف يف ىذه النخبة 
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تتمثل أساساً يف موقفها ادلعتدل جتاه اإلدارة الفرنسية، وىذا راجع أساساً إىل عدم وجود منطقة 
 .1فعالة وقيادة قديرة

     واحلقيقة أنو حىت احلرب العادلية األوىل كانت اجلمعيات الثقافية اليت أسستها النخبة يف اجلزائر 
ليست سياسية، أي مل تتطرق إىل ادلواضيع السياسية كالدعوة إىل حركة معارضة، أو تأسيس حزب 
سياسي انفصايل، وإدنا جلأوا إىل الدعوة وادلناداة بتطبيق مفهوم اإلدماج عليهم، أي بتطبيق ادلساواة 

وتلمحاكم  (االندرنينا)يف احلقوق والواجبات، وإلغاء القوانُت االستثنائية كقانون األىايل 
 . 2وغَتىا، وطالبوا بالتمثيل النيايب والتعليم وفرص العمل...الرادعة

     وبالرغم من اعتدال النخبة يف مطالبها، وضعفها أمام اإلدارة الفرنسية، وعدم تفوقها يف ثورهتا 
الثقافية إال أن دورىا الوطٍت بقي واضحاً وبارزاً حىت ولو مل يكن حامساً، فقد استطاعت على 

األقل خلق وتنظيم طريقة جديدة للمقاومة، دتثلت يف صحافتها ووفودىا وعرائضها واحتجاجاهتا 
ضد اجلهل واخلرافات واالستغالل، وثقافتها لبناء اجملتمع احلديث ادلبٍت على التعليم أساسا الذي 

كان مطلبها الرئيسي وشغلها الشاغل، وبفضلو وصلت إىل مرحلة تأسيس األحزاب الوطنية وبداية 
 .مسار احلركة الوطنية

يعٍت الّتخلي عن أحواذلم الشخصية  (النخبة اجلديدة)     ومل تكن مطالبهم بالتجنيس واإلدماج 
كمسلمُت، وىذا الّتصرف بالرغم من بساطتو يعترب تصرفاً وطنياً ورمز لتمسكهم بالوطنية، ولكن 
وطنيتهم ىذه تراجعت عندما اعًتفوا ببعض ادلزايا لالستعمار يف اجلزائر، بالرغم من أن االستعمار 

 .3من عادتو يأخذ وال يعطي

     أما من الناحية اخلارجية فقد ساذنت األساليب اجلديدة اليت استعملتها النخبة يف ادلطالبة 
حبقوقها يف التعريف بالقضية اجلزائرية زلليا ودولياً، حيث اغتنمت النخبة فرصة مناقشة اجمللس 

م دلشروع جتنيس األىايل بطريقة مجاعية، فأرسلوا عريضًة باللغة العربية 1887الوطٍت الفرنسي سنة 
واللغة الفرنسية إىل اجمللس أعلنوا فيها معارضتهم ادلطلقة للمشروع، وقدموا مطالبهم ادلتمثلة يف 
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االحتفاظ بتقاليدىم وقوانينهم وشخصيتهم اخلاصة وتنظيم ادلدارس العربية ونشر تعليم العربية بُت 
 .اجلزائريُت، واالعًتاف بالتعليم الوطٍت وإنعاشو واستعادة واحًتام القضاء اإلسالمي

     وبناءاً على ىذا فإن جلنة رللس الشيوخ الفرنسية آنذاك كان ذلا دور ىام، ألهنا ساذنت يف 
يقظة اجلزائريُت الذين كانوا قد بدأو باستعادة مكانتهم، إال أن العامل األىم ىو أهنا ساذنت يف 

التعريف بالقضية اجلزائرية عموماً وذلك بعرضها على الرأي العام الفرنسي، فأعطت بذلك وسائل 
 .1يستغلها الفرنسيون العاطفون على اجلزائر، واجلزائريُت الرافضُت لالحتالل الفرنسي

    :التجنيس واإلدماج_التجنيد _موقفها من التعليم : المبحث الثالث

 :       التعليم_ 1

الشيوخ وعلماء  من َشغلت النخبة الكربى اليت قضايا الأبرز التعليم من قضيةتُعترب      حيث 
وانتشار  ادلدارس إلمياهنم القوي بأن أكرب عدو قيد اجلزائر لالستعمار ىو اجلهل وضعف الدين

 إلقاءلذلك َسخَّروا كل جهودىم وأعماذلم للتدريس و التأليف و  اخلرافات والعقائد الفاسدة،
 .2ادلساجد والنوادييف الدروس 

 مبعرفتو العميقة باجملتمع اجلزائري والعامل اإلسالمي، باإلضافة عبد القادر اجملاويل      حيث ُشهد
إىل الثقافة األوربية، وقد كانت معظم كتاباتو موجهًة ضد اآلفات االجتماعية واخلرافات والبدع 

والعادات القدمية اليت كان يراىا يف احلقيقة مصائب، وكان ينادي باإلصالح االجتماعي والتعليم 
واليقظة، ونظراً لشعبيتو وشخصيتو كعامل مثقف وزعيم ديٍت، فإن نداءه باإلصالح والتعليم كان 

غالباً َموضع ترحيب من مجاعة النخبة اليت كان أعضاؤىا خصوما للمحافظُت يف الكثَت من 
 خاصًة بفضل مؤلفاتو ادلختلفة يف رلال ،وادلعرفة وعمل على حتريك اجملتمع حنو العلم ،3األحيان
 إىلفيو  اودع" ادلتعلمُتإرشاد"كتاب   وقد ألفإصالحواليت تعترب ىي أساس كل  الًتبية،

 قصد األخذ واليقظة ضرورة التفتح إىلادلسلمُت   ودعا األعمىلتقليد ا االجتماعي ونبذاإلصالح

                                                           
 . 176، ص2ادلرجع السابق، ج:  سعد اهلل1
 .144، ص1، ادلرجع السابق، جعمر بن قدور: مولود قرين2
. 148، ص2ادلرجع السابق، ج: سعد اهلل3



 دور النخبة الجزائرية في مىجهة االستعمار الفصل الثاني                                        
 

32 
 

كتاب "   مهامجتو ووصفو بأنو  إىل، وىذا ما دفع بالصحافة الفرنسيةراحلضارة والتطو بأسباب
 .1 "شر

الذي  زنث بشدة على واجب التعليم،عبد القادر اجملاوي كان  ففي أول األمر     
أة من رحرمان امل كبداية لكسر النظرية ادلتمثلة يفو ،يُعترب مفتاح كل تقدم وهنضة

 اجلمعية اليت كان يرأسها اختذتوالتعليم،كانت بادرة اإلصالح ىذه ترسم النهج الذي 
 .ي أحد روادىااوادلجالقادر  عبد احلميد بن باديس، وكان عبد  الشيخ

 ،أوصى أيضا بضرورة إتباع مناىج الًتبية والتعليم بدراسة أخالق علم النفس     كما 
":  إىل النهوض بالتعليم اجليد حيث قالودعاللتعليم ونقدىا  ةوثار ضد الطرق البايل

تعليم القرآن وحده على الكيفية ادلألوفة  التعليم القدمي غَت نافع يف زمننا لنقصانو إذ
 إذاأما  الدين والدنيا عندنا هبذه األقطار ال يفيد ادلتعلم فالبد من معرفة العلوم النافعة يف

  زماننا تركواأىللذلك العلم اجملهول ولكن  حد العلمُت ضاع ما يقتصرأاقتصرنا على 
 2".قاادلعلمُت ح

     أما عمر بن قدور فكان يرى أنو ال هنضة ألمة دون تعليم وتربية، فمشروعو النهضوي ارتكز 
أعطوا أوالدكم سالحاً قاطعاً بواسطتو تستطيعون '': على ىذه النقطة احليوية يف اجملتمع حيث قال

 '' ...مواجهة الالعدالة، وتضمنوا وجودىم وسعادهتم

     والشيخ ابن موىوب الذي رأيناه سابقا فقد دعى اجلزائريُت إىل وجوب االىتمام بالتعليم فقال 
ذروا عقولكم بادلعارف واتركوا النوم إن اليوم ليس كاألمس، لقد صارت ادلعرفة يف سباق مع "...

 . 3"الزمن، إذ ال ميكن للبلد أن يسًتجع قوتو وىيبتو وأنتم أبنائو جاىلون بعيدون عن العلم

     كما أن زلمد بن رحال أعطى أذنيًة كبَتًة للتعليم، وكان أول ادلدافعُت عن التعليم العريب، 
 .وىذا ما سنتطرق إليو يف الفصل الثالث
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 :التجنيد اإلجباري_ 2

 ومن الذين كامن ذلم أثر و رأي واضح يف مسألة التجنيد اإلجباري ابن مساية، والذي رفضو     
وعارضو معارضًة شديدة، وىم باخلروج واذلجرة من اجلزائر حنو ادلشرق العريب إذا طبق ىذا القانون، 

بعدما استقال من مجيع وظائفو ادلسجد أو ادلدرسة وباع مسكنو بسبب ىذا القانون، مث بعدىا 
استدعتو السلطات االستعمارية لتسمع رأيو حول مسألة جتنيد اجلزائريُت إىل جانب جيوشها يف 

م، حيث حضر 1911 جويلية 25احلرب العادلية األوىل، وقد اجتمع الناس يف دار البلدية يوم 
، وكان أول 1اجمللس كبار شخصيات فرنسا وضباطها وبعض حكامها والكثَت من أىايل ادلسلمُت

أيها الناس أتأذنون يل أن أتكلم بالنيابة '': طلب رأي اجلمهور باحلديث قائال ما حتدث بو ىو
، فقام ''نعم''عنكم، وعن إذنكم، أم ال تأذنون فأسكت وأصمت، فأجاب الناس بكلمة واحدة 

لو أهنم قبلوا اخلدمة العسكرية للدولة الفرنسية، فإهنم ال يكونون بذلك مسلمُت ''من مكانو وقال 
 .مبعٌت الكلمة، رغم ما سيحصلون عليو من حرية

     وكان كلما ُسئل عن موقفو رفضو رفضاً قاطعاً على عكس بعض زمالئو من العلماء الذين 
، وىو يقصد بذلك 2''ال رنوز زلاربة العثمانيُت فهم دولتنا'' وقال استجابوا لطلب فرنسا، 

كما سنرى موقف ابن رحال الذي ادلسلمُت فال رنب أن يقف ادلسلم مع كافر ضد أخوه ادلسلم، 
رفض أيضا ىذا القانون وعارضو، ولكن عندما رأى فرنسا مصرًة على رأيها يف التجنيد، عمل 

 .جاىدا من أجل التخفيف من شروطو

    ومن ىنا يتجلى موقف ىذه النخبة من قضية جتنيد الشعب اجلزائري إىل جانب االستعمار، 
وىو رفض إدخال الشعب يف مشاريع ونزوات االستعمار اليت ال تنتهي، على غرار النخب األخرى 

اليت كانت قريبة من االستعمار يف مجيع مواقفو، ونعٍت بذلك النخبة ادلفرنسة اليت طادلا قبلت 
 .3بالّتجنيس ودعت إىل اإلدماج

 

                                                           
. 76، ص1998، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، 3، ج1954_1830تاريخ الجزائر الثقافي  :سعد اهلل أبو القاسم1
. 144ص، 1ج ، ادلرجع السابق، الفكر العربي:  عبد الكرمي بوصفصاف2
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  :التجنيس واإلدماج_ 3

   سعت فرنسا منذ دخوذلا إىل اجلزائر إىل جعلها جزء ال يتجزأ منها، وذلك بانتهاج سياسة 
التجنيس واإلدماج، حيث أراد نابليون الثالث يف سياستو أن يفتح أمام اجلزائريُت باب ادلواطنة 
الفرنسية، فقد كان متحمساً أكثر من غَته لسياسة أكثر سخاًء اجتاه األىايل، وبتأثَت معاونيو 

إن واجبنا األول يتمثل يف اعتنائنا ''م قائال 1860 سبتمرب 19ومستشاريو، حيث صرّح يوم 
وعلينا أن ننهض بالعرب إىل مستوى اإلنسان احلر وأن ننشر بينهم ...بالثالثة ماليُت من العرب

 .1''...التعليم مع احًتام دينهم وعلينا أن حنسن من وجودىم

كتلة      إالّ أّن قضية التجنيس واإلدماج كانت زلل معارضة من قبل ادلثقفون اجلزائريون وخاصة ً
احملافظُت ذات الثقافة العربية اإلسالمية، والذين ُعرف برفضهم القاطع ذلا رغم قُرهبم من اإلدارة 
الفرنسية و ادلسؤولُت فيها، فهم يرون أنو الميكن لشعب يتمتع بلغة ودين وعادات وتقاليد أن 
ينصهر يف رلتمع غريب لو عاداتو وتقاليده ودين سلتلف، حبيث ال ميكنهم التنازل والتخلي عن 
جنسيتهم اليت دتثل كياهنم وشخصيتهم، بالرغم من ثقافة البعض منهم ثقافًة فرنسية فقد كان 

 .مبدأىم األساسي والوحيد احلفاظ الدين اإلسالمي وادلقومات الشخصية اجلزائرية

    أما عن مجاعة النخبة أو النخبة اجلديدة، فقد قَبلوا من حيث مبدأ االندماج والتجنس 
باجلنسية الفرنسية والدخول حتت القانون الفرنسي، وكانوا يرون إىل الدين الذي وقف حجرة عثرة 

يف طريق التجنيس، على أنو قضية ضمَت شخصي ليس قانوناً ينظم حياة ادلسلم، لكنهم كانوا 
دائما زلل تفرقة من طرف الفرنسيُت بادلقارنة مع ادلتجنسُت األجانب اآلخرين، حيث َسخطُوا 

 .  2على الفرنسيُت لتمييزىم وقاموا حبملة ضد ادلفتُت اجلزائريُت لتعصبهم الديٍت

      
  :موقف فرنسا من نشاط النخبة : المبحث الرابع 

من أفكار وجهود لتوعية الشعب اجلزائري وإقناعو بفكرة     عملت النخبة اجلزائرية بكل ما لديها 
رفض الوجود االستعماري، وىو ما أثار ضجة كبَتة يف األوساط الفرنسية، فجذبت إليها تعاطف 

                                                           
. 156، ص2ادلرجع السابق، ج: سعد اهلل 1
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بعض الفرنسيُت الذين طالبوا بادلساواة بُت الفرنسيُت واجلزائريُت يف العديد من اجملاالت واحلريات 
 . وإشراكهم يف احلياة السياسية الفرنسية

    فاإلدارة الفرنسية مل تبق مكتوفة األيدي، حيث كانت تتابع حتركات النخبة بدقة شديدة 
متهمة إياىا باخنراطها يف تيار اجلامعة اإلسالمية، وكانت ال تًتدد يف تكميم األفواه ادلنادية 

 .1باإلصالح إما بالسجن أو النفي أو التغرمي

 أما االشًتاكيُت الفرنسيُت، فرفضوا التعامل مع ىذه النخبة و كل ما أظهروه ذلا من    
 .2و أهنم حقا كانوا يفكرون يف كيفية حتسُت أوضاع اجلزائر االجتماعية هالوالء 

 كما وقف ادلعمرين ضد برامج ىذه النخبة رغم اعًتافهم بأن لالستعمار الفرنسي
 .3زلاسن يف اجلزائر، و ذلك خوفاً على مصاحلهم 

 جانفي13 فأصدرت يف ، حاولت احلكومة الفرنسية ترضية ىذه النخبةمن جهة أخرىو 
 زيادة أعضاء اجلزائريُت  وقد نص ىذا القرار على توسيع دائرة القسم االنتخايب األىلي،1914 

عضو، و على أن 12أال تتجاوز الزيادة ثلث كامل األعضاء و ال عدد   علىاتيف رلالس البلدي
 جويلية كون رللس الشيوخ الفرنسي جلنة 15بشروط زلددة، ويف نفس السنة وبتاريخ يكون 

لدراسة اإلصالحات يف اجلزائر، وكان اىتمام الفرنسيُت باإلصالح يف اجلزائر يزداد كلما تراجع 
ضغط النخبة، باإلضافة إىل أن ىناك بعض الفرنسيُت الذين ضغطوا على بالدىم من أجل 

 . 4وغَتىم...جونار، فَتي: اإلصالح قبل فوات األوان أمثال
م أصدرت فرنسا رلموعة من 1919 فيفري 14    وبعد احلرب العادلية األوىل وحتديدا بتاريخ 

القرارات تلغي هبا قوانُت األىايل، وتساوي فيها بُت سائر السكان من حيث الضرائب، حيث كان 
أما من ناحية احلقوق السياسية فقد ساعدت ىذه ، اجلزائريون يدفعون أكثر من ادلستوطنُت

 أقلية تشمل التجار القوانُت اجلديدة على عدد الناخبُت اجلزائريُت بعدما كانوا زلصورين يف

                                                           
رسالة لنيل شهادة  ،م1927_1892النخبة الجزائرية مواقفها الوطنية واهتماماتها العربية اإلسالمية :  قرين  مولود1

. 451ص، 2017_2016الدكتوراه يف التاريخ احلديث وادلعاصر، ادلدرسة العليا لألساتذة، بوزريعة، 
. 206ادلرجع السابق، ص : حلوش2
. 181ص ، م1996، بَتوت، 4، دار ادلغرب اإلسالمي، ج أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر:سعد اهلل أبو القاسم 3
. 260، ص2ادلرجع السابق، ج: سعد اهلل4
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وأصحاب األمالك، وكانت ىذه اإلصالحات دتنح اجلزائريُت اجلنسية الفرنسية مقابل التخلي عن 
 . 1األحوال الشخصية، وبالتايل كانت سليبة آلمال النخبة واليت كانت سبباً يف انقسامها

    كان لفرنسا ختوف من انضمام كتلة احملافظُت إىل اجلامعة اإلسالمية، ولكن احملافظُت كذبوا أن 
تكون ذلم أي عالقة باجلامعة وبالقومية، فقد جاء استجواب أجراه بعض النواب الفرنسيُت الذين 

أنٍت ال أعرف أن '' قدموا إىل اجلزائر للتحقيق مع ابن رحال الذي كان من ادلصلحُت حيث قال 
ىناك وجوداً لفكرة اجلامعة اإلسالمية والقومية يف اجلزائر، فإذا وجدت ذات يوم فستكونون أنتم 

 . ''الفرنسيون الذين خلقتموىا

    وحذر بعض الكتاب الفرنسيُت عشية احلرب العادلية األوىل، من إمكانية ثورة يف اجلزائر يقوم 
هبا احملافظون، مغتنمُت بذلك مشاركة فرنسا يف احلرب خاصة وأن احملافظُت عرفوا جبمعياهتم 

_ الدينية، وعلمائهم، ونواهبم، فخشيت فرنسا من إعالن برنارلهم الوطٍت من ناحية واإلصالحي 
 .2اإلسالمي من ناحية أخرى

  

                                                           
. 162، ص(ت_د)، مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة، هذه هي الجزائر: أمحد توفيق ادلدين1
 .158ادلرجع السابق، ص:  سعد اهلل2
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: مولده ونشأتو: المبحث األول  
 الفرنسيوف أف جيعلوا منو كسيطان حاكؿ      يُعترب زلمد بن رحاؿ من أبرز عناصر ىدا اجليل الذم 

بينهم كبني اجلزائريني،كونو مجع بني الثقافتني كاللغتني  كتوّظف عندىم، لكنو مل يتخل عن أصولو 
حيث  ، فقد مثل ابن رحاؿ جناحان من النخبة الفكرية كالسياسية يف اجلزائر،1كتراثو الوطين كالديين

لك االطالع على أصوؿ النهضة كاحلضارة ذحتكم يف اللغة العربية كالفرنسية كمجع إىل جانب 
  .2العربية اإلسالمية،كما كانت لو دراية جبوانب من الثقافة كاحلضارة الغربية احلديثة

أسرة عريقة تتمتع  ـ، سليل1858 مام 16  بتاريخ      كلد زلمد بن محزة بن رحاؿ بندركمة
قبلت طبعان بالواقع  مبكانة علمية كسياسية متميزة، فهو ينتمي إىل عائلة قددية من الوجهاء،

أما  كلكنها ـ ترفض بادلقابل أف تتحّوؿ إىل رلّرد مساعد سياسي إدارم لالستعمار، االستعمارم،
حيث ثبتتو  ـ،1839كالده محزة بن رحاؿ الذم عينو األمري عبد القادر قاضيان على ندركمة عاـ 

كيف عهد نابليوف الثالث توصلت عائلة بن رحاؿ إىل حتقيق ارتقاء  السلطات الفرنسية يف كظيفتو،
ـ، لكنو اعتزؿ الوظيفة مكرىا 1858اجتماعي مرموؽ كعني محزة آغا حاكمان على ندركمة عاـ 

 .3كحل زللو ابنو فاستلم القيادة ـ،1878عاـ 

درس ابن رحاؿ بادلدرسة العربية الفرنسية مبسقط رأسو مث تابع دركسو الثانوية بالعاصمة من       
شغل  ـ،1874ككاف أكؿ من حتصل على شهادة البكالوريا سنة  ـ،1874 حىت عاـ 1870

رفض اخلضوع لإلدارة االستعمارية فاستقاؿ من منصبو  ـ،1878منصب قائد على ندركمة عاـ 

                              

.223 ص ادلرجع السابق،،6، ج1954_1830 تاريخ الجزائر الثقافي : أبو القاسمسعد اهلل 1  
 ، دراسة حتليلية من خالؿ أراء(1919_1830) تطور أوضاع الجزائر إلى بداية القرن العشرين : عبد العايل فضل 

ابن حبيلس_ابن مساية_زلمد بن رحاؿ:كمواقف شخصيات كنماذج  2  
، 2015، تر نور الدين زماـ، كزارة الثقافة، اجلزائر، االستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر:  عبد القادر جغلوؿ3
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ـ انتخب مستشاران عامان مث 1913ـ ،ليتفرغ للعلم كالنشاط السياسي، كيف عاـ 1884سنة 
 .1ـ1925ـ حىت غاية عاـ 1920مندكبان ماليان سنة 

فهو رجل علم كدين كىو قائد كنائب مايل  ذات جوانب عديدة،حياة زلمد بن رحاؿ عاش       
مث إنو رجل مدافع عن العربية كاإلسالـ يف كقت اعتقد فيو  كىو مؤلف كباحث كأديب، ،(بردلاين)

 كما كاف ابن رحاؿ صاحب زاكية،  إال عن الفرنسية كاالندماج،كفالفرنسيوف أف أمثالو لن يدافع
فعلمو يف ادلدرسة القرآنية  رباه كالده تربية قددية كجديدة كحصنو من الذكباف رغم ادلغريات،

مث أرسلو إىل اجلزائر حيث ادلدرسة السلطانية  كيف ادلدرسة العربية الفرنسية االبتدائية، بالزاكية،
 اليت كانت تستقبل أبناء ادلوظفني اجلزائريني لتجعل منهم كسطاء ككاف مزدكجة اللغة، (الكوليج)

 ت ألغيتاؿة الفرنسية الثانية  كقياـ  اجلمهورماإلمرباطورية الثانية كقد صادؼ كجوده فيها سقوط 
 .2ادلدرسة كأحلق طالهبا بالثانوية

      بعد خترجو من الثانوية بدأ نضالو الفكرم منذ الثمانينات كجتّلت شخصيتو يف تسعينات 
ككذاؾ حق التمثيل   عندما دافع عن حق أبناء اجلزائيني يف التعليم بلغتهم العربية،ـ19 رفؽاؿ

 .النيايب كاحملافظة على الشريعة اإلسالمية

موقفو ىالة من اجلالؿ يبدك ككأنو أف ـ 1921      قاؿ عنو الشيخ اإلبراىيمي الذم شاىده عاـ 
كىو لنّي ىش جيمع من ...كجو مجيل كحليةن بيضاء كألبسة صوفية كطنية بيضاء قطعة من الثلج،

الصفات اليت كردت يف ادلؤمن ما مل يصل األمر إىل الدين فإذا مّس الدين استقاؿ ذلك اذلدكء إىل 
 .3غضبة ال يقـو ذلا شيء

                              

.9ادلرجع السابق، ص: عبدالعايل فضل 1  
  2 .224، ص6ج تاريخ اجلزائر الثقايف، ادلرجع السابق،: سعداهلل

، 2012،  دار ىومة، اجلزائر، 1، جالفكر السياسي للحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية:  عبد احلميد زكزك3
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كَقور الطلعة        ُذك ثقافة عالية يتمتع جبالؿ البيت كجالؿ الّسن كجالؿ الّدين كجالؿ العلم،
ككاف خطيبان  زلافظان على تقاليد البيوت يف اللباس العريب، كالعمامة كمجيع طراز احلياة، نري الشيبة،

 .1مفوىان باللغة الفرنسية جهريان بكلمة احلق مسددان الرأم

      كقد كاف من َذكم البيوت العريقة يف بلدة ندركمة بالشماؿ الغريب دلقاطعة كىراف، ك ندركمة 
ىي القرية اليت خرج من أحوازىا عبد ادلؤمن بن علي الكويف خليفة ادلهدم بن ُتومرت ُمؤّسس 

 .دكلة ادلوحدين العظيمة كأحد الدين نظموا الشماؿ اإلفريقي كمعو األندلس يف شللكة كاحدة

ككاف        كالشيخ احلاج زلمد بن رحاؿ كاف زميالن لألمري خالد يف النيابة باجمللس ادلايل اجلزائرم،
أقرب الناس إىل تأييده كلكنو كاف رجالن بعيد النظرة كاقعيا ينظر إىل األشياء بعني احلكيم ال بعني 

كأف  السياسي، كينظر إىل اجلزائريني بعني ادلسلم فريل أهنم بالء على أنفسهم قبل بالء االستعمار،
الواجب أف يصلحوا أنفسهم جبمع الكلمة كاحملافظة على الّدين، إىل غري ذلك من أنواع اإلصالح 

  .2الداخلي ادلمكن

كاف رئيس عائلة كبرية كمشهورة يف اجلزائر كادلغرب، كاف كبري :       كقاؿ عنو مصايل احلاج
كقد كانت لو أناقة رئيس عريب  حقيقي، ككاف  طلق احملّيا، لو ثقافة عربية كفرنسية كاسعة، ادلقاـ،

يعتقد يف كل األكساط بأنو عامل ككطين كبري، صنفو مالك بن نيب من أكائل رجاؿ الفكرة الوطنية 
 .3غريب اجلزائر

      كاف كجيهان كإمنا ُمستقل ،كلمتو مسموعة لدل جوؿ فريم ك ليويت كغريىم، كلكّنو عدك 
لك مدافع بليغ عن العربية كاإلسالمية، ذترّّب يف ادلدرسة الفرنسية كىو مع  لدكد لكل اندماجي،

                              

   .209ص: عبد احلميد زكزك1  
، دار الغرب اإلسالمي،  بريكت، 5، ج1964_1954آثار اإلمام محمد البشير اإلبراىيمي  :أمحد  اإلبراىيمي طالب 2 

  .129ص ،1997
، األكادديية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية، رللة سي أمحمد ودوره في الدفاع عن قضايا الجزائريين:   غاًل بودف 3

  . 11، ص2017، جانفي، 17علمية، جامعة ابن خلدكف، تيارت، العدد 
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فهو ديثل زلاكلة '' عمامة قددية''كال '' متمثال''فهو ليس  كاف نقطة تفصل بني عادلني كحقبتني،
الثقافية اليت _ كاالستعمار حوار عميق اجلذكر يف األطر االجتماعية مللحوار بني اجملتمع اجلزائر

بل بالعكس دتاما، فهي هتدؼ إىل جتديد '' االنسجاـ''سبقت االستعمار كاليت مل يكن ىدفها 
   .1اجملتمع اجلزائرم الذم عليو أف ديتلك ما جيعل ادلنتصر قويا من أجل أف يبقى حيا

ـ خيطب يف اجمللس ادلايل اجلزائرم بالفرنسية 1921كيقوؿ اإلبراىيمي مسعتو يف حدكد عاـ       
من نواب مسلمني كأكركبيني  كأنا ال أفقو كلمة منها، فرأيت السامعني خاشعني منصتني،

. كصحافيني،كأمنا على رؤكسهم الطري

ؿ منها علو اذلمة ادلوركث عن البيت كالصدؽ صا      كجيتمع ابن رحاؿ كاألمري خالد يف عدة خ
ادلوركث من الدين، كإف كاف ابن رحاؿ يف ذلك أرجح، كمنها الشعبية الصميمة البارزة يف كل سلبأ 

، كديتاز ابن رحاؿ باحلكمة كبعد النظر كحسن التقدير لألشياء كالتزاـ الصدؽ 2منهما ككل مظهر
. مع العدك كالصديق، كعدـ االعتزاز بالبيت كاجلاه كادلنصب 

كاختذت جنازتو شكل   سنة،71ـ عن 1928 اكتوبر06    تويف ابن رحاؿ يف ندركمة يـو 
حيث حضرىا نائب حاكم تلمساف كشلثل  تظاىرة كربل من أىايل ندركمة ك ادلسؤكلني الفرنسيني،

 .3اإلدارة يف ندركمة كالقائد العسكرم لوىراف

كمل  فماتت طريقتو مبوتو،     كطريقة ابن رحاؿ مل تتكوف ذلا مدرسة للتخريج السياسي أك الوطين،
.  يرث أحد مشربو يف السياسة

 

 

                              

  1 .64ادلرجع السابق، ص:  عبد القادر جغلوؿ
.130، ص5ادلرجع السابق، ج:  أمحد طالب اإلبراىيمي 2  
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 :دوره السياسي والتاريخي:    المبحث الثاني

، من ر      لقد سّجل ابن رحاؿ حضوره بشكل فعاؿ على الساحة السياسية كالثقافية يف اجلزائ
. خالؿ مناقشتو لكل القضايا ادلطركحة كاليت كانت هتّم اجلزائريني

ـ استقاؿ من كظيفتو 1884ففي عاـ        أمضى ابن رحاؿ فًتة قصرية يف اإلدارة االستعمارية،
يف  الشخصي قكقعـ انطالقا من ؤديو ىذا الدكر سوؼ م سياسي،اإلدارية كاستقر يف دكره كناطق

حيث دعي للشهادة رفقة  ،18فقد مثل اجلزائريني يف اللجنة ادلشيخية  لسلطة االستعمارية،ا
. ـ1897الدكتور ابن العريب عاـ 

 كطالب بتوسيع التعليم كتنظيم القرض الزراعي،       قاـ بفضح تسلط نظاـ إدارة ادلستعمرين،
ـ ذىب على رأس بعثة من 1921عاـكما طالب حبق دتثيل اجلزائر يف الربدلاف الفرنسي، كيف 

 .1زلافظة كىراف للمطالبة بإلغاء نظاـ التبعية األىلية

تدخل يف الصحافة االستعمارية يف ذلك الوقت حيث جادؿ رسائل موجهة إىل السلطات       
فقد  بقي بعضها بدكف نشر كإف كاف يعطي األكلوية للحوار مع ادلؤسسات االستعمارية، الفرنسية،

 .2ساىم كذلك يف النهضة الثقافية اليت عرفتها اجلزائر

'' التقدـ''ك'' اإلقداـ''ك'' احلق''كتب ابن حاؿ يف أعمدة الصحافة اجلزائرية الفتية مثل      
،ككذلك يف الصحافة الفرنسية ،ألقى زلاضرات يف األندية الثقافية اليت أنشئت يف تلك احلقبة، 

كحاكؿ أف يطور كسط مجعيتو األفكار اإلصالحية اإلسالمية اليت بدأت تؤثر باجلزائر السيما بعد 
. ـ 1903زيارة الشيخ زلمد عبده سنة 

 

                              
   .67ادلرجع السابق، ص : جغلوؿ عبد القادر 1
 .11ادلرجع السابق، ص : عبد العايل فضل 2
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      حتدث ابن رحاؿ يف مجيع كتاباتو كخطاباتو عن فضح التسلط االستعمارم كنظاـ التبعية،
اإلسالمية كالتأكيد على ضركرة حتديث اجملتمع اجلزائرم _كالدفاع عن اللغة العربية كاذلوية العربية

 .1كالتشبو االنتقائي بالغرب بواسطة تطوير التعليم بوجو خاص

     ناضل ابن رحاؿ من أجل إعادة االعتبار للعدالة اإلسالمية كاالىتماـ بُقضاهتا ، بعد أف 
ـ قرار يقضي باستئناؼ األحكاـ اليت يصدرىا 1834  سنةأصدرت السلطات االستعمارية يف

حيث قدـ مطالب دلمثلي احلكومة الفرنسية يف  القاضي ادلسلم أماـ رللس االستئناؼ الفرنسي،
ـ كقدـ عرضا أماـ رللس 1891 عاـ 2فقد سافر مع احلكيم زلمد ابن العريب فرنسا كباريس،

 جويلية طالبا فيو بالعودة إىل العدالة ادليسرة البسيطة من 18الشيوخ بشأف القضاء اإلسالمي يف 
: خالؿ

. كتسمح ذلم باحملافظة على مكانتهم تعويضات مناسبة للقضاة تقيهم من اإلغراءات،_ 

. توظيف دقيق من جهة األخالؽ كادلعرفة كالتوقيف السريع عند حدكث أم خطأ_ 

. ضركرة إجادة اللغة العربية فيما يتعلق بقضاة السلم كتكوينهم دلدة سنتني أك ثالث_ 

 .3من األىايل كلو على سبيل االستشارةبأعضاء تعزيز احملكمة اجلنائية _ 

األكىل عند انعقاد مؤدتر       ك حتدث ابن رحاؿ عن اإلسالـ يف مناسبتني قريبتني من بعضهما،
ـ، كيف 1901ـ، كالثانية عند مشاركتو يف التحقيق سنة 1897ادلستشرقني يف باريس عاـ 

ككصف ادلسلمني بالّتخلف  ادلناسبة األكىل حتدث إىل العلماء الفرنسيني كغريىم عن اإلسالـ،
كلكنو انتقد فرنسا كالغرب على فساد األخالؽ كانتشار اخلمر كالزنا كادلراباة، كقد  التقين كالتعليمي،

                              
  .69ادلرجع السابق، ص :جغلوؿ عبد القادر1
، كتلقى فيها مبادئ القراءة كالكتابة كالدين كالقرآف،  مث دخل ادلدرسة العربية 1850كلد بشرشاؿ عاـ : زلمد ابن العريب2

. مث مدرسة الطب، ناؿ شهادة الدكتوراه من باريس،  كعرؼ إىل جانب الفرنسية اللغة اليونانية كالالتينية الفرنسية،
 (.226، ص6، ادلرجع السابق، جالجزائر الثقافي تاريخ):أنظر

 .12ادلرجع السابق، ص: غاًل بودف  3
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كمدح الذين فهموه كعرفوا  الـ ابن رحاؿ الذين كانوا يرموف اإلسالـ كأىلو بشىت أنواع التهم،
 .1رسالتو

ـ اتصل بلجنة التحقيق كادلكونة من أعضاء رللس الشيوخ، كطالبها بإصالح 1892     كيف عاـ 
القضاء الشرعي كالضرائب كإعانة الفقراء كادلساكني كإصالح التعليم كتعريبو،كما طالب بصيانة 

ـ رغم التزاـ فرنسا باحًتامها 1866اخلصوصية الدينية للمسلمني اجلزائريني اليت انتهكها قانوف 
. معاىدة االستسالـ

 بل كاف ينتقد ادلناىج التعليمية،     كمل يكن دكر ابن رحاؿ  مقتصران على ادلطالب فحسب،
ـ 1897كما تطرؽ إىل مسألة مؤدتر ادلستشرقني سنة  كيقدـ تصوراتو للنهوض بالتعليم األىلي،

مستقبل ''، كَحاَضَر باللغة الفرنسية ككاف عنواف زلاضرتو ربصفتو مًتمجان يف ادلؤدتر احلادم عش
طرح فيها أمهية التعليم إىل اجلزائريني،كما تطرؽ إىل ادلشاكل االجتماعية كاالقتصادية '' اإلسالـ

 .2كالسياسية كطالب بعالجها كفق منظور إسالمي

ـ شارؾ يف ادلعرض العادلي بباريس حيث كاف قامة سامية بثقافة مزدكجة شلا 1878    يف سنة 
فاغتنم ىذه الفرصة  جعلو يتعرؼ على مظاىر احلضارة الغربية كسلالطة األكساط السياسية كالثقافية،

 .3لاللتحاؽ جبامعة السربوف كناؿ شهادة الليسانس يف اآلداب الفرنسية

    عندما شارؾ يف مؤدتر ادلستشرقني يف باريس ألقى خطابان مدكيان أّكد فيو إديانو يف هنضة حتمية 
 ـ20 رفؽاؿفقد كاف شخصية عادلية كزلاكران بارعان صاحب حجة، مع مطلع  للعامل اإلسالمي،

 منصب ـ1907_1903 فشغل يف الفًتة 4دخل التمثيل النيايب للدفاع عن قضايا اجلزائريني

                              
 .427، ص6، ادلرجع السابق،جتاريخ الجزائر الثقافي: سعد اهلل  1
 .468، ص2004، دار األمة ، اجلزائر4، ج7، طتاريخ الجزائر العام: عبد الرمحاف اجلياليل 2
. 10ادلرجع السابق، ص:  فضلعبد العايل 3
  .13ادلرجع السابق، ص: غاًل بودف 4
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ـ انتخب مستشاران عامان على دائرة الرمشي، كنائبان 1920معاكف مسلم يف رللس العاـ لوىراف كيف 
.  ـ1925ماليان إىل غاية 

 :دوره الثقافي التعليمي:  المبحث الثالث

أظهرت ُعمق الطَّرح السياسي التوافقي الذم كاف      دتيز ابن رحاؿ مبستول ثقافة عالية ك راقية،
فقد كاف حريصان على التعليم للجزائريني كحريصان أيضا على ضركرة االستفادة من  ينفرد بو،

كاإلمكانيات ادلادية اليت كانت تتمتع هبا ادلدارس الفرنسية،كما كاف يتطلع إىل  الوسائل الًتبوية،
كاليت مل تعد  إصالح ادلنظومة التعليمية اليت كانت جامدة حسب رأيو عند التعليم التقليدم،

، فقد سبق ابن رحاؿ من علماء الًتبية يف تصوُّر ادلناىج كابتكار الطرؽ ر العص معتتناسب
 .1كاآلليات ادلناسبة لتخريج أجياؿ من ادلتعلمني قادرين على التعامل مع ضركرة كحتديات ادلستقبل

كمنع ادلساجد  ـ أصدرت السلطات االستعمارية مرسـو إجبارية الّتعليم،1892    كيف عاـ 
لكن رغم ذلك مل يبلغ  استقباؿ التالميذ أثناء أكقات الدراسة،من اجملاكرة للمدارس الفرنسية 

كىذا ما   تلميذا فقط،14 تلميذا خترج منهم 842رلموع تالميذ ىذه ادلدارس يف نفس السنة إال 
تدىور تعليم اجلزائريني الذم لفت انتباه سي زلمد بن رحاؿ، كجعل منو قضية مستول يعكس 

 ادلدافعني عن التعليم العريب، كاقًتح جلب طالئعنضالية طرحها يف سلتلف ادلناسبات، فكاف من 
األساتذة من ادلشرؽ لصيانة اللساف العريب الذم اضمحل أماـ انتشار اللغة الفرنسية اليت فُرضت 

 .2على الصبياف ادلسلمني يف الكتاتيب

، فإنو طالب بإنشاء ادلدارس ر    كباعتباره معاصر الزرع اجلهاز التعليمي االستعمارم يف اجلزائ
مع ترقية اللغة العربية كإضافة دركس يف األدب العريب كتقدمي منح للمتفوقني  االبتدائية يف كل قرية،

ـ نشر دراسة حوؿ تطبيق التعليم العاـ يف البالد 1887يف ادلدارس الثانوية كالعالية، كيف عاـ 

                              
 .16ادلرجع السابق، ص: عبد العايل فضل 1
. 13 ص،1996 دار الغرب اإلسالمي، بريكت، ،2، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر:  أبو القاسمسعد اهلل 2
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، كرأل تعميم التعليم حالن زلتمالن لألزمة الثقافية اليت عرفتها اجلزائر، كما طالب مع زلمد 1العربية
 القبائل بنيبن العريب يف باريس بتعميم التعليم كتسهيل اتصالو باألىايل كلو بتحوؿ ادلعلمني 

كالعركش، كاقًتح االىتماـ باللغة العربية كحافز ألبناء األىايل، ككشرط لتحسني أحواذلم مبينا أنو 
كاالعتناء بتعليم العربية كأصوؿ الفقو ألبناء األىايل، حيث  من الباعث على حتريك للهمم للتعلم،

 قوة حجج بن رحاؿ يف زلاكرة ين يب ماكانوا على علم من أف من أنكر لغتو أنكر ملتو، كىذا
  .2النظاـ االستعمارم كإدراكو أمهية التعليم كأساليبو

    طالب ابن رحاؿ بضركرة إعادة تنظيم ادلدارس الشرعية الثالث حيث عرض مشركعو على جلنة 
: ـ كدتثل يف1892األعياف ادلشيخية سنة 

. حتديد مدة الدراسة بثالث سنوات_ 

. زيادة عدد التالميذ ضعفني أك ثالثة أضعاؼ_ 

كالذين يتمتعوف بثقافة كبرية  زيادة عدد ادلدرسني كاختيارىم من بني العلماء األكثر بركزا،_ 
. كجلبهم من اخلارج إذا اقتضى األمر

. يتكلموف كيكتبوف بالعربية لتعليم الفرنسية كالعلـو االبتدائية تعيني معلمني فرنسيني ذكك خربة،_ 

يف هناية السنة الثالثة جيرل امتحاف لالنتقاؿ إىل الفرع العايل يف ادلدرسة الشرعية يف اجلزائر _ 
العاصمة حيث يكمل الطلبة دراستهم كيتابعوف خالؿ سنتني بعض احملاضرات اخلاصة بالقانوف 

 .الفرنسي

                              
 .14ادلرجع السابق، ص: غاًل بودف 1
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 .1عند انتهاء السنة اخلامسة جيرل امتحاف حوؿ الربنامج ادلعطى_ 

إف حتقيق ىذا االمتحاف يكوف بشهادة معادلة للبكالوريا، حبيث تفتح كل اجملالت أماـ الشباب _ 
 .2الذين يقدموف ضمانات علمية ال ريب فيها

    اعترب ابن رحاؿ أف التعليم ىو الدعامة اليت يقـو عليها اإلصالح، كعندما كاف يرل ختلف 
إف التعليم سوؼ ديكن ادلسلمني من استعادة ''العامل اإلسالمي كانقسامو كاف يقوؿ دائما 

 .مكانتهم يف العامل

 معلمني ك أساتذة إىل اجلزائر لتأدية كاجبهم التعليمي، كاف 3دما استقدـ جوؿ فريمعن    ك
معظمهم خيضعوف للتكوين من خالؿ برامج تكوينية خاصة، تتماشى مع الواقع االستعمارم 

. تلك ادلناىج الًتبوية كعقوؿ األىايلكاجلديد يف اجلزائر،كما تتماشى أيضا 

     كلذلك كاف ابن رحاؿ ديثل يف نظرتو للتعليم اجلزائرم مشركعان موازيان للمشركع االستعمارم،
فهو إىل جانب حرصو الشديد على حق أطفاؿ اجلزائر يف التعليم كاف يعارض ما يتعرض لو 
التعليم األىلي كُمؤسَّساتو من إقصاء كمضايقات هتدد مستقبل اذلوية اجلزائرية كثقافة اجملتمع، 

_ حسب رأيو_فانتقد ابن رحاؿ ادلشركع التعليمي االستعمارم، كتصور مشركع تعليمي ديكن 
 .4جلزائرينيا  علىتطبيقو

                              
، رسالة ماجستري يف تاريخ اجملتمع 1951_1850التأسيس والتطور :المدارس الشرعية في الجزائر : كماؿ خليل 1

 ادلغاريب احلديث كادلعاصر، قسم التاريخ ،كلية العلـو اإلنسانية كالعلـو االجتماعية، جامعة منتورم، قسنطينة،
 .107 ص، 2008\2007

 .107صنفسو،    2
كاف من أشد أنصار احلركة التوسعية االستعمارية الفرنسية، أسس احلزب االستعمارم  (1839_1832):جوؿ فريم  3

كساىم يف دتويل الكثري من احلمالت االستعمارية، كمارس كذلك دعاية إعالمية يف سلتلف كسائل اإلعالـ اليت شجع من 
  .(.211، ص2010، دار الفكر،عماف، تاريخ أوروبا الحديث: علي اذلامشي) :أنظر.خالذلا التوسع االستعمارم 

 . 15ادلرجع السابق، ص: غاًل بودف  4
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تزيد من رفع عدد      طالب ابن رحاؿ بتأسيس جامعة إسالمية تكوف منافسة للمدارس اجملاكرة،
كاقًتح أف تضم الدراسات الفرنسية حىت حيتك الطلبة األىايل بزمالئهم الفرنسيني  الطالب،

يف فرنسا ادلتخرجوف من ادلدارس ''كيصبح بإمكاهنم الدراسة يف اجلامعات الفرنسية لذلك قاؿ 
ىذه ادلكانة توجد  العليا، أك على سبيل ادلثاؿ ادلدرسة العادية ينالوف مكانة ىامة كتأثريان كبريان،

 ،رالقركيني يف فاس، كاألزىر يف مص)عندنا أيضا كحيظى هبا الطلبة الدارسوف يف بعض اجلامعات 
كتنظيم  كونوا طلبتنا بواسطة اجلامعة اإلسالمية اليت نطالب بتأسيسها باجلزائر، (كالزيتونة يف تونس

  .1''...الطلبة بإدخاذلم يف زليط زمالئهم الذين يتمتعوف مبقاـ رفيع يف فرنسا

ـ حوؿ تعليم اللغة العربية، 1921 جواف 17    َقدَّـ ُمداخلة أماـ رللس النيابات ادلالية بتاريخ 
كاعتربىا شلثلو السلطة االستعمارية مبثابة عدكاف غري مقبوؿ، حيث عارض هتميش اللغة العربية يف 

 برنامج بعض ادلدارس األساسية لألىايل مع عدـ كجودىا يف التعليم االبتدائي بشكل رمسي،
كعاتب ابن رحاؿ الفرنسيني على رفضهم اعتماد إصالح التعليم يف اجلزائر، مبينان فوائد تشجيع 

مت مداخلتو بتذكري أعضاء خالتعليم العريب، كحاكؿ استعطاؼ ادلسؤكلني مبطالب متواضعة، ك 
ـ حوؿ إعادة تنظيم ادلدارس كدكرىا يف 1892اذليئات ادلالية مبذكرتو اليت قدمها جلوؿ فريم سنة 

 .2مث مدرسة قسنطينة كتلمساف ـ،1893ظهور مدرسة اجلزائر سنة 

 يف إقامة دركس كزلاضرات لتمكني التالميذ من معرفة اللغة الفرنسية مع  ابن رحاؿ    شارؾ
رلموعة من أفراد النخبة اجلزائرية أمثاؿ بن مساية، عبد القادر اجملاكم، كالشيخ أبو القاسم احلنفاكم 

'' ـ، ككانت زلاضرتو معنونة ب1907كغريىم، ىذه احملاضرات نظمتها اجلمعية الرشيدية سنة 
باللغة الفرنسية، فهو ال شك أكؿ جزائرم كتب أقصوصة أدبية '' التوفيق بني اإلسالـ كالتقدـ 

                              
 .108ادلرجع السابق، ص :   كماؿ خليل1
.  16 ادلرجع السابق، ص:غاًل بودف 2
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  كنشر عدة دراسات كمراسل للجمعية اآلسيوية يف نشرة اجلغرافية كعلم اآلثار ،باللغة الفرنسية
  .1الوىرانية

    مثل ابن رحاؿ نائب عاـ مسؤكال عن التعليم العاـ مهتم باآلداب، كتب العديد من ادلقاالت 
األدبية كخصوصا يف ادلشكالت الراىنة يف عصره، ككاف عضوا يف مجعية جغرافية كىراف، كقد ترجم 
اجلزائريوف عددان من النصوص التارخيية كاجلغرافية كالًتاجم، ككاف ابن رحاؿ من بينهم، فًتجم حبث 

كىو عن حياة أىل  لإلفراين، (نزىة احلادم)استخرجو من كتاب  '' 16السوداف يف القرف ''
السوداف القدمي يف عهد احلكم ادلغريب، نشره يف مجعية جغرافية كىراف، ككاف ذلك أثناء اىتماـ 

الفرنسيني بالصحراء، ككاف ابن رحاؿ صديقا لنائب الكولوف كالوزير يوجني إيتياف ادلكلف 
 .2بادلستعمرات

مع معاصريو اليت كتبها قاالت املك  ،''مستقبل اإلسالـ '' األعماؿ اليت تركها كتاب ىم    من أ
 أمثاؿ الطيب ابن العرب للرد على التَّعسُّف حنو القضاء اإلسالمي كاللغة العربية كسياسة التجهيل،
اليت كانت تتبعها حكومة اجلمهورية الثالثة، كحنو احلالة ادلدنية اليت أنشأىا تريماف نفسو، كقانوف 

 .3األىايل البغيض

    قدـ حبثان بالغ األمهية حوؿ العالمة ابن قنفذ القسنطيين، كَمثَّل جامعة اجلزائر يف ادلؤدتر الدكيل 
السابع عشر للمستشرقني، إذ قدـ حبثان طويالن حوؿ شعر أيب جعفر بن خادتة األندلسي ناؿ على 

 .إثره إعجاب احلاضرين

                              
 . 68ادلرجع السابق، ص: عبد القادر جغلوؿ1

 .179، ص6، ادلرجع السابق، جتاريخ الجزائر الثقافي: سعد اهلل  2
 .222، ص8نفسو، ج  3
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    قاـ ابن رحاؿ بوضع فهارس كاملة للمخطوطات العربية احملفوظة باجلامع الكبري باجلزائر، كأىم 
ـ، التذكري كالتأنيث عاـ 1921ـ، الدكلة ادلرنية سنة 1912دراستو كانت حوؿ مدينة اجلزائر عاـ 

   . 1ـ1911

   لذلك كانت أكثر اىتمامات أزلمد بن رحاؿ يف مرحلة بدأت اإلدارة االستعمارية، تعرض 
مناىج التعليم األىلي بالتزامن مع بدايات تشكيل النُّخب يف اجلزائر، كاليت تأثرت مبجموعة عوامل 

   .2كخارجية داخلية

 : من بعض القوانين االستعماريةمواقفو: المبحث الرابع

    ُعرَؼ ابن رحاؿ مبواقفو السياسية ضد القوانني اليت أصدرهتا السلطات االستعمارية يف حق 
كقانوف التجنيد اإلجبارم  (االندجيينا)اجلزائريني، فرفض اإلدماج كالتجنيس، ككذلك قانوف األىايل 

. اليت كاف ذلا األثر الكبري على حياة الشعب اجلزائرمكغريىا من القوانني التعسفية 

: موقفو من قانون األىالي_ 1

كبالغت يف قسوهتا      طبقت اإلدارة االستعمارية الفرنسية سياسة الزجر كاإلرىاب ضد األىايل،
ف األىايل أك االندجيينا، كىي عبارة كـ ما ُعرؼ بقاف1881 جواف 28فأصدرت يف  كسياستها،

 41عن سلسلة من العقوبات الزجرية اليت ال صلة ذلا بالقانوف العاـ، َحدَّد ىذا القانوف منها 
كاستمرت اإلدارة الفرنسية يف  ـ،1891 سلالفة عاـ 21كخفضت إىل  سلالفة خاصة باألىايل،

جتديدىا كتطويرىا حسب الظركؼ كاألحوؿ، شلا زاد من غضب كىيجاف الشعب اجلزائرم 
   .3ىاضد

                              

.204، ص2011، دار قرطبة، تلمساف، 2، ج تراث الحركة اإلصالحية في الجزائر: مولود عودير 1  
 .468، ص4 السابق،جصدرامل:  عبد الرمحاف اجلياليل  2

. 38ادلرجع السابق، ص: حيي بوعزيز3
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الذم  انتقد ابن رحاؿ بشدة قانوف األىايل الذم ديثل جانبا فظيعا من االضطهاد الفرنسي،     
فوض ككالء احلكومة مبعاقبتهم األىايل اجلزائريني كردعهم مبا شاءكا، مطالبا بإبطاؿ ىذا القانوف 
كختفيف كطأتو بإضافة بنود دتنع ادلظامل، كجتاكز احلدكد اليت ىي نتيجة إطالؽ احلكم، مبينان أّف 

، كأصبحت موجبان للنفور 1ىذه احلالة احلرجة أصبحت كالسَّيف ادلعلق بشعرة فوؽ رؤكس األىايل 
كالشقاؽ كابتعاد ابن البلد من الفرنسي، كيف ىذا حتذير للسلطة االستعمارية الفرنسية من 

استمرارىا يف تطبيق القوانني اجلائرة اليت تقضي على كل أمل يف حدكث تقارب بني اجلزائريني 
.  كالفرنسيني

: موقفو من التجنيد اإلجباري_ 2   

ـ أصدرت احلكومة الفرنسية مرسـو اخلدمة العسكرية اإلجبارم على  1912 فيفرم 03     يف 
كعارض الشعب اجلزائرم قرار التجنيد معارضة   لاللتحاؽ باجليش الفرنسي، اجلزائرينيالشباب

شديدة ألهنم كانوا يركف فيو مساس بشخصياهتم اإلسالمية، كرغم أف النخبة ادلثقفة من اجلزائريني 
إال أهنا اشًتطت بادلقابل أف دتنح للجزائريني احلقوؽ السياسية  قد قبلت مبدأ اخلدمة العسكرية،

   .2كادلدنية سواسية مع ادلعمرين األكركبيني كىذا ما رفضتو فرنسا

     ناقش سي زلمد بن رحاؿ ادلسألة العسكرية منذ ظهورىا يف اجلزائر، حيث كجو مذكرة يف 
ـ إىل اللجنة الفرنسة ادلكلفة بقضية االكتتاب العسكرم، اشًتط فيو هتيئة 1908 جانفي 02

األرضية جيدا لتطبيقو بقبوؿ ادلسلمني يف الوظائف اخلاصة، كتوسيع حرية الصحافة كتسهيل 
 ىذه التهيئة بتحسني أحواؿ العساكر اجلزائريني كالسماح ذلم بالًتقية، فهو مسحالقركض، كما ت

من البداية رفض التجنيد اإلجبارم كعمل على سحبو خوفان من الّتفرنس، باإلضافة إىل أنو ينايف 
 05 معاىدة االستسالـ ادلوقعة يفاحلالة الشخصية للمسلمني اجلزائريني كقيمهم، فهو يناقض 

 على االحًتاـ الكامل للدين اإلسالمي كاألعراؼ اجلزائرية، كما رأل ت نصيت اؿ1830جويلية 

                              
  .11ادلرجع السابق، ص: غاًل بودف 1
  .162، ص2002، دار رحيانة للنشر كالتوزيع، اجلزائر، موجز تاريخ الجزائر:  عمورةعمار2
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فيو ظلمان كتعسفان يف حق اجلزائريني، كعبئان جديدان يُػثػَّّقل كاىلهم زيادة على معاناهتم من القوانني 
 .اجلائرة للسياسة االستعمارية

     كأماـ غضب اجلزائريني من ىذا القانوف كعزمهم على مغادرة اجلزائر، حاكؿ ابن رحاؿ إقناع 
اإلدارة الفرنسية بصرؼ النظر عن قانوف التجنيد اإلجبارم، فقاـ حبمل مهـو مواطنيو يف رسالة إىل 

. رللس معاينة الشباب ادلعين بعملية التجنيد أخربه فيها مبا يقولو اجلزائريوف

كتدرج موقف ابن رحاؿ كأصحاب العمائم القددية من معارضتهم لقانوف التجنيد اإلجبارم      
أماـ تَػَعنُّت اإلدارة االستعمارية إىل ادلناداة بعدـ فرضو كإجبار الناس عليو مبنحهم االختيار 

كالتطوع، لكن عندما رأكا إصرار فرنسا على تطبيقو أملوا أف يركا فيو خطوة يف طريق احلصوؿ على 
. احلقوؽ يف ظل الوفاء لإلسالـ كتقاليده

 1912 جواف 14 على رأس كفد رفقة أعياف مدينة ندركمة يف  إىل فرنسا      سافر ابن رحاؿ
 كمت استقباذلم يف باريس، كتناقش معو السياسيوف حوؿ مشاكل األىايل كحبث سبل اخلركج منها،

، أك تقدمي منحة تعويضية ذلذا العمل، كيظهر من خالؿ 1 مرسـو التجنيد اإلجبارمإلغاءلب باكط
ىذا ادلوقف فكر ابن رحاؿ الذم ينتمي إىل تيار ادلصلحني الذين رفضوا فكرة إدماج اجلزائريني يف 

كرفضوا كل الوسائل ادلؤدية إىل ذلك ككاف منها رفضهم للتجنيد من األساس،  اجملتمع الفرنسي،
كلكن عندما أصبح أمران زلتومان عليهم اشًتطوا على السلطات الفرنسية حتسني أحواؿ اجلزائريني 

  .2كتقدمي تعويضات مناسبة

                              
  .12ادلرجع السابق، ص: غاًل بودف1
. 162ادلرجع السابق، ص :  عمورة عمار2
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 :                                 خاتمة

ويف األخري ومن خالل دراستنا ملوضوع النخبة املثقفة اجلزائرية ودورىا يف مواجهة     
 :االستعمار، خلصنا إىل النتائج اآلتية

أن سياسة فرنسا التعليمية، وإجراءاهتا التعسفية كان هلا الدور الكبري يف ظهور خنبة واعية _ 
 .مثقفة سامهت يف بناء النهضة الفكرية يف اجلزائر

م فئة شبانية مثقفة ثقافة عربية وأخرى 20م ومطلع القرن 19ظهرت مع هناية القرن _ 
مثقفة ثقافة مزدوجة، خترجوا من املساجد والزوايا أومن معاىد خارجية كجامع الزيتونة بتونس 

 .واألزىر مبصر والقرويني باملغرب األقصى

النخبة احملافظة : أما تصنيف النخبة، فقد قسمها كل حسب رأيو وأىم تقسيماهتا البارزة_ 
 .ذات الثقافة العربية اإلسالمية، والنخبة اجلديدة واملفرنسة ذات الثقافة العربية الفرنسية

برزت النخبة اجلزائرية بشقيها يف جمموعة من املطالب والربامج، واليت استطاعت من _ 
 .خالهلا أن توصل آمال اجلزائريني إىل السلطات الفرنسية بواسطة العروض والوفود

أثرت جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية، بشكل مباشر يف ظهور فئة مثقفة متأثرة _
 .بأفكار اجلامعة اإلسالمية وروادىا

عرفت النخبة مبواقفها املختلفة يف التعليم الذي كان مطلبهم األمسى وشغلهم الوحيد، _ 
كونو األساس يف توعية األّمة وهنضتها، كما كان هلم موقف يف قوانني التجنيد اإلجباري 

 .   والتجنيس واإلدماج واختالف النخبتني يف موقفهما اجتاىها

م وبداية القرن 19مّثل االنفتاح الفكري والنشاط السياسي لدى النخبة املثقفة هناية القرن _ 
م  اإلرىاصات األوىل لرسم أىم االجتاىات املكونة للحركة الوطنية بناءاً على اخللفيات 20

 .اإليديولوجية والتكوين العلمي الذي تلقاه أقطاهبا ومفكروىا

يعترب حممد بن رحال قطب من أقطاب النخبة املثقفة اجلزائرية، فقد أدى دوراً كبرياً يف _ 
 .جمال التعليم واالىتمام باللغة العربية رغم ثقافتو الفرنسية
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عرف ابن رحال بإسهاماتو ونشاطاتو الثقافية، واالىتمام بالدين اإلسالمي وبتعليم األىايل _ 
 .ورفع مطالبهم للسلطة االستعمارية

كانت للشيخ حممد بن رحال مواقف جتاه القوانني االستعمارية واإلجراءات التعسفية، _ 
خاصة قانون األىايل البغيض وقانون التجنيد اإلجباري، حيث عمل جاىداً من أجل 

 .التخفيف من حدتو

  إن النخبة املثقفة اجلزائرية بصفة عامة وشخصية حممد بن رحال بصفة خاصة، ال تزال 
حباجة ماسة إىل جهود الباحثني الذين تقع عليهم مسؤولية الكشف عن آثارمها وتقييمها، 

وإعادة االعتبار حملمد بن رحال ومكانتو ودوره الكبري يف النهضة الفكرية اجلزائرية، وجمهوداتو 
 .الكبرية يف جمال التعليم واالعتناء باللغة العربية رغم ثقافتو الفرنسية

   ومن خالل ىذا املوضوع نطلب من الباحثني التوسع والتعمق أكثر واالىتمام بالعلماء 
املثقفني اجلزائريني الذين أدوا دورا كبريا يف حتقيق هنضة اجلزائر الفكرية، ونأمل أن تكون ىناك 

 .            دراسات جديدة وأكثر فائدة يف ىذا اجملال
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 :01امللحق رقم 

1           مقتطفات من مستقبل اإلسالم أحد مؤلفات بن رحال

 

                            
 .70املرجع السابق، ص: عبد القادر جغلول 1
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 :02امللحق رقم 

 : 1مقتطفات  من خطاب حممد بن رحال أمام املفوضيات املالية
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 :03امللحق رقم 

 .1مقتطفات من مقابلة حملمد بن رحال  مع الصحافة  الفرنسية
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  :04امللحق رقم 

 .صور للشيخ حممد ابن رحال الندرومي
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 :الملخص

  اشتمل موضوع دراستنا ىذا على مفهوم النخبة ادلثقفة اجلزائرية اليت كان لسياسة فرنسا التعليمية دورا بارزا 
يف ظهورىا، فكان ذلذه النخبة جهودا فعالة يف هنضة اجلزائر الفكرية، وكان انقسام النخبة ادلثقفة اجلزائرية 

النخبة احملافظة والنخبة اجملددة وادلفرنسة، واليت تأثرت : م وبداية القرن العشرين إىل بارزين مها19هناية القرن 
مبجموعة عوامل خارجية وداخلية سامهت يف بلورة نشاطها، كما وضحنا يف ىذا البحث نشاط النخبة 

ويف اخلتام كانت الدراسة حول شخصية متميزة كان ذلا . الثقايف ودورىا يف احلركة الوطنية وموقف فرنسا منها
دورا كبري يف اجملال التعليمي والثقايف، وىو الشيخ حممد بن رحال فتحدثنا عن حياتو ودراستو ووفاتو، ودوره 

 .الثقايف ومواقفو من بعض القوانني االستعمارية

 

Summary : 

The subject of  this study was the concept of  the educated elit in 
Algeria, whose educational policy had a prominent role in the 
emergence of  intellectual Algeria which wos devided  ot the end of 
the 19th century and the beginning of the 20th century into tixro 
prominent  sections :the conservative elite the renewed elit, and 
internal contributed to the crystallization of  its octivities , as we 
explained in this research , the works of the cultural elite and  its 
role in the national  movement .  

  In conclusion , the study was about a famous figure who had a 
great role in the field of education and culture      < sheikh                       

   Mohammed  Ben Rahal , we talked obout his life , his  study ,his 
works and  his  death,  and the cultural role and his attitudes of 
colonial  lazs.  


