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 ق ال هللا تعالى:
 بسم هللا الرحمن الرحيم

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من  ”
علق، اقرأ وربك األكرم الذي علم بالق لم، 

 .”علم اإلنسان مالم يعلم

 مصدق هللا العظي
 (6( إلى )1سورة العلق اآلية من ) 

 



 شكر وتقدير
الحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذا العمل وإذا كان البد  

لإلعتراف لذوي الفضل بفضلهم ف إنني أقدم شكري  
وامتناني بادىء ذي بدء إلى أستاذي المشرف األستاذ  

 أدين له بعظيم  د الكريم بوالصفصاف الذيالدكتور: عب
لحظة إختياري للموضوع وقبول    الشكر والعرف ان من

اإلشراف عليه وعلى كل ماقدمه لي من نصائح وتوجيهات  
سائلة هللا    هذا ال يفيه حقهكان شكري    ومالحظات وإن

أن يطيل  الكريم أن يجزيه عني خير الجزاء وأن يثيبه األجر و 
 .إن شاء هللا  عمره ويديم صحته

 

 

 



 إهداء
 الحمد هلل الذي ال تطيب اللحظات إال بذكره، وال تطيب اآلخرة إال بعفوه

 هللا جل جالله

العالمين، سيدنا محمد  إلى من بلغ الرسالة، ونصح األمة، إلى نبي الرحمة ونور  
 صلى هللا عليه وسلم

 إلى روح الشهداء والعلماء والمصلحين، وكل من سار على نهجهم وف اءا لهم

 إلى الرجال ورثة العلم والعمل، تقديرا لهم.

 إلى الوالدين الكريمين برا بهما.

 إلى أخي وأخواتي: محمد أيمن، عائشة، حسينة، آية.

 ندي في الحياة الدنيا.إلى حياة وسامية وعائلتيهما س

 إلى كل من ساعدني في بحثي: عادل، بوفنارة شبيلة) مركز اإلعالم اإلق ليمي(

إلى أساتذة قسم التاريخ بجامعة أدرار على رأسهم األستاذ الدكتور دراع  
 الطاهر )رئيس قسم التاريخ(

 إلى األستاذة عيسوق خيرة على نصائحها القيمة، واألستاذة بوغانم غزالة.
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 :مقدمة
 وثقافية جتماعيةإ اجلزائر علىالسلبية  الفرنسي ستعماراإل جرائم عكاساتإن كانت

 رصيد من حيمله وما وحميطه اإلنسان مست ألهنا سياسية تكون نأ قبل األوىل ابلدرجةوإقتصادية 
 فكانت االضطهاد من كبري قدر إىل فئاته مبختلف اجلزائري الشعب تعرض فقد ومعريف، فكري
وإقتصادية  جتماعيةإ وأخرى ثقافية جرائم لطاقاإل على وأخطرها املستعمر مارسها اليت اجلرائم أبشع

 .وفكراي وعرقيا ثقافيا فرنسا عن البعد كل بعيد اجلزائري اجملتمع وأن خاصة
 يف مثلت األرض هذه على كربى حتفاالتإ فرنسا أقامت اجلزائر حتالإ على املئوية الذكرى ومبرور
 والثانية األوىل العامليتني احلربني أتثريات إىل ابإلضافة ،اإلسام على املسيحية تصارإن البعض نظر
 احلركة لربوز حافزا ل ذلك كانوالثقافية، ك جتماعيةاإل وكذا قتصاديةواإل السياسية الساحة على

 جتاهاإل فكان الفرنسية للسياسة ومعارض موايل بني النضال عبتنو  متيزت اليت السياسية الولطنية
 الشيوعية ابلنظرية مرتبطا كان الذي الشيوعي السياسي جتاهواإل بفرنسا املرتبط الليربايل السياسي
 .اإلسامي الولطين والتيار ستقالواإل احلرية تهقناع كانت الذي الثوري الولطين والتيار العاملية،

 فيها تكّون اليت والسياسية والثقافية اإلجتماعية احلياة: يف ابلبحث قمت السياق هذا ويف
 عباس، فرحات احلاج، مصايل ابديس، بن احلميد عبد الشيخ: شخصياهتا وأبرز الولطنية احلركة قادة

  .منوذجا أوزقان وعمار
 :دوافع إختيار املوضوع -1

 ومن إلختياره، موضوعية وأخرى ذاتية أسباب توجد أكادميي، اترخيي حبث أي لدراسة
 :املوضوع هذا إختيار أسباب

 .الولطنية احلركة مسار وخاصة واملعاصر، احلديث اجلزائر اتريخ دراسة يف الرغبة: أوال
 جل وأن وخاصة السياسيني، القادة ألبرز والثقافية جتماعيةاإل اجلوانب عن الغموض كشف: اثنيا

 .واإليديولوجية السياسية اجلوانب يف البحث على ابألساس ركزت الدراسات
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 الكبري للمغرب والثقايف جتماعياإل التاريخ: " وهو املاجستري يف التخصص موضوع مع متاشيا: اثلثا
 ".العصور عرب
 .الشخصيات هذه من شخصية كل آاثر يف التارخيية احلقيقة عن البحث: رابعا

 .والسياسية الثقافية وميوالهتم قادهتا حول القائم واجلدل الولطنية احلركة موضوع أمهية: خامسا

 :البحث إشكالية -2

 الناحية من الولطنية احلركة قادة تكوين حقيقة عن البحث يف فتكمن الرسالة هذه إشكالية أما
 التساؤالت لطرح ميكن وضوحا أكثر اإلشكالية هذه تكون وحىت والسياسية والثقافية جتماعيةاإل

 :اآلتية
 الولطنية؟ احلركة لقادة جتماعياإل التكوين كان كيف -1

 الولطنية؟. احلركة قادة تكوين يف اجملتمع دور ماهو -2

 .السياسية؟ املقاومة لقادة الثقايف الواقع كان كيف -3

 .الفرنسية؟ خاصة الغربية والثقافة املشرقية الثقافة فيهم أثرت مدى أي إىل -4

 .اجلزائر؟ يف السياسية النخبة تعليم كان كيف -5

 .تطورها؟ يف دورهم هو وما الولطنية؟ احلركة لرؤساء السياسية امليوالت ماهي -6

 :البحث إطار  -3

 أهم من املرحلة هذه وتعدم 1254م إىل 1225 الفرتة املمتدة من تقع هذه الدراسة يف
 وثقافية سياسية زعامات وبروز ،جوهرية حتوالت عرفت ألهنا احلساسة التارخيية احملطات وأبرز

 ضد للنضال جديد ومجعيات كأسلوب أحزاب ظهور مث اجلزائر يف مثيل هلا يسبق مل ،يةقو  جتماعيةوإ
 الولطين الفكر تبلور على يدل فإمنا شيء على دل إن وهذا احملليني، وعمائه الفرنسي االحتال

التيارات السياسية، رغم أن  هذه مثلت واليت خاصة املثقفة وللنخبة عامة اجلزائري مجتمعلل
الشخصيات اليت إخرتهتا للدراسة قد ولدت قبل هذا التاريخ بكثري واستمرت إىل مابعد اإلستقال، 
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م أما بقية 1254 -م1225وهلذا فقد درست يف الفصل األول أوضاع اجلزائر يف الفرتة مابني 
 الفصول واليت تعترب صلب املذكرة توسعت نوعا ما يف التاريخ.

 :يف جذا البحث املتبعة العلمية اناج امل -4

 :علمية مناهج ثاث الدراسة هذه يف بعتات  
 الثقايف الواقع يف املتمثلة التارخيية واألحداث احلقائق لوصف:  الوصفي التارخيي املنهج -1

 قادهتا أهم حياة جوانب بعض عن الغموض وكشف الولطنية احلركة لقادة جتماعيواإل
 .السياسية جتاهاهتموإ

 .وتركيبها ونقدهاوحتليلها  العلمية املادة دراسة يفوقد استعملته : التحليلي النقدي املنهج -2

 لتشابها أوجه ومعرفة الفرتة تلك يف الولطنية األحزاب مقارنة وهو: املقارن املنهج -3
 .ابينه التقاربمدى  وإبراز الختافوا

 .العميقة والنتائج املنشودة احلقيقة إىل وصولهبدف ال املناهج هذه بني املزج تحاولوقد
 :البحث أجداف -5

 :البحث هلذا سطرت اليت األهداف بني من
 .السياسيني القادة تكوين على اجملتمع أتثري مدى ام معرفة -1

 .الولطنية احلركة قادة على والغربية الشرقية الوافدة الثقافة أتثري مدى إىل الوصول -2

 ابديس، بن احلميد عبد الشيخ يف املتمثلة الولطنية احلركة شخصيات أهم على التعرف -3
 .أوزقان عمار عباس، فرحات احلاج، مصايل

 .1254 نوفمرب ثورة إىل والوصول الولطنية احلركة تطور يف الشخصيات هذه دور -4

 .البحث أثناءالوقوف عندها  ميكن أخرى أهداف إىل ابإلضافة

 :البحث صعوابت -6
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 بقدر حاولت ولقد املوضوع، لطبيعة حسب واملعنوية املادية الصعوابت من البحث أي خيلو ال
 :الصعوابت هذه أهم ومن املنشودة، الغاية إىل للوصول الصعوابت هذه ختطي اإلمكان

 وتركيز الولطنية احلركة لشخصيات والثقافية االجتماعية احلياة تتناول اليت املصادر قلة -1
 .السياسية الناحية على معظمها

 .صعوبة الرتمجة من اللغات األجنبية إىل العربية واليت تتطلب متسع من الوقت  -2

 يف البارزة الشخصيات هذه مبا خفي من حياة املتعلق األرشيف على العثور صعوبة -3
 .الولطنية احلركة

 :ومراجعه البحث مصادر أجم نقد -7

 :هللا سعد القاسم أبو الدكتور مؤلفاتمن املراجع األساسية يف هذا البحث، 

  ،أجزاء 11من  تتكون للبحث مهمة اترخيية موسوعة وهي: الثقايف اجلزائر اتريخ -1
 .والفرنسي العثماين العهدين خال اجلزائرية الثقافة على األضواء سلطت

منها الثاين والثالث   إعتمدت على جزئني :أجزاء أربعة وتقع يف اجلزائرية الولطنية احلركة -2
: الثالث اجلزء أما الولطنية، احلركة ظهور قبيل اجلزائر يف الثقافية البيئة الثاين اجلزء يتناول
 األحزاب قادة أبرز وعلى اجملتمع على وأثره ونتائجه وأسبابه االجتماعي التوتر فيعاجل

 .م1245م إىل1231 من املمتدة الفرتة يف الشعب وحزب العلماء مجعية :السياسية
ملؤلفه أمحد توفيق املدين الذي استعرض فيه اتريخ اجلزائر منذ العصور  "اجلزائر"كتاب  -3

القدمية إىل الفتح اإلسامي كما عرف ابجلزائر وسكاهنا وأكمل إىل الوجود العثماين 
 رخيية احلديثة واملعاصرة.اواإلحتال الفرنسي، وأهم احملطات الت

 عبد خثري ملؤلفه 1245-1231 اجلزائرية الولطنية احلركة وأسس منطلقات كتاب -4
 حركة وإفرازات م،21 القرن العشرين بداية يف اجلزائري الثقايف االنبعاث يتناول حيث النور،
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 كما ،م1254م إىل1221 منذ االنبعاث هذا يف الفعالة والعناصر والغريب العريب التعليم
 .السياسية األحزاب بعض إىلأيضا  تطرق
 ، ترمجة حممدهبن ايمني سطور  ملؤلفه م1231-1121 احلاج مصايل مذكرات كتاب -5

 .السياسية وميوالته وآرائه احلاج مصايل حياة حمطات أهم يتناول الذي املعراجي

 :السابقة الدراسات -8
 الرتاجم يف متخصصة هي دراسات املوضوع هذا يف عليها الطلعت اليت الدراسات أهم

من أبرز هذه الشخصيات و  عامةبصفة  والعلميةواألدبية  السياسية ألدوارولكنها تناولت ا
 :هي

-1122) االستقال من وموقفه اجلزائرية الولطنية احلركة يف ودوره فرحات عباس- أ
 .بوصفصاف الكرمي عبد الدكتور األستاذ وإشراف معزة، الدين عز: للطالب( م1215

م( 2111 -م1122فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة اترخيية وفكرية مقارنة ) - ب
 ، وإشراف األستاذ الدكتور عبد الكرمي بوصفصاف.للطالب: عز الدين معزة

 :البحث خطة- 9
 من مقدمة ومخسة فصول وخامتة كاآليت:تتكون الرسالة 

اليت إستعملتها يف  تناولت يف املقدمة خطة البحث، وإشكاليته، وأهم املصادر واملراجع.مقدمة
  واجهتين.، وأهم الصعوابت اليت هذه املذكرة
 1954-1925 اجلزائر يف واالجتماعي والثقايف السياسي الوضع :األول الفصل
 نشأ الذي احمليط وهو املدروسة الفرتة يف للجزائر العامة األوضاع إىل الفصل هذا يف تتطرق

، ويتضمن هذا الفصل الثقايف والواقع واالجتماعي السياسي اجملال يف الولطنية احلركة قادة فيه
 مباحث هي:ثاثة 
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حيث تعترب البيئة م، 1254م إىل 1225ر منذ يف اجلزائاإلجتماعية األوضاع املبحث األول: 
 اإلجتماعية اليت عاش فيها قادة احلركة الولطنية.

عاجلت فيها ميدان ، م1254م إىل 1225يف اجلزائر من الثقافية األوضاع  املبحث الثاين:
 الرتبية والتعليم اإلستعماريني.

وقد تناولت فيه  م،1254م إىل 1225يف اجلزائر من السياسية األوضاع  الثالث:املبحث 
 البيئة السياسية يف اجلزائر اليت سامهت يف تبلور الوعي الولطين لدى القادة السياسيني.

 الوطانية احلركة لقادة االجتماعي التكوين: الثاين الفصل
 التيارات خمتلف يف الولطنية احلركة قادة على االجتماعي الواقع أثر اجلزء هذا يف تتناول
 :، وفيه ثاثة مباحثاحلزبية

اليت طبقات ابلتعريف الاملبحث األول: النشأة األوىل لقادة احلركة الولطنية، وفيه تطرقت إىل 
 ن وحالتها اإلجتماعية.السياسيو القادة ينتمي إليها 

وانتماءاهتم ملبحث أهم أسر القادة السياسيني املبحث الثاين: أسر القادة، تناول هذا ا
 اإلجتماعية.

 أتثري اهلجرة على احلالة اإلجتماعية للقادة السياسيني.املبحث الثالث: 
 .الوطانية احلركة لقادة الثقايف التكوين: الثالث الفصل
 احلركة شخصيات على والغرب الشرق من الوافدة الثقافة أتثري ىلإ الفصل هذا يف تتطرق
 ، وفيه ثاثة مباحث هي:السياسيني القادة هؤالء تعليم كان كيف معرفة وحماولة الولطنية

املبحث األول: أتثري الثقافة العربية اإلسامية على القادة السياسيني، حيث تناول هجرة 
 النخبة السياسية إىل املشرق العريب وأتثرها ابللغة العربية والدين اإلسامي.

هذا  ت يفتطرقحيث ري الثقافة الفرنسية الغربية على القادة السياسيني، املبحث الثاين: أتث
 ة على القادة السياسيني. اللغة الفرسية والثقافة الغربياملبحث إىل أتثري
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ومما جاء يف هذا الولطنية والتأثريات الفرنسية،  قادة احلركة الولطنية بني اهلويةاملبحث الثالث: 
 أتثر أهم القادة السياسيني ابلثقافات العربية والفرنسية. املبحث
 الوطانية احلركة لقادة السياسي التكوين :الرابع الفصل

 على آرائهم وأهم الولطنية األحزاب لقادة السياسية امليوالت الفصل هذا يف تعاجلقد و 
 مباحث:فيه أربعة و ، والتيارات األحزاب مبطالب عنها عربوا واليت السياسية احلياة

ية اليت أتثر هبا املبحث األول: التكوين السياسي لقادة اإلصاح، تناول أهم األفكار السياس
 ن للتيار اإلصاحي.القادة السياسيو 

 املبحث الثاين: التكوين السياسي لقادة التيار اإلدماجي، وأهم ما أتثر أصحاب هذا التيار.
اليت أتثر هبا  األفكار الشيوعيةي، و الشيوعاملبحث الثالث: التكوين السياسي للتيار 

 .السياسيون
املبحث الرابع: التكوين السياسي لقادة احلزب اإلستقايل، تناول هذا املبحث األفكار 

 اإلستقالية اليت أتثر هبا القادة.
 .الوطانية احلركة شخصيات من مناذج :اخلامس الفصل

 حياهتم حمطات أهم أمام والتوقف الولطنية احلركة شخصيات أهمدرست  فصلال هذا يف
 فرحات احلاج، مصايل ابديس، بن احلميد عبد الشيخ: وهم والثقافية جتماعيةواإل السياسية
 .أوزقان عمار عباس،

 املبحث األول: تناول التكوين اإلجتماعي والثقايف والسياسي للشيخ عبد احلميد بن ابديس.
 والثقايف والسياسي ملصايل احلاج.املبحث الثاين: تطرق إىل التكوين اإلجتماعي 

 املبحث الثالث: بعنوان التكوين اإلجتماعي والثقايف والسياسي لفرحات عباس.
 املبحث الرابع: تناول التكوين اإلجتماعي والثقايف والسياسي لعمار أوزقان.

 :البحث خامتة
 .األمهية حسب النقاط وأهم إليها املتوصل النتائج عرض متوفيها 



 مقدمة البحث

 

 
 ح

 .خمتلفة جماالت يف إليه تتوصل ما حسب وبيبلوغرافية مباحق املذكرة توقد أشفع
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 الفصل األول

 م(5211-م5291األوضاع العامة للجزائر )
 .يف اجلزائر اإلجتماعية األوضاع  املبحث األول: 

 .يف اجلزائر الثقافية األوضاع  املبحث الثاين:

 .يف اجلزائر  السياسية األوضاع  املبحث الثالث: 

 خامتة الفصــــــــــــــل 
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 الفصل األول:
 م5211-م5291األوضاع العامة يف اجلزائر 

اجلزائري يعاين  تمعاجملكان جتماعية والثقافية اليت  يعاجل هذا الفصل األوضاع السياسية واإل
الرضوخ لإلدارة الفرنسية، حيث وصلت سياستها إىل ستعماري منذ أكثر من قرن، دون فيها القهر اإل

حتالل ذروهتا بعمليات جتزئة اجملتمع اجلزائري، كما حطمت وفككت أطره الثقافية، فبعد مقاومات اإل
م، 5785نتفاضات اإلقليمية خاصة منها ثورة اليت قادها األمري عبد القادر وأمحد ابي وخمتلف اإل

حيث  ،يت استطاعت أن تنشر الرعب يف األوساط الفرنسيةم( ال5291-م5775وثورة بوعمامة )
اجلزائري من التفكري يف اجملتمع هبدف منع  ،ستعمارية تتفنن يف سن القوانني الزجريةقامت اإلدارة اإل

التمرد أو العصيان، فساد بعدها بعض اهلدوء قبل أن تدخل اجلزائر مرحلة جديدة من النضال الذي 
 اتريخ املقاومة اجلزائرية، أال وهو النضال السياسي.سيحدث حتوال عظيما يف 

حتالل القمعية، واملشاريع الفرنسية وقد أتثر قادة النضال السياسي ابلبيئة اجلديدة وسياسة اإل
اجملحفة يف حق أبناء اجلزائر واليت ختدم ابلدرجة األوىل مصاحل املستوطنني األوروبيني الذين وفرت هلم  

 اإلصالحات اليت مست كل امليادين هية على حساب األهايل، ابإلضافة إىلكل سبل الراحة والرفا
فقد ازدهر حال املواطن الفرنسي وارتفع مستوى دخله على حساب السكان األصليني أو األهايل،  

، األهايلنتشار نوع من الكراهية والسخط على هذه األوضاع املزرية يف أوساط إكل هذا أدى إىل 
إىل املطالبة  فئةلنخبة اجلزائرية يف شكل أحزاب سياسية، حيث ستلجأ هذه الا هاواليت ستعرب عن

 جتماعية وحىت الثقافية عن طريق العمل السياسي.ابحلقوق السياسية واإل
تعترب هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فرتة حساسة، حيث ظهرت فيها حتوالت 

 ةتطرق هذا الفصل إىل ثالثي وهلذالوطين والسياسي، يف مجيع امليادين أدت إىل ظهور الوعي ا
ويتطرق ، م5211-م5291 اجلزائريف األوضاع السياسية  :مباحث، حيث يتناول املبحث األول

 م، ويعاجل املبحث الثالث:5211-م5291املبحث الثاين إىل األوضاع اإلجتماعية يف اجلزائر 
 م.5211-م5291 يف اجلزائر األوضاع الثقافية
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 املبحث األول:
 األوضاع االجتماعية يف اجلزائر 

 بلورة أفكار لبيئة مناسبة واليت تعترب  ،جتماعية يف اجلزائريتحدث هذا املبحث عن البيئة اإل
البيئة  يعاجلحنو األحسن، حيث  للتغيري ناسبةامل ظروفاألفراد خاصة قادة احلركة الوطنية وتوفري ال

ت اجملتمع اجلزائري وحركته السكانية )النمو الدميغرايف(، أما إشكالية جتماعية اجلزائرية وأهم ميزااإل
جتماعية يف اجلزائر يف الفرتة املدروسة؟ وهل كانت حتمل بذور املبحث هي: كيف كانت احلياة اإل

 الوعي الوطين ؟
من جمموع السكان يف اجلزائر %22 )ويكونون نياجلزائري :جلزائري يفاطوائف اجملتمع  تمثلت

من  %5وهم العرب والشاوية والقبائل...( ابإلضافة إىل األتراك واليهود واملسيحيني ) الذين ميثلون 
ختالفها العرقي والديين أن تنسجم إستطاعت هذه العناصر على الرغم من ا، وقد 1جمموع السكان(

ختالف ولذلك عاشت اجلزائر يف يقبل اإل، حيث كان اجملتمع اجلزائري ومازال جتماعياإ وتتعايش
 .2هدوء اتم

، ترتاوح نسبة الساكنني ابملدن ماليني نسمة 8حوايل  م5789اجلزائر سنة سكان وكان عدد 
وينقسمون بدورهم إىل قسمني   %21و %29أما سكان األرايف فيهم مابني ، 3)احلضر( 6.69%

 مها:

                                                           
1 - Pierre Bourdieu: Sociologie de l’Algérie Que sais je, éditions PUF, Paris: 
1980, p80. 

دار ، 5ج ده وعبد احلميد بن ابديس منوذجا،حممد عب واملعاصراتريخ الفكر العريب احلديث  عبد الكرمي بوالصفصاف: - 2
 .22، ص9991اجلزائر:  ،اهلدى

 -  ماليني نسمة وهو عدد مبالغ فيه  59بـيذكر محدان خوجة يف كتابه املرآة أن عدد سكان اجلزائر غداة االستعمار كان يقدر
 :خوجة عثمان محدان)ماليني نسمة.أنظر:  8ألن معظم الكتب واملراجع التارخيية أمجعت على أن عدد سكان اجلزائر كان 

 .(92ص، 5279الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر: ، 9ترمجة حممد العريب الزبريي، ط، املرآة
 .91اجلزائر: دت،  صالشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ، ومة اجلزائرية حتت لواء األمري عبد القادراملقاإمساعيل العريب:  - 3
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حتفظوا بنشاطهم الفالحي املرتبط بزراعة احلبوب وتربية استقروا و اكانوا يف األصل رحل مث   املستقرون:
 احليواانت.

: حيث كانت العوامل الطبيعية تتحكم يف حياهتم خاصة التساقط، البدو الرحل وأنصاف الرحل
 .1ويعتمد نشاطهم على تربية املاعز واألغنام واجلمال 

حرتام اكون كلهم يف ختالف بني سكان املدن واألرايف إال أهنم يشرت وعلى الرغم من اإل
"إتبع طريق والدك، وطريق جدك"، فمن الصعوبة أن يتقبل كما يذكر املثل العادات وتقاليد األجداد  

ووجدوا صعوبة يف نشر أفكارهم يف هذا  ،جمتمع كهذا أفكار النخبة اليت قضت سنوات يف الدراسة
عامل اإلجيايب الذي جعل اإلنسان اجملتمع الرافض ألي فكر اليتماشى مع عادات أجداده، وابلتايل ال

والعريب ، ابإلضافة إىل تعلقه بتارخيه األمازيغي 2أبرضه سكهحتالل هي متاجلزائري يثور ضد اإل
 اإلسالمي.

بعد أن عمل  امتأرجح القد كان اجملتمع اجلزائري يف السنوات األوىل من القرن العشرين جمتمع
كمه قانون التبعية األهلية، جمتمع مكون من مدن ستعمار الفرنسي، جمتمع حيفيه بعمق تطور اإل

 .3 إىل مساكني اتئهني عن الطرقاتنيوأرايف تراقبها الثكنات العسكرية فتحول اجلزائري
 احلركة السكانية يف اجلزائر:

إن اخلسائر املرتفعة يف األرواح، واإلستنزافات الدميغرافية يف القرن التاسع عشر، املتمثلة يف 
، م5767-م5766اخلسائر الناجتة عن املقاومات الشعبية واألوبئة واألمراض اليت كانت آخرها سنيت 

ري الواضح على ( كان هلا التأثم5767-م5768والكوارث الطبيعية وما اجنر عنها من اجلفاف واجلراد )

                                                           
1 -Pierre Bourdieu:op.cit, p 17-11 . 
2 -ibid. , pp 80,82. 

، دار احلداثة، بريوت، لبنان: 5ترمجة سليم قسطون، ط اإلستعمار والصراعات الثقافية يف اجلزائر،عبد القادر جغلول:  - 3
 .65ص م،5271
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وقد  ، قي تزييف هذه األرقامستعمار الفرنسي ، ابإلضافة إىل عمل اإل1عدد السكان يف تلك الفرتة
 ،2م5252اإلحصاء السكاين صعبة جدا وغري دقيقة لكنها أصبحت مرحية بعد سنة  اتعمليكانت 

سة تعمري اجلزائر  حيث أن سيا ،3يصاحبه زايدة طفيفة لألوروبيني بفضل تشجيع اهلجرة إىل اجلزائر
ستعمال مجيع الوسائل جلعل هذا اإلحلاق إدماجا شرعيا، ويقول يف هذا إكانت ترمي ابلضبط إىل 

"ال يهم فرنسا أن  ":م5211 يف كتابه "خواطر عن اجلزائر 4(Bodichonالصدد الدكتور بوديشون )
يهمنا قبل كل شيء أتسيس ستعمارية املقاييس األخالقية وقيمها، ولكن الذي خترق يف سياستها اإل

 .مستعمرة منلكها بصفة هنائية وننشر على الشواطئ الرببرية املدنية األوروبية"
 اجلزائرينيو  دميغرايف يف اجلزائر لألوروبيني: ميثل النمو ال955اجلدول رقم 

 عدد السكان األوروبيني عدد السكان اجلزائريني السنوات
5295 1298576 825889 
5296 1519816 788812 
5286 6995519 216958 
5217 8682987 299989 
5218 7989999 5952999 

                                                           

م الطريق اإلصالحي والطريق 5211-م5211اجلزائر يف التاريخ: املقاومة السياسيةصاري اجلياليل، حمفوظ قداش: -1 
 .526، 572م، ص ص5278عبد القادر بن حراث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر:  :، ترمجةالثوري

، دار 5، ط9ج م،5211م إىل إندالع حرب التحرير5785اتريخ اجلزائر املعاصر من اإلنتفاضة  شارل روبري أجرون: -2 
 .865ص م،9997األمة، اجلزائر:

 .91ص ، دار اهلدى، اجلزائر: دت،احلقائق االستعمارية واملقاومةأمحد حمساس: - 3
 .88، 89فرحات عباس: املصدر السابق، ص ص:  - 4

 .97م، ص5222، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق: 5، جاتريخ اجلزائر املعاصرة العريب الزبريي: حممد - 5
 -أن عدد سكان اجلزائر  ،أنه حسب املعطيات اإلمجالية املتعاقبة ،كما يذكر شارل روبري أجرون يف كتابه اتريخ اجلزائر املعاصرة

 6118115م صار العدد 5286نسمة ويف سنة 6961761م هو 5296أما سنة  1791981م كان 5295يف سنة 
كان   5211نسمة ويف سنة  7675871م فارتفع إىل 5217نسمة أما سنة  8981671م كان العدد5286نسمة، وسنة 
 (.869ص ارل روبري أجرون: املرجع السابق،ش)، أنظر: %61نسمة بنسبة زايدة تقدر ب  2192896العدد حوايل 
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املسلمني ابملقارنة مع عدد األروبيني يف اجلزائر، حيث أن زايدهتم   ينيتضاعف عدد اجلزائر 
كانت طفيفة ابلنظر إىل زايدة اجلزائريني، كما أن اإلستعمار الفرنسي عمل على حتطيم البنية 

اإلجتماعية للشعب اجلزائري، فجعلهم يعانون الفقر واجملاعات واألمراض ابإلضافة إىل تعرضهم للقتل 
عية، كما شجعت على اإلستيطان يف اجلزائر عن طريق اهلجرة، فتكونت بذلك طبقة واإلابدة اجلما

 برجوازية من املستوطنني يف املدن وأخرى يف األرايف.
السكان أوأبناء الوطن الذين تسميهم اإلدارة الفرنسية أبمساء متعددة، فأحياان هم  هؤوالء

 بعض املؤرخني أمثال شارل روبري أجرون األهايل وهم العرب يف نظر الكولون، واملسلمون يف نظر
(Charle Robert Ageron) وهم ميثلون عشرة أضعاف اجلالية األروبية، لكنهم الميلكون شيئا ،

ابملقارنة مع ماهو موجود عند الكولون، وهو يشتمل على فئتني إجتماعيتني، تتشكل األوىل من 
العائالت املقربة من السلطات الفرنسية نتيجة ماتقدمه هلا من بعض اخلدمات، وهي رغم مامتلكه من 

رقى إال إىل مستوى أحط من األروبيني شأان وثروة، أما من الناحية العددية، فهذه متاع وإمتيازات ال ت
الفئة قليلة جدا عندما تضم إليهم من كانوا يسمون ابلنخبة، أما الفئة اإلجتماعية الثانية فتتشكل من 
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ابقي السكان الذين يعيشون أوضاعا متقاربة ويتعرضون لنفس أنواع اإلستغالل واإلضطهاد 
 .1سفوالتع

 .992أما الرتكيب العمري للجزائريني فحسب اجلدول رقم 
 النسبة املئوية العمر

 17.2 سنة 52من الوالدة إىل 

 11.8 سنة 12إىل 99من 

 1.1 سنة 69أكثر من 

-9نالحظ أن معظم سكان اجلزائر يف مطلع القرن العشرين، يغلب عليهم فئة الشباب )
أما  يف املقاومة ضد اإلحتالل الفرنسيعدام خربهتا إنالفكري و وهي فئة ريفية عاشت اجلمود  (سنة52

( فئة أهنكها الفقر واملرض والقهر، وتبقى الفئة األخرية وعددهم قليل نتيجة سنة12-99الفئة الثانية )
 املوت املبكر بسبب األمراض واألوبئة.

 اهلجرة:
وبني  ،اجلزائر نفسهاوقعت يف هذه السنوات حركات هجرة للسكان على نطاق واسع داخل 

ن عدد سكان املدن  أفرنسا، فرغم أن اجلزائر بلد زراعي، إال خمتلف البلدان اإلسالمية وكذا اجلزائر و 
 . هناك نوعان من اهلجرة:3كان أضعاف سكان الريف عكس ماكان قبل إحتالل فرنسا للجزائر

 :اهلجرة الداخلية

                                                           
 . 91، 91ص ص ،السابق املرجع حممد العريب الزبريي: - 1

2 - Charles Robert Ageron: Les Algériens Musulmans et la France, t2, p.u.f. 
Paris: 1968,p816. 

 .18ص م،5265، منشورات دار الطليعة، بريوت: 5تعريب: خريي محاد، ط اجلزائر الثائرة،يب: سجوان غلي - 3
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ابشر اإلحتالل الفرنسي بنزع األراضي وطرد أصحاهبا الوطنيني من السهول  م5789بعد عام 
 الساحلية اخلصبة إىل الداخل واهلضاب األقل خصوبة وإنتاجا، فاضطروا إىل اإلشتغال يف الرعي أو

 .1هبذه اليد العاملة الرخيصةيرحبون األروبيون  وكان ،اهلجرة إىل املدن التجارية الساحلية للعمل
 اكما أطلق عليه   ،2األوىل حافزا هلجرة مجاعية واسعة النطاق عامليةت احلرب الكان  كما

البعض أهنا حركات اجلائعني املهاجرين، حركات أشخاص إضطروا إىل مغادرة الدوار طلبا لعمل 
 .3وملجأ يف كربايت املدن يف الشمال

معلقا على هذه الظاهرة خالل عشرية  4 (André Nouchi)وكتب أندري نوشي
قائال:" من سنة ألخرى، يتزايد اجملتمع اجلزائري )يف الشمال(، زاد من  م5286-م5296

ساكنا خالل عشر  5.579.999ساكنا أي مايعادل  6.129.999ساكنا إىل  1.159.999
أي مايعادل  287.899إىل  797.199زداد عدد األروبيني )مبا فيهم اإلسرائليني( من إسنوات، و 

ساكن، وتزايد األهايل من الرعااي الفرنسيني على مايفوق املليون ... سنة  582.799من  أكثر
 ". (%78.9. ويبقى التزايد الكبري هو حلصة األهايل أي )م5286

 5العاصمة متثل تطور عدد السكان يف الريف واملدينة ملدينة اجلزائر 98اجلدول رقم 
 5211 5217 5286 السكان

 النسبة األعداد النسبة األعداد النسبة األعداد
 %57.9 1430 %51.7 1090 %59.2 899 احلضريون

 %75.7 6410 %71.9 5570 %78.5 1719 الريفيون

                                                           
 .65، مؤسسة املطبوعات احلديثة، دت، ص9الدين فريد، ط، إشراف عز اجلزائر فيليب رفله: - 1
 .81السابق، ص صدر: املسيبجوان غلي- 2
 .959صاري اجلياليل، حمفوظ قداش: املرجع السابق، ص - 3
 .97أمحد حمساس: املرجع السابق، ص  -4

 .958حمفوظ قداش: املرجع السابق، ص اجلياليل، صاري - 5
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وهكذا عرفت مجيع املدن الصغرية منها والكبرية والقدمية واحلديثة تطورا مضطراب، حيث كان 
وفر شروط و  صري للمدنالذي قلب احملتوى اإلجتماعي والعن ،الوصل الغري منقطع للجماهري الريفية

ر واملستعمر فقد تغريت العالقة بني املستعم   ،1األرايف زوال النظام اإلستعماري سواء من املدن أو
إىل اهلجوم اجلزائريون ضيق اخلناق على اإلستعمار وأصبح يشغل مكاان دفاعيا بينما سيمر ف

 .2السياسي

 اهلجرة اخلارجية:
تعترب ظاهرة هجرة اجلزائريني إىل فرنسا أغرب وأعجب تصرف، حيث أن فرنسا حتتل أرضا 
وتشجع هجرة أبنائها إليها وتسمح يف نفس الوقت بدخول اآلالف إىل بالدها، أليست هنا فرنسا 

 .3أوىل أببنائها وملاذا هذا التعقيد؟ أألجل إدماج اجلزائر يف فرنسا؟
ابلتنكر للوطن سواءا تعلق األمر ابهلجرات  ةكن مرافقتإن هجرة اجلزائريني خلارج اجلزائر مل 

، فاإلغرتاب يف مجيع األحوال مل يكن أوأثناء املقاومات املسلحة ،الناجتة عن التوغل اإلستعماري
مث  م5291، واستمرت اهلجرة حىت عام 4هنائيا بل هو فرصة جديدة لتأكيد التعلق مبسقط الرأس

بسبب حلول األزمة اإلقتصادية يف العامل، مث  م5292بدأت نسبة املهاجرين يف الرتاجع إبقرتاب سنة 
لتتوقف يف فرتة احلرب العاملية الثانية، لكن فرنسا شعرت  م5286ستأنفت اهلجرة مرة أخرى يف عام ا

ثالمثئة يرتاوح بني  م5211ابحلاجة لليد العاملة بعد هذه احلرب، وكان عدد اجلزائريني يف فرنسا عام 
 .5جزائريألف وأربعمئة ألف 

                                                           
 .957صاملرجع السابق، حمفوظ قداش:  اجلياليل، صاري - 1
 .92أمحد حمساس: املرجع السابق، ص - 2
 .11فيليب رفله: املرجع السابق، ص- 3
 - أثناء العشرينات األوىل اليت تلت العدوان االستعماري غادرت أسر عديدة وقبائل احلدود إىل اململكة املغربية واإلايلة التونسية

لتفر قبل كل شيء من اجملازر وتطبيق جتريد حمتمل من الداينة   وشبه اجلزيرة العربية وفلسطني،سورايوبلدان إسالمية أخرى خاصة 
 (.952ص يل، حمفوظ قداش: املرجع السابق،صاري اجليالأنظر:)اإلسالمية. 

 املكان نقسه - 4
 .81السابق، ص صدريب: املسجوان غلي- 5
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انع وميكن القول أن احلركة الوطنية اجلزائرية نشأت بني طوائف العمال الذين خدموا يف املص
واملناجم يف فرنسا، وشعروا إبخنفاض رواتبهم ابلنسبة لألروبيني رغم أدائهم ألعمال أصعب من اليت 

 .1 هؤوالءيقوم هبا 
 .م5212- م5291 ميثل صايف عدد املهاجرين لفرنسا من 912اجلدول رقم 

 صايف عدد املهاجرين العائدون للجزائر الراحلون لفرنسا السنة
5291 
5292 
5286 
5288 
5282 
5219 
5211 
5218 
5217 
5212 

91818 
19127 
98999 
16169 
91152 
58281 

188 
66981 
79851 
78888 

868997 
19998 
55999 
91699 
89681 
98791 

 ؟
99915 
11992 
81918 

-55181 
+895 
+51287 
+99219 
-7911 
-58719 
 ؟
+18278 
+96191 
+7599 

 :يما يلينلخصها فأما عن أسباب هجرة اجلزائريني إىل فرنسا فيمكن أن 
ستوىل الفرنسيون على أخصب األراضي ا حيث :حالة البؤس اليت يعاين منها اجلزائري -5

غتصب أرضه وماله اابإلضافة إىل أن اإلحتكاك بني الطرفني يشعر أحدمها أبن اآلخر قد 
 ، ابإلضافة إىل إستغالل الفالح وسوء حاله، كما3وعرضه وحريته مع الفوارق الدينية واللغوية

                                                           
ص  م،5275،دار النهضة، بريوت، لبنان: 1ج ،وحركات التحرر واإلستقاللالفرتة املعاصرة غرب الكبري املجالل حيي:  - 1

 .978، 979ص
دار البصائر،  ،م(5211-م5781السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب اجلزائري)حيي بوعزيز:  -2 

 .991، 998ص ص ،9992اجلزائر، 
 .16، 11 يليب رفله: املرجع السابق، ص صف - 3
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نذكر أن املعيشة يف اجلزائر كانت أغلى منها يف فرنسا إبعرتاف البياانت الرمسية، ابإلضافة إىل 
تفشي البطالة مع العلم أن اجلزائري إذا وجد نفس الظروف تنتظره يف فرنسا فسيكون مصريه 

 .1العودة إىل الوطن
وتشغيلهم يف املناطق القاسية  ،رغبة فرنسا تسهيل عملية اهلجرة إلمتصاص العناصر النشيطة -9

، وقد بدأوا يف تطبيق هذه السياسة منذ 2خاصة وأهنا حباجة ماسة إىل اليد العاملة ،يف فرنسا
مث عادوا لتطبيقها بعد حترير فرنسا عام  ،م5286لكنها توقفت وحوربت منذ سنة  ،م5258
ألن مصلحتهم يف  ،هلجرة، والواقع أن املستعمرين يف اجلزائر كانوا دائما ضد تشجيع ام5211

 اهلجرة حركةالفضل يف  يعود بقاء األجور منخفضة نتيجة التعطل والفقر الشديد وإليهم
 .3 )التسهيل أو العرقلة(

عن اجلزائر  ارنسية فيتخلو يشجع الفرنسيون اهلجرة إىل بالدهم حىت يتشبع اجلزائريون ابلروح الف -8
 صدرللفرنسيني فيجعلوها فرنسية يف السكان كما جعلوها فرنسية يف اإلدارة والسياسية، وقد 

حماولني  الذي ينص على منح اجلنسية الفرنسية جلميع املهاجرين إىل فرنسا م5216قانون 
 .4بذلك فرنسة اجلزائريني

ملهاجر يضيق مبوطنه األصلي، خاصة وابلتايل فإن الشعور بسوء احلياة يف اجلزائر هو الذي جعل ا
هراب من  روأن اجليل اجلديد يف اجلزائر يصبو إىل حياة تتفق وروح العصر، كما ال ننسى من يهاج

 .5رتكاب اجلرائماخوفا من الفرنسي ضد العدوان يف أعماقه  يشالغضب الذي جي

                                                           
 .915، 988ص ص،حيي بوعزيز:  - 1
 .16فيليب رفله: املرجع السابق، ص  - 2
 .919،  915ص، املرجع السابق، ص (حيي بوعزيز: - 3
 .18،  16ب رفله: املرجع السابق، ص صفيلي - 4
 .911، 918 املرجع السابق، ص صحيي بوعزيز:  - 5
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الذين أجربهم اإلستعمار على اخلروج من دايرهم فرارا من املوت، ال  هؤوالءلكن الغالبية العظمى من 
تزال جزائرية دينا وعقيدة، وقد حاولت العودة إىل أرض الوطن أايم الثورة لكن اإلدارة الفرنسية حالت 

 .1بينهم وبني ذلك، خشية إنضمامهم إىل جانب إخواهنم الثائرين 
 احلالة اإلجتماعية للشعب اجلزائري:

ىل اجلزائري يف الفقر املرير واجلهل املقصود كان اإلستعماريون يهدفون من ورائه إ اجملتمععاش 
حتياج املستمر هلم، مما جيعل التفكري يف التحرر ضراب من ضروب احملال، جتعل السيطرة الدائمة واإل

اجلزائري يدقق يف حال أمته وأحوال شعبه، ويضع له كشوفا حلاالت كلها خملفات العهد املظلم، 
بعد أن جرب مسح األحذية تسولوهو يفهناك من الصغار من يئس من نيل قطعة خبز يف الشوارع 

ستعمار، فكل جزائري تواجهه جتماعية اليت خلفها ليل اإلذا مثال عن النواشز اإلوبيع السجائر فه
عشرون مشكلة فالكل يطالب ابلعمل والسكن والدراسة...، أما القرية اجلزائرية فبدائية العيش وتكاد 

تكون وسائلها متحفا ملشاهد بقااي العصور احلجرية، فالعائلة الفالحية يف القرية هي عبدة جبميع 
وتبقى هذه العائلة  ،احلياة املسخرة لألرض واملعمرهلم حتفظ  مة العيش اليتأفرادها للمعمر مقابل لق

، فقد أحب سكان الريف وهم 2يف الرحيل والبحث عن عمل آخر تفكرحىت الله مدينة مدى احلياة 
ان اجلزائري أفضل من األغلبية احلياة الضنكاء، يكتفون ابملاء واخلبز والثياب الرثة، مل تكن قيمة اإلنس

هتمام إال عندما يتعلق األمر بفرض خمتلف أنواع إقيمة البهائم فاإلدارة الفرنسية ال توليه أي 
 آنذاك مل حيكمهم القانون بل أن حياهتم اليومية تسري وفقا ملشيئة املعمر نيالضرائب، ألن اجلزائري

وجد أيكل خبزا وعنبا يف  ألنه محاره، أوصاحله، لذلك كثريا ما نرى فالحا جزائراي غرم ألنه ركب مو 

                                                           
 .588ص ،9997الدراسات العليا التارخيية والفلسفية، قسنطينة منشورات خمرب ، هذه هي اجلزائرأمحد توفيق املدين:  - 1
 -  صار اخلبز مقنن التوزيع وحىت السكر والقهوة والزيت، وقد تضررت العائالت الفقرية من الوضع وغالء  5211ويف سنة

 (.888حمفوظ قداش: املرجع السابق، ص ) املعيشة والسوق السوداء، أنظر:
 .17-16منشورات مكتبة دار الكتاب البليدة: اجلزائر: دت، ص صقصص من فضائح اإلستعمار يف اجلزائر، حممد منيع: - 2



 م5211-م5291األوضاع العامة يف اجلزائر                            الفصل األول                
 

 
13 

، أما املرأة 1الغابة، وهلذا فإن معظمهم فضل حياة العزلة ووكلوا كل ما يتعلق مبصريهم للقضاء والقدر
 . 2فقد احنصرت واجباهتا يف العمل واإلجناب والطبخ وكان تعليمها معرة ومسبة للواحد منهم

يسكنون الدور والقصور، فإن اجلزائريني املسلمني إضافة إىل ذلك فإذا كان األوروبيون كافة 
يتيهون يف البادية اجلزائرية القاحلة، أويف البيوت القصديرية الرهيبة على مقربة من املدن، حيث تقتسم 

صبح كالقرب اجلماعي، الذي حيسد فيه األحياء األموات على قبورهم تعائلتني الغرفة الواحدة ف
 .3اإلنفرادية

 ائر:العمال يف اجلز 
لطاملا كانت للمهن دور كبري يف تكوين الفكر خاصة وأن العمال يتجمعون يف مكان واحد 

شتغلها اجلزائريون وأهم إفيه األفكار واهلموم واآلمال، لذلك جيب معرفة القطاعات اليت  تشاركوني
 .اجهوهنا يف أعماهلم، خاصة األجوراملشاكل اليت يو 

تكون البطالة يف اجلزائر مزمنة، ليكثر عرض العمل ستعمار الفرنسي على أن لقد حرص اإل
وحتتفظ األجور مبستواها املنخفض، وقد سجلت هذه احلقيقة إحصائيات احلكومة الفرنسية ذاهتا 

، دون م5212ن وذلك عام و كلهم جزائري  5559999"أن عدد العمال العاطلني يبلغ  حيث ذكرت:
مر إبعاد اجلزائريني عن األرض، وعن الوظائف فقد حاول املستع ،4أن تكون هناك ثورة أو حرب"

طبقة كثيفة من  نشأةهذا كان كافيا لو ابإلضافة إىل عدم وجود صناعة يف البالد  احلكومية واإلدارية،
 .5العمال العاطلني عن العمل، واليت تعترب حياهتم معجزة من معجزات العامل احلديث

أوهن حيويته، واعتصر موارده إىل آخر قطرة، حىت ستعمار الفرنسي كيان اجملتمع اجلزائري و هد اإل
قتصادي ظل يسخره لفائدته طيلة سنني جللب الرفاهية والثروة، إن إىل مجع من الرقيق اإل اجملتمع حتول

                                                           
 .17، 18صم، ص 5271نية للكتاب، اجلزائر: املؤسسة الوط، الثورة اجلزائرية يف عامها األولحممد العريب الزبريي: - 1
 .96السابق، صاملرجع ، اتريخ اجلزائر املعاصر حممد العريب الزبريي: - 2
 .589،588 السابق، ص ص صدراملأمحد توفيق املدين: - 3
 .58م، ص5218، توزيع دار الكتب الشرقية، تونس: 5ط، اجلزائر يف معركة التحريرسعد زغلول فؤاد: - 4
 .585،589ص السابق، ص  صدرامل أمحد توفيق املدين: - 5
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ساعة كل  55ماليني العمال الزراعيني الذين يكدحون يف أراضي اإلقطاعيني الفرنسيني ماال يقل عن 
يوم يتقاضون أجورا مل تعرف بعد يف أحط املستوايت املعيشية، حيث يرتاوح أجر العامل اجلزائري يف 

فرنك، كما أهنم حمرومون من أبسط احلقوق ثالثة آالف ومثامنئة إىل من ألفني ومخسمئة األسبوع 
ت اإلصابة أو والضماانت العاملية، وليس هناك من يدافع عن حقوقهم أو يهب لنجدهتم يف حاال

العجز واملرض، وليس لديهم احلق يف تكوين النقاابت اخلاصة هبم، واملوجودة هي نقاابت ميينية صفراء 
ستعمار بوجودها وهي: اإلحتاد الفرنسي للعمال املسيحيني، واإلحتاد العام للعمال الكادحني تدين لإل

 قة العاملة اجلزائرية .ويدير شؤون هذا اإلحتاد املستخدمون األوروبيون، أعداء الطب
( "مشكلة السكان يف Chevalier) وقد وردت إحصائيات رمسية يف كتاب األستاذ شفالييه

سبع آالف وستمئة جتماعية لسكان بلدة قاملة وبيان إيرادات إمشال إفريقيا" وذلك بعد دراسة 
 عائلة كالتايل: ومخسون

 .من جمموع السكان( %8.1)فرنك  6999عائلة دخلها السنوي  117 عائالت فقرية: -5
جمموع من  %7فرنك ) 6999و 1999عائلة دخلها بني  698أكثر فقرا:  تعائال -9

 .السكان(
من  %59فرنك ) 1999إىل 9999دخلها السنوي من  عائلة281 عائالت أكثر فقرا: -8

 .جمموع السكان(
 95فرنك ) 9999و 5999دخلها بني  عائلة5611عائالت يف أقصى درجات الفقر:  -1

 .جمموع السكان( من%
من  %91فرنك سنواي ) 5999منعائلة دخلها أقل  8229عائالت أيكلها اإلمالق:  -1

 .1جمموع السكان(
لغياب  ،ن حنو املدن الصناعيةو ن املسلمو نزح السكان اجلزائري ،بعد هناية احلرب العاملية األوىلو 

اليد العاملة األوروبية، وأكثرهم كانوا يشتغلون يف املقاهي والنقل احلديدي، وأعوان إداريني، ومراقبني 
                                                           

 .11-81السابق، ص صصدر سعد زغلول فؤاد: امل - 1



 م5211-م5291األوضاع العامة يف اجلزائر                            الفصل األول                
 

 
15 

أنصاف البدو للعمل يف مزارع  إستقرارداخليني يف الثانوايت، وأئمة وبوابون، كما شهد الريف 
 .1احملتلني

قضت على التجارة و ها املعمرين، قامت فرنسا مبصادرة األراضي الزراعية وملكتها ألبنائكما 
ستثناء األجزاء الصغرية منها فقد تركت ألهل الوطنية اخلارجية والداخلية بسيطرة رجاهلا عليها إب

ن، وبني عشية وضحاها حتول و نها اجلزائريم أقصيستيالء على مجيع وظائف الدولة و مت اإلو  .البالد
ذلك إىل غاية  علىاألمور  استمرتلفرنسيني، و مالك األراضي إىل عمال أجراء لدى املالك اجلدد ا

ستخراجها، كما سخروا املواطنني خلدمة إلمن األهايل كتشاف الثروة املعدنية وسخروا املعدمني إ
وصيانة القطارات والسيارات، وهبذا أصبح اجملتمع اجلزائري خالل قرن وربع مكوان من طبقتني 

 .2لطبقة الربجوازيةمها:الطبقة العاملة الصناعية والزراعية، وا
عام إحصاء قتصادية يف البالد خاصة يف أما إسهام اجلزائريني يف خمتلف القطاعات اإل

من السكان العاملني يشتغلون ابلزراعة، والفئة الثانية تعمل يف ميدان  %81كان حيث   م5211
من جمموع العاملني هبذا القطاع، أما الفئة الثالثة من  %69 حوايلالتعدين والصناعات املنسقة وهم 

ثالثة اجلزائريني وهي تؤلف الغالبية ابلنسبة جملموع العاملني ابلقطاع )اإلدارة واخلدمات(، فيبلغ 
أربعة ومخسني وجود إىل . وأشار اإلحصاء مائة وسبعة ومخسون ألف عامل من جمموعوسبعون ألف 

قرتاحات إلصالح األحوال يف ، وكانت مجيع اإلية وستني ألف عاملمثانعامل عاطل من جمموع  ألف
لتوفري مناصب  م5217اجلزائر تشتمل على خلق أعمال جديدة وإقرتاح مشروع برانمج ديغول لعام 

شخص جديد يف السنوات اخلمس التالية، وهو عدد غري كاف إذا أخدان بعني ربعمئة ألف ألشغل 
 .3للعاطلني عن العمل الذي وصل عددهم إىل مليون عاطلعتبار األرقام الراهنة اإل

                                                           
1 -Charles Robert Ageron  : Les Algériens musulmans et la France, op.cit, 
p1167. 

 .18السابق، ص صدرسعد زغلول فؤاد: امل- 2
 .18، 16السابق، ص ص صدريب: املسجوان غلي- 3
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 ني، الذين أصبحوااجلزائرياملعمرين على حساب  قتصادإستعمار الفرنسي على تقوية عمل اإل
قد السياسة االستعمارية  احلق أن، و 1نشر املخدرات واخلمور زايدة على ذلكفريسة للفقر واجلوع و 

( هي التعمري واملعمرين، أما العرب فسيتم Peugeot)يف كلمتني خلصها اجلنرال بوجو متثلت 
 .2وسيعملون كخدم عند األوروبيني خضوعهم بعد تعرضهم للذعر والفقر ونزع املمتلكات

 احلالة الصحية يف اجلزائر:
، فكثرت األمراض لألهايلسابقة الذكر، حالة صحية متدهورة خلقت الظروف السيئة 

، بسبب اإلمالق والعوز واجلهل واملرض، فانتشر السل 3خطريواألوبئة وانتشرت الوفيات بشكل 
( يف كتابه "مشكلة السكان يف Louis Chevalierالذي وصفه الكاتب الفرنسي لويس شفالييه )

إنتشاره الواسع يف مشال إفريقيا بعد وصول الفرنسيني إىل  ذكروالذي "مرض اجلوع"،  ـمشال إفريقيا" ب
 Liffiستعمارية القائمة على سوء التغذية الدكتور ليفي فاالنس)ة اإل، كما أكد هذه اجلرمياملنطقة

Valanse) 4  عدد اجلزائريني املصابني ابلسل  بقوله: م5216يف حماضرة له عن اجلزائر يف ابريس"
يبلغ مخسة أضعاف املصابني به من األوروبيني املستوطنني ابجلزائر، ويفوق بكثري عدد املصابني به يف 

ستعمار معه عرتف أطبائهم أبن البالد كانت خالية أو شبه خالية منه، كما نقل اإلإفرنسا..."، وقد 
ن معروفة يف اجلزائر ألن مناخ اجلزائر من أصح أجواء العامل، أمراضا فتاكة كالزهري والسيالن اليت مل تك

 .5رتفاع نسبة الوفياتإابإلضافة إىل انتشار بعض األوبئة كالكولريا والتيفوس والذي أدى إىل 
 
 

                                                           
 .516 السابق، ص رجعفيليب رفله: امل- 1
 .86السابق، ص صدرفرحات عباس: امل- 2
 م،9992دار البصائر، اجلزائر، ، م5211م إىل 5781التسلط االستعماري واحلركة الوطنية منسياسة حيي بوعزيز:  -3 

 .81ص
 .59،55السابق، ص ص صدرسعد زغلول فؤاد: امل- 4
 .88فيليب رفله: املرجع السابق، ص- 5
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 نسبة الوفيات عند املسلمني واألوروبيني يف خمتلف األعمار. 911يوضح اجلدول رقم و 
 5215 5219 5212 السنوات

 2 2 55 الوفيات عند األوروبيني ابأللفنسبة 

 51-9 51-8 51-7 نسبة الوفيات عند املسلمني ابأللف
يدة نالحظ أن تناقص نسبة الوفيات عند األوروبيني كبرية وهذا دليل على العناية الصحية اجل

 ، بينما كان العكس عند املسلمني.اليت يوليها اإلستعمار ألهاليه
مولود، ويصل عدد املواليد عند  ثالمثئة ألفأما متوسط مواليد اجلزائريني كل سنة يصل إىل 

نالحظ كثرة املواليد عند املسلمني دليل على وهنا مولود، تسع آالف وتسعمئة األوروبيني حوايل 
 السكان. وهذا أمر يرجع للوراثة وسالمة بنية العنصر، وجودة املناخ وأتثريه علىاجملتمع حيوية هذا 

 نسبة وفيات األطفال دون السنة عند املسلمني واألوربيني. 962وميثل اجلدول رقم 
 

 5215 5282-5281 5281-5289 5291-5299 السنوات
 69 555 599 599 وفيات األطفال عند األوربيني ابأللف
 78 71 78 25 وفيات األطفال عند املسلمني ابأللف

 
أدى إىل تناقص نسبة الوفيات عند األوربيني عكس  نالحظ أن العناية بطب األطفال

ستعمار، مثلما زعم املسلمني. وال ميكن القول أن تزايد السكان يرجع للظروف املالئمة اليت وفرها اإل
 .بل كما ذكر سابقا أنه راجع حليوية العنصر اجلزائري ستعماريمدافعوا النظام اإل

                                                           
 .81، صالسابقاملرجع :فيليب رفله - 1
 . 81، 81ص  ص ،نفسهاملرجع  - 2
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، كما ذكر 1الدرجة األوىل خلدمة مصاحله يفستعمار يف اجملال الصحي فكان أما ما حققه اإل
أن األمرض واألوبئة اليت تفتك ابملستعمرات ماهي إال وسيلة  (Albert Sarosالسيد ألبري سارو )

 .2لكي نستطيع أن نشغل الرأمسال املايل ونستثمرهللحفاظ على الرأمسال البشري 
رغم أن عدد سكان اجلزائر يزيد عن عشرة ماليني، إال أنه ال يوجد سوى من انحية أخرى فو 

صيدالين، وستمئة وواحد وستون  مولدة )قابلة(، وستمئة وستون، طبيب ألف ومثامنئة ومخسون
يف املدن الثالثة الكربى:  5511طبيب  5715طبيب أسنان، ويوجد من بني  وأربعمئة وإثنان وستون

طبيب موزعة  ثالمثئة ومخسنيإىل مخسني  اجلزائر، قسنطينة، وهران، وابقي املدن السبعة الكبرية هبا من
. ولدينا بعض األمثلة عن مدينيت وهران واجلزائر، حيث 3شخص مئة ألف أطباء لكل 6 إىل1بنسبة 

شخص يف  ألف ومئة ب واحد لكلشخص يف حني مثة طبي ألف وأربعمئةمثة طبيب واحد لكل 
 عشرة آالفجمموع املناطق الفرنسية، أما يف سائر مناطق اجلزائر فيصل العدد إىل طبيب واحد لكل 

 .4شخص يف بعض األقاليم اجلنوبيةمثانون ألف شخص، وحىت 
أما املنشآت الصحية فمن املعروف أنه جيب أن يتوفر يف كل بلدية مستشفى )مستشفى لكل 

، وليس يف 5نسمة مستوصف( ثالث آالف نسمة(، ويف كل دوار مستوصف )لكل  مخسني ألف
 مثاين وعشرونمستشفى عسكري، و  عشر ا إثنامستشفى منه مئة وتسعة وأربعوناجلزائر كلها سوى 

مستوصف غري أن غالبيتها يفتقر إىل وسائل العالج، هذا كله يف املدن والقرى الصغرية والقريبة، أما 

                                                           
 .88السابق، صأمحد حمساس: املرجع  - 1
 - ،أنظر:)املكان نفسه(.كان حاكم عام للهند الصينية، ووزيرا للمستعمرات ووزبرا للداخلية، وهبذا كان مسؤوالعن إدارة اجلزائر 
 .57، مكتبة املعارف، بريوت: دت، ص9ترمجة: حممد عيتاين، طاجلزائر حتف اإلستعمار، ليون فيكس:  - 2
 - ذكر يف هذا الصدد م إغروتو (M.Egretaud أن عدد األطباء سنة )م 5216طبيب وسنة 5988م كان 5282

أمحد مهساس: املرجع )طبيب لكل السكان. أنظر: 1588م حوايل 5211طبيب،  ووصل عددهم سنة  5816وصل إىل 
 .(81السابق، ص

 .81ابق، ص، املرجع السم5211م إىل 5781سياسة التسلط االستعماري واحلركة الوطنية منحيي بوعزيز:  -3 
 .52السابق، ص صدرليون فيكس: امل - 4
 .978حمفوظ قداش: املرجع السابق، ص  - 5
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، فأصبح األهايل يف األرايف 1شيء منعدم فاملريض ينتظر املوت حىت أيخذه إىل ربهاألرايف فكل 
يستعملون الطرق التقليدية يف التداوي كاألعشاب، واللجوء إىل الرقية والنار والتمائم، فأصبحوا 

 .2عن الطب احلديث وايؤمنون بفعالية هذه الطرق وابتعد
نعدام وسائل احلياة الضرورية، فال اف كذلك من وعلى غرار احلالة الصحية، يعاين سكان الري

مدارس والطرق ومواصالت، وال مكاتب بريد وال عيون كافية للشرب ...، ولوال أن السكان انتشر 
جتماعية خطرية، غري أهنم حلسن حظهم تعلموا خدمة إبينهم الوعي الكايف لكانت هناك كوارث 

 .3أنفسهم مبفردهم
 

 ين:املبحث الثا
 األوضاع الثقافية يف اجلزائر 

خاصة  ،م5211إىل م5291يتناول هذا املبحث احلياة الثقافية اجلزائرية يف الفرتة املمتدة من 
والتمدين الذي يدعي  ميدان الرتبية والتعليم الذين يتشدق هبما املستعمر ابإلضافة إىل الثقافة

: كيف كان التعليم يف كالتايل  ة املبحثإشكالي ستكونستعمار الفرنسي أنه محلهما للجزائر، و اإل
ليت ؟ ماهي اإلجراءات اآنذاكاجلزائر يف الفرتة املدروسة؟ ما هو مصري اللغة العربية والثقافة العربية 

 أجل القضاء على الدين اإلسالمي؟ .إختدهتا اإلدارة الفرنسية من 
واملعارف اليت متيز هبا قبل وبعد تتمثل الثقافة الروحية للمجتمع اجلزائري يف جمموعة القيم 

هدم البنية الثقافية وتشويهها وذلك إبدخال ثقافة أجنبية  الذي حاولستعمار الفرنسي للجزائر، و اإل

                                                           
 .86، 81 ، املرجع السابق، ص صم5211م إىل 5781سياسة التسلط االستعماري واحلركة الوطنية منحيي بوعزيز:  -1

 .18السابق، ص املرجع، الثورة اجلزائرية يف عامها األولحممد العريب الزبريي:- 2
 .86املرجع السابق، ص ، م5211م إىل 5781سياسة التسلط االستعماري واحلركة الوطنية من حيي بوعزيز: -3 
-  :م روزنتال وآخرون: )تتمثل الثقافة يف جمموعة القيم املادية والروحية اليت يكوهنا أي جمتمع من خالل مساره التارخيي. أنظر

 .(518، ص5271، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت:1مسر كرم، طترمجة: املوسوعة الفلسفية، 
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 ذا مايوحد اجلزائريني وهيشد و ستعمارية، ومن املعروف أن الدين اإلسالمي هو اإلمسنت الذي إ
 .1جعلهم يتمسكون بقوة بثقافتهم وأصوهلم

ستعمار الفرنسي يف املدارس والزوااي والكتاتيب القرآنية، وقد ليم يف اجلزائر قبل اإلكان التع
ذكر بعضهم أن األمية كانت منعدمة تقريبا يف اجلزائر، وأن سكان اجلزائر كانوا أكثر ثقافة من سكان 

، 2واألرايففرنسا، ونسبة األمية يف اجلزائر أقل منها يف فرنسا وأن املدارس كانت منتشرة يف القرى 
أسلوب  أما ،كتشف يف اجلزائر من دميقراطية يف التعليما ( مبا Jule Ferryنبهر جول فريي )اوقد 

يف اجلزائر، وهلذا عملت اإلدارة الفرنسية على الفرنسي ستقرار املدرسة الفرنسية واضحا هو ضمان اإل
"بناء مدرسة خري من جتهيز فيلق من اجليش"،  وقد ذكر أحدهم: ،حتويل املدرسة اجلزائرية إىل خراب

على نفسية اجلزائريني  ةهدف صاحب هذا التصريح هو الوصول إىل بسط النفوذ والسلطوالواضح أن 
 . 3اجلزائر فرنسية بشعبها وثرواهتا وجعلوذهنهم، 
 

 املدارس والتعليم يف اجلزائر:
 

، 4نتشار األميةإفتقار األهايل إىل التعليم و يف إسببا  قتصادية السيئةكانت أوضاع اجلزائريني اإل
 من% 71حتالل كانت وهلذا البد من اإلشارة يف البداية أن نسبة املتعلمني يف اجلزائر عشية اإل

                                                           
1 -Pierre Bourdieu:op-cit ,p96. 

 املرجع ،5ج ا،اتريخ الفكر العريب احلديث واملعاصر حممد عبده وعبد احلميد بن ابديس منوذجعبد الكرمي بوالصفصاف:  - 2
 .598السابق، ص

 - جملة املدرسة االستعمارية يف اجلزائر، الزبري يقدح: . أنظر: )سنة 51إىل غاية بلوغ الطفل ريته جمانية التعليم االبتدائي وإجبا
 .(68، صم9991، سبتمرب 59، العدداملعيار

 .68-65ص ص ملرجع نفسه،ا - 3
 .12السابق، ص صدريب: املسجوان غلي - 4
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، األمر الذي جعله ينتبه إىل هذه احلقيقة ، هذه النسبة اليت أدهشت املستعمرجمموع السكان
  يفهدم املدرسة اجلزائرية بكل أشكاهلا من املدرسة القرآنية إىل الزوااي ف ،ارهبا منذ الوهلة األوىلحيو 

عتمدت اإلدارة الفرنسية سياسة جتهيل األهايل، فقامت هبدم معظم ا، كما 1كامل القطر اجلزائري 
كما ، وهذا ما مسي أبسلوب "التغريب والتجهيل"،  2املدارس وأغلقت الكثري منها، وراقبت الباقي

شرتهتم أبخبس األمثان على بث اخلرافات بني الناس إبعض شيوخ الزوااي الدينية الذين قامت بتشجيع 
، قاصدة بذلك إىل قمع الشخصية اجلزائرية وحتطيم 3وإهلائهم أبمور بعيدة كل البعد عن دينهم

  %21ولدى الذكور  %76حوايل  م5211، فأصبحت نسبة األمية عشية احلرب التحريرية 4اجملتمع
 .5اإلانثلدى 

حولت معظم املدارس العربية إىل معاهد للثقافة الفرنسية، وبعضهم سلم إىل اهليئات  كما
مراكز لنشاطها يف هدم عقيدة اجلزائريني، والبعض اآلخر هدم من أجل  االتبشريية املسيحية اليت اختذهت

كان  م5788سنة   اهلحتالإإعادة ختطيط املدن اجلزائرية وعلى سبيل املثال فإن مدينة قسنطينة قبل 
مدرسة. أما يف ثالثون زاوية، مل يبق منها سوى وثالمثئة  معاهدسبعة و  مدرسة مثانونهبا حوايل 

 8ثالث  مسجد وزاويتان، مل يبق منها سوىسبعة وثالثون مدرسة و تسع وثالثون عنابة فكان هبا 

                                                           
 - ( وقد سجل اجلنرال هوتبولHotpool يف مذكرة بعث هبا سنة )رئيس اجلمهورية الثانية،  يذكر فيها أن إىل  5719

املرحلة اإلبتدائية اليت تشمل األطفال بني الثالثة والعاشرة،  أما -الثقافة اإلسالمية كانت منتشرة قبل اإلحتالل،  وشاملة الفروع:
ق والفقه والرايضيات وعلم الثانوية فتشمل األعمار بني العاشرة واخلامسة عشرة، أما التعليم العايل ففيه إختصاصات الطب واحلقو 

مصطفى )أنظر:. ئر، تلمسان، مازونة وجامعة بسكرةاجلزا من أهم اجلامعات: جامعة قسنطينة،الفلك والتاريخ واجلغرافيا، و 
 (11 ص ،5279، دار الشورى، بريوت، 5ط الثورة اجلزائرية، :، بسام العسيليالطالس

 .12ص املرجع السابق،، جملة املعيار، اجلزائراملدرسة االستعمارية يف يقدح الزبري:  - 1
 .11، املرجع السابق، ص م5211م إىل 5781سياسة التسلط اإلستعماري واحلركة الوطنية من حيي بوعزيز: -2 

 .599ص  م،5225، دار البعث، قسنطينة، قسنطينة،5، ط5، جملحمة اجلزائر اجلديدةعمار قليل: - 3
 .87صأمحد حمساس: املرجع السابق، - 4
 .762شارل روبري أجرون: املرجع السابق، ص - 5
- 29  ديوان 8، ط1ج اتريخ اجلزائر العام،اجلياليل: حممد عبد الرمحان  ) تلميذ.أنظر: 5199مدرسة حيضرها أكثر من ،

 (.581ص م،5221املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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مدارس وكذا احلال يف بقية ربوع الوطن، وهكذا بدأت حماربة التعليم احلر، حيث أصدرت السلطات 
حتالل قبل مباشرة والذي نص على وجوب الرخصة من إدارة اإل م5287مارس  7الفرنسية قانون 

ة حمل التعليم هبا، ووضعت شروط إلعطاء هذه الرخصة ككفاءة املعلم العلمية ولياقته البدنية، وصالحي
، وعلى سبيل املثال يتبني من التقارير املرفقة للرخصة املمنوحة 1التعليم وتوفر الشروط الصحية فيه

أبنه خملص لفرنسا، وأنه ينتمي إىل  م5251عام للسيد عبد هللا بلقاسم ولد حممد يف مدينة وهران 
يف مدرسته، وأن جتري  الطريقة الدرقاوية ومن أهم الشروط: "...عدم قبول أكثر من مثانية تالميذ

، والغرض من هذا القانون القضاء على بقااي 2الدروس خارج أوقات التعليم يف املدارس العامة..."
نتشارا واسعا بفضل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وقد إقتصر إنتشر االتعليم احلر يف اجلزائر الذي 

 .3نسيدون التعليم الفر هذا القانون على التعليم العريب 
كما مت هنب الرتاث الثقايف العريب اإلسالمي الذي كان موجودا يف املكتبات اجلزائرية من 

خمطوطات وواثئق وكتب، ومت بيعها لتجار الكتب األوروبيني، ابإلضافة إىل الكتب اليت مت إحراقها 
بتشويه اإلدارة الفرنسية  ، أما فيما خيص املعلم واملريب العريب قامت4مثل مكتبة األمري عبد القادر 

النفي إىل املناطق النائية أوالصحراء، ك وسلطت له عقوابت شديدةجعلته كاجملرم املطارد، ف صورته
، أما املثقفني 5سنوات ثالث حدث مع الشيخ البشري اإلبراهيمي الذي نفي إىل آفلو مدة مثلما

 .6اجلزائريني فمنهم من زج به يف السجون، ومنهم من قتل 

                                                           
جملة  سياسة الفرنسة وحماربة اللغة العربية(،القضاء على اهلوية الوطنية )وسائل املشروع الثقايف اإلستعماري يف سطحي سعاد:  - 1

 .11املرجع السابق، ص ،املعيار
اجلزائر: طنية للكتاب، الو  املؤسسة، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها اإلصالحي يف اجلزائرأمحد اخلطيب: - 2

 .68م، ص5271
 يف القضاء على اهلوية الوطنية ) سياسة الفرنسة وحماربة اللغة العربية(،وسائل املشروع الثقايف اإلستعماري سطحي سعاد:  - 3

 .11املرجع السابق، ص ،جملة املعيار
 .18-16املرجع نفسه، ص ص - 4
 .588، صالسابق، املرجع جملة املعيار ،ستعماري يف اجلزائراملشروع الالثقايف اإلكرمية عجرود:   - 5
 .99املرجع السابق، ص اتريخ اجلزائر املعاصر،حممد العريب الزبريي:  - 6
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كل ما ذكر سابقا ليس هو وجهة نظر املؤرخني الغربيني، الذين يشيدون مبا عملته فرنسا   لكن
، حيث يلقنون اجلزائري 1يف اجلزائر من شبكات الطرقات والسكك احلديدية، عكس جمال التعليم

هم وهو إعطاء التعليم الصحيح ألبنائهم، هدفندماج يف فرنسا وهذا هو ثقافة فرنسية جتعله سهل اإل
 2(Bernadستغالهلم، وهذا ما صرح به برانر) قشور التعليم للوطنيني ليخلق منهم أجراء وعمال إلو 

"أن التعليم يتيح لألهايل معرفة عظمة فرنسا وقوهتا وأن مركزان يقوى لو  مدير مدرسة املعلمني:
رسة يف نظرهم استطعنا أن ندع األهايل يفكرون من تلقاء أنفسهم يف قوة وكرم الفرنسيني"، فكأن املد

وسيلة لسيطرة الثقافة الفرنسية وتكوين ساعد خملص لفرنسا )حيث أن اتريخ اجلزائر وجغرافيتها 
 .(افيتها يدرسان طيلة سنني الدراسةيدرسان يف شهر واحد طيلة ست سنوات، أما اتريخ فرنسا وجغر 

 بتدائي:التعليم اإل
إن احلكومة الفرنسية قد جتاهلت يف ابدئ األمر قضية التعليم، واهتمت إبفناء العنصر 
البالد اجلزائري، وحتطيم قواه وإمخاد حركاته، فما كاد ينتهي ذلك الدور األمحر الفظيع، حىت فرغت 

رها يف وهبذا أكدت فرنسا شعامن العلم، وأصبح الناس يتعلمون سرا يف دايرهم كأهنم يرتكبون جرمية، 
 .3(سياسة "التجهيل" وسياسة "التفقري"اجلزائر )

ولكن اإلدارة الفرنسية واجهت بعد ذلك مشكلة إجياد أعوان هلا من بني اجلزائريني يتولون 
، وهلذا كان عليها تعليم البعض منهم 4ترمجة أوامرها للشعب، لكي تكون النواة األوىل جملتمع مندمج

 التواصل. أساسيات اللغة الفرنسية من أجل
 

                                                           
 .95ص املرجع السابق، اتريخ اجلزائر املعاصر،حممد العريب الزبريي:  - 1
 .61فيليب رفله: املرجع السابق، ص -2

 .519السابق، ص صدراملأمحد توفيق املدين:  - 3
 .68أمحد اخلطيب: املرجع السابق، ص - 4
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سوى مقعد واحد لكل فكان ال يتوفر هلم أما أطفال األهايل البالغني السن القانوين للدراسة، 
الفشل والعجز  نسبةإىل فتاة، إضافة  ست وسبعنيإىل  ست عشرةمخسة ذكور، ومقعد آخر لكل 

 .1نتيجة الفقر جدا مرتفعة اليت كانت عن مواصلة الدراسة 
 .ميثل تطوير التعليم عند اجلزائريني 982واجلدول رقم 

 جمموع التالميذ %النسبة التالميذ اجلزائريون السنة
 اجملموع البنات البنني

5295-5299 15951 1111 11689 85 511219 
5285-5289 65226 8969 62916 88 571789 
5288-5287 78169 58976 591817 11 988789 
5211-5216 599991 92986 592895 11 919597 
5216-5218 551899 81717 919517 18 969689 
5219-5215 561885 18881 958811 61 888889 
5218-5211 959598 88671 978797 62 159698 

 

                                                           
 .95السابق، ص املرجع، اتريخ اجلزائر املعاصرحممد العريب الزبريي:  - 1
 .986، حمفوظ قداش: املرجع السابق، صاجلياليل صاريال - 2
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يف  همبينما ميثل عدد األطفال اجلزائريني األغلبية الساحقة للسكان إال أننا نالحظ أن عدد

املدارس كان قليال إىل غاية احلرب العاملية الثانية، لكن رغم ذلك نقول عن تعليم اجلزائريني أنه 
، كما أن املدارس اجلزائرية فصوهلا خربة وغري صحية أما أدواهتا الرايضية اندرة، وخالية من 1حمدود

ملخصصة للمدارس عتمادات ااإلحيث وصلت  ،بتدائيةاألاثث، واملدرسون من محلة الشهادة اإل
مليون  ثالمثئة وتسعة وثالثونمليون فرنك، أما املدارس الفرنسية فيخصص هلا مثانية ومثانون اجلزائرية 

مخسة إىل  عشرينيط به احلدائق، وحيتوي الفصل من ومبىن مجيل حتتتميز أباثث فاخر  ، حيثفرنك
 .2تلميذا وعشرين

ميزانية الدولة يف ابلتعليم يف اجلزائر كما تبني ذلك هتمام احلكومة الفرنسية إيتضح جليا عدم هنا و 
عتبارها أهدأ سنة عرفتها فرنسا يف اجلزائر بعد احلرب إل، م5287ونذكر عل سبيل املثال ميزانية سنة 

 العاملية األوىل، وقبل احلرب العاملية الثانية:
 فرنك 587.118.188إعتمادات أنفقت على تعليم الفرنسيني:  -5

                                                           
 . 986ص، السابقاملرجع الصاري اجلياليل، حمفوظ قداش:  - 1
 .67صفيليب رفله: املرجع السابق، - 2
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 فرنك 19.977.128إعتمادات أنفقت على تعليم اجلزائريني:  -9
 فرنك 55999999: إعتمادات أنفقت على األمن العام -8
 فرنك 55999999 إعتمادات أنفقت على احلرس اإلداري: -1
 فرنك 88999999إعتمادات أنفقت على البوليس:  -1

ومن ذلك نرى أن حكومة فرنسا قد خصصت من ميزانيتها ابجلزائر مبلغا ضخما ألعمال القمع 
والقهر واإلرهاب البوليسي، وقد فاق بثالث أضعاف ما تنفقه على التعليم، على أن هذا املبلغ قد 

 حيث أغلق االستعمار مجيع املدارس اجلزائرية وحوهلا إىل ثكنات م5216-م5211ختفى متاما عام إ
 .1عسكرية تنشر الرعب واملوت

ستمر الوضع على حاله رغم اإلصالحات اليت كان ينادي هبا بعض احلكام، فبتاريخ اوقد 
صدر قرار يسمح للجزائريني ابلدخول إىل املدارس العليا، إال أن املعمرين  م5211 مارس سنة 98

لجزائريني ال تؤدي إىل دراسات بتدائي لاإل، حيث أن برامج 2جتهدوا يف منع اجلزائريني للدخول هلاإ
لتحاق هبا، لإلمتحان إتكميلية، فتعد خرجييها ملناصب صغار املوظفني، كما تعقد املدارس الثانوية 

فاض عدد اجلزائريني إخن، وهلذا جند 3ابإلضافة إىل العقبات املالية اليت تعرتض الطالب اجلزائري
 امللتحقني ابملدارس الثانوية ابلنسبة للفرنسيني.

 التعليم الثانوي:
مل يكن التعليم الثانوي منقسما كالتعليم االبتدائي إىل مدارس خاصة ابألوروبيني، وأخرى 
 .4خاصة ابجلزائريني بل كان خمصصا لألوروبيني فقط مع اإلذن للمحظوظني بدخول هذه الكليات

 

                                                           
 .89السابق، ص صدرسعد زغلول فؤاد: امل - 1
، املرجع السابق، م(5211-م5781السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب اجلزائري) بوعزيز: حيي -2 

 .598ص
 .81السابق، ص صدرسعد زغلول فؤاد: امل - 3
 .68املرجع السابق، ص أمحد اخلطيب: - 4
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 ويةميثل عدد اجلزائريني والفرنسيني امللتحقني ابملدارس الثان 971اجلدول رقم 
 عدد الطلبة اجلزائريني عدد الطلبة الفرنسيني السنة

5282-5219  51151 5817 
5219-5215 51271 5969 
5215-5219 56997 5819 
5219-5218 56998 5892 
5218-5211 51917 5952 
5215 91199 8651 

على تدل اإلحصائيات أن عدد الطالب اجلزائريني يتضاءل ألن معظم املدارس كانت وقفا 
 .2أبناء األوروبيني، وال تقبل اجلزائريني منهم

فقد كان التعليم مقسم إىل قسمني، تعليم الفرنسيني واألروبيني، وهو تعليم واسع ومنتشر يف  
. 3كامل املناطق اليت توجد فيها هذه العناصر وكان التعليم إجباراي حيث تنعدم األمية عند الفرنسيني

أعلن أحد جنراالت فرنسا يف  م5219، ففي سنة 4إبرتفاع درجة التعليموتنحدر نسبة تعلم املسلمني 
يف بعض املدن اجلزائرية  فرنسا تفأنشأ .قيام برسالتها احلضاريةلاجلزائر أبن الظروف مواتية لفرنسا ل

وي يف قسم واحد معلمان أحدمها للغة العربية واآلخر تحت اليت كانتالفرنسية، و -وقراها املدارس العربية
 .5عليم اللغة الفرنسيةلت

                                                           

، املرجع السابق، م(5211-م5781السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب اجلزائري) حيي بوعزيز: -1 
 .512ص
 .16ص مصطفى طالس، بسام العسيلي: املرجع السابق، - 2
 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر:، م(5299-م5781أحباث ودراسات يف اتريخ اجلزائر املعاصرة ) عمار هالل:-3 

 .559م، ص5221
 .518السابق، ص صدراملأمحد توفيق املدين: - 4
 .559عمار هالل: املرجع السابق، ص- 5
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إثنتان أما تالميذ املدارس الرمسية الثالثة اليت أصبحت تسمى ابلثانوايت الفرنسية اإلسالمية )
تلميذ  أربعمئة وثالثونكان يوجد هبا اليت  و  ،تلمسان( وأخرى يفيف قسنطينة، واحدة يف اجلزائر، ( 9)

انجح يف مئة الثانوي يقدم يف املتوسط  ، ويف تلك األثناء كان التعليمم5218يف البكالوراي سنة 
 .1البكالوراي من املسلمني

 التعليم العايل:
ألي طالب من األهايل اجلزائريني،  سمحما جيب اإلشارة إليه أن الوصول إىل البكالوراي واجلامعة ال ي

ستعمارية، فإذا كانت سرية ما مل خيضع ملفه وملف عائلته إىل فحص دقيق من طرف السلطات اإل
ستعمارية كان القبول ميسرا، أما إذا كان هذه العائالت وسوابقها الذاتية ال تتعارض واملصاحل اإل

 .2الطلبة هؤوالءحتضان العكس فبواابت احلياة العامة هي أوىل إب
 .3توجد جامعة واحدة فقط على مستوى الشمال اإلفريقي) ابجلزائر العاصمة( أنه دهى األاألمر و 

 اإلحصاء السنوي لعدد الطلبة اجلزائريني والفرنسيني يف التعليم العايل.924ميثل اجلدول رقم 
 عدد الطلبة الفرنسيني عدد الطلبة اجلزائريني السنة

5282-5219 72 5888 
5219-5215 518 8696 
5215-5219 518 8889 
5219-5218 511 8967 
5218-5211 572 8978 
5211-5211 985 8728 

                                                           
 .781، 781شارل روبري آجرون: املرجع السابق، ص ص - 1
، املؤسسة الوطنية 9ط، -مشارب ثقافية وإيديولوجية–( 5299-5785احلركة الطالبية اجلزائرية)عبد هللا محادي:  -2 

 .81-89م، ص ص: 5221اجلزائر: للنشر واإلشهار، 
 .18أمحد حمساس: املرجع السابق، ص- 3
، املرجع السابق، م(5211-م5781السياسة اإلستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب اجلزائري) حيي بوعزيز: -4 

 .517ص
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5211-5216 869 1657 
5216-5218 997 1181 
5218-5217 918 1891 
5219 896 1979 
5215 827 1996 

 ميثل التخصصات يف جامعة اجلزائر وعدد الطلبة يف كل ختصص 591واجلدول رقم 
 عدد الطلبة التخصص) املهنة( السنة

 19 ليسانس حقوق 5252-5292

 95 ليسانس حقوق 5289-5219

 
 

5219 

 89 حمامي

 15 طبيب

 99 صيديل

 2 أطباء أسنان

 8 مهندسني

 59 أساتذة التعليم الثانوي

 
5219 

 81 طبيب

 86 صيديل

 55 طبيب أسنان

فإن الظروف  زايدة على ذلكوهكذا فإن عدد الطلبة اجلزائريني يف اجلامعات يكاد ال يذكر و 
 .2اليت ميرون هبا يف دراستهم صعبة

                                                           
 .787، 788شارل روبري آجرون: املرجع السابق، ص ص - 1
، املرجع السابق، م(5211-م5781من خالل مطبوعات حزب الشعب اجلزائري)السياسة اإلستعمارية حيي بوعزيز:  -2 

 .588ص
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زائر يف اجلاملنظومة الرتبوية  احلق أنحكرا على املعمرين، و وكان التعليم اجلامعي ابألساس 
 املستعمرة متيزت بسيمات كثرية، مقتها اجملتمع الدويل وهي:

 منظومة تفرقة، حيث فرقوا بني املسلمني وغري املسلمني.       - أ
 منظومة غري منصفة، حيث مل يتوفر التعليم لكل الطلبة. - ب
 غري لغة األهايل.منظومة ظاملة، حيث مت التدريس بلغة  - ت
 .1منظومة عنصرية، حيث اهتم املسلمون أبهنم أقل ذكاء من األوروبيني - ث

 التعليم الفين واملهين:
 جل إعداد احلريف والبناء والنجارتعترب املدرسة املهنية املكمل الالزم للتعلم، من أ

حتفاظ بعدد كبري من األيدي العاملة نظري ستعمارية إىل اإلوقد هدفت السياسة اإل ،2...وامليكانيكي
ستدعائهم من فرنسا من ذوي اخلربات الفنية واألجور إأجور زهيدة، أما العمال املتخصصون فيتم 

، وكان اهلدف من ذلك 3جزائري يف املدارس املهنية ل أربعونفرنسي مقاب ثالمثئةالعالية، فيوجد حوايل 
عدام الصناعة يف إن، ومن انحية أخرى فإن 4يد عاملة رخيصة ؤهمإبعاد اجلزائريني عن التقنية وإبقا

ونسجل إىل غاية  .5ستعانة هبماجلزائر أدى إىل حتديد عدد الفنيني واملتخصصني الذين ميكن اإل
، وقد كان يف 6بتدائية زراعية منها ما هو خمصص للزهور والرايحنيإابجلزائر عدة مدارس  م5285

وهي مدرسة سكيكدة، ابإلضافة إىل مدرسة عني تيموشنت  :فالحيةعمالة قسنطينة مدرسة اثنوية 
هذا  تويابملعهد الفالحي اجلزائري، وحي مسي، أما على املستوى العايل فقد 7وسيدي بلعباس ابلغرب

                                                           
 .189املرجع السابق، ص جملة املعيار، الرتبوية للجزائر املستعمرة، املنظومة عبد الكرمي بن أعراب:- 1
 .979حمفوظ قداش: املرجع السابق، ص - 2
 .66فيليب رفله: املرجع السابق، ص - 3
 .17املرجع السابق، صأمحد حمساس:  - 4
، املرجع السابق، م(5211-م5781السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب اجلزائري)حيي بوعزيز:  -5 

 .588ص
 .878ص، 5268دار املعارف، اجلزائر، ، 9ط، كتاب اجلزائرأمحد توفبق املدين:  - 6
 .18:املرجع السابق، ص، بسام العسيليمصطفى الطالس - 7
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املعهد عدة أقسام منها: قسم التجارب، قسم للنشر، وقسم إلجراء اإلختبارات، كما كان له فرع 
ة، يتلقى فيه طلبة التعليم الفالحي النظري والتطبيقي، ومل يكن خمصص اثنوي ابهلضاب القسنطيني

 .1للجزائريني فقط بل أيتيه الطلبة من أرواب واملشرق
رتفع مستوى إوتتكرر الظاهرة يف التعليم الصناعي حيث يالحظ تناقص عدد اجلزائريني كلما 

بتدائي ومن أهم مدارسه لصناعي اإلكما يلقن حسب األطوار التعليمية الثالثة: التعليم ا ،2التعليم
تواجدة يف غرداية، وهران، وقسنطينة ابإلضافة إىل مدرسة تسمى "دار الصناع األهايل" لتعليم امل

النقوش العربية واألندلسية واخلطوط اجلميلة العربية...، أما ابلنسبة للتعليم الثانوي الصناعي فكان 
اجلزائر، قسنطينة، ووهران،  :هي ثالث مدارس يف كل منيلقن بواسطة املدارس التطبيقية الصناعية و 

ابإلضافة إىل التعليم العايل الصناعي فله معهد الصناعي العايل يف مدينة احلراش، حيصل املتخرجون 
 .3منه على شهادة مهندس 

أما النوع األخري من التعليم الفين واملهين هو التعليم التجاري وله مدرستان خاصتان به ومها: 
رسة اجلزائر العليا، ومدرسة وهران الثانوية، كما أن هناك مدرسة جتارية اثلثة ملحقة ابملدرسة مد

 .4الثعالبية
، وميكن القول 5وجتدر اإلشارة إىل أن إقبال اجلزائريني على املدارس املهنية والفنية كان ضعيفا 

خاصة بسبب املعارضة اليت قتصادية، أن عدد هذه املعاهد اليكفي ابحلاجة الضرورية للنهضة اإل
 .6تبديها املدارس الوطنية الفرنسية اليت ختشى أن تفقد ميادين العمل خلرجييها

                                                           
 .877املصدر السابق، ص، كتاب اجلزائرأمحد توفبق املدين:  - 1
 .17: املرجع السابق، ص، بسام العسيليطالسمصطفى  -2

 .877،872السابق، ص ص املصدر، كتاب اجلزائرأمحد توفيق املدين:  - 3
 .نفسه كانامل- 4
 املكان نفسه. - 5
، املرجع السابق، م(5211-م5781حزب الشعب اجلزائري)السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حيي بوعزيز:  -6 

 .579ص
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من اجلزائريني رغم كل شيء من يوفر لبناته تعليما قرآنيا، وقلة قليلة منهم من أما تعليم املرأة، ف
رسة العربية أو الفرنسية، فإهنا وسواء تعلمت اجلزائرية يف املد ،يرضى إبرساهلن إىل املدرسة الفرنسية

ستعمار ستغل اإلوقد ا، 1تالزم البيت، نزوال عند رغبة العائلة ووفقا ملا تنص عليه العادات والتقاليد
 2هتمام اجملتمع اجلزائري بتعليم املرأة، وعدم السماح هلا ابخلروج وممارسة املهن احلرةإالفرنسي عدم 

ال على التعليم املهين فكانت تتلقى فيه اجلزائرايت اللغة العربية فتحوا هلا اجملفقتصاداي، إستغالهلا إل
م فتحت هلن ورشة لتعليم النسيج، 5765والفرنسية، وبعض األعمال، وأشغال اإلبرة، ويف سنة 

 .3واألشغال اليدوية يف اجلزائر وقسنطينة
تريمان  وتتضح لنا سياسة فرنسا التعليمية من األفكار اليت حيملها حكامها حيث ذكر

(Tirmaneال يزال يت" :) أن املواطنني الذين نعلمهم هم الذين يبدون لنا  اتختبار لنا من اإلبني
أنه جيلب و ختالف عقليته عن الفرنسي، الكثري من العداوة"، كما ذكر أن التعليم ال يفيد اجلزائري إل

فأابحت حتطيم وهدم الدور اخلسارة لفرنسا، وهلذا عملت هذه األخرية على حتطيم الرتاث اجلزائري، 
 ، للقضاء على الدين اإلسالمي والثقافة العربية.4واملساجد...

 اللغة والثقافة:
من أهم مقومات الشخصية الوطنية ألي أمة من األمم، الدين واللغة املشرتكة بني أفرادها، 

، فكانت الثقافة السالح الرئيسي الذي 5اجلزائري متمسك بعروبته وإسالمه اجملتمعخاصة وأن 
فطبقت  6ستخدمته فرنسا لتدمري اجلزائر وفصلها عن اترخيها وحاضرها ومستقبلها، وعزهلا عن حميطهاإ

فحاولت  ضاء على كينونة اجملتمع اجلزائريستعمارية مشروعا ثقافيا هتدف من خالله إىل القاإلدارة اإل

                                                           
 .96السابق، ص املرجع، ةاتريخ اجلزائر املعاصر حممد العريب الزبريي:  - 1
 .595م، ص9999دار البعث للطباعة والنشر، اجلزائر: ، فواصل من الفكر والتاريخ أمحيدة عمرياوي: - 2
 .111ص م،5227، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان: 5ط، 8ج، الثقايفاتريخ اجلزائر أبو القاسم سعد هللا:  - 3
 .68فيليب رفله: املرجع السابق، ص- 4
 .21عمار قليل: املرجع السابق، ص - 5
 .11مصطفى طالس، بسام العسيلي: املرجع السابق، ص - 6
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عربية ابلثقافة الفرنسية، كما حصل يف عدد من البلدان يف شىت ستبدال اللغة والثقافة الابكل الطرق 
حتالل املصحوب ابلغزو الثقايف من أجل القضاء على مقومات الشخصية القارات اليت تعرضت لإل

القومية، مثلما حدث مع اهلنود احلمر يف أمريكا الشمالية، ومعظم شعوب أمريكا الالتينية وبعض 
 .1شعوب القارة اإلفريقية

ه ء، فقد رفض يف ابدئ األمر أن يرسل أبناثقافته ودينه وعاداتهجملتمع اجلزائري يعتز باكان ا  ملو 
حتالل أصبح األمر منحصرا يف حاالت من اإل أزيد إىل املدارس الفرنسية، وبعد مرور ثالثون سنة أو

معدودة، حيث طبقوا سياسة هتدف إىل التأثري على فئة قليلة تدعى"أبناء األعيان" ولكن نسبة 
يف كتابه عاران يف  3(Jon Pol Sarter، وقد ذكر جون بول سارتر)2املثقفني كانت قليلة هؤوالء
كتساهبا؟ على أن ما هو إائريون راغبني حقا يف أما ثقافتنا العظيمة، فمن يدري إذا كان اجلز " اجلزائر:

مؤكد، أننا منعناها عنهم، ولن أذهب إىل أننا كنا يف مثل وقاحة تلك الدولة من دول جنويب الوالايت 
( شر، وكان حيرم )حتت طائلة اجلزاءاملتحدة اليت شرع فيها قانون ظل ساراي حىت مطلع القرن التاسع ع

ستهل اجملتمع اجلزائري السنوات األوىل من القرن العشرين، اخلطوة اتعليم العبيد الزنوج القراءة"، فقد 
يف اجلهاز الثقايف االستعماري،  األوىل من هنضته التارخيية بعناصر جديدة أو ما يسمى ابألنتلجنسيا

من محلة  أربعونو  امدرس ونمئتان وأربعحيث كان يف اجلزائر عشية احلرب العاملية األوىل حوايل 
حماميا وطبيبا، لقد كانت أنتلجنسيا هشة تتكون من خنبة صغرية  مخسة وعشرونالشهادة الثانوية و 

جتماعية مهمة، واليت توشك أن تندمج بشكل فردي يف اجملتمع الفرنسي، وهنا تكونت إدون قاعدة 
ابلفرنسية حياول التعبري بلغة احملتل،  يتكامالن أكثر مما يتناقضان: قطب انطق نيلنا ثقافة ذات قطب

                                                           
العربية  الوطنية ) سياسة الفرنسة وحماربة اللغةوسائل املشروع الثقايف اإلستعماري يف القضاء على اهلوية سعاد سطحي: - 1

 .18، 19املرجع السابق، ص ص جملة املعيار،، (منودجا
 .151م، ص5278ترمجة: حنفي بن عيسى، املؤسسة الوطنية للكتاب: اجلزائر: ، اجلزائر األمة واجملتمعمصطفى األشرف: - 2
 .99، صم5217،دار اآلداب، 9ترمجة: عايدة سهيل إدريس، ط عاران يف اجلزائر،: جان بول سارتر - 3
 -( األنتلجنسيا: جياور هذا ملصطلح مفهوم املثقف، ويصبح أحياان مرادفا له، ومصطلح أنتلجنسياintellingansia )

ا هم فئة اجتماعية قريبة إستعمل من طرف األروبيني الشرقيني ويعين املفكر ذو النزعة التقدمية، وابختصار فإن املثقفون األنتلجنسي
 (www.aljsad.net.):مل الذهين املعقد واإلبداعي.أنظرمن فئة املوظفني، وهي شرحية اجتماعية من الناس الذين ميتهنون الع
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وقطب آخر انطق ابلعربية حياول إخراج اللغة العربية والثقافة من وضع اجلمود للوصول إىل التعبري عن 
 .1حاجات اجملتمع اجلزائري العريب واإلسالمي

يف  ستعمارية عمدت إىل هنب الرتاث الثقايف القوميوقد ذكر الدكتور رابح تركي أن اإلدارة اإل
، وكانت  2اجلزائر، وحماربة الثقافة العربية، والعمل على طمس معاملها والقضاء عليها جبميع الوسائل

وسيلتها يف ذلك املدرسة الفرنسية وهدفها على املدى القريب والبعيد هو: الوصول إىل التعايش 
وسلوكا ومشاعرا وابلتايل إىل إقصاء اإلسالم فكرا وصوال نسالخ الثقايف، الثقايف كمرحلة أوىل، مث اإل

ال  تهعريق يف ثقاف اجملتمه اجلزائري، ومبأن 3ندماجالوصول إىل الردة الدينية، مث التشبه أو التقليد مث اإل
ستعارة لغة أخرى بدال من إيتحمل الفراغ الثقايف، ولكي يشبع هذه احلاجة فهو ال يرى مانعا من 

لغته خاصة وأن هذه األخرية قد حرمت كأداة للتخاطب والكتابة والتأليف وحىت التعبري، فكانت له 
ثقافة دخيلة ومستعارة حبكم الضرورة من أجل املنفعة العلمية والعملية، ورغم ذلك بقي اجلزائري 

، وخاصة داينته اليت مل ختمد جذوهتا يف متمسكا ببعض قيمه األخالقية اليت ورثها من القرون الوسطى
 .4قلبه أبدا 

يف مقرراهتا الدراسية حول املدرسة الفرنسية ستعمار الفرنسي تزييف التاريخ فركزت حاول اإل
ات عظمة فرنسا، وعلى قوهتا وقوة حضورها التارخيي، وجتاهلت متاما اتريخ اجلزائر خاصة فرتة الفتوح

 .5ستكمال مزااي العهد الروماين إ واعتربت حضارهتاارخيية الرومانية، هتمت ابحلقبة التاو  اإلسالمية
ولكنهم ال  دينهم ةأما اللغة العربية فهي اللسان الذي ينطق به عشرة ماليني من اجلزائريني، وهي لغ

، فكانت تعلم علم اليقني 1عرتاض السلطات الفرنسيةإيستطعون تعلمها وإشباع هذه الرغبة بسبب 
                                                           

 .79، 75، 65عبد القادر جغلول: املرجع السابق، ص ص - 1
الوطنية ) سياسة الفرنسة وحماربة اللغة العربية وسائل املشروع الثقايف االستعماري يف القضاء على اهلوية سعاد سطحي: - 2

 .17املرجع السابق، ص: جملة املعيار، منودجا(،
 .88املرجع نفسه، ص ،جملة املعيار  املدرسة االستعمارية الفرنسية،الزبري يقدح: - 3
 .156صمصطفى األشرف، املرجع السابق،  - 4
املرجع  ،جملة املعيار ،اجلزائريني يف التصدي للمشروع الثقايف االستعماريدور مجعية العلماء املسلمني بن عمرة السعيد:  - 5

 .867السابق، ص 
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لى اللغة العربية له دوره الفعال يف التبعية الثقافية، فأرادت أن جتعل من الفرد اجلزائري أن القضاء ع
 :2ينطبق عليه قول املتنيبو غريبا يف أرضه، 

 مغاين الشعب طيبا يف املغاين                 مبنزلة الربيع من الزمــــــــــــــــــــــان
 ـــــــها                 غريب الوجه واليد واللســـانولكن الفىت العريب فيـــــــــــــــــــ

تبعتها فرنسا من أجل حتطيم الشخصية اجلزائرية، إحالل اللغة الفرنسية إومن اإلجراءات اليت 
"أن  :، فقد ورد يف أحد التعليمات الصادرة إىل احلاكم اجلزائري غداة االحتالل3حمل اللغة العربية 

قيقة مملكة فرنسية إال عندما تصبح لغتنا هناك قومية والعمل الذي يرتتب إايلة اجلزائر لن تصبح ح
علينا إجنازه هو السعي وراء نشر اللغة الفرنسية بني األهايل إىل أن تقوم مقام اللغة العربية الدارجة 

يف خنفاض املستوى إليس هو  يف الفرتة اإلستعمارية، فالضرر الذي أحلق ابللغة العربية 4بينهم اآلن "
تعلمها، بل هو نوع العالقات القائمة بني الغالب واملغلوب، وهو حرمان الناس من حريتهم، وزوال 

قتصادي، وهو الوسط الذي يوفر جتماعي واإلضطراب الذي حصل يف الوسط اإلمكان لغتهم واإل
جبه اللغة قرارا يعترب مبو  م5787،وقد أصدر وزير الداخلية الفرنسي عام 5للغة أسباب النماء والتطور

العربية لغة أجنبية، وابلتايل ال جيوز تعليمها يف املدارس احلكومية أو الشعبية إال على أساس أهنا 
، وقد ذكر يف هذا الصدد عبد هللا بوخلخال: "إن أعظم مؤسسات يف أية أمة هي لغتها ألهنا 6أجنبية

ا وقوهتا"، ولذا جند أن التعليم وسيلة تفكريها، ومستودع تراثها املشرتك قدميه وحديثه، ومصدر وحدهت
قد نظم منهجه يف اللغة فكان التعليم ابللغة  م5778فيفري  58بتدائي يف اجلزائر طبقا ملرسوم اإل

                                                                                                                                                                                     

، املرجع السابق، م(5211-م5781السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب اجلزائري)حيي بوعزيز:  -1 
 .578ص
املشروع الثقايف اإلستعماري يف القضاء على اهلوية الوطنية ) سياسة الفرنسة وحماربة اللغة العربية  وسائل سعاد سطحي: - 2

 .18املرجع السابق، ص، جملة املعيار منودجا (،
 .28عمار قليل: املرجع السابق، ص - 3
 586السابق، صاملرجع ، جملة املعيار املشروع الالثقايف االستعماري يف اجلزائر،كرمية عجرود:- 4
 .192مصطفى األشرف: املرجع السابق، ص  - 5
 .28عمار قليل: املرجع السابق، ص - 6
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الفرنسية، حيث يذكر أمحد توفيق املدين يف كتابه جغرافية القطر اجلزائري:"كان التعليم أايم احلكومة 
العربية، وال يقيم لوجودها أي حساب، فاللغة الفرنسية  ستعماراي حبثا ال يعرتف ابللغةإالفرنسية 

، فلو تسىن للجزائري الدخول إىل هذه املدارس ملا 1"لوحدها هي لغة التدريس يف كل مراحل التعليم
، أما من الناحية اإلجيابية فقد حاربت من انحية خرج منها إال فرنسيا وكان ذلك سلبيا على اجلزائريني

، ولكن هذا ال يعين أهنا قد استغنت 2لغة العربية عن طريق إحياء اللهجة الرببرية السلطات الفرنسية ال
عن اللغة العربية هنائيا وهنا يظهر التناقض حيث قد أمهلت تدريس اللغة العربية الفصحى يف املدارس 

ومنعت عنها أموال األوقاف، لكنها قامت من جهة أخرى بتدريس العربية الدارجة لضباط اجليش 
لراغبني يف العمل اإلداري من املدنيني الفرنسيني من أجل تسهيل التعامل مع األهايل، وقد فهموا وا

 ذلك رغم غريهتم على لغتهم اليت يعتربوهنا لغة األسياد.
وقد مسحوا بتحفيظ القرآن الكرمي يف الكتاتيب دون دراسة العلوم املساعدة على فهمه، ودون 

، ومن جهة أخرى قد عملت فرنسا خطة حمكمة من أجل نشر اللغة 3ةتطبيق معامله يف احلياة اليومي
العربية العامية وإسناد تدريسها إىل معلمني جيهلون آداب العربية واترخيها وقواعدها فكان الطلبة 

 .4ينفرون منهم لضعف مستواهم وكفائتهم
، وذلك أن ستالب ثقايفإولكن ال ميكن أن نقول عن املشروع الالثقايف يف اجلزائر أنه 

ستعمال لغتهم الدارجة، وبقي لديهم رصيد كبري من القيم اإلنسانية إفوا أبدا عن توقاجلزائريني مل ي
أننا قد فقدان رجال الفكر يف البلدان الشقيقة أما الفكرة اخلاطئة اليت أخذها عنا املتناقلة ابلسماع، 

                                                           
وسائل املشروع الثقايف اإلستعماري يف القضاء على اهلوية الوطنية ) سياسة الفرنسة وحماربة اللغة العربية  سعاد سطحي: - 1

 .11 ،18املرجع السابق، ص ص: ،جملة املعيار (،منوذجا 
 .91م، ص5222، دار الشروق، مصر: 5ط ، إبن ابديس فارس اإلصالح والتنوير حممد هبي الدين سامل: - 2
 .518-519م، ص ص9998دار البصائر، اجلزائر: ، 1ج ،أحباث وأراء يف اتريخ اجلزائرأبو القاسم سعد هللا:  - 3
وسائل املشروع الثقايف اإلستعماري يف القضاء على اهلوية الوطنية ) سياسة الفرنسة وحماربة اللغة العربية  سعاد سطحي: - 4

 .15-12 املرجع السابق،  ص ص، جملة املعيارمنودجا (، 
- موقع األسر اإلستيالب: هو وقوع الكائن العاقل، الذي ميتلك حيزا من التفكري العادي واملتفاعل مع حميطه ابلضرورة، يف

 (http://www.alhewar.org ) أنظر:الكلي والشبه املطلق، لفكرة ما.
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لثقافة العربية من اجلزائريني املغرتبني يف بعض أصحاب الغتنا العربية وقيمنا اإلسالمية فهذا راجع إىل 
ستعمار الفرنسي أفقد اجلزائر كل شيء، وأن لغة املهد لدى أبن اإل همعملوا على إيهامالذين املشرق، 

 .1اجلزائريني املسلمني هي الفرنسية
ويف األخري فكل ما فعلته فرنسا مل ينفع شيئا بل قام اجلزائريون املسلمون وعلماء الدين 

ستطاع اجلزائريون العرب إأسسوا املدارس األهلية لتعليم اللغة العربية، وهكذا و واجلمعيات اإلسالمية 
مل تكن لتفي  أن ينقدوا أنفسهم من أشراك اجلهالة اليت نصبها هلم الفرنسيون، رغم أن تلك املدارس

قتصر على اللغة والدين، لكن اإلسالم ظل احلصن املنيع للغة العربية يف قلوب إابلغرض ألن تعليمها 
اجلزائريني، ميارسون به شعائر صالهتم ويتعلمون عن طريقه لغتهم، ومن هنا محل العلماء العبء األكرب 

 .2ستعماريف احملافظة على اللغة طوال سنوات اإل
لعلماء أخذت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني على عاتقها محاية اللغة والثقافة ا هؤوالءومن 

العربية، وميكن القول لوال جهود رجال اجلمعية ملا بقي يف هذا الوطن حرف عريب واحد، كما أن 
جتماعي متكامل وأصيل يسعى للحفاظ على هوية إأتسيس اجلمعية يف حد ذاهتا يعترب مشروع ثقايف 

اجلزائري خاصة بتبنيها الشعار الشهري "اإلسالم ديننا، والعربية لغتنا، واجلزائر وطننا"، ومن  الشعب
 أهم أعمال اجلمعية:

، حيث وصل عدد التالميذ الذين يزاولون دراستهم يف املدارس التابعة  3الرتبية والتعليم         - أ
ستقبلت هذه إم، وقد 5281-م5281تلميذ بني سنيت  ثالثون ألفلإلصالح حوايل 

املدارس األطفال من أعمار خمتلفة، وحىت الكهول حيث اتبعوا الدروس مساءا للتمكن من 
 .4اإلحاطة ابلواقع 

                                                           
 .189مصطفى األشرف: املرجع السابق، ص - 1
 . 96، 91حممد هبي الدين سامل: املرجع السابق، ص - 2
املرجع  ،جملة املعيار ،: دور مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف التصدي للمشروع الثقايف اإلستعماريبن عمرة السعيد - 3

 .885 -868السابق، ص 
 .917، حمفوظ قداش: املرجع السابق، ص اجلياليل صاريال - 4
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 أتسيس الصحف املختلفة. - ب
 توظيف مؤسسة املسجد وإحياء رسالتها. - ت
 .اخلريية وتقدمي اخلدمات اخلريية أتسيس اجلمعيات - ث
 .1تكوين النوادي الثقافية        - ج

وادي الثقافية واجلمعيات من أهم الوسائل اليت حافظت على الثقافة العربية اإلسالمية من تعترب الن
حتفال فرنسا ابلذكرى املئوية وكذا بعد أتسيس اجلمعية إوقد زاد تعدادها بعد  خالل توعية األفراد،

والتوعية، أما ، فقد أدركت هذه األخرية أمهية النوادي الثقافية ودورها يف النهضة الوطنية م5285سنة 
"تشكل النوادي  عن هدف اجلمعية من أتسيس النوادي الثقافية، حيث يوضح أحد التقارير اإلدارية:

، املرحلة األوىل يف طريق إنشاء اجلمعية الدينية واملدرسة احلرة. ففي إطار م5295اليت ختضع لقانون 
 .2جتماعات..."اإل صاالت سهلة، وحتت مظهر الشرعية ميكن من عقدتالنادي تكون اإل

نتفاضات ابإلضافة إىل ذلك فقد كانت األشكال التعبريية الوسيلة الوحيدة بعد سحق اإل
ستعمار، وقد قام عليها من استطاعوا كسب نصيب من العلم غري القليل إما يف والثورات ملواجهة اإل

افة وخمتلف املنشورات املدرسة الفرنسية العمومية أويف املدارس اخلاصة ابللغة العربية، فكانت الصح
اليت متجد هويتنا الوطنية شكال من أشكال الكفاح، كما ساعدت على توعية القراء وإحاطتهم علما 

ابملشاكل اليت طرحتها سيطرة النظام االستعماري، ومن أهم املنشورات اليت طرحت عشية 
مليلي، وتوفيق املدين، حتفاالت ابلذكرى املئوية لغزو سيدي فرج بعض املؤلفات للكتاب مبارك ااإل

ستعماري، وأدانت وعبد الرمحان اجلياليل،كل هذه الكتب واملؤلفات أعلنت قطيعتها للنظام اإل
وسيلة ممتازة للتعرض اليت واجهته ندماج، كما كان املسرح رغم الصعوابت العديدة سياسة اإل

                                                           
املرجع  ،جملة املعيار، دور مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف التصدي للمشروع الثقايف اإلستعماريبن عمرة السعيد:  - 1

 .885السابق، ص 
 .557، 558ص ، صاملرجع السابق :اجلياليل، حمفوظ قداش صاريال - 2
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كثر على الصعيدين ستعمار الفرنسي، فقد خاطب الفئات الشعبية اليت كانت تتسع أكثر فألإل
 الرتبوي والثقايف.

أما الصحافة فكان هلا دور كبري ال ينكر حيث سامهت خاصة أثناء فرتة مابني احلربني يف 
ستعماري، كذلك فقد سامهت يف بعث مبادئ اإلسالم نشر أفكار النهضة، بكفاحها ضد النظام اإل

قيدة وضئيلة ومن أهم اجلرائد الوطنية ، رغم أن الصحافة األهلية كانت م1ويف توعية األجيال الشابة
، لكنها أوقفت بعد صدور عددين هلا، ابإلضافة م5297الصادرة: جريدة "اجلزائر" لعمر راسم عام 
...، ابإلضافة إىل جرائد مجعية العلماء املسلمني  م5258إىل جريدة "الفاروق" لعمر بن قدور عام 

هاب" ابإلضافة إىل جريدة "البصائر" اليت بقيت إىل ، ومن أهم جرائدها " املنتقد والش2اجلزائريني
دالع الثورة التحريرية الكربى وقد كان مستواها الثقايف ممتاز، وكادت كل هذه اجلرائد تندد بشدة إن

سياسة االندماج اليت تدعو هلا صحافة املثقفني املفرنسيني وعلى رأسهم فيدررالية املنتخبني مثل جريدة 
 .3"النتانت"

عزمت السلطات االستعمارية على تضييق اخلناق على التعليم العريب، فتولت غلق  وكذلك
 املدارس، ومنع اللغة العربية اليت تعترب عماد اإلسالم.

 
 الوضع الديين:
ستقرار اإلسالم يف البلدان اليت دخلها، حىت أقبل الناس على العلم وهنر املعرفة إمبجرد 

 ب رجال الديناوية اليت صاحبتها ظلمات وجهل نتيجة تعصاإلسالمية عكس ابقي الدايانت السم
، كما علمت 4وقد كانت املساجد يف البالد اإلسالمية متعددة املهام بني التعليم والعبادات وغريها

                                                           
 .965، 911، 919 ، حمفوظ قداش: املرجع السابق، ص صاجلياليل صاريال- 1
 .89، 62 د اخلطيب: املرجع السابق، ص صأمح - 2
 .969املرجع السابق، ص  ، حمفوظ قداش:اجلياليل صاريال - 3
قسنطينة: سبتمرب ، دار البعث، 55العدد ،جملة األمري عبد القادرالزوااي يف اجلزائر...وفريضة التعليم الغائية،  جنيب بن خرية: - 4

 .517، 518، ص ص9999
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وقاهر الصليب يف خمتلف املواجهات  نياجلزائري أن الدين اإلسالمي هو موحد ستعماريةالدولة اإل
، فكان هدفها إجراء حتويل ديين إن مل يكن للمسيحية فليكن 1وهلذا عزمت فرنسا على حماربة الدين

رمبا كانت  ستعمارية حراب صليبيةحنالل والتمييع، وهلذا فقد شنت إىل جانب حرهبا اإلإىل اإل
، وهلذا عملت اإلدارة 2وتضامن الكنيسة  ستكماال للحروب الصليبية املشهورة، أو لكسب تعاطفإ

 .3الفرنسية على مصادرة دين العرب لكي تبقيهم يف التجزئة والتفتت
لقد تردت احلالة الدينية للجزائريني حسب ما ذكره إمساعيل حامت:" كان لإلحلاد الغريب 

ما برحوا مسلمني يف مبلغ كبري من التأثري يف مجهور ليس ابلقليل من مسلمي اجلزائر، الذين إن كانوا 
، وهلذا رمست فرنسا للقضاء "الظاهر فهم جيهلون إىل حد ما وصلت إليه روحهم الدينية من التالشي

 ، متثلت فيما يلي:4على الدين اإلسالمي خطة مدروسة
 القضاء على املساجد:

حتالهلا املدن هترع إىل مساجدها فتهدم بعضها كما فعلت يف إكانت القوات الفرنسية مبجرد 
مسجد صغري  مئة ومثانيةمسجد كبري،  ثالثة عشراجلزائر العاصمة، حيث أغلقت السلطات حوايل 

 مثانيةمساجد كبرية و  أربعةمل يبق سوى  م5769زاوية، ففي عام  إثناعشرةجامع و  إثنني وثالثونو 
، مثل مسجد  امت بتحويل بعض املساجد إىل كاتدرائياتجوامع،كما ق وتسعةمساجد صغرية 

جزائري  أربعة آالفكتشاوة الذي حول إىل كتدرائية "سيدة اجلزائر" وقد قتل اجلنود الفرنسيني حوايل 

                                                           
 .17ص م،9959، دار طليطلة، اجلزائر 5ط، الفكر السياسي عند اإلمام عبد احلميد بن ابديسبن خليف مالك: - 1
 .12، 17ص:  أمحد اخلطيب: املرجع السابق، ص- 2
 .98ص املصدر السابق، جان بول سارتر:- 3
 .12، 17بن خليف مالك: املرجع السابق، ص ص   - 4
 -:ابإلجنليزية  مسيحية كنيسةهي   الكاتدرائية الكاتدرائية(Cathedral  تستخدم كمقر ملطران )املصطلح مستخدم االبرشية .

،  الكنيسة األرثوذكسية الشرقيةصطلح غري مستخدم يف امل،وبعض الكنائس اللوثرية والكنيسة االنغليكانية الكنيسة الكاثوليكيةيف 
 ، أنظر: الرتمجة إىل اللغة اإلنكليزيةتسمى بـ "الكنيسة العظمى" ولكن لطاملا استخدم مصطلح كاتدرائية يف املطرانحيث ان كنيسة 

(http://ar.wikepedia.org) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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عتصموا بداخله منعا لتحويله، كما حول مسجد صاحل ابي بقسنطينة إىل كنيسة، إمن الذين 
 .1دي الرجيانس"ومسجد السيدة الذي بين مكانه فندق "

أما بقيت املساجد واجلوامع فقد حولت بعضها إىل ثكنات وإسطبالت ومستوصفات ومراكز 
، وكان يرافق كل حتويل للمساجد خطاابت إستفزازية عنيفة مثل الذي ألقاه السكرتري العام 2إدارية 

ت، ويف خالل حلاكم قسنطينة يوم حتويل مسجد صاحل ابي حيث قال:" إن آخر أايم اإلسالم قد دن
عشرين عاما لن يكون للجزائر إله غري املسيح، وحنن إذا أمكننا أن نشك يف أن هذه األرض متلكها 

فرنسا فال ميكننا أن نشك على أي حال أهنا قد ضاعت من اإلسالم إىل األبد، أما العرب فلن 
، ويف املقابل فقد أكثرت فرنسا من بناء 3يكونوا مواطنني لفرنسا إال إذا أصبحوا مسيحيني مجيعا"

معبد  مخسة وأربعونكنيسة و حوايل ثالمثئة وسبع وعشرون  الكنائس واملعابد اليهودية حيث بلغ عددها 
مسجد، كما خصصت للداينة اإلسالمية مئة وستة وستون بينما مل يكن لستة ماليني مسلم سوى 

 .4أضعف ميزانية 
 
 

 املخصصة للدين اإلسالمي مقارنة مع ابقي الدايانت. يبني امليزانية555اجلدول رقم
 املعدل الفردي عدد السكان النفقات السنوية األداين

 فرنكات 2حوايل  698999 771999 املسيحية
 سنتيما 19 61999 58999 اليهودية
 سنتيمات 8 1199999 888999 اإلسالم

                                                           
 .19، 12أمحد اخلطيب: املرجع السابق، ص ص - 1
 .79املرجع السابق، ص  ،جملة املعيار، : مناذج حية لطرق اإلستعمار الفرنسي يف القضاء على الشخصية الوطنيةنصر سلمان- 2
 .19أمحد اخلطيب: املرجع السابق، ص - 3
 .65 ،69 صبن خليف مالك: املرجع السابق، ص  -4

 .65بن خليف مالك: املرجع السابق، ص - 5
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، للدين اإلسالمي هي من أضعف امليزانياتابملقارنة مع بقية األداين فإن امليزانية املخصصة 
دليل واضح على التمييز وحماولة القضاء على الدين اإلسالمي خاصة بعد اإلستيالء على أموال 

 .احصل على نفقاهتا من أمواهلاملساجد كانت تت ة وأنخاص األوقاف
 اإلستيالء على األوقاف:

بورمون، وهو بنفسه الذي وقع  بدأت السيطرة على أموال األوقاف اإلسالمية يف عهد دي
أصدر أمرا  م5789سبتمرب  7حرتام الشعائر الدينية، ففي إستسالم واليت نصت على على معاهدة اإل

أصبح للحاكم احلرية يف التصرف يف  م5789ديسمرب  8ستيالء على األوقاف اإلسالمية، ويف ابإل
 8ليت بعث هبا ملك فرنسا إىل اجلزائر يوم ستطالعية احيث جاء يف تقرير اللجنة اإل ،1األمالك الدينية

ما يلي:" ضممنا إىل أمالك الدولة سائر العقارات اليت كانت من أمالك األوقاف،  م5788جويلية 
نتهكنا حرمات املعاهد إستولينا على أمالك طبقة من السكان، كنا تعهدان برعايتها ومحايتها...لقد إو 

وهنا أمسكت اإلدارة  ،2املنازل اليت هلا حرمتها عند املسلمني"الدينية ونبشنا القبور، واقتحمنا 
الفرنسية برقاب املفايت واألئمة والقضاة وبعض املوظفني يف السلك الديين الذين يتقاضون أجورهم من 

عائدات تلك األوقاف، وبلغ األمر أن ال يعني إماما أو فقيها إال إذا شارك يف أعمال اجلاسوسية 
يه لكي يرتقي يف الرتبة أن يبدي اهتماما ومحاسا وإخالصا لإلدارة الفرنسية، أما قانون الفرنسية، مث عل

 98والذي بدأ تطبيقه يف اجلزائر يف  م5291فصل الدين عن الدولة عام الذي صدر عام 
، فقد طبق فعليا ابلنسبة للدين املسيحي واليهودي لكنه مل يشمل الدين اإلسالمي، م5298سبتمرب

رنسا عل تعدد اجلمعيات الدينية املسؤولة عن املساجد واملوظفني، واحتفظت لنفسها وقد حرصت ف
ابألوقاف، وملا طالب األمري خالد اهلامشي أبموال األوقاف بدعوى فصل الدين عن الدولة كبقية 

                                                           
 .15السابق، صأمحد اخلطيب: املرجع - 1
 .58، صم9998اجلزائر: اإلمام عبد احلميد بن ابديس،  سلسلة املشاهري الوطنية:دار النفيس:  - 2
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األداين، حتججت فرنسا بكثرة اجلمعيات اإلسالمية وتعددها وال تعلم أي منها ستمثل املسلمني 
 .1أكثر

 احلمالت التبشريية والتنصريية:
:" أن اجلزائريني لن يكونوا فرنسيني إال إذا كانوا 2(Peugeotقال اجلنرال الفرنسي بيجو)

نصارى"، وهكذا منذ البداية شجعت فرنسا على التنصري وأنشأت أديرة لآلابء البيض عرب الرتاب 
،فقد رافق اجليش العسكري يف احتالله اجلزائر جيشا آخر من املبشرين، فاجليش األول  3اجلزائري

يقتل األرواح ويدمر املساكن ويرمل النساء وييتم األطفال، أما اجليش الثاين فيكمل املهمة فيحمل 
مان ختلى اخلبز والدواء والكساء بيد والصليب واإلجنيل ابليد الثانية، وحتت وطأة اجلوع والبؤس واحلر 

( احلاكم Peugeotالكثريون عن الدين اإلسالمي خاصة األطفال اليتامى، وقد كان اجلنرال بيجو)
"حاول اي أيب أن جتعلهم  ( ويقول له:Primoالعام للجزائر يسلم األطفال اليتامى إىل القسيس برميو)

 .4مسيحيني، وإذا فعلت فلن يعودوا إىل دينهم ليطلقوا علينا النار"
( اجملاعة الكربى اليت تعرضت هلا Cardinal Lavigerieإستغل الكاردينال الفيجري )وقد 

واليت قضت على نصف مليون جزائري، حيث جعل جلماعة اآلابء البيض مركزا  م5768البالد عام 
مركزا للتبشري الديين  588أصبح هناك  م5289 رمسيا ببلدة احلراش القريبة من العاصمة، وحىت سنة

راهب وراهبة، وأقيمت دور لأليتام برعاية املبشرين يف أحياء بن عكنون  199يعمل فيه حوايل 
: "علينا أن جنعل 5(Cardinaleوبوزريعة يف العاصمة وبطيوة مبدينة أرزيو، حيث ذكر الكاردينال) 

منبع وحيها اإلجنيل... تلك هي من األرض اجلزائرية مهدا لدولة مسيحية تضاء أرجاؤها بنور مدنية 
 رسالتنا اإلالهية...".

                                                           
 .19أمحد اخلطيب: املرجع السابق، ص - 1
 .22عمار قليل: املرجع السابق، ص- 2
 .املكان نفسه -3

 .68، 69بن خليف مالك: املرجع السابق، ص  - 4
 .11السابق، صأمحد اخلطيب: املرجع  - 5
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اجلزائري، ودفعه اجملتمع هذا مثال من األمثلة العديدة اليت قامت هبا فرنسا من أجل تنصري 
للتخلي عن الدين اإلسالمي، لكنها مل تنفع مع اجلزائريني الذين فضلوا املوت جوعا على أن يرتكوا 

ملوا القهر والظلم واجلوع واملرض وبقوا غصة يف حلق املستعمرين، دينهم الذي هو عماد حياهتم، وحت
 .1الذين ذهبت كل حماوالهتم جلعل اجلزائر أرض مسيحية أدراج الرايح 

 إستغالل الطرق الصوفية والزوااي:
تكونت الطرق الصوفية يف املغرب العريب يف بعض الرابطات اجلهادية اليت أقامها العلماء 

، اليت هذه الرابطات فيما بعد ابلزوااي واملمرات املؤدية ألرض اإلسالم، وعرفت الثغوروالقادة حلماية 
، واللغة العربية، كما تلعب دورا اجتماعيا يف إيواء العاجزين وأبناء 2لعبت دورا كبريا يف نشر اإلسالم

 .3السبيل
خوان أو ( اإلDe neveuونظرا ألمهية هذه الزوااي أو الطرق أو كما يسميهم دونوفو)

اجلماعات الشعبية حيث قام هذا األخري ببحث كشف فيه عن القليل من الضوء عن هذه اجلماعات 
على أتباع طرقهم، حيث يرى أن  ؤوالءالشعبية وعن األشخاص الذين يسريوهنا، وعلى التأثري الكبري هل

اجلماعات  ستعمال ذلك لصاحلها، خاصة وأن هذهإاحلكومة الفرنسية ستنال الكثري إذا عرفت 
( يف كتابه De neveuأصبحت تتدخل بشكل كبري يف اجلانب السياسي حيث قال دو نوفو)

اإلخوان:"...هذه الدراسة توجهنا ملعرفة الرجال الذين ميسكون أبيديهم اخليوط اليت تسمح عند 
صة ميكننا الرايس ومنحهم الرعاية واملعاملة اخلا ؤوالءالضرورة بتحريك السكان ، وعليه فاهتمامنا هب

                                                           
 .599عمار قليل: املرجع السابق، ص - 1
 - هو مكان على حدود أي بلد خيشى دخول العدو من جهته كأن يكون ممرا مائيا صغريا أو ممرا بني جبلني أو أي شيء  ر:الثغ

 )، أنظر:بتهامشابه يسمح بدخول الغرابء للبلد دون علم حراس احلدود، لذلك تقوم احلكومات بتأمني تلك الثغور ومراق
http://ar.wikipedia.org) 

 .569املرجع السابق، ص جملة األمري عبد القادر،الزوااي يف اجلزائر...وفريضة التعليم الغائية، جنيب بن خرية:  - 2
 .61ص خليف مالك: املرجع السابق، بن  - 3
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من احلصول على متعاونني أقوايء يساعدوننا على إطفاء احلماس الذي ينشط روح القبائل العربية 
 .1اخلاضعة لنا"

هذه اجلماعات ختتلف يف األمساء ويف الشكل بينما تتفق يف املضمون ابنتمائها إىل الدين 
ؤسس وخيتلفون يف الدعاء اإلسالمي السين، وهذه اجلمعيات ذات الطابع الشعيب حيملون اسم امل

، ابإلضافة إىل طرق 2، اليت هلا أتباع يطلق عليهم اسم اإلخوانةوالذكر من هذه الطرق العيساو 
، كانت هذه الزوااي مقرا 3أخرى كالرمحانية، التيجانية، القادرية، الشاذلية، السنوسية، الطيبية، العليوية

تفسري القرآن، ومباديء العقيدة، لكن كل ذلك للتدريس خاصة أبواب اجلهاد يف الفقه اإلسالمي و 
، وقد م5785منع بعد االحتالل وأمر مبصادرة أمالكها الوقفية كما حصل مع زاوية الشيخ حداد عام 
 .4أنشأت فرنسا زاوية مكاهنا ظنا منها أهنا ستستطيع التحكم فيها والسيطرة على أتباعها

احنرفت عن مسارها الديين والوطين األصيل لتتحول لكن بزوال املؤسسني األوائل هلذه الزوااي 
إىل زوااي ذات أفكار شركية مثل قدرة ويل الزاوية على إشفاء املرضى، كما يرزق األوالد للمرأة العاقر، 

، فأقيمت الوالئم من أجل نشر 5حىت أصبح احللف ابلويل الصاحل مكان احللف ابهلل عز وجل
، وكان 6دد من املثقفني ابللغة الفرنسية من الدين اإلسالمياخلرافات، وقد أدى ذلك إىل نفور ع

الطرقيني هم الوسيلة اليت اعتمدهتا السلطات الفرنسية حملاربة رجال مجعية العلماء املسلمني  هؤوالء
 .7اجلزائريني

                                                           
يل، دار ، ترمجة وحتقيق: كمال فيالمسلمي اجلزائراإلخوان دراسة إثنولوجية حول اجلماعات الدينية عند إدوارد دو نوفو: - 1

 .91، 98ص ص، 9998اهلدى، اجلزائر: 
 - لصوفية يف الشرق العيساوة: طريقة صوفية مشهورة يف إقليم قسنطينة تنسب ملؤسسها حممد بن عيسى،  للمزيد عن الطرق ا

 املكان نفسه.( ) اجلزائري، أنظر:
 .نفسه كانامل - 2
 .61املرجع السابق، ص  بن خليف مالك: - 3
 .79ق، صاملرجع السابجملة املعيار،،مناذج حية لطرق االستعمار الفرنسي يف القضاء على الشخصية الوطنيةنصر سلمان:  - 4
 .61بن خليف مالك: املرجع السابق، ص  - 5
 .65أمحد اخلطيب: املرجع السابق، ص - 6
 .61بن خليف مالك: املرجع السابق، ص  - 7
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ورغم ذلك بقيت بعض الزوااي حمافظة على الدين اإلسالمي وقيمه، خاصة بعد ختريب وتدمري 
نت منربا للعلم وتدريس اللغة العربية، واحملافظة على القرآن الكرمي وحفظه حىت ال متتد له املدارس، فكا

يد التحريف، وكان متسك اجلزائري بكتاب هللا ودينه سببا يف بقاء هذه الزوااي، ومن أشهرها: زاوية 
بسكرة وزاوية سيدي صدوق ببالد القبائل، وزاوية عبد الرمحان ابش اترزي بقسنطينة، وزاوية طولقة ب

 .1اهلامل ببوسعادة...
أما القضاء اإلسالمي فقد حاولت فرنسا القضاء علية مبجرد دخوهلا اجلزائر، عن طريق مرسوم 

الذي يقضي ابستئناف األحكام اليت تصدر على القاضي املسلم أمام جملس  م5781 أفريل59
وتوضع نصوصه يف اجلمعية  لقد وضع القانون خلدمة املستعمر من الفرنسيني ،2استئناف فرنسي

 الوطنية بباريس لإلبقاء على املستعمرة واحملافظة على حقوق املستعمرين، أما القضاء اجلزائري الشرعي 
احنصرت سلطاهتم يف أضيق نطاق ال تتجاوز  م5715فقد أصدرت القوانني للتضييق عليه ومنذ سنة 

ا من احلق الذي خيول هلم النظر يف الدعاوى املتعلقة ابملرياث وابألحوال الشخصية ، وجردو 
 .3الدعاوى

 ثالث:املبحث ال
 األوضاع السياسية يف اجلزائر 

هذا املبحث البيئة السياسية للجزائر يف الفرتة املدروسة، وذلك للوصول إىل أهم  ناولتي
ى تبلور علواليت ستساعد بشكل كبري  ،األحداث اليت سبقت وواكبت النضال السياسي يف اجلزائر

كيف كانت األوضاع السياسية :هي إشكالية املبحث أماالوعي الوطين لدى القادة السياسيني، و 
؟ وما هي أهم األحداث والقوانني الزجرية اليت قامت هبا اإلدارة م5211-م5291للجزائر يف الفرتة 

 الفرنسية يف اجلزائر؟

                                                           
 .569، 565 املرجع السابق، ،جملة األمري عبد القادر، : الزوااي يف اجلزائر...وفريضة التعليم الغائيةبن خرية جنيب - 1
 .66بن خليف مالك: املرجع السابق، ص  - 2
 .81فيليب رفله: املرجع السابق، ص - 3
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ستعماري الذي طبع مطلع القرن التاسع عشر لقد كانت اجلزائر من أوىل ضحااي املد اإل
، 1كان إحلاق اجلزائر بفرنسا عمال عدوانيا إغتصابيافوذلك بسبب غىن املنطقة وأمهية موقعها... 

حراب ضروسا ال رمحة فيها وال هوادة  م5785إىل  م5789خاضت أكثر من أربعني سنة من حيث 
ضد هذا العدوان  ون، وقد انضل اجلزائري2صفصفافقتلوا وأحرقوا الزرع والضرع حىت كادت تكون قاعا 

، فقد كان هناك صدام بني حضارتني 3يف ظروف غري متكافئة حيث مل يتمكن من طرد املستعمرين
إحدامها حضارة صناعية وتقنية متطورة واألخرى حضارة قيم وثقافة إنسانية، وقد كان التفوق 

حاول املقاومون سد هذا فستسالم،  يؤدي إىل اإلللحضارة األوروبية منذ الوهلة األوىل ولكن هذا مل
األمري عبد ات كمقاومة قاوماملستماتة اجلزائريني يف إ، ورغم 4عتمادا على القوة الفرديةإالنقص 

وكذا مقاومة أوالد سيدي الشيخ ، م5717-م5786أمحد ابي احلاج ، م5718-م5789القادر
-م5775يف بالد القبائل والشرق اجلزائري، وثورة بوعمامة  م5785، وثورة م5785-م5761
إبستثناء مقاومة  ، واليت اختذت جلها طابع احملليةم5256، ابإلضافة اىل ثورة األوراس عام م5291

السبيل للفرد  قد أبرز هذا الفشل حقيقة هامة وهي أنهو ، 5األمري عبد القادر اليت غطت سائر البالد
فيه القوة والصالبة من جهة  توفر، ولكي يستطيع ضمان النجاح جيب أن تنفرداأن يقف أمام اآللة م

استخدم املستعمر الفرنسي للقضاء على املقاومة طريقة األرض حيث ، 6والوعي من جهة أخرى

                                                           
 .11، ص املرجع السابقمصطفى الطالس، بسام العسيلي: - 1
، نقله إىل العربية: أبو بكر الرحال، احملمدية، املغرب: دت، ص (:ليل ااٍلستعمار5حرب اجلزائر وثورهتا ) فرحات عباس:-2 

62. 
 .11مصطفى الطالس، بسام العسيلي: املرجع السابق، ص - 3
م، 5225: تحف الوطين للمجاهد، اجلزائرمنشورات امل، قضااي ودراسات يف اتريخ اجلزائر احلديث واملعاصرمجال قنان:  - 4

 .582ص
 نظر:اال من املقاومات احمللية، كما قد تساءل املؤرخ الفرنسي شارل روبر أجرون عن اٍنعدام ظهور مقاومة وطنية موحدة بد 

, t2, P.U.F,  Histoire de l’Algerie contemporaine :Charles Robert Ageron(
Paris:1977, p9.)  

 .65-89 :ص صاملرجع السابق،  عمار قليل:- 5
 .579املرجع السابق، ص مجال قنان: - 6
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سن القوانني اجلائرة وانتزاع لقمة العيش ونفي السكان من  ، ابإلضافة إىل1احملروقة ومحالت اإلابدة
 .2لية وتشجيع فئة األعيان والعمالء ليكونوا أعواان مع احملتل ضد املواطننيمواطنهم األص

 
 

 
 سياسة اإلدارة الفرنسية يف اجلزائر:

 
على الصعيد السياسي ر هتدف سياسة اإلدارة الفرنسية منذ أن وطأت أقدامها اجلزائ انتك

مجيع مؤسسات البالد الوطنية ومجيع األجهزة اإلدارية التقليدية، وجاءت اإلدارة الفرنسية اليت  إىل إزالة
، ستقرار يف املنطقة، وبداية اهلجرة األوروبية لإل3إحلاق اجلزائر بفرنسا م5781جويلية  99 منذأعلنت 
فور دخوهلا إىل اجلزائر خاصة بعد ثورة املقراين سنة وأراضي العرش على أراضي البايلك  لتستويل
بعد حرب اثلثة مهورية اجل جاءت، ويف هذه السنة تغريت السياسة الداخلية الفرنسية حيث 4م5785

قسمت اجلزائر إىل ثالث مقاطعات فرنسية ممثلة من قبل  وهنا، م5789الفرنسية سنة  -الربوسية 
ي حتسني يف األوضاع وشروط احلياة ابلنسبة للجزائريني، حاكم عام فرنسي، لكن ذلك مل حيمل أ

طبق حيث واإلدارية  ن لكنهم كانوا جمردين من مجيع حقوقهم السياسيةو فرغم أهنم اعتربوا رعااي فرنسي
اجلزائرية الوحيدة ، أما اجلالية (code d'indigène)بقانون األهايلاملعروف عليهم قانون خاص 

 .1الفرنسيني هي اجلالية اليهوديةاليت ظفرت ابملساواة مع 
                                                           

 .11مصطفى الطالس، بسام العسيلي: املرجع السابق، ص - 1
 .562م، ص 5276املركز الوطين للتوثيق، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر:  حوار حول الثورة،اجلنيدي خليفة:  - 2
 .11ص نفسه،ملرجع ا - 3
 .68-68ص عمار قليل: املرجع السابق، ص - 4
 -  م وهو جمموعة من النصوص اإلستثنائية اليت فرضت على الشعب اجلزائري منذ 5775جوان  96صدر قانون األندجيينا يوم

 م، وتشمل أحكام األندجيينا أربعة أصناف من السلطات:5211م، وبقي هذا القانون ساري املفعول حىت عام 5718
 يل العام الفرنسي ويوقع العقوبة على األهايل دون حماكمة.سلطة الوا -
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البالد على الصعيد اإلداري إىل ثالث عماالت، وكل عمالة إىل دوائر وكل  وقد مت تقسيم
يف املناطق اليت كاملة الالصالحيات  ذات نوعان من البلدايت: بلدايتهناك و  دائرة إىل بلدايت،

ية واإلدارية املتبعة يف فرنسا، أما اجلزائريون ، وتطبق فيها القوانني املدنيكون فيها عدد األروبيني كثريا
النوع الثاين من البلدايت فهي بلدايت خمتلطة و نتخاابت رئيس البلدية الفرنسي، إكون يف ا فال يش

 .2فتخضع للنظام العسكرييف اجلنوب وفيها نسبة ضئيلة من األوروبيني، أما بقية البالد 
 التجنيد اإلجباري:

فرنسا مرسوم اخلدمة العسكرية اإلجبارية على األهايل من الشباب  أصدرت م5259فيفري  1يف 
فضل الكثري منهم ترك قد ستياء العائالت اإلسالمية و إ، وأدى ذلك إىل 3لتحاق ابجليش الفرنسيلإل

إىل احلجاز  4خصوصا من تلمسان واجلزائر وبالد جرجرة ،الداير واهلجرة إىل بعض البلدان اإلسالمية
حتجاجية ضد احلكومة الفرنسية، رغم قبول النخبة املثقفة املظاهرات اإل نظم عدد منو وسوراي وتركيا، 

وهذا  ،إال أهنا اشرتطت املساواة يف احلقوق السياسية مع املعمرين األوروبيني ،بقانون اخلدمة العسكرية
، م5251عام  كان رد فعل اجلزائريني واضحا يف انتفاضة بين شقرانو  ،يةفرنساحلكومة الما رفضته 

حيث كادت أن تتحول إىل ثورة كبرية لوال تدخل اجليش الفرنسي، ابإلضافة إىل ثورة األوراس يف 
 .5الفرنسي إال بعد احلرب العاملية األوىل حتاللواليت مل يقض عليها اإل م5256نوفمرب 

                                                                                                                                                                                     

 سلطة املسؤولني اإلداريني بسجن األفراد ومصادرة ممتلكاهتم دون حماكمة. -
 سلطة املديرايت ذات الصالحيات املطلقة وسلطة قضاة الصلح بسجن األفراد ومصادرة ممتلكاهتم. -
-م5781حماضرات يف اتريخ اجلزائر احلديث واملعاصر )سلطة احملاكم الزجرية املختصة ابملسلمني.أنظر: )صاحل فركوس: -

 (.561،566م، ص ص 9959، مديرية النشر جلامعة قاملة، قاملة: م(5291
 .16املرجع السابق، ص مصطفى الطالس، بسام العسيلي: - 1
م، ص 5229لبنان:  ،، دار املغرب اإلسالمي، بريوت1، ط8، ج5211-5281 طنيةاحلركة الو  أبو القاسم سعد هللا:-2 

 .56، 51 ص
 .569م، ص9999، دار الرحيانة للنشر والتوزيع، اجلزائر: 5ط موجز يف اتريخ اجلزائر، عمار عمورة: - 3
 .66صاملرجع السابق، ، كتاب اجلزائر  أمحد توفيق املدين:- 4
 .569السابق، صعمار عمورة: املرجع - 5
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، هدفه هتدئة اجلزائريني املتأثرين بقانون التجنيد م5259وقد أصدرت فرنسا قرارا يف سبتمرب  عام 
 ختفني، وقد نص على أن:املهاجرين أو امل خاصة منهم اإلجباري 

 .األخرى لقانون األهايل والقوانني االستثنائية ونال خيضع اجملند -1
 عدم حماكمتهم يف احملاكم الرادعة إذا ارتكبوا جرائم. -1
 عد اخلدمة العسكرية.مشاركتهم يف جمالس انتخاابت البلدية ب -6
 .1ميكنهم احلصول على وظيفةاملطلوبة إذا توفرت فيهم الشروط  -8

 بداية الوعي الوطين يف اجلزائر:
يعرفوا وال ليشعروا ابلوطنية، لوال لمل يكونوا  يف الكتاابت الفرنسية أن اجلزائرينياملرء قرأ ي

وثقافتهم الفرنسية من جهة أخرى، أي أن هجرهتم إىل فرنسا واحتكاكهم ابجملتمع الفرنسي من جهة، 
على الرغم من أهنا كانت معناها،  يعرفون هميف أرض اجلزائر هو الذي جعل حتالل الفرنسيوجود اإل

حتالل حتالل الفرنسي ليس هو اإلالتارخيية شاهدة على ذلك فاإل ةلفياخل، و فوسنالموجودة يف 
بل تعرضت البالد حتدايت وبطوالت أبنائها، الوحيد الذي تعرضت له اجلزائر وختلصت منه بفضل 

يست هي اليت ساعدت على بعث كما أن الثقافة الفرنسية لإىل كثري من املعتدين عرب العصور،
هذه الثقافة اليت حاولت أن تقضي على  بل ابلعكس فإنيف نفوس اجلزائريني، الوطنية  العاطفة

احملرك الفعال للروح  اليت كانتعربية اإلسالمية الثقافة ال اإلنتماء العريب للشعب اجلزائري، ولوال
ملا وجدان من يسمع صوتنا بعد اإلحتفاالت املئوية الفرنسية يف  اجلزائرياجملتمع اجلهادية يف نفوس 

 .اجلزائر
رتباك يف وسط اجملتمع واإل تذبذبلقد خلق فشل املقاومة الشعبية حالة من الذهول وال

الستسالم التام وهذا أدى إىل حماولة البحث عن طريق يؤدي إىل اجلزائري، لكنها مل تسجل حالة ا

                                                           

م، 5229، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان: 1، ط5ج، م5281-م5211احلركة الوطنية أبو القاسم سعد هللا:  -1 
 .576ص
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ن النضال السياسي يف اجلزائر بدأ بظهور خنبتني يف مطلع إ، وهلذا ف1نيقلب املوازين لصاحل اجلزائري
 القرن العشرين وهي خنبة حمافظة ذات ثقافة إسالمية، وأخرى تقدمية ذات ثقافة فرنسية.

 :النخبة احملافظة
هذه النخبة ثقافتها ومبادئها من الدين اإلسالمي، وضمت عناصر من الريف استمدت 

واملدينة لكنها كانت تنشط بشكل واسع يف املدن القدمية كقسنطينة وتلمسان واجلزائر العاصمة، فقد 
وكان اإلجتاه طالبوا مبحاربة الذوابن يف العادات الفرنسية واحملافظة على النظم والشخصية اإلسالمية، 

 3جرون"آ" حيث يقول، 2افظ بزعامة ابن املوهوب، وعبد احلليم بن مساية، وعبد القادر اجملاوياحمل
(Ageron) هذه الفئة حمافظة على األصول، ومرتبطة ابلتقاليد، وترفض كل عن هذه النخبة":

لكن احلقيقة أن هذا اإلجتاه كان يدعو إىل معارضة قضية التجنيس ابجلنسية الفرنسية، جتديد"، 
والتجنيد اإلجباري وكل القضااي اليت من شأهنا أن تبعد اجملتمع اجلزائري عن جذوره وإنتماءاته العربية 

 .4اإلسالمية، وعمل على التمسك ابلنظم اإلسالمية والتعليم العريب، والقيم القدمية
احملافظون بنشر بعض الدعاايت يف مطلع القرن العشرين بني األوساط به قام ومثال ذلك ما

الشعبية أن إدارة االحتالل ستحاول غلق املساجد، بعد مطلب اجلزائريني بفصل الدين اإلسالمي عن 
، فانتشر بذلك اإلحباط بني العائالت احملافظة وفكروا يف عن السلطة احلكومة كما مت فصل املسيحية

كان هدف احملافظني من هذه الدعاية اختبار و  .5د اإلسالم ملمارسة شعائرهم الدينيةاهلجرة إىل بال

                                                           
 .579مجال قنان: املرجع السابق، ص - 1
-م5285اجلزائرية )مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف تطور احلركة الوطنية عبد الكرمي بوالصفصاف:  -2 

 .67م، ص5275، اجلزائر، 5ط م(،5211
3 -,Charles Robert Ageron: Les Algériens musulmans et la France1871-
1919,. op.cit, pp 1025-1026  

-م5285)مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف تطور احلركة الوطنية اجلزائرية عبد الكرمي بوالصفصاف:  -4 
 .67املرجع السابق، صم(،5211

5- Ageron: op.cit, p:1026. 
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اجلزائري ومتسكه ابلدين اإلسالمي خاصة وأن فرنسا قد مارست سياسة التجهيل اجملتمع إميان 
 والتنصري ضد اجلزائريني وذلك من أجل القضاء على مقومات الشخصية اجلزائرية.

إن الفئة احملافظة واملثقفة ابلثقافة العربية اإلسالمية، قد جعلت شغلها الشاغل التقرب من 
أوساط اجملتمع اجلزائري والتعرف على ميوالته السياسية والدينية، ورفع اللبس عن خمتلف القضااي 

 أو أخذ مواقف منها.نقدها احلساسة اليت تقف يف طريقه وذلك عن الطريق 
 

 مجاعة النخبة:
ظهرت يف مطلع القرن العشرين كتلة أخرى منافسة للمحافظني يف برانجمها ونظرايهتم اخلاصة 

هذه الفئة اليت قادت العملية السياسية وتصدت لإلستعمار بطرق خمتلفة ، 1يف السياسة اجلزائرية
ية قد محلت معها هنضة ثقافية وإجتماعية جديدة، واجلدير ابلذكر أن الكتاابت اإلستعمارية الفرنس

حصرت مفهوم النخبة يف تلك الفئة اليت ربطتها عالقة محيمة ومميزة مع املستعمر واليت سامهت بشكل 
إجيايب يف بقائه على أرض اجلزائر، وهي اجلماعة اليت غلبت عليهم الثقافة الفرنسية فكانت بذلك 

هم غلبيتدي الصيدليني وأوالكتاب ومساع بانأغلبيتهم من الشكان و ، 2عدوا للثقافة العربية اإلسالمية
يد يف املدارس واجلامعات الفرنسية كاملعلمني الذين حصلوا على التعليم اجل نيمن الشبان اجلزائري

وصفهم وقد  والذين احتلوا مناصب يف اخلدمة الوطنية والتعليم، والصيادلة واألطباء والقضاة واحملامني
ملدرسة مدير ا –( George Massi)جورج ماسي  بعض الكتاب الفرنسيني أمثال: املستعرب

أما هم فقد الذين مجعوا بني الثقافتني العربية والفرنسية، أهنم الشبان  -اجلزائرية اإلسالمية بتلمسان
واحلق أن  ،اليت تطفو فوق سطح حبر من غوغاء اجلهلة واملشاغبنياملمتازة لنخبة اعتربوا أنفسم ا

إىل اجملتمع  نسبةاجملتمع اجلزائري وبعقدة النقص ابلبعقدة الكمال ابلنظر إىل  واقد شعر  هؤوالء

                                                           

 .512السابق، ص، املرجع 5ج، 5281-5211 احلركة الوطنية أبو القاسم سعد هللا: -1 
حبث لنيل شهادة  م(،5211 -م5211تطور اإلجتاه الثوري والوحدوي يف احلركة الوطنية اجلزائرية )قريري سليمان:  -2 

 .19م، ص9955-م9959الدكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر، حتت إشراف: مناصرية يوسف، السنة اجلامعية: 
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 ابلتايل، و (Jean Joris)جوريسجون  أشار إىل ذلكالفرنسي ونتيجة ذلك ضاعوا بني اجملتمعني كما 
 إىلأبنائهم وأرسلوا تزوجوا بفرنسيات  الكثري من القيم الوطنية اجلزائرية، وكثريا منهم فقد أضاعوا 

ا مع األروبيني وبينهم وأكلوا على موائدهم وإرتدوا أزايئهم ومل يبق لديهم من وعاشو املدارس الفرنسية، 
الشخصية اجلزائرية إال اإلسالم والشعور ابإلنتماء إىل احلضارة اإلسالمية، والشك أن هذه اجلماعة 

ن دورهم وعلى الرغم من تقليدها لكثري من القيم الفرنسية فإهنا مل تفقد اإلنتماء الذايت ومن مثة فقد كا
طبيعة  غري أنإجيابيا يف نقل اجملتمع اجلزائري التقليدي املتخلف إىل جمتمع حديث يواكب العصر 

النظام اإلستعماري اإلستيطاين مل يفسح اجملال واسعا أمام تطور اجلزائريني وإندفاعهم يف احلضارة 
 .1احلديثة

 
الفرنسية واملعاهد من اجلامعات  ةاملتخرج ذه اجملموعة املثقفةعلى هبعض الكتاب وقد أطلق 

ومنهم من أطلق عليم إسم املتنورين نوار الدفلة بل فإن بعضهم قد إعتربهم  اسم "الشبان اجلزائريني"
 احللقة اليت تربط اجلزائر بفرنسا إىل األبد.

حاولوا التفريق بني فرنسا الدميقراطية وفرنسا  فقدأما طريقتهم يف تطبيق برانجمهم بسيطة، 
وكذلك  ستوطننيمحلتهم ضد املإنتقاداهتم ابألوىل ضد الثانية، كما وجهوا  تنجدواتبدادية، فاساالس

طالبوا ابملساواة بني اجلزائريني والفرنسيني يف احلقوق والواجبات، وإلغاء  والعلماء واألعيان واملرابطني، 
الضرائب وفرص  املساواة يفعليم، و قانون األهايل، واحلق يف التمثيل النيايب للجزائريني واملساواة يف الت

 مينحالذي  م (Sinatus Consulte )1856تالعمل، وكذا إلغاء قانون السيناتوس كونسول
 .1اجلنسية الفرنسية شرط التخلي على الشخصية اإلسالمية 

                                                           

 . 569-512 ص ص السابق،، املرجع 5ج، 5281-5211 احلركة الوطنية أبو القاسم سعد هللا: -1 
 - م والذي ينص يف مادته 5761جويلية  51وهو اول قانون خيص جتنيس اجلزائريني املسلمني يتاريخ  صدر قانون السيناتوس

األوىل" أبن األهلي املسلم فرنسي، غري أنه خيضع للقانون اإلسالمي، وميكنه إذا طلب ذلك أن يتمتع حبقوق املواطن الفرنسي، يف 
رنسية" ، وهذا القانون مل يكن يعين األهايل املسلمني فقط بل خص يف مادته هذه احلالة فإنه خيضع للقوانني املدنية والسياسية الف

الثانية وبنفس الصيغة األهايل اليهود، ويف مادته الثالثة خيص األجانب يف اجلزائر ولكن بشروط أخرى. أنظر:)عبد العزيز فياليل، 
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الثقافة الفرنسية اليت تلقاها اجلزائريون يف مطلع القرن العشرين يف املدارس  ورغم ذلك فإن
عكس ما اعتقده الفرنسيون أن األفكار  ،والوعي الوطين الفرنسية سببا يف اليقظة السياسية الالئكية

 .2غة العربيةلالسياسية املعارضة أتيت من الفئة احملافظة املثقفة ابل
ينتمون إىل الطبقة الربجوازية  أفرادها ، ومعظماالثقايف عن جمتمعها ينهيف تكو  اختلفت هذه الفئة

املتوسطة، لكنهم جعلوا ثقافتهم يف خدمة إخواهنم والدفاع عنهم، ولعبوا دورا أساسيا يف اندفاع احلركة 
 الوطنية يف اجلزائر.

حزب اجلزائر " يف اجلزائر املعروفة إبسمأول جتربة سياسية  املراجع التارخيية أنتذكر بعض و 
، م5729تصاالهتا مع املسؤوليني الفرنسيني منذ إ واليت بدأت، "حركة الشبان اجلزائريني"أو  "الفتاة

لكي تنقل مهوم املواطن اجلزائري وانشغاالته، وقد تزعم هذه احلركة جمموعة من العاملني يف الرتمجة 
  ستبدادواإل التعسف والظلمهذا حملاربة نعدام خطة مشرتكة إ لكنوالتعليم والتجارة والسياسة والطب، 

نشاطاهتم الثقافية يف املدن الكربى ألهنم كانوا  حيث متركزت، كان عائقا أمام حتقيق األهداف املرجوة
وا جريدة "املشعل" وحاولوا من خالهلا نشر أفكارهم ؤ أنش م5291جييدون اللغة الفرنسية، ويف عام 

والتقاليد اجلزائرية، وقد ظهرت معارضتهم العلنية للسياسة  متسكهم ابلقيم اإلسالميةمع التقدمية 
الذي ينص على إحصاء الصادر يف نفس السنة جويلية  58، بعد مرسوم م5297الفرنسية عام 

 .3الشبان اجلزائريني من أجل جتنيدهم
                                                                                                                                                                                     

م، 9959ر اهلدى للطباعة والنشر، اجلزائر، دا البيت الباديسي مسرية علم ودين وسياسة،أمحد صاري، الطاهر بوانين: 
  .(519ص

 .568، صالسابق، املرجع 5، ج5281-5211احلركة الوطنية أبو القاسم سعد هللا:  -1 
-   ( الالئكية: مصطلح منقول عن املصطلح الفرنسيlaïcité( وأصله يف الالتينية )laicus( ويف اليواننية )laikos مبعىن )

أي عامة الناس وليس لطبقة الكهنوت، ويتجلى أساس الفكر الالئكي يف فصل الدين عن الدولة، الذي ينبغي املنتمي إىل الشعب 
 ( ويقابلها ابلعربية العلمانية. أنظر:sécularismeأن يكون هلا فكر حيادي منه، أما ابللغة اإلجنليزية )

(user/ w/ desktop/ lai-ar.htm) 
2 - Ageron  : op.cit, p5991. 

، 999، ص ص 9997، دار البصائر، اجلزائر: 8ط، 5299التاريخ السياسي للجزائر من البداية لغاية  عمار بوحوش:-3 
998. 
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على إلزامية أداء اخلدمة العسكرية دفاعا عن " الشبان اجلزائريون " وافق  م5255ويف عام 
فرنسا، شرط توسيع التمثيل النيايب يف اجملالس واجلمعيات املنتخبة، ابإلضافة إىل تطوير التعليم وإهناء 

سعوا إىل حتقيق مكسب هام وهو التمتع وهبذه اخلطوة ، 1هايل اجلزائرينيالضرائب املفروضة على األ
هلا الدفاع عن حقوق احلصول على املناصب السياسية املرموقة ومن خال من أجلابجلنسية الفرنسية 

أبناء وطنهم املهضومة يف اجلزائر، وطالبوا تعميم اللغة العربية يف املدارس واحرتام األعياد الدينية 
مع وجود حركة الشبان  نينتباه تزامن بروز حركة الشبان اجلزائريمللفت لإلاوالشعائر اإلسالمية، ولعل 

حركة الشبان اجلزائريني جبماعة  Sirffi)) يفالصحفي والكاتب الفرنسي سري ، كما شبه 2نيالتونسي
"تركيا الفتاة " ومجاعة "مصر الفتاة "يف الطموح واآلمال يف تويل الزعامة السياسية، لكنهم مل يرفعوا 
مطلب اجلزائر للجزائريني كما قامت به مصر )مصر للمصريني( وال مثل أعضاء تركيا الفتاة الذين  

 .3إلمرباطورية العثمانيةستعادة أجماد اإكانوا حياولون 
 :م5257-م5251احلرب العاملية األوىل:
فجهزت فرنسا كل قواهتا، ومجعت كل الرجال  م5251لعاملية األوىل عام جاءت احلرب ا

حىت األهايل الذين مل خيدموا ( 19) اعام ( ومخسون57ا )عام مثانيةعشر سنهم بنييرتاوح الذين 
مئتان منهم:  (199999)مقاتلأربعمئة ألف ، فوصل عددهم إىل م5259اجلندية من قبل قانون عام 

مثانية عشر ألف ، مات منهم حوايل من الفرنسيني  ومئة ومخسون ألفمن املسلمني ومخسون ألف
، وقد بدل اجلزائريون جمهودا حربيا عظيما )إجباراي( يف 4من اجلزائرينيمثانون ألف من الفرنسيني و 

تطالب برفع املظامل جاهدة النخبة  يف هذه األثناء عملتو  ،واملعامل املدنية املعامل احلربية الفرنسية

                                                           
 .81، صاملصدر السابق :يسيبجوان غل - 1
 .991عمار بوحوش: املرجع السابق، ص- 2
 .565املرجع السابق، ص ،م5281-5211احلركة الوطنية أبو القاسم سعد هللا:  -3 
  جمندا، أنظر:588952ذكر شارل روبري أجرون أن عدد اجملندين اجلزائريني يف احلرب الكونية األوىل 

(Ageron:op.cit, p1165.) 
 .66املصدر السابق، صكتاب اجلزائر،أمحد توفيق املدين:  - 4
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منهم: عمر بوضربة، وعباس محانة، الذي كان ستعماري، و وبتسوية احلقوق وتندد مبساوئ النظام اإل
، ابإلضافة إىل بن التهامي واألمري خالد اهلامشي، والسيد مصطفى احلاج 1ستعمار غدرااغتاله اإل
األهايل أما  ،احلاج أمحد هبلول، والشيخ حممد بن رحال، لكنهم مل جيدوا أذان صاغيةموسى، و 

عتداءات على إجومات و ابلتجنيد اإلجباري وال ابلدفاع عن فرنسا وهلذا قام هب وافلم يرض نياجلزائري
توتة، حيث هامجوا مقر بلدية عني  م5256نوفمرب  55نتفاضة بريكة وذلك يف ليلة إ متثلت يففرنسا 

ويف الغد مت اغتيال رئيس دائرة ابتنة الذي حاول التدخل لتهدئة األوضاع، فقامت فرنسا إبرسال 
 .2تعزيزات ضخمة حملاصرة املتمردين يف املنطقة

اليت  م5251نوفمرب  91، منها رسالة من قبل فرنسا انل األهايل وعودا ال حساب هلا كما
( رئيس جلنة األمور اخلارجية مبجلس الشيوخ George Climinsouيقول فيها جورج كليمنصو )

 .3ما فادها: "القيام بسياسة أهلية حرة تعتمد على الثقة املتبادلة وتوافق رغبة البالد عامة"
ويف هذه احلرب تبىن أبناء الشعب اجلزائري من ضباط وزعماء سياسيني، فكرة توحيد الشمال 

سامهت عملية جتنيد عدد كبري من اجلزائريني يف  ، حيث4اإلفريقي وربطه سياسيا واجتماعيا ببعضه
صفوف القوات الفرنسية أثناء احلرب العاملية األوىل، إبلتقاء أبناء الوطن الواحد من مشاله إىل جنوبه 

ومن شرقه إىل غربه، وحىت سكان املدن واألرايف، فتوحدت أفكارهم وأهدافهم وتالشت فكرة القبلية 
حتكوا ابجملتمع الفرنسي وخمتلف التغريات احلاصلة يف العامل ااجلزائري، كما اجملتمع القائمة عل تشتيت 

وسياسيا، وانتشرت فكرة املناداة حبقوق اإلنسان، وحق الشعوب يف تقرير  ،جتماعياإقتصاداي، إ
 ، وهنا بدأ يظهر الوعي الوطين الشامل.(51 مبادئ ويلسون)مصريها 

 
 اإلصالحات بعد احلرب العاملية األوىل:

                                                           
 .559، 592ص صاملصدر السابق،  هذه هي اجلزائر، أمحد توفيق املدين: - 1

2- Ageron:op.cit,p1165. 
 .68، املصدر السابق، صكتاب اجلزائرأمحد توفيق املدين: - 3
 .881، صاملرجع السابقعبد الرمحان حممد اجلياليل: - 4



 م5211-م5291األوضاع العامة يف اجلزائر                            الفصل األول                
 

 
57 

يف املساواة  ابلنصر الفرنسي، وكانت أمال اجلزائريني عريضة وواسعةالعاملية األوىل تهت احلرب ان
نتظار وسئموا سياسة التسويف،  ، فلما أعياهم اإلوحتسني ظروف معيشتهم اإلجتماعية والسياسية

، حيث ألغيت قوانني م5252 فيفري 1متثلت يف إصالحات  كانت ترضية طفيفة للمسلمني
أما من انحية احلقوق السياسية فاكتفت بزايدة عدد  .األندجيينا وتساوى السكان يف دفع الضرائب

 فيها كان األهلي  اليتأوجدت التسوية يف الضرائب، اليت ، مث أن هذه القوانني 1الناخبني اجلزائريني
ما الناخبون ، أ2يدفع على أرضه الصغرية أضعاف ما يدفعه األورويب املتفرنس على أرضه الكبرية

اجمللس البلدي يف ، و وا مئة وثالثة آالفأصبحهم مخسة عشر ألف للمجلس املايل، بعدما كان عدد
 إال أن النواب املسلمني أقلية ال تصل إىل الثلث ال تستطيع أن تغري شيئا. أربعمئة ألف،

لقد خيبت هذه اإلصالحات أمال اجلميع وخلقت إحباطا يف أوساط املثقفني اجلزائريني، فظهرت 
وحماوالته الرامية إىل توحيد صفوف املناضلني اجلزائريني يف حزب جزائري اهلامشي وطنية األمري خالد 

ها األمري ، حيث جنح فيم5252نتخاابت البلدية اليت أجريت يف نوفمرب موحد، قبل مشاركته يف اإل
نتخاابت ألغيت بسبب التعصب اإلسالمي، وتكررت نفس الظاهرة يف خالد لكن نتيجة اإل

، حيث فاز األمري خالد ابألغلبية الساحقة أمام املرتشح املدعوم من م5299نتخاابت )أفريل، جوان(إ
هتموا األمري خالد أبنه زعيم ديين يقوم إغتاظ األوروبيون من ذلك و ا، فطرف السلطات الفرنسية

بتحريض املسلمني ضد األوروبيني، وبدأوا يبحثون عن الطريقة املثلى للتخلص من هذا املناضل 
جاءت املوجة املضادة اليت ستقضي على طموحات األمري  م5299، ويف شهر سبتمرب 3اجلزائري

فرتة العصيبة أمثال الشيخ توفيق املدين، خالد، وحسب بعض املفكرين اجلزائريني املعاصرين لتلك ال
الذي أكد تواطأ السلطات الفرنسية لنفي األمري خالد، وابلفعل فقد اضطر إىل االنسحاب من 

                                                           
 .559املصدر السابق، ص، هذه هي اجلزائر أمحد توفيق املدين: - 1
 .67املصدر السابق، ص ،كتاب اجلزائر  أمحد توفيق املدين: - 2
-  عمار : )، أنظرصوت 8999صوت يف حني حصل األمري خالد على  9199حمي الدين الذي حصل على منافسه زروق

  (.995، صالسابقبوحوش: املرجع 
3
 .997-952، ص صالسابقاملرجع عمار بوحوش:  -  
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ضايقات وأن بقاءه يف اجلزائر عدمي اجلدوى، وتوجه بعدما شعر مب م5298امليدان السياسي، يف سنة 
"إننا ال نستطيع أن نعيش  يقه صرح فيها:حيث كتب رسالة لصد م5298أفريل  55إىل سوراي يف 

 إنين أنسحب إىل بلد أكثر هدوءا". ،ال تطاق ابلنسبة إيلأصبحت يف اجلزائر حيث أن احلياة 
 "صرحيا إىل أقصى درجات وخالصة القول حول األمري خالد أنه كما قال توفيق املدين:

، وقد 1ذلك من أهم أسباب فشله..."حيسن قيادة اجلموع وال حيسن قيادة األفراد وكان  الصراحة...
أن اجلهود اليت بذهلا األمري خالد وأنصاره، هي بداية الشعور الوطين يف  ذكرت بعض املراجع التارخيية:

. ميكن القول أن بداية العمل السياسي لألمري خالد،  كان 2اجلزائر والبعض منهم يرفض هذا الرأي
بعدها إىل فرنسا حيث سيكون الرئيس الشريف حلزب جنم مشال مبغادرته للجزائر وانتقاله إىل سوراي مث 

 إفريقيا.
( املتمثلة يف  السماح للمتعلمني اجلزائريني (Kliminsou أما ما جاءت به إصالحات كليمنصو

 احلصول على اجلنسية الفرنسية شريطة التخلي عن حقوقهم اخلاصة مبوجب القانون املدين اإلسالمي،
الفرنسية بتعقيد اإلجراءات من أجل احلصول على اجلنسية فصار بذلك أمرا فقد قامت السلطات 

الذي وضح شروط احلصول على اجلنسية  م5252فيفري  96وجتلى ذلك يف قرار ، 3مستحيال
 الفرنسية منها:

 أداء اخلدمة العسكرية. -5
 أن ميلك أرضا أو اتجر مستقرا ودافعا للضرائب. -9
 ية أو البلدية أو متقاعدا.أن يكون موظفا عند الدولة أو الوال -8
 أن يكون عضوا يف غرفة التجارة أو الفالحة. -1
 أن يكوان حامال للشهادة اجلامعية أو دبلوما جامعيا. -1

                                                           
 .997املرجع نفسه،  - 1
 .579ص  مجال قنان: املرجع السابق، - 2
 .81السابق، صصدر : املسيبجوان غلي - 3
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 أن يكون متحصل على وسام. -6
 .1أن يكون قد حتصل على جائزة يف مسابقة فالحية -8

 منحهمخيبة أمل للنخبة اجلزائرية، حيث كانوا يتوقعون  م5252أحدث صدور قانون  كما
حتفاظهم أبحواهلم الشخصية كمسلمني نظرا للتضحيات اليت قدمتها اجلزائر إاملواطنة الفرنسية مع 

احلرب الفرصة للجزائريني أن يلتقوا أببناء فرنسا طت هذه كما أع .2العاملية األوىل خالل احلرب
  اختالط أثر وكان هلذا اإل ،با إىل جنب يف مصانع الذخرية واملعامل احلربيةويعملوا معهم جن ،احلقيقيني

كتشفوا أن الفرنسيني يف أورواب أقل غطرسة من األوروبيني املقيمني يف ا يف نفوس اجلزائريني الذين  اكبري 
 .3اجلزائر

 :مبرور مئة سنة من إحتالل فرنسا للجزائر حتفالاإل
على  يف قرن من الزمن سيطر الذي، م5289عام  ابلذكرى املئويةالفرنسي ستعمار تفل اإلإح
املتعددة ده حيث أرسى بقوة قواع ،اجلزائرية مبا يف ذلك اجلزء األساسي من الصحراء يضاجممل األر 

حتفاالت ينبغي املرور . وقبل التكلم عن اإل4الذايت السياسي مستقالهلإو  نياجلزائري األشكال على
بدأت منذ واليت ستعمارية ابجلزائر وما رصد هلا من إمكانيات، إلقامت هبا اإلدارة اابلتحضريات اليت 

، وقد 5مليون دينار جزائري مثانون ما يقاربأي  ماليني فرنك سبعةوخصصت هلا  م5298سنة 
السهرات و ستعراضات العسكرية ومهرجاانت الفرسان يف أهبة اإل يةستعمار حتفاالت اإلهذه اإلمتت 

                                                           
1 -Ageron: op.cit, p1218. 

  .575مجال قنان: املرجع السابق، ص  -2
 .951املرجع السابق، ص عمار بوحوش: -3

 .29-98، 99ص صاملرجع السابق، عبد القادر جغلول:  - 4
- فتم التحضري هلذه ااٍلحتفاالت بدقة، حيث ابدر ابلتجهيزات  ،كانت هذه ااٍلحتفاالت ضرورة للدعاية إىل فكرة اإلمرباطورية

شارل روبري أجرون: ) مليون فرنك، أنظر:82م مث خلفه "فيوليت" وخصصت هلذه ااٍلحتفاالت 5298احلاكم العام "ستيغ" عام 
 .(911ص املرجع السابق، ، 5211ٍاىل ٍاندالع حرب التحرير5785اتريخ اجلزائر املعاصرة من ٍانتفاضة 

-م5291الفرتة األوىل  السياسي من خالل مذكرات معاصر، الكفاح القومي العقون:بن عبد الرمحان بن إبراهيم  -5
 .868م، ص9997اجلزائر:  ،، منشورات السائحي5جم، 5289
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ستعمارية أن ترى يف الصمت العام للجماهري اجلزائرية، اليت تشكل األقلية اإل أرادت حيثالراقصة، 
احلضارة"، ويف هذا احلفل مت  األكثرية الساحقة، إشارة القبول ابألمر الواقع، وفكرة "االستعمار =

رأيه الواضح ( Rebelالعمامة، وقد خلص اجلنرال ريبل ) وتوزيع التعويضات واألومسة على الوجهاء ذو 
"عريب الذكرى املئوية موال وراض، دينه مرتسخ جيدا وينحين  والصريح جلزائري تلك احلقبة فيقول:

فرنسيا فليتجنس هذا شأنه فهو يصبح فرنسيا عندما  اأمام قوة متفوقة، إن أراد أن يصبح مواطن
 .1يريد"

لفرنسي وحيبها، فوزعت أقيمت محالت دعائية للجزائر من أجل أن يعرفها الرأي العام ا كما
امللصقات والبطاقات الربيدية، كما قدم الكتاب الذهيب للذكرى املئوية للجزائر الفرنسية، حيث 

الدين  فيههاجم و الفرنسيني،  ءستقرار اإلسالم إىل غاية جميإوصف اتريخ إفريقيا الشمالية منذ 
اصة وأن الفرنسيني كانت هلم أحقاد خ ،عتربها أفقر وأحقر لغات العاملإو  ،اإلسالمي واللغة العربية

ألقيت خطب عديدة اليت نوهت ابإلجناز احلضاري الذي  وابملقابل .2دفينة اجتاه العنصر األهلي
ضمت الكنيسة صوهتا هلذا اجلوق مبينة العالقة املتينة كما حققته فرنسا يف اجلزائر منذ قرن من الزمن،  
استدعي أالف ، وقد 3ينتظر املسيحية يف مشال إفريقيابني الكنيسة وفرنسا واملستقبل الزاهر الذي 

 Gastonالشخصيات واهليئات من بينها رئيس اجلمهورية الفرنسية غاستون دومارق )
Doumergue )4. 

 حتقارهم الفظيع للجزائرينيإأجرأ تظاهرة أعرب فيها املستعمرون عن منتهى محقهم و  كانت
، هي تظاهرة اهلجوم البحري اليت جددوا هبا ذكرى نزول األسطول البحري يف هذه اإلحتفاالت

ومثلت العملية بكل مآسيها ومظاهرها اجلارحة  ،م5789جوان  91الفرنسي بشاطئ سيدي فرج يوم 

                                                           
 .29عبد القادر جغلول: املرجع السابق، ص - 1
 . 918، 916شارل روبري أجرون: املرجع السابق، ص ص - 2
تقدمي: أبو القاسم سعد هللا، املطبعة العربية غرداية، اجلزائر:  ، شخصات وقضااي من اتريخ اجلزائر املعاصر صاري:أمحد  - 3

 .599،598ص ص ،9991
 .591ص املرجع السابق، أمحد صاري:- 4
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ستفزازية إوقد كانت العملية ، للعواطف، وأتت آبالهتا ومعداهتا التارخيية ولباس جندها التارخيي
حتفاالت العالقة بني األوروبيني واملسلمني بدل أن توطد هذه اإلوهكذا ، 1زائريشعب اجلابلنسبة لل

وتدعم بذلك الوجود الفرنسي يف اجلزائر، زادت من اهلوة بني الطرفني إال أن السلطات الفرنسية مل 
 .2م5288أتخذ العربة من ذلك وراحت تعاود الكرة إبحيائها مرة أخرى يف مدينة قسنطينة سنة 

اليت جاءت تصرحيات الواضحا عن طريق حول هذه اإلحتفاالت كان رد فعل اجلزائريني أما 
الذين رفضوا أوال )عبد احلميد بن ابديس، بن جلول( الشخصيات اجلزائرية واملنظمات الشعبية هبا 

 .3حتفاالت املخزية وأخريا هذه التظاهرات املقيتة واإل
( جمموعة Morris Violetteريس فيوليت)ترأس مو  ،حتفاالت ابلذكرى املئويةوعقب اإل

من جملس الشيوخ الفرنسي عهد إليها بدراسة األوضاع اجلزائرية، وتقدمي توصيات عن اإلصالحات 
مل يؤخذ بعني  الذيشروع فيوليت، م املعروف إبسموفعال قدمت اللجنة مشروع  ،اليت جيب اختاذها

عتبار، فأدى فشله إىل خيبة أمال الكثري من املثقفني اجلزائريني الذين كانوا خملصني لثقافتهم اإل
مجال قنان أن الروح الوطنية يف اجلزائر تولدت بسبب رفض الكولون لكل  قد ذكر، و 4الفرنسية
 .5وأنه لو قدر هلذا املشروع النجاح ملا ظهرت الوطنية يف اجلزائر ،إصالح

يف وماحدث فيها قد ساهم بقدر كبري حتالل اجلزائر فاالت ابلذكرى املئوية إلحتاإل واحلق أن
 .الوطنيةبلورة األحزاب السياسية واجلمعيات الذي أدى إىل لدى اجلزائريني، و الوطين وعي البروز 

 األحزاب السياسية يف اجلزائر:
حفيد األمري عبد القادر أول زعيم سياسي تعرفه اجلزائر يف  اهلامشييعترب الزعيم خالد بن 

، لكن سرعان ما تنكرت فرنسا رفقة أبناء وطنه شارك فرنسا يف حروهبا وآالمها الذيالتاريخ احلديث، 

                                                           
 .861العقون: املرجع السابق، صبن عبد الرمحان بن اٍبراهيم  - 1
 .598، 599ص: املرجع السابق، ص أمحد صاري - 2
 .861العقون: املرجع السابق، صبن يم عبد الرمحان بن اٍبراه- 3
 .89السابق، صصدر يب: املسجوان غلي - 4
 .578مجال قنان: املرجع السابق، ص  - 5
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وأسس هلا  ،جمع هيئة سياسية أمساها" وحدة النواب املسلمني"ف هملبدأ تقرير املصري، فخابت آمال
ان ينادي بضرورة إصالح حال اجلزائريني، وتسويتهم ابلفرنسيني يف كل شيء، صحيفة "اإلقدام"، فك

هبذه احلقوق إىل يطالب  ستثنائية، واستمرودخوهلم جمللس النواب الفرنسي وإلغاء سائر األحكام اإل
 .1غاية قيام احلركات الوطنية الكربى

 احلزب الشيوعي:
عتقدوا أن إسياسة املتبعة يف اجلزائر، حيث بعد احلرب العاملية األوىل مل يعرف الشيوعيون ال

ضطراابت إ، وهلذا كانت 2إنتهاء احلرب العاملية األوىل وحتقيق فرنسا لوعودهاحترير اجلزائر سيكون بعد 
بني احلزب الشيوعي الفرنسي والسلطة بسبب أتييد الشيوعيني لثورة األمري عبد الكرمي اخلطايب يف 

احلركة الوطنية ضد الربجوازية األهلية  ، وساند3م5291حلزب يف سنة ، وقد أتسس هذا ااملغريب الريف
قرتاع إزالة كل التمثيليات املالية وتعويضها بربملان جزائري منتخب ابإل يف اجلزائر، حيث اندى بضرورة

كانوا مسلمني أو أروبيني   امن طرف كل سكان هذا البلد، كما ندد ابإلصالحيني سواءواملباشر العام 
حتفاالت رأى الشيوعيون أن اإلم  5289ستقالل، أما يف سنة اإل حالة عدم دعمهم لقضيةيف 

 .4ستعبادناشري ضد التظاهرة بعنوان مئة سنة من اإلفوزعوا املاملئوية هي تظاهرة إمربايلية، ابلذكرى 
بقيادة عمار  م5281ستقل الشيوعيون اجلزائريون عن احلزب الشيوعي الفرنسي بعد سنة إوقد 

اجلزائري، اجملتمع ، حيث ساهم احلزب الشيوعي اجلزائري بنشر الوعي السياسي بني أفراد وزقانأ
وجراء ذلك ، م5286وخاصة طبقة العمال وقد شارك احلزب يف فعاليات املؤمتر اإلسالمي سنة 

مل حيض ابلتأييد الشعيب نتيجة متسك ه ، ولكن5ستعماريةتعرض للمضايقات من طرف اإلدارة اإل

                                                           
 .598، 599املصدر السابق، ص ص  ،هذه هي اجلزائرأمحد توفيق املدين:  - 1
 . 977، 978ص م،9997 اجلزائر:ترمجة: حممد معراجي،  ، م5211-5781جزائر اجلزائريني حمفوظ قداش: -2 

 .16ص املرجع السابق،بن خليف مالك:  - 3
 .977حمفوظ قداش: املرجع السابق، ص - 4
 .16بن خليف مالك: املرجع السابق، ص - 5
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، 1اجلزائرياجملتمع ورفضهم للفكر الشيوعي الذي ال ينسجم مع عقيدة  ،ائريني بدينهم اإلسالمياجلز 
ستعمار الفرنسي على اجلزائريني واليت جعلتهم ال يعلمون ابإلضافة إىل سياسة التجهيل اليت فرضها اإل

 .2شيئا عن الفكر الشيوعي احلديث
 حزب جنم مشال إفريقيا وحزب الشعب:

ماتزال جذور جنم مشال إفريقيا غري معروفة، وحبسب مصادر الشرطة الفرنسية فإن احلركة قد 
يف ابريس بتحفيز من األممية الشيوعية وأول رئيس هلا عبد القادر  م5291-م5291حضر هلا بني 

، ويذكر الدكتور عبد الكرمي 3م5296مارس  99أما ميالد النجم فكان يف  ،حاج علي
يف كتابه مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وعالقتها ابحلركات الوطنية األخرى أن  4بوالصفصاف

سم الشمال منظمة جنم مشال إفريقيا من بنات أفكار األمري خالد الذي دعا إىل تكوين مجعية إب
 )الوالية الثالثة عشر يف أقصى جنوب فرنسا وتضم مدينة مارسيليا، اإلفريقي يف منطقة البوش ديرون

 وآرل، وإكس بروفونس(.
ومن العوامل اليت أثرت على ميالد هذه املنظمة، التوعية السياسية خاصة بعد احلرب العاملية 

ستقاللية ونشاطه يف فرنسا بعد نفيه من اجلزائر، وقد األوىل، ابإلضافة إىل أفكار األمري خالد اإل
اإلقدام" اليت عربت عن أفكار  "تعرف ابسمأنتخب رئيسا شرفيا للحزب، وقد كانت للحزب جريدة 

                                                           
 املكان نفسه. - 1
املرجع م، 5211-5285مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وعالقتها ابحلركات الوطنية األخرىعبد الكرمي بوالصفصاف: -2 

 .878ص السابق، 
 - ،وكان عضوا يف اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الفرنسي، أنظر:  كان اتجرا بغيليزان وهو شيوعي،  وهو أول رئيس للنجم 
املرجع م، 5211-5285ني اجلزائريني وعالقتها ابحلركات الوطنية األخرىمجعية العلماء املسلم بوالصفصاف: عبد الكرمي)

 (.971، صنفسه
 .166شارل أندري جوليان: املرجع السابق، ص- 3
م، 5211-5285مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وعالقتها ابحلركات الوطنية األخرىعبد الكرمي بوالصفصاف:  - 4

 .971املرجع السابق، ص
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وهذا ما   م5286، وقد عقد جتمعا مجاهرياي يف أوت م5289النجم، كما كانت له جريدة "األمة" يف 
 .1م5288ت حبله يف جانفي مكانت ختشاه اإلدارة االستعمارية فقا

: م5296بعد حل حزب جنم مشال إفريقيا الذي كانت له عدة تسميات منذ نشأته سنة 
، أتسس حزب م5281 ، اإلحتاد الوطين ملسلمي مشال إفريقيا سنةم5281سنة  "اجمليد النجمكـ"

ستقاليل والثوري منذ برائسة مصايل احلاج، ومتيز احلزب بطابعه اإل 2م5288مارس  55الشعب يف 
ستجابة منقطعة النظري، وكان رد النداء هذا احلزب اجلزائريون ستجاب قد اأتسيسه إىل ما بعد حله و 

أصدر  .3احلكومة الفرنسية من إعالن هذا احلزب أن ألقت القبض على زعمائه كمصايل احلاجفعل 
اليت كان يديرها مفدي زكرايء، ومت  "الشعب"، "األمة"احلزب عدة صحف لنشر أفكاره ومبادئه مثل: 

 م.5216، مث حركة إنتصار احلرايت الدميقراطية سنة  4م5282سبتمرب  96حل احلزب يوم 
 اد املنتخبني املسلمني "دعاة اإلدماج والتجنيس":حركة إحت

     م5298سبتمرب  55كانت هذه املبادرة من طرف جمموعة من شبان اجلزائر العاصمة يف 
منتخب  ب مئة ومخسونالذي عرب بكلمات عامة عن مطال ،مي"و حتت رائسة الدكتور "ابن ت

برانمج هذه احلركة يف املطالبة ابملساواة بني ، ويتلخص 5الذين حضروا يف املؤمتر التأسيسيو جزائري، 
اجلزائريني والفرنسيني يف مجيع احلقوق، وهو ما يقصدونه ابإلدماج مع احملافظة على الشخصية 

ن إعطاء ا أو أحيث ر  من جهة، اإلسالمية، وقد فشلت فكرة اإلدماج لرفض املستوطنني هذا املطلب

                                                           
 .11، 11مالك: املرجع السابق، ص بن خليف -1
م، 5211-5285مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وعالقتها ابحلركات الوطنية األخرىعبد الكرمي بوالصفصاف:  -2 

 .928املرجع السابق، ص
 .592، 597 ملصدر السابق، ص صاهذه هي اجلزائر، أمحد توفيق املدين: - 3
 .11صبن خليف مالك: املرجع السابق،  - 4
 -  ا: م وهي امتداد للهيئة اليت أسسها األمري خالد بعد احلرب العاملية األوىل ومن أبرز زعمائه5289نشأت هذه احلركة يف سنة

 (.19، صالسابقاملرجع بن خليف مالك: )والصيديل فرحات عباس، والدكتور ربيع الزانيت، أنظر:  الدكتور حممود بن جلول،
م، 5211-5285مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وعالقتها ابحلركات الوطنية األخرىعبد الكرمي بوالصفصاف:  -5 

 .896املرجع السابق، ص
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فكرة التجنيس بفضل  ون بدورهمرفض اجلزائريو  ،مصاحلهم الخيدم متيازاتاجلزائريني بعض احلقوق واإل
 .1التوعية اليت قام هبا الشيخ عبد احلميد بن ابديس

 
 مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني:

، مبدينة اجلزائر م5285ماي  91سست مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يوم الثالاثء أت
مئة ، ويقول أمحد توفيق املدين أنه بنفسه قام بكتابة 2حالياالعاصمة يف اندي الرتقي بساحة الشهداء 

عاملا واجتمعوا يف املؤمتر التأسيسي الذي  إثنا وسبعون ةدعوة لعلماء اجلزائر، فلىب الدعو وعشرون 
ترأسه عمر إمساعيل يف شكل مجعية عمومية لتحديد القوانني األساسية للجمعية وقد أقرهتا ابإلمجاع  

وقد أنتخب غيابيا عبد احلميد بن ، 4مجعية إرشادية هتذيبية ن اهلدف منهاكا، و 3كل األعضاء
واألمني العمودي كاتبا عاما، ومساعده الطيب  رئيسا وحممد البشري اإلبراهيمي انئبا له، سابدي

ستشارة العقيب، أما مبارك امليلي فأمينا للمال ومساعده إبراهيم البيوض، وابقي األعضاء لإل
ابإلضافة إىل بعض العلماء واألعيان والطرقيني ومنهم: الصديق احلافظي األزهري، ، 5والعضوية

 .6وموالي بن الشريف، حسن الطرابلسي، عبد القادر القامسي...

                                                           
 .18، 19بن خليف مالك: املرجع السابق، ص ص - 1
 .951، صاملرجع السابق العقون:بن عبد الرمحان بن إبراهيم  - 2
م، 5211-م5285ة العلماء املسلمني اجلزائريني وعالقتها ابحلركات الوطنية األخرىمجعيعبد الكرمي بوالصفصاف:  -3 

 .581املرجع السابق، ص
 .581العقون: املرجع السابق، صبن عبد الرمحان بن إبراهيم  - 4
 - وهي طريقة تكتيكية والسيما أن العلماء املصلحني اجملددين قد عزموا على إنقاذ  ،مت االنتخاب عن طريق عملية االقرتاح

أما غياب عبد احلميد بن ابديس ألنه رفض رائسة  املتعاونني مع اإلدارة الفرنسية،سلط شيوخ الزوااي والطرق الصوفية البالد من ت
عبد الكرمي )وكونه كان يريد حماربة األعداء ابمسه اخلاص، أنظر:  ن والده من عمد احلكومة الواهني،اجلمعية العتبارات منها أ

املرجع السابق،  م،5211-5285مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وعالقتها ابحلركات الوطنية األخرى بوالصفصاف:
 .(586ص
 . 581ص السابق،العقون: املرجع بن عبد الرمحان بن إبراهيم  - 5
 .581املرجع نفسه، ص- 6
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ومبينا بذلك القانون األساسي  وقد ذكر عبد احلميد بن ابديس يرد على احلركة االندماجية
وال ميكن أن تكون  ،زائرية اإلسالمية ليست هي فرنسا"إن هذه األمة اجل :جلمعية العلماء املسلمني

بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد يف لغتها ويف  ،وال تستطيع أن تكون فرنسا ولو أرادت، فرنسا
وهلا وطن حمدود معني هو الوطن اجلزائري  ،أخالقها ويف عنصرها، ويف دينها وال تريد أن تندمج

 .1حبدوده احلالية املعروفة"
أن واجهت دعاة اإلدماج قامت اجلمعية مبحاربة البدع واخلرافات الدينية وذلك مبواجهة  بعد

، وقد ترأس 2الطرقية، فطهرت الدين من الشوائب، مث أخذت يف احلملة التعليمية العربية اإلسالمية
على وحاول السري  م5215أفريل  56اجلمعية البشري اإلبراهيمي بعد وفاة عبد احلميد بن ابديس يف 

 .والتمسك مببادئها خطى مؤسسها
 م:5211-م5282احلرب العاملية الثانية 

وال  ،م5282يعيد التاريخ سيناريو األحداث التارخيية املتمثلة يف احلرب الكونية الثانية عام 
ينكر أحد أن كثريا من املسلمني اجلزائريني كانوا رغم عاطفتهم الدميقراطية، يتمنون من صميم قلبهم 

ستطاع هتلر أن يشتت إنتقام من فرنسا املستعمرة، و تنتصر أملانيا، الحبا فيها بل طمعا يف اإلأن 
جنود فرنسا، فلم تثبت بسالحها وجنودها نصف شهر أمام اجلحافل األملانية، فاستسلمت وذاقت 

انون ، وبدأت اإلدارة الفرنسية إبصدار ق3الكأس املرير الذي جرعته للشعوب وخاصة الشعب اجلزائري
يعطي احلق يف مراقبة مجيع املطبوعات، وابلتايل احلصول على  م5282أوت سنة  97جديد يف 

 .4جريدة أو حنوها صداررخصة من أجل إ

                                                           
 .987، صم5261، مكتبة البعث، قسنطينة: 5ط، اجلزائر يف مرآة التاريخعبد هللا شريط، حممد امليلي:  - 1
 .598، املصدر السابق، ص صهذه هي اجلزائرأمحد توفيق املدين:  - 2
 .588، 589ص ص املصدر السابق،، هذه هي اجلزائرأمحد توفيق املدين:   - 3
 .88املرجع السابق، ص، 9ج، م5211-م5281الوطنية  احلركةأبو القاسم سعد هللا:  -4 
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احللفاء ونزوهلم يف الشمال اإلفريقي  دخولفرنسا املستعمرة لوال  نقلبون ضداجلزائريون ي دوكا
 1قضية اجلزائر من شؤون فرنسا الداخلية ، لكنها مل تنصف املسلمني واعتربتم5219يف نوفمرب 

جتماعا عاما يف منزل احملامي علي بومنجل يف اجلزائر إوعندئذ نظم قادة أهم األحزاب السياسية 
، واتفقوا على نشر ميثاق كلف فرحات عباس بتحريره يف مدينة م5219العاصمة يف ديسمرب 

حالة اجلزائر واجلزائريني طيلة العهد وصف البيان و  ،م5218سطيف وقد صودق عليه يف فيفري 
ستقالل والرفاهية يف جو من الثقة واألمن يف التحرر وتطلعهم إىل اإل همستعماري وعرب عن مطاحماإل

سلمت نسخة من البيان إىل الوايل العام "بريوطون"، وإىل ممثلي  م5218مارس  85والسلم، ويف يوم 
، 2ا ونسخة أخرى إىل اجلنرال "دوغول" وحكومة القاهرةالوالايت املتحدة األمريكية وروسيا وإجنلرت 

سرعان إبصالحات يف إطار الوطن اجلزائري ولكن  لتف اجلزائريون حول البيان للمطالبةإ وقد
 .3م5211ماي  7أماهلم مع جمازر ماحتطمت 

هتمام إلاباحلرية لوجود احللفاء وتظاهرت و عن أحباب البيان الطرف غضت اإلدارة الفرنسية 
الذي منح  م5211مارس  8يف قانون  متثلتستجابة كانت منقوصة دائما و ذه املطالب، ولكن اإلهب

، وكذا منح اجلنسية (95واحد وعشرين سنة )نتخاب لكل املسلمني اجلزائريني البالغني حق اإل
ضي الفرنسية لعدد كبري من اجلزائريني فكانت هذه اإلصالحات كالعادة متأخرة عن وقتها واتفهة التر 

خاصة وأن هذا القانون غري منسجم مع األوضاع العاملية اجلديدة وهي جتربة الشعوب طوال  ،4أحد

                                                           
 .581، 588السابق، ص ص صدرامل ،هذه هي اجلزائرأمحد توفيق املدين:  - 1
 -  ،حضره كل من: الدكتور بن جلول، فرحات عباس، الدكتور اتمزايل النائب املايل، الدكتور سعدان، حممد اهلادي محام

، الدكتور األمني دابغني، حسني عسلة، والشيوخ: العريب التبسي، خري الدين وتوفيق  املدينغريسي أمحد، قاضي عبد القادر، 
املرجع ، م5211م ٍاىل 5781ة اجلزائرية من سياسة التسلط ااٍلستعماري واحلركة الوطني حيي بوعزيز:أنظر: )

 .(582السابق،ص
،املرجع نفسه، ص  م5211م ٍاىل 5781زائرية من ة اجلسياسة التسلط ااٍلستعماري واحلركة الوطني حيي بوعزيز: -2 

 .515، 588ص
 .888ص ،حمفوظ قداش: املرجع السابق - 3
 .991ص السابق، جعاملر  عبد هللا شريط، حممد امليلي: - 4
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شتداد ساعد احلركات الثورية ابإلضافة إىل حصول بعض بلدان املشرق على ااحلرب العاملية الثانية و 
 .1استقالهلا

 
حينذاك نفجار شديد، وكان أنذر اب الذيكان كل هذا أرضية مناسبة لغليان األمة اجلزائرية و 

ستعداد للمعارك جتماع من أجل اإلعباس قد خرج من سجنه وعاد إىل العمل واإلفرحات األستاذ 
حتفال غتنم زعماء احلركة الوطنية فرصة اإلفا، 2هنزام أملانياالسياسية بعد أن وضعت احلرب أوزارها إب

نظموا و  ،م5211ماي  7يف العاملية الثانية  بعد احلربحتفال ابهلدنة العاملي للشغل، وكذا اإل يومابل
وتنفي فكرة  ،ستعماري وتؤكد للعامل مشروعية الطموحات الوطنيةمظاهرات سلمية تندد ابلقمع اإل

، فكانت اجلزائر مسرحا ألحداث 3وابلتايل التخلص من اإلمربايلية الفرنسية ،"اجلزائر أرض فرنسية"
 بدأت يف أول ماي ،ارا وسقط الضحااي ابآلالفسالت فيها الدماء أهن ،دامية وخطرية جدا

. أسبوع بعد ذلك  5ستقالل اجلزائرإ، ال لسبب إال أهنم طالبوا إبطالق صراح مصايل احلاج و 4م5211
كان يوم الثالاثء، وهو يوم   5211ماي  97" كانت املأساة املروعة حيث كتب عنها فرحات عباس:

ألف شخص من الفالحني  51و 1سوق أسبوعية تستقبل مدينة سطيف يف مثل هذا اليوم ما بني 
 والتجار القادمني من املناطق اجملاورة".

ولقد سلمت رخصة من طرف عامل عمالة قسنطينة، الذي أذن ابملظاهرة بشرط أن ال يرفع 
. وقد خرج 6فع العلم ستضطر السلطات الفرنسية أن تطلق الناراملتظاهرون العلم اجلزائري، فإذا ر 

نتصار احللفاء على احملور للتعبري عن فرحتهم وعن مشاعرهم الوطنية، إاآلالف من اجلزائريني مبناسبة 

                                                           
 .16ص س، بسام العسيلي: املرجع السابق،مصطفى طال- 1
 .586 السابق، ص صدر، املهذه هي اجلزائرأمحد توفيق املدين:  - 2
 .986م، ص5225 :دار اهلدى، اجلزائراجلزائر الثائرة،  فضيل الورتالين: - 3
 .519 املرجع السابق، ص م5211م ٍاىل 5781ة اجلزائرية من سياسة التسلط ااٍلستعماري واحلركة الوطنيحيي بوعزيز:  -4 

 .582أمحد صاري: املرجع السابق، ص  - 5
 .987السابق، ص صدرفضيل الورتالين: امل - 6
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وكانت يف مدن عديدة من اجلزائر: البليدة، سيدي بلعباس، سعيدة، جيجل، عنابة، سطيف، قاملة، 
الف، رافعني إىل جانب علم احللفاء آ عشرة مدينة سطيف لوحدها أكثر من وقد خرج يف، خراطة...

حامله الذي رفض، فأطلقت النار عليه متسببة  يدنتزاعه من العلم اجلزائري، حيث تدخلت فرنسا إل
تفاضات ضد الفرنسيني، الذين إنبوزيد شعال، وحتولت املظاهرات إىل الطفل يف مقتل أول شهيد 

ألف شهيد أربعني  ، ووصل العدد إىل أكثر من1بذلك يف مقتل آالف اجلزائريني ردوا بقوة متسببني
مثاين ومثانني عتقال يف صفوف الوطنيني املعروفني مقابل إالف آوأكثر من مخسة ألف شهيد( 11)

منهم، وقد تكونت جلنة للبحث يف هذه الفاجعة لكنها سرعان ما مئة ومخسني قتيل أورويب وجرح 
 .2ختلوا عن هذه املهمة حىت ال تفضح أسرار املسؤولني الفرنسيني 

وتواصلت األحداث ألايم عديدة طورد فيها املسلمون يف املدن والقرى واملداشر، وصبغت 
منها شيئ، وقد ابدرت احلكومة  األرض بلوهنا األمحر وقرى أخرى دمرت ابلطائرات تدمريا فلم يبق

مع ذلك حبل مجاعة أحباب البيان واحلرية وألقت القبض على رئيسها فرحات عباس وكذلك الشيخ 
، وبعد أن صادق اجمللس التأسيسي الفرنسي األول 3حممد البشري اإلبراهيمي وعدد كبري من الوطنيني

احلاج وفرحات عباس وغريهم يف يوم  على قانون مشروع العفو على املساجني، أطلقوا سراح مصايل
، وحتول 4عباس ورفاقه بتأسيس "اإلحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري"فرحات ، فقام م5216مارس  56

تصار احلرايت الدميقراطية" بزعامة إنحزب الشعب من انحيته يف نوفمرب من نفس السنة إىل"حركة 
 .5ورائها املوت أواحلياةستعد اجلميع إىل معركة جديدة من امصايل احلاج، و 

لقد قامت اجلمعية الوطنية الفرنسية بدراسة موضوع إصدار قانون خاص للجزائر يف عام 
، ووجد اجلزائريون كالعادة أهنم ال ميلكون أية قوة للتأثري على صياغة القانون اجلديد، ورفضت م5218

                                                           
 .582أمحد صاري: املرجع السابق، ص - 1
 .991السابق، ص رجع هللا شريط، حممد امليلي: امل عبد - 2
 .587، 588السابق، ص ص  صدرامل، هذه هي اجلزائرأمحد توفيق املدين:  - 3
 .511السابق، صاملرجع  م5211م ٍاىل 5781ة اجلزائرية من سياسة التسلط ااٍلستعماري واحلركة الوطنيحيي بوعزيز:  -4 

 .579، 582السابق، ص ص  صدرامل، هذه هي اجلزائرأمحد توفيق املدين: - 5
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القانون األساسي على أن اجلزائر  قرتاع األخري، وقد نص هذاقرتاحاهتم كما رفض السماح هلم يف اإلإ
جمموعة من املقاطعات تتمتع بشخصية مدنية ومستقلة ماليا، ومن حق من حيمل اجلنسية الفرنسية يف 

 .1املقاطعات اجلزائرية أن يتمتع جبميع احلقوق دون متييز ابلنسبة للعنصر أو األصل أو اللغة أوالدين
 ثانية أاثرا عميقة يف نفوس الشعب اجلزائريخلفت األحداث بعد هناية احلرب العاملية ال

القوى الوطنية جتتاز تجعل ستقالل، وسوشكلت له منطلقا حامسا ملسريته النضالية من أجل احلرية واإل
ة ما، لتتابع املسرية من أجل املرحلة اهلم5211ماي  7اآلاثر السلبية اليت تركتها جمازر و هذه احملن  

 يف اتريخ اجلزائر املعاصرة. واحلامسة
 
 
 خامتة الفصل 

 وء سدى إىل بعد أن فرض االستعمار الفرنسي سيطرته على كامل الرتاب الوطين،  الذي أ
على كل األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فسلب املستعمر األراضي وشجع  األوضاع

الذي  م5789سبتمرب  7على االستيطان عن طريق اهلجرة من أورواب إىل اجلزائر وجتلى ذلك يف قانون 
ة كما قام بتدمري البني،  دولة اجلزائرية واألوقاف واحلبوسيقضي ابستيالء الفرنسيني على أمالك ال

االجتماعية األساسية للجزائر، هذا اجملتمع الذي عاىن األمراض واألوبئة واجملاعات كما شتت األعراش 
وحارب الدين واللغة العربية حماوال حمو الشخصية الوطنية اجلزائرية بتشويه اترخينا  وأابد القبائل،

، ه كما دمرت املساجدفية حسب مصاحلوعاداتنا وتقاليدان، وحتكم يف الزوااي ورؤساء الطرق الصو 
اللغة الفرنسية وحلت  فسادتوابشر االستعمار ابلتنصري وتشويه اإلسالم والثقافة العربية اإلسالمية، 

 ، وانتشرت األمية يف أوساط اجلزائريني.حمل العربية
لقد أثبت التاريخ أن احلروب كلها كانت تلقيحا للشعوب، وجتديدا للحياة، ودفعا للبشرية 

، وكما قال الصديق األكرب "من املوت توهب أو تستقى احلياة" ، وهنا يصدق املثل القائل:إىل األمام
                                                           

 .87، 88 :السابق، ص ص صدر: املسيبجوان غلي - 1
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كل هذه احلالة املزرية 1"احرص على املوت توهب لك احلياة" أبو بكر الصديق رضي هللا عنه:
 -للمجتمع اجلزائري جعلته يعيش هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يف جو اجتماعي 

ثقايف جديد، هذا التحول الذي مس مجيع نواحي احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية، وقد متثل يف 
جلمعيات اخلريية واالجتماعية...، الذي أدى إنشاء النوادي الثقافية والصحافة واجلمعيات الرايضية وا

إىل ظهور مواقف جديدة جتاه السلطة االستعمارية هذه املواقف مثلها أبرز قادة احلركة الوطنية 
واملساواة يف تعديالت ال وإنتزاع منها بعضحلوار من أجل احلصول ابقاومة املمعتمدين يف ذلك على 

 .احلقوق
 
 

                                                           
 .62عبد الرمحان بن إبراهيم العقون: املرجع السابق، ص - 1
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 الفصل الثاين:

 التكوين اإلجتماعي ألبرز قادة احلركة الوطنية

قد ل السياسي، اإلجتماعي والثقايف، لالفصل السابق األوضاع العامة للجزائر يف اجملا تناول 
أدى إىل إختالف توجهاهتم  منهم قادة احلركة الوطنية، ممااجلزائري هبذه البيئة خاصة اجملتمع أتثر 

حيث دسية والسياسية، حلصول على حقوقهم املااببة اإلستعماب الفرسسي أو يف حميف السياسية 
:   سفس نالحظ وجود إختالفات جوهرية بني إجتاهات القوى املوجودة داخل املعسكر الوطينس
على الشريعة واإلبقاء  ،العريب احلر تمد على التعليميع هناك اإلجتاه اإلصالحي اإلسالمي اليتف

ون مث العلماء يف أول االمر الفقهاء التقليدين على بأسهم يف احلياة اليومية وكاوتطبيقها اإلسالمية 
تطبيق القاسون العام على كل من يسكن البلد سواءا أجاسب اول إجتاه آخر حياملصلحون اجملددون، و 

، وهذا 1فريقياإلنجم الشمال الأما اليساب فيظهر جليا وبوضوح يف حركة ، أهايل املسلمنيأو 
اليت ظهر فيها الوعي الوطين لدى قادة النظال اإلجتماعية انتج عن الظروف  اإلختالف يف التكوين
 .إىل إختالف تكوينهم السياسي والثقايف السياسي، ابإلضافة 

وسعرات  ،اجلزائر على إحداث تفرقة جهويةض لقد عمل اإلستعماب الفرسسي منذ دخول  أب  
عالقات  اإلجتماعية املتينة اليت شد واثقها اإلسالم واتبيخ  وقضى على ،اجلزائريالشعب قبلية بني 

الذي جعل  ينغلق على بنيت  اإلجتماعية واألسرية، والعالقات املختلفة اليت تشد املنطقة الطويل، 
فإزدادت قبضت  على . 2بني أفراده، بغم حماولة املستعمر سشر الرذائل األخالقية وتربط أبناءه وأسره

وتركزت اهلجمة الشرسة على اإلسالم وقيم   ،فكثرت األمراض اإلجتماعية ،السكان يف كل شيء
فالتفت  ،احلضابية، وعششت اخلرافات والبدع وشاعت احملرمات وكثرت الفواحش واملنكرات واإلجرام

                                                           
  .1401،1401املرجع السابق، ص صجالل حيي:  -1
، داب الشهاب ، 1ط ،م(9191-م9191جهاد ابن ابديس ضد اإلستعمار الفرنسي يف اجلزائر)عبد الرشيد زبوق:  -2

 .03-33-33ص ص م،1111 :بريوت، لبنان
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بفعوا على مدى أببعني عاما لواء املقاومة ول بجال الطرق الصوفية واملرابطني الذين اجلماهري ح
ولكن اإلحتالل البغيض عرف كيف يسخرهم ويدجنهم وجيعلهم يف خدمت  على مدى أكثر  ،واجلهاد

حىت أصبحت  ،من سصف قرن إال زوااي اجلنوب فقد ظلت حرة ومستقلة ومقاومة للمد اإلستعمابي
وخالل أكثر من سبعني سنة إجتمع على األمة جهل وفقر  ،1لرعب واهللع للمحتلنيتشكل مصدب ا

اليت تقاسم مرها جل و هكذا كاست عموما حالة اجملتمع اجلزائري . حركتها شل ومرض وإستسالم
 أفراده.

كما يتطرق إىل سشأهتم يعاجل هذا الفصل التكوين اإلجتماعي ألبرز قادة احلركة الوطنية،   
 ةم السياسيهتوأثرت يف ميوالواليت سامهت يف تكوين شخصيتهم،  ،اإلجتماعية اليت عاشوهاوالظروف 

يتناول املبحث األول  ،ثالث مباحثالقادة، ويتضمن هذا الفصل  هؤوالءأهم طاء أمثلة على مع إع
أهم أسر القادة، ويتناول املبحث  فيعاجلالثاين أما املبحث ، األوىل لقادة النضال السياسيالنشأة 
 أتثري اهلجرة على احلالة اإلجتماعية للقادة السياسيني.الثالث 

 املبحث األول:

 النشأة األوىل لقادة احلركة الوطنية 

، حيث أن اجملتمع اجلزائري مل األوىل هلم وإستماءاهتم األسرية يتحدث هذا املبحث عن البيئة
كاست ابلتنوع يف تركيبت  واليت   بل متيزبض، أو كلهم من املعدومني أليكن كل  من الفالحني أو عمال ا

ينتمي إليها كيف كاست الطبقات األسرية اليت : البوتقة اليت تكون فيها القادة، أما إشكالية املبحث
أبرز قادة احلركة الوطنية؟ وكيف كان مستواهم املعيشي وكيف أثر ذلك على تكوين شخصيتهم 

 السياسية؟

                                                           
صدب عن وزابة الثقافة،  الفكر اإلصالحي يف اجلزائر الشيخ الطيب العقيب بني األصالة والتجديد، كمال عجايل:  - 1

 .13م، ص1442
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، وكباب مالك األباضي والطرقيني يف اإلطابات السياسية األهلية من األبستقراطيني تنتمي 
السيما بعد العشرين منذ بداية القرن املدن وهم الناطقون الرمسيون ابسم األهايل  واألعيان يف األبايف

 . 2خ العربو د والباشاغوات وشي، ابإلضافة إىل العمال والقيا1احلرب العاملية األوىل

كما تنتمي إىل عائالت متوسطة سواءا كاست يف الريف أو املدينة، ابإلضافة إىل أخرى فقرية 
 ن إىل: كان ينتمي إليها القادة الوطنيو وميكن تقسيم األسر اليتومعدومة. 

 العائالت الكبرية:

 مهم هذه الطبقة ابلزوال تدبجييا بعد اإلحتالل الفرسسي ومل يبق هلا أساس عقابيبدأت   
أمثلة ذلك أوالد ملوك وبن بحال يف منطقة تلمسان، ابإلضافة من (، و القليل منها يف اجلنوب )ماعدا

، وقد حلت حمل هذه الفئة 3الشيخ حداد اليت قضى عليها احملتل هنائيا أوالد خمتاب وعائلة إىل عائلة 
فية األباضي يف مشال اليت تدين بكل شيء لإلحتالل الفرسسي ستيجة تص ،الربجوازية الريفية اجلديدة

، م1612وقاسون  م1662-1623و م1633، وبفعل قواسني م1130اجلزائر تدبجييا يف حدود سنة 
، ابإلضافة كذلك إىل فئة قليلة حافظت على مستواها 4الذي أدى إىل تفاوت كبري يف اجملتمع الريفي

                                                           
-:ابإلجنليزية األبستقراطية( Aristocracy هي تسمية لطبقة اجتماعية تتمتع ابألصول النبيلة يف اجملتمعات)وينحصر  األوبوبية

صابت  ،لثوبة الفرسسيةاحكم األفضل(. وهذه الصفة متوابثة حىت هامجتها األصل وتعين ) يوانسيةفيها حكم البالد. وهي كلمة 
منطاً من أمناط ل اإلقطاعية يف إجنلرتا، فرسسا وبوسيا وتشري إىل القوة والسلطة وصابت لفظة األبستقراطية تشري إىل مجيع العوائ

تعين أن احلكم يكون بواسطة خري املواطنني )الطبقة الذهبية( لصاحل الدولة أي ُسلطة خواص الناس، وسياسياً تعين ، احلياة يف العامل
طبقة اجتماعية ذات منزلة عليا تتميز بكوهنا موضع اعتباب اجملتمع، وتتكون من األعيان الذين وصلوا إىل مراتبهم ودوبهم يف اجملتمع 

املراتب على أدواب الطبقات االجتماعية األخرى، وكاست طبقة االبستقراطية تتمثل يف األشراف  عن طريق الوباثة، واستقرت هذه
الذين كاسوا ضد امللكية يف القرون الوسطى ،وعندما ثبتت سلطة امللوك إبقامة الدولة احلديثة تقلصت صالحية هذه الطبقة 

 (http: //ar.wikipedia.org )أسظر:.الدميقراطيةة مع السياسية واحتفظت ابالمتيازات املنفعية، وتتعابض األبستقراطي
، داب األمة، اجلزائر: 1، ط1حممد بن الباب، ج، ترمجة: أم(9111-م9191اتريخ احلركة الوطنية اجلزائرية ) حمفوظ قداش:- 1

 .141م، ص1446
 .01، املرجع السابق، ص1، جم(9111-م9191احلركة الوطنية) : أبو القاسم سعد هللا- 2
 .141املرجع السابق، ص، م(9111-م9191اتريخ احلركة الوطنية اجلزائرية ) حمفوظ قداش: - 3
 .612صشابل بوبري أجرون: املرجع السابق،  -4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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 لة بن داخية )أوالد سلطان( املعيشي واملتمثلة يف عائالت املرابطني القيمني على الزوااي مثل: عائ
، ويرجع إحتفاظ انحية سطيفوبنوعبيد )قرقوب( ،وابشطابزي ) األوباس(، وعائلة سذير )بوسعادة(

فقد كان أعضاء عائلة أوالد  ،إىل محاية وبعاية اإلدابة اإلستعمابية وسفوذها هذه العائالت مبداخيلها
، 1"قاضي" ـقاض، حيث إبتبط إمسهم العائلي بسيدي مبابك بن كبلوت ميابسون بصفة وباثية وظيفة 

، وهم 2الذين ظلوا حمتفظني مبساعدة اإلدابة الفرسسية والباش غوبات ابإلضافة إىل القياد واألغوات 
سذكر على سبيل ، 3من الطبقة الثرية التقليدية اليت إكتسبت ثروهتا إما ابلوباثة وإما مبواالهتا للفرسسيني

) بن الذين شغلوا منصب القضاء يف الوسشريس ، وكذا عائلة بن لفقون املثال عائلة بن بوعلي 
وإسضمت إىل فرسسا قبل يف قسنطينة اليت محلت منذ القرن السادس عشر لقب شيخ اإلسالم لفكون( 

، 4، إذ عني منها مرتمجون وسواب ومندوبون ماليونم1144أي عائلة وظلت عائلة مرموقة بعد سنة 
واملتمثلة يف كباب جتاب املواسئ واملدن واجملموعة القليلة ابإلضافة إىل النخبة اجلديدة "الربجوازية احلديثة" 

هذه  وذوي املهن احلرة وكذا اإلطابات ذات الرواتب اجليدة ،من كباب صناعيي القطاعات احلديثة
 .لدابج "البلدية"واليت تدعى ابلتعبري ا 5النخبة اليت خرجت من بحم الطبقات احلضرية

 أو املنتخبني املسلمني ية التكوين،الفرسسأي "الشباب اجلزائري"أفراد األتنلجنسيا بضافة إىل 
أستاذا يف التعليم  (34ستون ): همجوازية امليسوبة. وكان ميكن حصو الذين وصلوا إىل مستوى الرب 

                                                           
املسلمون ، اسظر:) شابل بوبري أجرون: م العائالت املرابطية يف اجلزائر.للمزيد عن أه141حمفوظ قداش: املرجع السابق، ص - 1

 .(300، 301، ص صاجلزائريون وفرنسا
  .301املرجع السابق، ص، املسلمون اجلزائريون وفرنساشابل بوبري أجرون:  -2
 .01، املرجع السابق، ص1ج (،م9111-م9191الوطنية )احلركة أبو القاسم سعد هللا: -3
 .301املرجع السابق، ص، املسلمون اجلزائريون وفرنساشابل بوبري أجرون:  -4
 .603،600املرجع السابق، ص ص ،اجلزائر املعاصرة شا بل بوبري أجرون: -5
-  ،مستودع التقاليد احلضرية األسدلسية العريقة، كما كاسوا حيث يعتربون تتميز هذه الفئة خبصوصيتها يف أسلوب العيش وبثقافتهم

تسوية بني الناس وكاسوا يشهرون عدائهم للبدع العصرية والذهنية الفرسسية اليت تدعو للمساواة وال ،شديدي التمسك ابملبادئ الدينية
 مبستوى تعليمي مقبول. للمزيد أسظر:، وهم من الربجوازية التقليدية الذين حيسنون اللغة العربية ويتمتعون ولسياسة اإلدماج

 (.314،301املرجع السابق، ص ص املسلمون اجلزائريون وفرنسا،) شابل بوبري أجرون: 
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صيدليا،  (33ستة وثالثون )طبيبا، و  (21مخسة وسبعون )حماميا، و  (26مثاسية وسبعون )و ، الثاسوي
 من خرجيي مهندسني (2سبعة )قابالت مسلمات، و  (3وست )طبيب أسنان،  (11إحدى عشرة )و 

، وقد أطلق عليهم إسم 1ن لدى احملكمة، وسفري واحدن إثنااقضاة ومستشاب مخس املدابس الكربى، و 
أبناء األثرايء، وقليل منهم ينحدب من أصل هم أو املتنوبون كما يسميهم البعض و ن النخبة أو املثقفو 

 .، وهلم عالقات محيمة مع اإلدابة اإلستعمابية2فقري

 يد معيشة األبوبيني، ومل يكن هناك مايفصلهم عن األبوبينين تقلالربجوازيو  الءو هؤ حاول 
لطرائق  تقليدا خالصان حيث كاسوا مقلدي، 3ماعدا صيام شهر بمضان واإلحتفال ابألعياد اإلسالمية

كان الطابع اإلسالمي قد ترك يف ،4التفكري ومنط احلياة الفرسسية وإحياء بعض األعياد واملناسبات
األفراد ينتمي منذ الثالثينات إىل  هؤوالءالربجوازية اجلديدة، ومل يعد أي من  أحياان كثرية من قبل هذه

، أحياانفرسسية الحزاب األ ،أو إىليةأية مجاعة حىت يف املدن التقليدية، وقد إسضم بعضهم إىل املاسوس
وقد إبتعدوا يف جمموعهم عن التجنس ابجلنسية الفرسسية خاصة بعد محلة مجعية العلماء املسلمني 

اليت كاست  الشرقيةكالشاشية كالعمامة  الزي الشرقي    ختلوا عن نسني، وكان أول ماجتعلى امل اجلزائريني
ات طويلة يف ن منذ فرت ناضلو يكاسوا حيث  اجلزائري، اجملتمع  تلبس يف القدمي إبعتزاز كرمز من بموز

معاانهتم  جتاهلوا دائما من مترد اجلموع الريفية، الذين ب الفرسسي ومتخوفنيسبيل التعاون مع الشع

                                                           
 .600صاملرجع السابق،  اجلزائر املعاصرة، شا بل بوبري أجرون: -1
 .01، املرجع السابق، ص1ج ،م(9111-م9191احلركة الوطنية )أبو القاسم سعد هللا:  - 2
 .601املرجع السابق، ص اجلزائر املعاصرة، بل بوبري أجرون: شا - 3
مد حيياتني، ، ترمجة: حم( 9191-9191احلركة اإلصالحية يف اجلزائر )حبث يف التاريخ الديين واإلجتماعي علي مراد:  - 4

 .01ص م،1442 داب احلكمة، اجلزائر:
- ( "ابإلسكليزيةاملاسوسية أو البناؤون معناها احلريف هي "البناؤون :Freemasons هي عبابة عن "أي "البناؤون األحراب .)

واحلياة واإلميان خبالق  الكون وتفسري امليتافيزيقيا األخالقحدة فيما خيص وأفكاب وا عقائديتشابك أفرادها  ،عاملية منظمة أخوية
إهلي. تتصف هذه املنظمة ابلسرية والغموض وابلذات يف شعائرها يف بداايت أتسيسها مما جعلها حمط كثري من األخباب، لذلك 

  (http://ar. Wikepedia.org ) "، أسظر:العلماين" و"انشري الفكر الديينفكر يتهم البعض املاسوسية أبهنا "من حمابيب ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الذين إختذوا من اإلعتدال ابإلضافة إىل ، 1تطرفنيفقد كاسوا معتدلني يف ميوهلم السياسي وغري م
والوسطية منحاهم السياسي، أولئك الذين بفعتهم الشهرة والثروة والشهادات والوضع اإلجتماعي فوق 

 .2تهم يعتربون بمسيا من النخبةوجعلاجلماهري الشعبية، 

 املتوسطة : العائالت 

جترب سفسها على كاست ضرية، واليت  لطبقات املتوسطة احلابهذه الطبقات اإلجتماعية مسيت  
املتوسطة املسلمة كاست يف احلقيقة  احلديثة، والواقع أن هذه الطبقة بلوغ  مستوى معيشة الربجوازية

مستوى معيشة عن حىت بعيدة ، و ةمستوى معيشة الربجوازية اجلزائرية التقليدي بعيدة جدا عن
املتوسطة من سكان احلضر كبري من الطبقة  عددقد كان و ،3الربجوازية الشعبية للمجتمع الفرسسي

إلسالم ، الذين كاسوا متمسكني ابأو الصالحيات يف البلدايت املكتملة الوظائف ناجلدد املنتشري
وهم من كباب وممتوسطي بؤساء املؤسسات ، 4وإبتباطا أبوساطهم القدميةلكنهم أقل حنينا للماضي 

ومع إسفتاح املدبسة الفرسسية وتوسيع القطاع  احلرفية والصناعية والتجابية والتقنيني والطبقة العمالية...،
 ، كان إبمكان األهايل احلصول علىم1111كان علي  يف الرتبوي على سكان املدن بشكل أوسع مما  

كصغاب  ،5مايعادهلا وهذا ميكن الفرد من احلصول على عمل منتظم الشهادات الصغرية كاإلبتدائية أو
 .6املوظفني ومن األعوان املتعاقدين الذين إسدجموا بدبجات متفاوتة يف اجملتمع الفرسسي التجاب و 

                                                           
 .603، 601املرجع السابق، ص ص اجلزائر املعاصرة، بوبري أجرون:شا بل  -1
 .113حمفوظ قداش: املرجع السابق، ص -2
 - :املرجع السابق،  اتريخ اجلزائر املعاصرة،:  شابل بوبري آجرون) للمزيد عن املستوى املعيشي هلذه الطبقة وبواتبها، أسظر

 (.602ص
 .603املرجع سفس ، ص -3
 .311، 314املرجع السابق، ص ص املسلمون اجلزائريون وفرنسا،شابل بوبري أجرون:  -4
 .606، 602املرجع السابق،ص ص، اتريخ اجلزائر املعاصرةشابل بوبري آجرون، -5
 .311، 314املرجع السابق، ص ص املسلمون اجلزائريون وفرنسا،شابل بوبري أجرون:  -6
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أبناء الباشاغوات، والقياد والقضاة، ومرتمجي احملاكم الشرعية اإلسالمية  ابإلضافة إىل
وبعض  ر،صيادلة وأطباء أسنان شرقي اجلزائسذكر  هؤوالءواملوظفني الرمسيني يف اإلدابة، ومن 

 .1الذين إخنرطوا مع األحزاب السياسية الفرسسيةءاألطبا
است تقريبا مفصولة عن كاليت  ة املوالية للحضابة األبوبية و هذه الربجوازية اإلسالمية الصغري 

فمثلت  ست متثل إن قليال أو كثريا السلطةكا، و مالبسها وطريقة حياهتاو ئفها من حيث وظا جملتمعا
ينية والفلكلوبية دتشرتك يف التظاهرات ال الهي من حيث تنظيم أوقات فراغها ف مامنضدة للشعب، أ

اجلماعية وذلك للحفاظ على مكاستها، فكاست هلا طرائقها اخلاصة يف الرتفي : كاملطالعة، الصحافة، 
أو  والرحالت السياحية إىل املدن الشمالية )الساحل( ،(م1134واإلستماع إىل اإلذاعة )إسطالقا من 

 .2إىل فرسسا ومل يكن هلذه الربجوازية أي شيء مشرتك مع ممثلي اإلسالم التقليدي يف اجلزائر

 العائالت الفقرية والصغرية:

كان غري معروف الذي   جتماعياإلنمط الظهوب عن بالدان  ية يفستعماب السياسة اإل تأسفر  
ابلفالحني  من قبل عامرة اجلزائريةاألبايف كاست ، يف العامل اإلسالمي أال وهو النمط الربوليتابي

                                                           
- :ملوفق علي الشريف وبن جلول عالوة )قسنطينة(، بن تفتيفة حممد )قاملة(، مجال اهلادي) بن شيكو أمحد وبن  سذكر مثل

وزبقني حممد )قسنطينة(، العمراين  ،أما أطباء األسنان: دبدوب مجال جيجل(، سيدي موسى حمفوظ)سطيف(، زاوش علي )جباية(.
اإلشرتاكية فنذكر: بن خليل عبد السالم، ية الراديكالية و سأمحد الشريف) ابتنة(، أما عن األحزاب اليت إسضمت إىل األحزاب الفرس

 فرحات عباس رجل دولة،وحلتحيت حممد الصاحل، والدكتوب بن قاضي علي، كسوس يوسف أمني. للمزيد أسظر:)علي اتبليت: 
 (.11م، ص1442 منشوبات اثلة األبياب، اجلزائر:

 املكان سفس -1
  .61علي مراد: املرجع السابق، ص -2
-  من :الربوليتاباي(الالتينية proletarius هو مصطلح ظهر يف القرن التاسع عشر ضمن كتاب )بيان احلزب الشيوعي 

يشري في  إىل الطبقة اليت ستتولد بعد حتول اقتصاد العامل من اقتصاد تنافسي إىل اقتصاد احتكابي،  وفريدبيك أجنلز سلكابل مابك
وتعيش من بيع جمهودها العضلي أو الفكري، ويرى مابكس أن  ،كس ابلربوليتاباي الطبقة اليت ال متلك أي وسائل إستاجويقصد ماب 

الصراع التنافسي يف ظل الرأمسالية، سيتولد عن  سقوط للعديد من الشركات واسدماج شركات أخرى، حيث اهنا يف النهاية تتحول 
يصبح سضال شعوب األبض موحدا لعدو واحد وتسمى هذه الطبقة الناشئة عن ية و ركات احتكاب القومية وتصبح ش إىل شركات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B2
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السهول فسمحت ، اخلماسون ينحدبون من العائالت الفقرية ي وكانمالك أباضوالرعاة وكاسوا كلهم 
األلبسة الصوفية، أما يف  القمح واحلليب ويلبسوا الفالحني أبن يعيشوا على الءو ؤ الشاسعة اخلصبة هل

ال بعقلية  يف احلرفة احلريف الذي يعمل بدافع الرغبة ،املدن فكان هناك إىل جاسب املثقف والتاجر
 الربح.

صبحت بفع تكلفة العيش فأو ، الذي شيء وأوهلا ببط اجلزائر بفرسسا كلالفرسسي  غري الغزو   
على السهول الساحلية احلرف الصغرية غري كافية إلعالة احلريف ألسرت ، وبعد ذلك قام ابإلستيالء 

من اخلماسني يف  الفرسسي املاشية إىل اهلضاب العليا وهبذا ضاعف الغزو وطرد املوالني أي مريب
 .2، فكاست هذه العناصر التقليدية مبثابة الطبقة األجرية لدى اجملتمع احلديث1األباضي

وابلطبع  وقويةن يف معظمهم من القبائل احملاببة اليت كاست غنية أما عمال اليوم فهم املنحدبو 
وعندما أباد من تبقى منهم أن يعيدوا بناء بيوهتم فلم  ،قدت خرية بجاهلاقد ففإن هذه القبائل 

 .3احلديثة اليت أتى هبا الغزاة يستطيعوا وأصبحوا غري ماهرين يف العمل أمام الطرق
سنة ها ؤ اليت مت إحصاو عالية جدا  سسبة العاطلني عن العمل من احلرفيني والتجابكاست 

ة بعد املمابسني ملهن غري فالحية، وكان عدد العاطلني يزداد سنمن جمموع  13حبوايل  م1110
 ومل يكن هلم دخل منتظم ويعتمدون هم وعائالهتم يف سد بمقهم ،سنة بفعل النزوح الريفي إىل املدن

، وقد عاست هذه الفئة من املديوسية اليت البيع على األبصفة أوحراسة مؤقتةك،ظرفية العمال األعلى 
 .4اوأصبحت متثل الطبقة األكثر بؤسأثقلت كاهلها 

                                                                                                                                                                                     

االحتكابات العاملية بطبقة الربوليتاباي، وهي تبيع عملها الفكري والثقايف والعضلي وال متلك أي وسائل إستاج، ويعترب مابكس =
 (http;//ar.wikepedia.org)، أسظر: ة بشكل أممنيالربوليتاباي هي الطبقة اليت ستحرب اجملتمع وتبين االشرتاكي

 .11فرحات عباس: املصدب السابق، ص -1
  .611املصدب السابق، ص اتريخ اجلزائر املعاصرة،شابل بوبري آجرون:  -2
 .11فرحات عباس: املصدب السابق، ص  -3
- (613املرجع السابق، اتريخ اجلزائر املعاصرة، )شابل بوبري آجرون: :جوب هذه الطبقة، أسظرللمزيد عن أ. 
 املكان سفس .-4
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يعمل  حيثجدا،  أبسعاب عالية 1ةأما يف األبايف فقد إستعمل املستوطنون أسلوب املزابع
لكن اإلستيطان سرعان ما كّون  ،الفالح ابألجرة وهي ظاهرة غري مألوفة يف اجملتمع الريفي اجلزائري

ست أسواع من األجراء الفالحني: املومسيني، وعمال سصف دائمني، أو مستخدمني دائمني، حيث كا
خمتلف سوعا ما سة، كما إستعمل املستوطنون سظام اخلماةزهيدظروف العمل صعبة جدا واألجوب 

من مواد  مقابل العمل لدي  حىت  حيث تعطى سلفة من املال أو ماحيتاج  اخلماس عن مفهوم  العام
 .2الضمينيقضي دين  وهو شكل من أشكال التعاقد 

وكان غالبيتهم  ،ثقافة فرسسية األكثر عددا سسبيااملعلمون من األهايل من ضمن املثقفني أما 
 اسوا من القبائل الكربى،القرويني ك هؤوالء جلو  (61.1) م1111من األصول القروية قبل 

تلميذا معلما  (111مئة وإثنان وتسعون) م1133-م1114إستقبلت مدبسة املعلمني يف بوزبيعة من 
من  21من الوسط الريفي غري أن من ضمن أولئك احلضريني  26من الوسط احلضري مقابل 

الذي   م1111من القرويني وحل حمل املمرن القبائل ملا قبل   11أوساط فقرية ومتواضعة مقابل 
الفالحني الفقراء واألميني املمرن املنحدب من أسرة حضرية ومتعلمة ذات مستوى معيشي  إبن كان

 متواضع.
يطالعون الصحافة ويقرأون  ،املعلمون الذين تلقوا تكوينهم على الطريقة الفرسسية الءو هؤ كان 

وجتنس الربع منهم وجلهم من منطقة وينتسبون إىل الفرسسيني  ،للكتاب الفرسسيني وجيهلون اللغة العربية

                                                           
 -  سنوات أو 3املزابعة: أسلوب أتى ب  املستوطنون حيث يقومون بتأجري املستثمرات ملدة سنة واحدة واندبا ماتؤجر ملدة
املرجع السابق،  املسلمون اجلزائريون وفرنسا، )شابل بوبري آجرون: سنوات وكاست تؤجر أبسعاب عالية. للمزيد أسظر:3

 (.324ص
 املكان سفس . -1
 -  ختضع قسمة الغلة بني اخلماسة وصاحب األبض حسب اإلتفاقات العرفية، وبعد إستثناء الضريبة ترتاوح احلصص عموما من
كثر فائدة من ابلنسبة للحبوب التقليدية، أما ابلنسبة للمزبوعات الربيعية كاخلرطال والذبة والفول فتكون القسمة أ 1/1إىل  1/1
املرجع  املسلمون اجلزائريون وفرنسا، آجرون: )شابل بوبري ، وتقسم الفواك  والتبغ مناصفة مع اخلماسة، أسظر:1/3إىل  1/0

 .(361السابق، ص
 .361، 321، 324املرجع سفس ، ص ص-2
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) يف األحزاب السياسية والسيما احلزب اإلشرتاكي حيث انضلوا ،القبائل ومنهم من تزوج بفرسسيات
املاسوسية اليت كاست تعرف يف اجلزائر وغريها من املستعمرات  إسضم إىلويوجد منهم من  ،الشيوعي(

 .1هتاإيديولوجياو أهنا متتلك مفاتيح السياسة الفرسسية 
 تتم اإلشابة إليها يف ماسبق وهي األممية الشيوعية، واليت جيدب أخرى ملة فئة سياسيتوجد  

 الذكر أن معظم قادهتا وأعضائها من الطبقة العاملة الشعبية وهذا طبقا لتوجهها السياسي.
كاست هذه الفئة بعيدة كل البعد عن األحزاب اإلسالمية وهو شيء طبيعي ألن قادة احلزب 

يف بداايت  كاسوا من الفرسسيني املابكسيني، الذين مل يقبلوا أبدا أن تكون الفرسسي يف اجلزائر الشيوعي 
دة عناصر إدخال عحاول القادة  م1133سسا، ومنذ اجلزائر دولة مستقلة وذات سيادة منفصلة عن فر 

، وبدأ يطبع يف الصادق هجريس، مربوك بلحوسني، بوعالم خالفة، عمر أوصديقمسلمة في  أمثال: 
واحلق أن عماب أوزقان كان من األوائل الذين اخنرطوا يف ، 2دوبية جزائرية بعنوان "اجلزائر اجلديدة"

 احلزب الشيوعي اجلزائري.
ليوضح  م1131فيفري  11وقتذاك إىل اجلزائر يف  (Mauris Torizجاء موبيس توبيز)لقد 

وابلنسبة إلي  كاست  ،حيحة والوحدة الوثيقة مع فرسسا يف وج  التهديدات الفاشية العامليةصاحلدود ال
ولن تكون بفضل مساعدة فرسسا أمة عربية وإسالمية  ،أمة جزائرية جديدة بصدد التكوين آسذاك

د التكوين تضم مزجيا من عشرين عرقا بشراي"، وباح يعد فحسب حيث قال:" توجد أمة جزائرية قص
األحد عشر شعبا الذين سينصهرون يوما ما يف بوتقة الوطنية: الرببر، القرطاجيني، الرومان، العرب، 

 يفرسسيل هومل يرتدد يف ذكر األتراك، اليهود، اليوانسيني، املالطيني، اإلسبان، اإليطاليني، الفرسسيني، 
 .3اجلزائر

                                                           
 .111املرجع السابق، ص اتريخ اجلزائر املعاصرة،شابل بوبري آجرون: -1
 .166، 106ص ص  املرجع السابق،عماب بوحوش:  -2
 .061ص السابق، رجعامل اتريخ اجلائر املعاصرة،شابل بوبري آجرون:  - 3
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القول أن التحركات اإلشرتاكية أو الشيوعية مل تشمل إال عددا حمدودا جدا من ميكن 
، وقد بذلت بعد ذلك جهودا جبابة يف جذب العمال 1املسلمني من عمال أو صغاب املوظفني

، خاصة وأن الرأمسالية يف اجلزائر كاست غري األهايل يف اجلزائر خاصة منهم العمال القادمون من فرسسا
 عية يف منح برانمج إصالحات ضروبيففكرت الشيو  ،مبصاحل الطبقة الشغيلة األبوبية واألهلية مهتمة

فقامت اإلشرتاكية إبجراء حتقيق بني األهايل حول عمل فرسسا يف اجلزائر، وكان اجمليبون يشتكون من 
صت جريدة ستخلا، وقد ةاإلستثنائي قواسنيلعسكرية، ابإلضافة إىل القلة املدابس، ومدة اخلدمة ا

"، بصفة غريبة النتائج التالية:" حنن فرسسيون، وسريد أن سكون فرسسيون ( Demain) "دومان"
  ابحلب الذي  وأضافت: "إن الفرد من األهايل يكن لفرسسا حبا وطنيا، كالطفل جتاه أم ، حب شبي

ياد الذابحني سسي جتاه الشخصية امللكية،...ألن فرسسا حتمي األهايل من القر كان ينعش الشعب الف
ن فرسسا أحلت السلم مكان الفوضى، والعدل حمل القوة وكباب الطرقيني فهو حيبها إعرتافا هلا: أل

 .2الوحشية"
يتطوب يف زمن اجلبهة الشعبية ومؤمتر املسلمني  السياسي يف هذا احلزب بدأ العمل هنا

وبعد احلرب العاملية الثاسية ففي أمسية احلرب التحريرية بلغ عدد  م1132- م1133اجلزائريني عامي 
يف أفواج الفالحني، والذين كاسوا يف ينشطون منخرط  1444املنخرطني يف احلزب الشيوعي اجلزائري 

كاست معظم إطابات احلزب أيضا من األبايف حيث  الصفوف األوىل للجيش التحريري بعد ذلك، 
 .3ن كاان عضوين يف اللجنة املركزيةاالغمري، اللذمثل: حممد قروف، الطاهر 

                                                           
 .061، صالسابق رجعامل اتريخ اجلائر املعاصرة،شابل بوبري آجرون:  - 1

 .114، 141حمفوظ قداش: املرجع السابق، ص ص  -2
م، املؤسسة الوطنية 1441سبتمرب  11/13 ، م9199-م9311الفكر السياسي اجلزائري سصوص امللتقى األوباسي: -3

 .14م، ص1414: اجلزائر،لإلتصال، بويبة
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أما احلركة اإلستقاللية فقد كاست سشأة معظم قادت  بسيطة إجتماعيا فقد عاشوا الفقر،  
فمن انحية الرتكيبة اإلجتماعية للحزب يعترب ، 1وإقتسموا سوء األحوال اإلقتصادية، وبؤس األهايل

 .ةمن العائالت الفقري  ، شعيب2النجم أول حزب مجاهريي غري خنبوي

ستيجة هلذه احلالة اإلجتماعية شهدت اجلزائر أفواجا من هجرة أبنائها إىل اخلابج، فاتسمت 
حيث كاست عائالت أبكملها أتىب على سفسها العيش يف ظل أوىل اهلجرات ابلدافع السياسي 

يب إىل تركيا وقلة من اإلستعماب والقهر فكان البعض يتج  حنو الغرب والبعض اآلخر حنو الشرق العر 
 .3م1633توجهوا إىل فرسسا، وكان منهم األوائل مثل أمحد بوضربة، ومحدان خوجة الذي سافر عام 

  املبحث الثاين:

 أسر القادة

قادة احلركة الوطنية، هذه األسر اليت سامهت  األسر اليت ينتمي إليهاأهم  يعاجل هذا املبحث
بقدب كبري يف تكوين قادة احلركة الوطنية إجتماعيا، أما إشكالية املبحث: كيف كاست أسر الزعماء 

 .السياسيني؟

 أسر القادة الربجوازية:

وكان من السياسيني  لقادة السياسيني املنتمني إىل إحدى العائالت الربجوازية،ومن أهم ا
  احلضابة العربية والفرسسية يف آن واحد أمثال: نعيني عاملداف

                                                           
  .1400حيي مجال: املرجع السابق، ص -1
منطلقات وأسس احلركة الوطنية : 1110سوفمرب 1والبحث يف احلركة الوطنية وثوبة  منشوبات املركز الوطين للدباسات -2

  .110م، ص1442 زابة اجملاهدين، املطبعة الرمسية، اجلزائر:و  م،9119-م9311اجلزائرية 
املؤسسة الوطنية ، 1ج ،ماعيونشاطه السياسي واإلجت حزب الشعب اجلزائري جذوره التارخيية والوطنيةأمحد اخلطيب:  -3

 .63م، ص1163 للكتاب، اجلزائر:
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، ولقد إختلف املؤبخون حول ي ينتمي إىل أبرز عائلة قسنطينيةالذ :الدكتوب حممد الصاحل بن جلول
املوطن الذي جاءت من  هذه العائلة فيذهب األستاذ علي دبوز إىل أن هذه العائلة عرفت بشهرهتا يف 

قرون كما يؤكد أهنا تنتمي إىل قبيلة بين معافر املشهوبة جببال األوباس،  املدينة منذ حوايل أببعة
وإبستقال أحد أفرادها إىل قسنطينة يف عهد األتراك حوايل القرن السادس عشر ميالدي وتزوج أمرية 
تركية وهي جدة العائلة ويقال أس  يرجع سسبهم إىل صاحل ابي وهذا ما أدلت ب  زوجة الدكتوب حممد 

بن جلول "حوبية بن تشيكو"، وقد كان عمرها ستة وتسعون سنة، وهذا القول ضعيف  الصاحل
 .2، لكن هذا ال ينف النسب من الناحية األم إىل األتراك1ابلنسبة للنسب إىل صاحل ابي

أن أفراد عائلة بن جلول جاؤوا من املغرب األقصى،  3تذكر األستاذة فاطمة الزهراء قشي  
ر وتضيف أن أفراد األسرة كاست هلم وظائف يف القضاء والعدل يف عهد حوايل القرن السادس عش

صاحل ابي، وهذا دليل على قرابة عائلة بن جلول إىل األتراك حقا ألن هذه املناصب يف عهد صاحل 
 ابي كاست حكرا على األتراك أو الكراغلة.

ائلة م وترعرع وسشأ وسط ع1613ولد حممد الصاحل بن جلول مبدينة قسنطينة سنة 
، وقد تزوج من حوبية بن تشيكو وهي األخرى يف اجلزائر ، مشهوبة وعريقة منذ العهد الرتكي4برجوازية

اعي يف التكوين اإلجتمبقدب كبري ما ساهم كرب العائالت القسنطينية الغنية.  تنتمي إىل إحدى أك
، ويرجع ذلك يف ميول  السياسي واستمائ  إىل فيدبالية املنتخبني والثقايف والسياسي البن جلول

 املسلمني، والذي مل مينع  من الدفاع عن ثقافت  العربية والفرسسية يف آن واحد. 

                                                           
، منشوبات خمرب 1، ج1ط التاسع عشر والعشرين،معجم أعالم اجلزائر يف القرنني عبد الكرمي بوصفصاف، ...وآخرون:  -1

 .01، ص1441 والفلسفية جامعة منتوبي، قسنطينة:الدباسات التابخيية 
داب الغرب اإلسالمي،  ،1،ج1ط، م(9191-9191آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي) حممد البشري اإلبراهيمي:  -2

 .103م، ص1112 ان:بريوت، لبن
 .03، املرجع السابق، صمعجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرينعبد الكرمي بوصفصاف، ...وآخرون:  -3
 ،ة: عامل خمتاب، داب القصبة للنشرترمج ،حممد الصاحل بن جلول (،9199-9119قاموس الثورة اجلزائرية )شريف عاشوب: -4

 .31، صم1442اجلزائر :
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من الذين وضعتهم الشهرة يف بعض اجلزائريني أمساء ذكرت بعض املراجع يف هذا اإلجتاه 
والدكتوب بشري يف البليدة  ،الدكتوب سعدان يف بسكرةثال الشريف بن حبيلس بفرجيوة، و الصدابة أم

والدكتوب اتمي اجلياليل يف مستغامن، ولكن من يتذكر أمساء منتخبني كان  ،والدكتوب األخضري يف قاملة
هلم التأثري ذات  مثل الزين بن اثبت واملكي واحلاج صاحل وسيد قابة يف وهران وبوكردسة وسيدي بومدين 

إال أن  م1132-م1133 وبغم أهنم شابكو يف املؤمترين اإلسالميني ،اجلزائر وشكيكن واتمزايل يف
 إسالمية سامهت يف بفضهم أو سسياهنم.-إسدماجهم العميق يف احلياة السياسية الفرسكو

أحزاب سياسية الفرسسية أمثال:  عدةالربجوازيني املفرسسني ينتمون فعال إىل  الءو هؤ من كان 
وكان مسجال يف الفرع الفرسسي ملنظمة  ،ابش اتبزي الذي كان بئيس إحتادية منتخيب منطقة وهران

العمل العمالية، وكان العلوط املنتخب عن منطقة سيدي بلعباس عضوا يف احلزب الراديكايل ، والزين 
وغريهم كثريون حيث مل  ( ...Doriotوبيو )بن اثبت مناضال يف احلزب الشعيب الفرسسي التابع لد

يسبق أن شهد أي بلد مسلم مثل تلك الظاهرة، ولعل ذلك يدل على عمق التياب اإلسدماجي. سواءا  
ذوو سزعة إستقاللية ذاتية أم مناهضني لإلستعماب أم إصالحيني فكلهم كاسوا ينتظرون من  هؤوالءكان 

 . 1فرسسا أن تقوم بتطبيق مبادئها
أما ابلنسبة إىل الطبقة الثرية التقليدية، واملتمثلة يف القياد واألغوات والباشاغوات من القادة 

 الذين ينتمون إىل هذه العائالت سذكر: 
 
 
 

                                                           
 .111، 116ص ص املرجع السابق، ريخ اجلزائر املعاصرة،ات ل بوبري آجرون:شاب  - 1
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فيفري  14حمي الدين ولد بدمشق يف  وهو حفيد األمري عبد القادب :األمري خالد بن اهلامشي
، أجداده من زعماء الطريقة الدبقاوية 2"قايد" عريبالذي كان يفتخر إبستساب  لنسل  ،1 م1621

جدا أوهلم "مصطفى" وآخرهم "علي بن أيب  إىل ثالثنيوجعلت سسبهم األمرية بديعة احلسيين اجلزائري 
ساللة النيب حممد صلى  إىلفهو من سلسلة األشراف اليت ترتقي  ،طالب" والسيدة "فاطمة الزهراء"

ائلت  ميسوبة احلال وهذا الوسط اإلجتماعي احملافظ ساهم كثريا يف كاست عوالذي  ، 3هللا علي  وسلم
 تكوين األمري خالد فكان أحد زعماء احلركة اإلصالحية احملافظة يف اجلزائر.

سنتقل إىل الربجوازية اإلسالمية احملافظة وهم األعيان الذي يلبس معظمهم الزي الشرقي يف 
ن أهنم حمافظون على التقاليد اإلسالمية وحيبون التكلم حدود العشرينات: السروال والعمامة، فيحسو 

عنها وكاسوا يدافعون عنها وينددون مبن يشوهها، فكان حلق الرأس وتعريت  يف أعينهم مساسا 
ابلتقاليد، ومنهم من عاهد سفس  أن اليتعلم الفرسسية وال يتعامل مع األلبسة الفرسسية مثل الشيخ 

نة قسنطينة وأعرقها، لكن بعد احلرب العاملية األوىل أدبك أولئك محدان لوسيسي وهو من أعيان مدي
املصلحون أن عليهم التوقف عن بفض بعض املظاهر احلياة الغربية فحافظوا على التكوين الديين 

 .  4والعريب ولكنهم يف الوقت سفس  حاولوا التجديد
الذي يقول عن سفس : "هل كنت حقا صبيا؟ لقد كاست حيايت يف منزل فخم  :أمحد توفيق املدينأما 

واخلال مجع األب واألم واإلبن حياة انعمة سعيدة اليؤبقين فيها إال ما أمسع  من حديث األب واجلد 
                                                           

-  سفي األمري عبد القادب إىل املشرق"دمشق" وبعد إستقرابه بدأت تتوافد علي  مجوع العلماء واملهاجرين ممن هاجروا إىل بالد
رسسي كان ينفق ب  فرسك ف 1444444الشام وتركيا واحلجاز ومصر، وقد خصصت ل  احلكومة الفرسسية مرتبا سنواي يقدب ب

-اهلجرة اجلزائرية حنو املشرق العريباندية طرشون...وآخرون: ) على عائلت  ويوزع بعض  على أتباع  يف شكل بواتب...أسظر:
منشوبات املركز الوطين للدباسات والبحث يف احلركة الوطنية وثوبة أول  سلسة املشاريع الوطنية للبحث، -أثناء اإلحتالل

 (.140م، ص1442ة خاصة بوزابة اجملاهدين،م، طبع1110سوفمرب
  .32، م1440 داب القصبة للنشر، اجلزائر: ،ذكراييت مع مشاهري الكفاح حممد قناسش: -1
 .113ص حمفوظ قداش: املرجع السابق،-2
ص ص املرجع السابق، ، 1ج معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين،بوصفصاف عبد الكرمي...)وآخرون(: -3

141 ،143.  
  .613، 611ص ، صاملرجع السابق اتريخ اجلزائر املعاصرة،شابل بوبري آجرون:  - 4
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ب يف البالد التوسسية وليجرتوا ذكر فضائع اإلستعما ،دلوا أحاديث السمرتباعندما يزوبوسنا لي
م سليل عائلتني من املهاجرين اجملاهدين اجلزائريني، 1611سوفمرب  41."، ولد بتوسس يف ..واجلزائرية

أما جده فشيخ  ،أما األب فهو حممد بن أمحد بن حممد املدين القيب الغرانطي من السادة األشراف
توفيق املدين ساعدت احلالة اإلجتماعية املرفهة ألمحد  .1بلدية العاصمة اجلزائرية، ولد ابحلضرة اجلزائرية

اجلزائر( ليشابك ع هذا األخري إىل موطن  األصلي )يكره اإلستعماب أن يرجأن وسشأت  يف منزل متدين، 
 يف إصالح اجملتمع اجلزائري يف إطاب مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني.

 .2ن اتميالنخبة املفرسسة اليت تنتمي إىل العائالت املتوسطة احلضرية: آل اتمزايل وطياب وب أما
 م1623سبتمرب 14 ولد يف (لقاسم إبن التهامي )إبضافة اهلاءأو تسميت  األصح أبو ا :ابن اتمي 

، كان ابن تومي صاحب جريدة التقدم اليت حلت حمل اإلقدام لألمري خالد وهو 3مبدينة مستغامن
أكربمها جراح كبري طبيب عيون ذائع الصيت، ومتزوج أببوبية ذات ثقافة عالية وهي بسامة ول  ولدان 

وهو من الشباب اجلزائريني الذين هلم مهن حرة والذي صاب من  .4والثاين طبيب عيون مثل والده
 ،5، كما كان بئيس قدامى احملاببني املسلمنياملسلمني خبنيوجهاء األعيان احملافظني يف صفوف املنت

أحلم برؤية " :على لساس  م1133يف عام حيث كتب املاسوين احلاج محو  دماجاإل من دعاةوهم 
اجلزائر وقد صابت فرسسية إىل األبد، إسين من أسصاب املساواة والقاسون العام املطلقني، على األقل يف 

واليرى اإلسالم  ...طقة فرسسية بصوبة كاملة وشاملةصاحل خنبتنا بيثما تولد اجلزائر من جديد كمن

                                                           
م، ص 1414 داب النفائس للطباعة والنشر، اجلزائر: ،يس وبناء قاعدة الثورة اجلزائريةعبد احلميد بن ابد بسام العسيلي: -1

 .136، 132ص
 .311املرجع السابق، ص وفرنسا،املسلمون اجلزائريون شابل بوبري أجرون:   -2
3-http: //ar.wikipedia.org)) 
ترمجة: أمحد منوب، تقدمي: أبو القاسم سعد  ،م9111الشاب اجلزائري: اجلزائر من املستعمرة إىل اإلقليم فرحات عباس: -4

 .34م، ص1442هللا، صدب عن وزابة الثقافة، 
 .111، 111، 110السابق، ص ص املرجع، اتريخ اجلزائر املعاصرة :شابل بوبري آجرون -5
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ام هذا الدين يدعو إىل التطوب وليس إىل اجلمود"، ضربا يف فرسستنا هنائيا واليضع أي ماسع لذلك ماد
 . 1وقد بقيي معظم هذه الطبقة يف هذا اإلجتاه الداعي إىل املساواة 

ولد  ،جند عبد احلليم بن علي بن عبد الرمحان بن حسني خوجة طبقة اإلجتماعيةويف سفس ال
ي إىل أتراك بلدة أزمري يرجع سسب  تنتم ،مبدينة اجلزائر وهو من عائلة تركية عريقة يف اجلزائر العاصمة

إىل "حسن خوجة" قاطع السكة بداب اإلمابة اجلزائرية يف عهد األتراك، أما أم  فهي خدوجة إبنة 
"األمري خوجة" من آل الشيخ مصطفى إبن الكبابطي آخر مفايت املالكية ابجلزائر على عهد األتراك، 

، بعد بفض  ملصادبة األوقاف اإلسالمية م1633والذي سفت  السلطات الفرسسية خابج اجلزائر عام 
 .من قبل اإلدابة اإلستعمابية

يف أسرة عريقة يف الفضل واإلصالح، مبدينة القرابة بوادي ميزاب والية غرداية  : عاشإبراهيم البيوض
وكان هو الولد البكر ألبوي  فرابه تربية إسالمية منذ الصغر على عادة بعض  ،م1611يف سنة 

امليزابيني من ذوي العلم، وقد كان أبوه عمر البيوض شيخا من مشايخ أعيان املدينة، فكاست دابه 
، كان عبد احلليم 2األمر الذي جعل إبراهيم البيوض حيتك بصفوة شباب املنطقة ،وقفا لطالب العلم

 خوجة وإبراهيم البيوض من القادة املصلحني يف احلركة الوطنية آسذاك. بن حسني

 األسر املتوسطة:

 الطبقة املتوسطة اليت برزت يف البلدايت الريفية، كما يذكرها لنا شابل بوبري آجرون أما 
(Ageron وهي فئة )حمدودية ما متلك  من قوة وثروة اليت  طبقةاملالك الصغاب وما مييز هذه ال

هكتاب من األباضي الزباعية (، ومن الواضح أس  هبذه  14إىل  14التتجاوز حمرااث أو إثنني ) أي من 
وقد حرص احملققون يف  ،الصغرية األمالك ال جمال للمقابسة بني األغنياء وبني هذه الربجوازية الريفية

إحصائهم هذه الفئة من األعيان املرشحة لتسخري سفوذها يف خدمة اإلدابة، فالتحقيق حول هذه الفئة 
                                                           

 .111، صسفس  املرجع، اتريخ اجلزائر املعاصرة :شابل بوبري آجرون -1
- .وهو دفني اإلسكندبية مبصر  
 .313، صاملرجع السابق معجم األعالم يف القرنني التاسع عشر والعشرين،عبد الكرمي بصفصاف...)وآخرون(:  -2
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مل يشمل املدن ابلقدب الكايف كما مشل األبايف، ألن املدن مل تكن تشغل إال حيزا حمدودا يف حياة 
إن القوة احلقيقية للبلد متناثرة يف :" (Trumeletاجلزائر األهلية، حيث قال املؤبخ ترميليت )

 .1الريف"

، بن يف هذه الطبقة الريفية املتوسطة ترعرع حممد البشري اإلبراهيمي بن عمر بن حممد السعدي
بقرية "بأس  بقبيلة "أوالد براهم" م1661جوان  2ولد يف يوم  ،يعبد هللا بن عمر اإلبراهيم

، 4وهي منطقة فالحية صغرية ،3مواطن بين هاللوهو موطن من  ،2بدائرة سطيف آسذاكالوادي"
، كاست أسرة اإلبراهيمي مشهوبة وعريقة يف املنطقة وماجاوبها 5إشتهر بيت اإلبراهيمي ابلعلم واألدب

 وكاست تستقطب طالب العلم من خمتلف املناطق اجملاوبة.

بقرية "جبلة" ابسون أكلي: الذي ولد من ينتمي إىل هذه الطبقة وهو أما قادة النجم فمنهم 
، بدأ حيات  باعيا مث فالحا شأس  يف ذلك شأن أبي  م1661جوان  12دواب مزالة والية سطيف يوم 

                                                           
 .301، 306املرجع السابق، ص ص اجلزائريون وفرنسا،املسلمون شابل بوبري أجرون:  -1
- هي قبيلة عربية النسب تنتمي يف أصوهلا إىل األدابسة، وقد قال يف هذا الصدد حممد البشري اإلبراهيمي:" قبيلتنا تعرف أبوالد

األول لألشراف –يس هذا األول لألشراف األدابسة وإدب  -اجلد -براهم بن مساهل، وترفع سسبها إىل إدبيس بن عبد هللا اجلذم
وهو الذي خلص املغرب األقصى بعد موقعة الفخ مبكة املكرمة بني العلويني  –يعرف إبدبيس األكرب-األدابسة وإدبيس هذا 

 أسظر: وإلي  ترجع أسساب األشراف احلسنيني يف املغربني األقصى واألوسط.ه، 131وفي  قتل احلسني بن علي يف والعباسيني 
دراسة اترخيية وفكرية –ااي العرب واملسلمني يف آاثر الشيخ البشري اإلبراهيمي واألمري شكيب أرسالن قض)بشري فايد: 

، السنة اجلامعية: 1عبد الكرمي بوصفصاف، بسالة دكتوباه العلوم يف التابيخ احلديث واملعاصر، ج ، حتت إشراف األستاذ:-مقارنة
 .(61م، ص1414/ 1441

 (.141مراد: املرجع السابق، ص ي) عل ولد ببجاية. أسظر:وقد ذكر علي مراد خطأ أس  
-  (61بشري فايد: املرجع السابق، صدائرة اتبعة لوالية برج بوعريريج، أسظر: )دائرة بأس الوادي هي حاليا. 

 املكان سفس . -2
خترج  مبناسبة، املصلح والداعية األديبالشيخ حممد البشري اإلبراهيمي العالمة جامعة األمري عبد القادب للعلوم اإلسالمية:  -3

 .10م، ص1441الدفعة الثاسية والعشرون، جويلية 
 .106 أمحد اخلطيب: املرجع السابق، ص4- 

املرجع  ،-دراسة اترخيية وإيديولوجية مقارنة -مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرىعبد الكرمي بوصفصاف:  -5
 .61السابق، ص



 التكوين اإلجتماعي ألبرز قادة احلركة الوطنية                                                       الفصل الثاين

 

 
91 

ومل تكن عائلت  فقرية بل كاست متوسطة هلا أبض وهلا ما يكفيها للعيش طوال السنة، ولكن بؤس 
عشرة سنة من عمره ألقي علي  القبض من  مخس( 11) بلغاحلياة كان من سصيب الفالحني كلهم، وملا 

قبل حاكم الناحية وأودع السجن ومل ينج إال برشوة احلابس الذي ساعده على الفراب، مث بقي يف 
القرية حتت وطأة احلاكم وأعواس  من جهة ووطأة التقاليد القبلية والعائلية واليت أصبحت ختلق جوا 

 .1خاسقا للشباب مما يدفعهم إىل اهلجرة

 بقة الفقرية:الط

أما قادة احلركة الوطنية الذين ينتمون إىل هذه الطبقة فهم كثر وإختلفت إجتاهاهتم السياسية،  
 سذكر ممن كان اإلصالح الديين واإلجتماعي منحاهم السياسي:

من بلدة "اسطح" مبنطقة تبسة ينسب إىل  :العريب بن بلقاسم بن مبابك بن فرحات التبسي
من مدينة تبسة يف عمالة قسنطينة، ولد سنة  ،قبيلة النممامشة األمازيغية اليت تقع يف اجلنوب الغريب

يف عائلة فالحية فقرية فكان والده يشتغل يف الزباعة إضافة إىل تعليم أبناء القرية حفظ القرآن  1611
 .2الكرمي

من فرقة أوالد عبد الرمحان، والدت  من منطقة الزاب  :بن إبراهيم بن صاحلالطيب العقيب بن حممد 
الشرقي "قرية لياسة" وتعود أصوهلا إىل آل اخلليفة، وقد صرح الطيب العقيب سفس  أبن أصول عائلت  

لد ببلدة فتخاب ابأللقاب واألسساب، وقد و تعود إىل أسرة شريفة وإن مل جيزم بذلك لتعفف  عن اإل
ختلفوا يف حتديد السنة امليالدية اغري أن عددا ممن كتب عن العقيب  ،م1661بة يف سنة سيدي عق

وهو ، م1662 ة حيث وبدت سنة ميالد العقيب سنةحتديدا دقيقا وابلرجوع إىل سجالت البلدي

                                                           
 .13سابق، صال حممد قناسش: املصدب-1
املؤسسسة  ورؤساؤها الثالثة، 9119-9119مجعية العلماء العلماء املسلمني اجلزائريني التارخيية  تركي بابح عمامرة: -2

 .111الوطنية للكتاب، دت، ص
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، وسبب هذه كما توبده العديد من الدباسات  م1614التابيخ املسجل يف سجالت البلدية بدل 
اإلختالفات يرجع إىل أن تسجيل املواليد يف السجالت الرمسية اخلاصة ابحلالة املدسية، مل تعرف  مدينة 

فكان السكان يعتمدون على الذاكرة يف التقييد أوتسجيل مواليدهم يف  م1131بسكرة إال يف حدود 
 .1أوباقهم شخصية، األمر الذي جعل حتديد سنوات امليالد أمرا تقريبيا

ويذكر أمحد مريوش أن ظروف الطيب العقيب كاست قاسية جدا فعاش أشب  ابلسائح لكثرة 
 .2ترحال 
 ائرو د و اليت سشأ يف إحدى قرى 4سسب  إىل مدينة ميلية :3امليلي إبراهيمي اهلاليلبن حممد مبابك 

الرابعة من  م، وعاش يتيما بعد وفاة والدي  وهو يف1616وابلتحديد دواب أوالد مبابك ولد يف 
 .5عمره

ت كثريا على القادة السياسيني، بغم مستواهم قد أثر  للجزائرينيواحلق أن احلالة اإلجتماعية  
الذين ينتمون للطبقة الربجوازية اليت ساسدت اجملتمع الفقري  زعماء احلركة الوطنيةاملعيشي فنجد 

 طبقة املتوسطة والفقرية يفاملنتمني للوقامست  الشقاء والبؤس، كما ساهم أبرز القادة وطالبت حبقوق  
  .األهايل املسلمني الدفاع عن

 

                                                           
-  :م1666كر كمال عجايل أس  ولد سنة ويذ  (.116)أمحد اخلطيب: املرجع السابق، ص كما ذكر ذلك أمحد اخلطيب، أسظر ،

 (.146) كمال عجايل: املرجع السابق، ص أسظر:
 .11كمال عجايل: املرجع السابق، ص  -1
والنشر والتوزيع، اجلزائر، ، داب هومة للطباعة 1طالشيخ الطيب العقيب ودوره يف احلركة الوطنية اجلزائرية، أمحد مريوش: -2

 .32م، ص1442
 .301املرجع السابق، ص معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين،صاف...)وآخرون(: عبد الكرمي بوصف - 3
 .133أمحد اخلطيب: املرجع السابق، ص-4
- :يقول بسام العسيلي أس  ولد يف امليلية وليس مبدين ميلة اليت حل فيها بعد ذلك وجعلها ميدان جهاده اإلصالحي، أسظر 

 .(111املرجع السابق، ص )بسام العسيلي: 
 املكان سفس  -5
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 :لثاملبحث الثا

 أتثري اهلجرة على احلالة اإلجتماعية للقادة السياسيني

، ومن أسباهبا إسعدام م1634عرف اجلزائريون اهلجرة منذ اإلحتالل الفرسسي للجزائر عام 
الضرائب الثقيلة املفروضة عليهم والتجنيد اإلجبابي وفقدان احلرية وسوء األحوال اإلقتصادية بسبب 

 .1احلقوق السياسية وغريها من األسباب اليت أدت إىل هجرة اجلزائريني إىل دول خمتلفة
يف أية حركة مجاعية تكتسي طابعا إجتماعيا فعاال  إسطالقا من الفكرة اليت تقول أن املسامهة

، يتبني لنا أس  من الضروبي معرفة احلالة 2ابلوجود اإلجتماعيعند حدوثها كنتيجة لتكون وعيا 
اإلجتماعية للجماعة اليت هاجرت إىل املشرق العريب والغرب األبويب خاصة وأهنا سامهت يف تكوين 

وعي وطين ساهم يف تغيري الوضع القائم يف اجلزائر بشكل مثري، وهلذا سيتناول هذا املبحث أهم 
وستكون إشكاليات املبحث  بافقت بعض اإلطابات السياسية يف املهجر،  الظروف اإلجتماعية اليت

: كيف تطوبت هجرة القادة إىل املهجر؟ ماهي األعمال املمابسة هناك ؟ ماهي املناطق اليت آليتكا
 .تركزوا فيها؟ كيف سامهت هذه البيئة اإلجتماعية الغريبة يف التأثري على النخبة السياسية يف اجلزائر؟

 جرة:تطور اهل

"املهاجر" أبس  "كل أجنيب يصل إىل بلد ما  م1110عًرف ملؤمتر الدويل املنعقد يف بوما عام  
"، ذي يصل إىل بلد للعمل بصفة مؤقتةطلبا للعمل، ويقصد اإلقامة الدائمة ...وهذا سقيض العامل ال

توصل إىل التعريف الشرعي للمهاجر، الذي ويبدو من التحقيق الذي أجراه مكتب العاملي للشغل 

                                                           
، داب الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر، دت، 1ج م،9199-م9311البحث يف اتريخ اجلزائر احلديث إدبيس خضري: -1

 .113ص
طبعة خاصة بوزابة اجملاهدين،  أرواب،طنية للبحث، هجرة اجلزائريني حنو سلسلة املشاريع الو جياليل صابي ...)وآخرون(: -2

 .12، دت، ص1110سوفمرب 1منشوبات املركز الوطين للدباسات والبحث يف احلركة الوطنية وثوبة 
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، وإذا باعينا هذا التعريف الميكن إطالق إسم "املهاجر" رجند أن هذا األخري خيتلف من بلد إىل آخ
على اجلزائري ألن هذا األخري من خصائص  أس  كثري السفرايت إىل وطن  األصلي، فهجرت  تبقى 

 مابية فكاست هلا وجهتان:، أما هجرة اجلزائري يف تلك احلقبة اإلستع1مؤقتة
 اهلجرة إىل بالد املشرق العريب:

واحلجاز ابإلضافة بلدان العربية كتوسس ومصر يف ابدىء األمر إىل ال اهلجرة يف اجلزائر كاست 
 إىل بالد الشام، وكان ذلك يف بداية اإلحتالل للجزائر.

وأييت  ،تغريات يف تركيا ماحدث مناجلزائريني إىل املشرق إىل هجرة ن و ن الفرسسيو حيث يرجع احمللل
، وكان التغيري الذي حدث على على بأسها فرض الدستوب على السلطان عبد احلميد مث الثوبة علي 

إذ عمل  ،تركيا يف هذه الفرتة أتثري كبري على املسلمني يف اجلزائر وخاصة بني الشباب اجلزائريني
خاصة وأهنا  ،يف بالد املغرب عامةالنخبة واألمل لدى  التقابب األملاين والرتكي على غرس التفاؤل

ية الوحيدة اليت تعطي الشباب أن أملاسيا هي القوة األبوب ؤوالءعدوة لفرسسا منذ القدمي واتضح هل
إلسالم واملسلمني وترغب يف إقامة حتالفات مع خمتلف البالد اإلسالمية، لذلك اجتهت ل إهتماما

بالد املغرب  حيث كاستيف هذه املرحلة إىل تركيا اليت تساسدها أملاسيا،  أسظاب اجلزائريني والتوسسيني
تطوبات جديدة حيث جتلت النوااي اإلستعمابية اجلديدة لكل من فرسسا يف املغرب األقصى،  تعيش

معرفتهم  ،وإيطاليا يف طرابلس الغرب، لذلك جند أس  من أسباب بفض اجلزائريني للتجنيد اإلجبابي
إىل املغرب األقصى لقتال إخواهنم املسلمني هناك، وكاست اهلجرة هي الرد الوحيد الذي  أهنم سينقلون

وقد أبدى املسلمون اجلزائريون تعاطفا كبريا مع املسلمني يف طرابلس  ،ميكن أن ينقد أبنائهم من ذلك
                                                           

- هاجر إلي ، وكذلك أسرتاليا. أما النمسا فتعرف املهاجر أس  هو من
ُ
اهلجرة يف سظر أملاسيا هي اإلستقراب بصفة هنائية يف البلد امل

حبثا عن العمل وإختذ مسكنا ل  ابخلابج، أما كل من بولوسبا وفنلندة وإيطاليا والصني والياابن فاملهاجر ذلك الذي سافر إىل اخلابج 
يبحث عن عمل يف اخلابج، أما املهاجر ابلنسبة إىل إسباسيا وبلجيكا واليوانن فهو ذلك الذي يركب الدبجة الثالثة عند سفره من 

 ترى أن اإلستقال ضمن جمال القابة األبوبية اليعترب هجرة إال إذا كان خابجها.بلده، وهناك دول أخرى مثل سويسرا 
 ،(م )جنم مشال إفريقيا وحزب الشعب9111-م9199الدور السياسي للهجرة إىل فرنسا مابني احلربني )عبد احلميد زوزو: 
  (.11م، ص1442جلامعية، اجلزائر: ديوان املطبوعات ا

 املكان سفس . -1
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قدمي وجتلى هذا التعاطف يف محلة التربعات وت ،م1111الغرب إثر احلرب الرتكية اإليطالية عام 
 ،1ظهروا بذلك عداءهمأن يف اجلزائر إىل جاسب إيطاليا فاملساعدة للمجاهدين، يف حني وقف األبوبيو 

كاست السلطات الفرسسية تعمل على هتجري وسفي العائالت اجلزائرية اليت تقوم أخرى  من جهة و 
وأتليب القبائل ضدها حىت ولو كان ذلك على سفقة احلكومة الفرسسية، كما فعلت  ،أبعمال الشغب

مع عائلة سي الصديق اليت مت سفيها إىل اإلسكندبية، كما كاست السلطات الفرسسية تتخوف كثريا من 
لذلك كاست تقوم  املهاجرين إىل توسس أكثر من غريهم ألهنم قد يشكلون خطرا على احلدود،

قد مشلت اهلجرة إىل املشرق األغنياء والعلماء خاصة منهم من املدن واألبايف مبنطقة ، و مبراقبتهم
عن أمالك  يتخلى املسلم  جيعلالقبائل ويرجع ذلك إىل التعصب الديين وكره املسيحي هو أهم الدافع 

حشية ، ابإلضافة إىل املعاملة الو رأن يكون مسيحي جابا هلم من الكف فاعتربوا فكرة ،2ةبفضل اهلجر 
وقد سهلت اإلدابة الفرسسية عملية هجرة أولئك السكان ألن ذلك يف صاحلها من أجل ، 3للمعمرين

 .4اإلستيالء على ممتلكاهتم، والتخلص من العناصر املتعصبة حسب وجهة سظر املستعمر 
، ومن م1621و م1620ومن وهران بني  م1621بدأت اهلجرة من منطقة القبائل بعد عام 

، إال أن اهلجرة 5اليت إجتهت إىل سوباي وبريوتوسبدوا وملياسة وسطيف وقسنطينة  مدن تلمسان
حيث غادبت أكثر من ألف ومائتني عائلة  ،م1111اجلماعية احلقيقية كاست من مدينة تلمسان عام 

 .6كاست يف سوباي وحدها مائتا ألف مهاجر جزائري  م1111متجهة حنو سوباي، وحبلول عام 

                                                           
 .104، 131، صطرشون... وآخرون: املرجع السابقاندية  -1
 .113،112صص ، املرجع سفس  -2
منشوبات دحلب، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،  م،9191ماي 3آفاق مغاربية "املسرية الوطنية وأحداث حممد قناسش: - 3

 .10ص م،1441اجلزائر: 
 .133، 112صص : املرجع السابق،  ... وآخروناندية طرشون -4
اهلجرة اجلزائرية إابن اإلحتالل  –بعض عناصر التفكري ملقارنة اهلجرة اجلزائرية املعاصرة مشرقيا ومغربيا إبراهيم مهديد:  -5

 .33م، ص1442منشوبات وزابة اجملاهدين، اجلزائر،  م،9199-م9311
 .100، 101ص ص  املرجع السابق،،1ج احلركة الوطنية اجلزائرية،أبو القاسم سعد هللا:  -6
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واجهت سلبيات ومواقف حرجة اليت بدأت تثريها الصحافة الفرسسية عن هذه ولكن  سرعان ما 
الظاهرة حيث أبدت هذه األقالم احلرة بأيها يف ما خيص هذه اهلجرة وكشفت عن أسباب اهلجرة اليت  

كن القول أن اهلجرة ميكاست داخلية أكثر منها خابجية عكس ماكاست تدعي  احلكومة يف تقابيرها، و 
جراءات املتشددة اليت قامت هبا السلطات الفرسسية على لإلستيجة حتمية  كاست م1141حىت عام 

ود اجلزائرية املغربية، ابإلضافة إىل قاسون فصل الدين عن احلدود اجلزائرية التوسسية وكذا ابلنسبة للحد
وقاسون التجنيد  م1142الدولة واليت أصدبت  احلكومة الفرسسية حبق الدين اإلسالمي يف اجلزائر عام 

دوبا يف ، 1، كما لعبت الدعاية ملشروع اجلامعة اإلسالميةم1114اإلجبابي الذي شرع يف تطبيق  عام 
 اجلزائريني خاصة منهم العلماء والقادة السياسيني.جلب 

واألخذ من  ،واملالحظ أن معظم قادة اإلصالح قد هاجروا إىل املشرق العريب بنية الدباسة
متت اإلشابة كما ،  اجلزائر أمرا مستعصيا وغري كافيامنابع الثقافة العربية الذي كان احلصول عليها يف 

إلي  يف الفصل األول، ابإلضافة إىل قاسون التجنيد اإلجبابي املتعسف خاصة على أبناء اجلزائر دوان 
 عن املعمرين األبوبيني والفرسسيني .

إىل مصر  م1111اإلبراهيمي الذي هاجر عام البشري  حممد :القادة السياسيني الءو هؤ ومن 
، أما العريب التبسي فقد إستقل إىل توسس وبعدها إىل مصر وبقي فرتة يتنقل 2مث املدينة املنوبة مث دمشق

امليلي ، أما مبابك 4، وأما الطيب العقيب فقد مكث مدة الأبس هبا يف مكة املكرمة3بني هذين البلدين
، كما يعترب أمحد توفيق املدين من الالجئني ومكث فيها غلى أن أكمل دباست  فقد هاجر إىل توسس

يف املبحث األول  هبا وكاست حيات  ميسوبة والذي تطرقنا هلااجلزائريني الذين هاجروا إىل توسس ومكثوا 

                                                           
 .130، 133: املرجع السابق، ص ... وآخروناندية طرشون -1
 .12جامعة األمري عبد القادب للعلوم اإلسالمية: املرجع السابق، ص-2
، املرجع السابق، ص 1ج معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين،عبد الكرمي بوصفصاف...)وآخرون(: -3

 .12، 13ص
 .11املرجع السابق، صكمال عجايل:   -4
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مني راهيم البيوض واأل، أما إب1م1113، وقد إلتحق ابلقاهرة يف بعثة علمية سنة من هذا الفصل
 .العمودي فلم يغادبا اجلزائر

وإمنا  لماء هجرة ابملعىن الصحيح للهجرةالع الءو هؤ اجلدير ابلذكر أسنا ال ميكن أن سعترب مغادبة 
ذكران سابقا، كما أهنا بحالت لبلدان عربية هلا سفس  هي عبابة عن بحالت من أجل الدباسة كما

حبكم العروبة والدين اإلسالمي الذي وًحد هذه البلدان يف سطاق القومية  ،العادات والتقاليد اجلزائرية
على التكوين اإلجتماعي للقادة للهجرة إىل املشرق العريب ري العربية، وهلذا فإس  مل يكن هناك أتث

خاصة وأهنم مل يشعروا أبهنم تركوا بالدهم هنائيا، ومل تكن هناك مضايقات ضدهم من طرف السلطات 
والرجوع إىل الوطن أبفكاب  ،كتساب العلم واملعرفةا  علىساعدهم والذي يف تلك البلدان  احلاكمة

 صالح اجملتمع، والعودة ابلدين اإلسالمي إىل عهده األول.إت دبهبم ودبب اجلزائريني من أجل أانب 
كما السنسى األمري خالد الذي قضى طفولت  ومرحلة كبرية من شباب  بني بالد الشام ومصر 

 غرب األقصى ابإلضافة إىل فرسسا.وامل
 اهلجرة إىل فرنسا:

يتفق مجيع الذين كتبوا عن اهلجرة بني اجلزائر وفرسسا أهنا قد متت يف مرحلتها األوىل دون إاثبة  
السنة األوىل لبداية اهلجرة إىل فرسسا، لكنها من اإلستباه إليها، لذلك يصعب على الباحث حتديد 

وهي السنة اليت صدب فيها مرسوم يقيد اهلجرة ابحلصول على "إذن  م1620املؤكد أهنا بدأت يف سنة 
بتبط ابلتشريع ابيخ اهلجرة اجلزائرية إىل فرسسا ، كما يذكر حمفوظ قداش ذلك ويضيف أن ات2سفر"

خاصة وأس  كان غياب كلي للهجرة إىل  ،م1141اخلاص ابلتنقل وميكن متييز املرحلة األوىل إىل غاية 
بخصة السفر لبعض  م1141جاسفي  16حيث ألغت مبنشوب من احلاكم بتابيخ ، م1633فرسسا منذ 

الفئات هم: املوظفون، القضاة، األعيان، اخلدم والعمال املشتغلون يف خدمة األبوبيني، والعمال 
اليت تساوي على األقل املشتغلون عند أبابب العمل الفرسسيني، وبدأوا ينجدبون حنو األجوب املرتفعة 

                                                           
املرجع السابق، ص ، 1ج معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين،عبد الكرمي بوصفصاف...)وآخرون(:  -1

 .343، 301ص
 .11عبد احلميد زوزو: املرجع السابق، ص -2
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وهنا وقعت املعراضة بني إبادتني: إبادة املعمرين املتخوفني من اهلجرة  ،األجوب املطبقة يف اجلزائر ضعف
 .1اجلماعية لليد العاملة، وإبادة احلكومة الراغبة يف إلتقاط هذه اليد العاملة

قام املستوطنون أمام تصاعد سسبة اهلجرة إىل فرسسا بتضخيم احلوادث اليت يتوبط فيها العمال 
ة نين سألتهم احلكومة الفرسسية يف ساجلزائريون أمام الصحافة، غري أن بؤساء املقاطعات الفرسسية الذ

مل يؤكدوا األخباب املفتعلة من الصحافة، وكان بأي قائد شرطة اببيس أن األهايل اجلزائريني  ،م1113
وقد أكد ذلك زميل  يف مقاطعة  ،يف مقاطعة "سني" هم عموما عمال جادون ومعتدلون ووديعون

( على سريهتم احلسنة لكن  يعرتف ببعض اجلنح واجلرائم اليت يعود Pas De Calaisابدي كالي  )
ابلنظافة الذي يصدم عادات سكان الشمال احلريصني على سببها اخلمر، ابإلضافة إىل عدم معرفتهم 

 2النظافة املتناهية
فرسسا يف فئتني فئة العمال واجملندين وفئة املثقفني الذين ميكن حتديد الفئات املهاجرة إىل 

يقصدون فرسسا من أجل إستكمال الدباسة وتعترب هذه األخرية قليلة العدد ابملقابسة مع فئة العمال 
 واجملندين.

لقد مت سقل اليد العاملة القبائلية اليت بافقت قطعان املواشي إىل غاية مرسيليا، بغم أن 
ديسمرب  10هذه اهلجرات، حيث مت إلغاء ترخيص السفر إىل فرسسا مبوجب قاسون  املعمرون بفضوا

، ولكن جتاب احليواانت ومن أجل أن تستمر أعماهلم بعد تسهيل مروب املستخدمني املسلمني م1140
سصحوا احلكومة الفرسسية إبستخدام اليد العاملة القبائلية لكسر إضراابت اليد  ،املرافقني للماشية

تبلغ بضعة مئات من القبائل  م1142-م1143ة اإليطالية ، وهكذا كاست اليد العاملة يف بداية العامل
 . 3الذي كان مردودهم جيدا فبادبت املعامل البابيسية بتوظيف عمال جزائريني آخرين

 موزعني يف فرسسا على النحو التايل: م1113كان املهاجرون اجلزائريون حىت عام قد  و   

                                                           
 .101، 101صص املرجع السابق،  اتريخ احلركة الوطنية،حمفوظ قداش:  -1
 .634، 611 السابق، ص ص املرجع اتريخ اجلزائر املعاصرة،شابل بوبري آجرون: -2
 .044، 311 املرجع السابق، ص ص املسلمون اجلزائريون وفرنسا، آجرون: شابل بوبري -3
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 وترتكز فيها الغالبية العظمى منهم. اببيس وضواحيها: -1
( واإليزن Ardennes( واألبدين )Pas de calaisمناطق الشمال: مناطق ابدي كاليي  ) -1

(Aisene( واملابن )Marne.) 
( اليت  Merseilleومرسيليا ) (St Etienne( وساست أتيان )Lyon)يف اجلنوب: ليون  -3

 .1كاست تعترب منطقة العبوب والتوزيع
جان املختصة ابهلجرة كاست لبوبري آجرون أن صفوف املهاجرين حسب تقابير اليذكر شابل 
،مثل بلدايت دائرة تيزي وزو ايت املمتزجةبلدال، الذين جاؤوا من 2فقطالكربى تتكون من القبائل 

ووادي  وقرقوب ببلدايت أقبو ة، وأتيت يف املرتبة الثاسية جبايةوجرجر  ،مثل: ذباع امليزان وفوب انصيوانل
، م1113جوان  16د اإللغاء التام لرخصة السفر يف ، مث تسابعت وترية اهلجرة بع3املرسى والصومام

يتميزون ابلطاعة واهلدوء وتشكيل مؤسسة حقيقية للتهجري، وقد وجد املستخدمون أن عمال القبائل 
عدة مرات  املتكربة إىل البلدولكنهم يفتقرون للخربة املهنية، ويف مرسيليا سجل عدم إبتياح ألسفابهم 

 .4يف السنة، كما أهنم مل يستعملوا يف أشغال الردم يف املناجم لعدم كفاءهتم املهنية
حول املهاجرين  م1111يذكر عبد احلميد زوزو أس  جاء يف تقرير جلنة كوستها الوالية العامة سنة 

 .5صاسع الفرسسيةعن عملهم األصلي إىل عمال ابمل هؤوالءاألوائل قد بني كيف حتول 

 

 

                                                           
  .61، 66املرجع السابق، ص ص  حزب الشعب اجلزائري، أمحد اخلطيب:-1
 .041املرجع السابق، ص رنسا،املسلمون اجلزائريون وف شابل بوبري آجرون: -2
-  ،وهي البلدايت اليت يقل فيها عدد األبوبيني عن عدد اجلزائريني وحيث يكون األبوبيون تكون البلدايت التامة الصالحيات

  .(10أسظر:)عبد احلميد زوزو: املرجع السابق، ص
 .13، 11املرجع سفس ، ص ص -3
 .041املرجع السابق، ص املسلمون اجلزائريون وفرنسا، آجرون: شابل بوبري -4
  .13عبد احلميد زوزو: املرجع السابق، ص -5
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 :1عددهم وأماكن عملهم وسوع العمل 41ميثل اجلدول بقم 

 سوع العمل املناطق عدد العمال
 املصابن، املرافئ، املصايف. مرسيليا 1444
 مناجم، مصاسع تعدينية. ابدي كالي  1144

 مصاسع السكر، شركات النقل، وبشات. اببيس 644و 244بني 
العمال على لسان من كاسوا يستخدموهنم من  هؤوالءوقد أثنت اللجنة ثناءا عطرا على 

 .2أصحاب املصاسع، والذين أوصوا بتشجيع اهلجرة يف املستقبل
الذين ترتاوح أعمابهم  ،ب اإلشابة إىل أس  خالل تلك الفرتة كاست اهلجرة خاصة ابلذكوبجت

تكون يف  وكاست اهلجرة غالبا ماعاما، وبعد ذلك مست اهلجرة أشخاصا أصغر سنا  34و 04بني 
وكاست اهلجرات حمكومة بقواسني شب   إطاب مجاعي واضح، وعلى أساس ترابط ذي طابع عائلي أبوي

قبلية )هجرة ابلتناوب بني الدواوير حسب مناطق الوجهة، وليست القبيلة والدواب يف الواقع إال عائلة 
، حيث كاست قليلة يف 3م1114لعائالت(، أما هجرة النساء واألطفال فكاست إبتداءا من سنة من ا

من تعداد املهاجرين املقيمني  1.2شكلت النساء حوايل  م1131السنوات السابقة ففي سنة 
 .4م1110سنة  2.1وإىل  1.1 م1103مث إبتفعت هذه النسبة لتصل سنة  ،بفرسسا

قفني الذين مت من قبل الباعة املتجولون ابإلضافة إىل مجاعة من املثبدأت اهلجرة إىل فرسسا 
هتامهم ابلتمرد على احلكم ومنهم محدان خوجة ومحدان بن أمني وأمحد بوضربة ال ،سفيهم إىل اببيس

، ابإلضافة إىل 5ب  السلطات الفرسسية يف اجلزائر ستيائهم مما تقوماين عربوا عن مشاعر اجلزائريني و والذ
من أصول إجتماعية  هااتن الطبقتانوتنحدب  املثقفني اجلديدة اليت هاجرت من أجل الدباس،طبقة 

                                                           
 .13عبد احلميد زوزو: املرجع السابق، ص -1
 املكان سفس . -2
 .100املرجع السابق، ص اتريخ احلركة الوطنية، حمفوظ قداش: -3
 .12املرجع السابق، ص للبحث، هجرة اجلزائريني حنو أرواب،سلسلة املشاريع الوطنية جياليل صابي ...)وآخرون(:  -4
 .112، 113السابق، ص ص  إدبيس خضري: املرجع - 5
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خمتلفة، كما ساهم وجود هذه الطبقات يف املهجر وإحتكاكها ابلفرسسيني على ظهوب أهم األحزاب 
 .) املثقفون والعمال( من جهة ولإلدماج من جهة أخرى ستقاللالسياسية املطالبة لإل

 العمال:طبقة 
( م1116-م1110اهلجرة اجلزائرية إىل فرسسا خالل احلرب العاملية األوىل )لقد تزايدت حجم 

مما شجع اهلجرة التلقائية إىل فرسسا،  ،م1110جويلية  11القيد عن اهلجرة بصدوب قاسون  بفعبسبب 
من قبل السلطات، حيث أسست مصلحة  م1113فضال عن اإلشراف على تنظيم اهلجرة عام 

 وكاست مهمتها تسجيل العمال يف ،ملستعمرات اليت كاست تشرف عليها وزابة احلربية الفرسسيةعمال ا
حلاقهم ابجليش الفرسسي قبل املدة بسنة، ويف الوقت سفس  فإن السلطات ااجلزائر مث تنقلهم إىل فرسسا و 

ستيجة احلرب 1دادت اهلجرة اجلزائرية إىل فرسساز ات عنوة سبعة عشر ألف عامل وبذلك قد جند
، وبعد خسابة فرسسا يف احلرب العاملية األوىل أصبح عليها تعويض هذه اخلسابة عن العاملية األوىل

طريق تشجيع اهلجرة من اجلزائر واملستعمرات األخرى إليها من أجل إعادة بناء اهلياكل اإلقتصادية 
 .2إىل جاسب تلك اليت جنت من دماب احلرب  واإلجتماعية وقيام مشابيع جديدة

اليت تشرح تشكل الطبقات املتوسطة، مما تتيح مكاسة ضمن األسباب وينبغي وضع اهلجرة 
قد هدد اجملتمع الفرسسي بظهوب بروليتاباي جديدة، وبغم ذلك  ،اجلزائرييني يف إقتصاد فرسسا الكولوسيايل

واحلرية واملغامرات حسب شهادات تلك الفرتة، يفسر وحده العمل يف فرسسا بلد األجوب املرتفعة لكن 
والواقع أن طبقة واسعة بقدب كاف من التجاب ذوي السعة قد  ،بعض الرتقيات الفردية أو العائلية

من أصحاب الفنادق واملطاعم، وجتاب اخلضر وجتاب املعابض واألسواق، وعندما  تشكلت يف فرسسا 
يعودون إىل البلد وينزلون يف دوبهم ذات الطوابق والشرفات واملبنية يف مدن مسقط  هؤوالءكان 

بأسهم، فكاسوا ميثلون األثرايء اجلدد. والبعض منهم ممن بقي يف فرسسا بتثبيت إبن أو قريب يف اجلزائر 

                                                           
 .10عبد احلميد زوزو: املرجع السابق، ص -1
 .131عماب بوحوش: املرجع السابق، ص -2
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 ،كسيأو مالكي سيابات ات ،أو بنائني مقاولني ،أو أصحاب املستودعات ،ممن أصبحوا بدوبهم جتابا
 .1الذين كسبوا الثروة من السوق السوداءإىل أو احلافالت، ابإلضافة 

وعلى اهلجرة فكر العمال اجلزائريون كثريا  ويف غمرة هذه األحداث اليت تعاقبت على اجلزائر
وتباحثوا طويال، وأحسوا أهنم القوة الوحيدة واجلبابة القادبة على أن تقوم بعمل جباب إلصالح حاهلم 

حىت يكوسوا يف مستوى املهمة امللقاة على عاتقهم  وهي حترير وطنهم من اإلستعماب  ،خواهنموتوعية إ
 .2والعبودية، خاصة وأن اخلطوات األوىل للوطنية السياسية قد بدأت فوق أبض فرسسا

وهنا تشكلت ومبحض صدفة بني أحضان اهلجرة اجلزائرية بعد احلرب جمموعات من اجلزائريني  
كجمعيات صغرية ذات طابع خريي )التعاون والدعم املعنوي(، حيث كان مصري كاست تشتغل  

العمال وأخباب البلد والعامل العريب ومستقبل الوطن وحقوق مسلمي اجلزائر تشكل أساس جدول عمل 
 .3اإلجتماعات املنعقدة يف النوادي واملقاهي وقد تطرقت شهادات عديدة إىل شركة أعمال خريية

اسات حول الطيقات اإلجتماعية يف اجلزائر أثناء الفرتة اإلستعمابية، كما يف ظل غياب الدب 
التوجد أحباث حول اهلجرة اجلزائرية قبل اإلستقالل والتدبج الطبقي املطابق، فهذه الفئة ليست إال 

فكاست هذه الفئة هي األوىل اليت  ،ستاجا عن الشروط اإلقتصادية واإلجتماعية اليت عرفتها اجلزائر
ملتجولون وابعة األسواق واملعابض، فتدمري الزباعة هي فئة الباعة اأبض املرتبول وتفحصتها و  وطأت

 ( كلم1614-م1634يف اجلزائر ومصادبة أباضي العشائر بعد اإلستفاضات والتمردات العشائرية )
 ، ولإلحاطة هبذهين سوف يتحولون إىل ابعة متجولنيهذا سوف حيرب عدد كفاية من الفالحني الذ

الفئة األكثر أصالة ومنوذجية يف اهلجرة اجلزائرية يف فرتة مابني احلربني العامليتني، وقد كان البائع 
حيث حيمل للنساء التحف واملسحوق  ،املتجول يف البلد األم يقوم بسفرات  الطويلة داخل البالد

و أاب حامال على ظهره ر قابعا األبو واألزباب واملرااي متنقال من عشرية إىل أخرى ومن دواب إىل آخ
اليت يستبدهلا ابلقطن أو القمح أو الفضة مث تكيف مع تطوبات الرأمسالية  ،ظهر محابه كل الضروبايت

                                                           
 .601املرجع السابق، ص اتريخ اجلزائر املعاصرة،شابل بوبري آجرون: - 1
 .11، 11السابق، ص ص  املصدب، "م9191ماي 3آفاق مغاربية"املسرية الوطنية وأحداث  حممد قناسش: - 2
  .110املرجع السابق، ص اتريخ احلركة الوطنية،حمفوظ قداش:  -3
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ليتبادل ابلعملة، ولكن أمام النمو التجابي العام يف مطلع القرن العشرين بدأت جتابة الباعة 
 .م1144التجابية الصغرية يف عام  تصال وظهوب احملالتترتاجع ستيجة تطوب وسائل اإل ،املتجولون

( بقول : " أن Rajihستطاع قسم كبري منهم جتنب اإلفالس وهم من يصفهم باجيي  )اولقد 
بة واحلساب مما مسح اليت ترددت على املدابس الفرسسية كاست تعرف القراءة والكتااألفواج األوىل 

ن( ابإلستقراب بداية يف القرى املستوطنة، مث يف مدن هامة، وابلتايل منافسة و الباعة املتجولللقبائليني )
خاصة اجلزائر الباعة الذين سيتجولون يف كامل مشال إفريقيا  هؤوالءجتابة اليهود وبين ميزاب"، 

لذا  ،إسطالقة جديدة على الطرف اآلخر من حوض البحر األبيض املتوسط حيث سيعرفون ،وتوسس
كما ذكر   ،ن على اهلجرة العماليةو ن والسباقو ن اجلزائريو أول املهاجر  الءو هؤ أن يكون  ليس من الصدفة

( أن أولئك الباعة املتجولون سيوسعون سشاطاهتم يف املدن الساحلية Jon Morizotجان موبيزو) 
 .1مث إىل بلدان أبواب الغربية مث يندفعون حنو األمريكيتني وأسرتاليا

أي فئة أصحاب  ،ن ضمن الفئتني اللتان تشكالن طبقة التجابو الباعة املتجول وقد مت تصنيف
وابعة  ،والباعة املتجولني ،ومن جهة أخرى التجاب املتحركني ،والفنادق من جهةاملقاهي واملطاعم 
عة االب هؤوالءعمال  أصبح يدير حمل خردوات صغري، ومن ويُذكر أس  الذي جنح يف أ ،السلع البابيسية

ذين يوفرون هلم البضائع مقابل أسعاب ببح حمددة، املقاهي الان يعمل كوسيط بني أصحاب من ك
وإذا كان  ،الباعة مساب حركة معني وحمدد بشكل جيد هؤوالءومنهم من يوفرها لنفس  كما يتبع 

بعضهم يعمل منفردا فإن أغلبيتهم يعملون بشكل ترابطي، وعندما تضع جمموعة يدها على بعض 
 ضد تطلعات وأطماع جمموعات أخرى. دافع عنها بشراسةاألماكن ت

يشرتكون حبركيتهم القصوى، فيجتازون كل  ملتجولونوهكذا فإن ابعة األسواق والباعة ا
وضاعهم وتطلعاهتم فهم موزعون يتجاذهبم أداسيا على وسطهم املهاجر، وحبكم األوساط ويتعرفون مي

                                                           
ترمجة: د.ميشيل سطوف، املراجعة اللغوية:  مصادر الوطنية اجلزائرية إىل منابع الوطنية اجلزائرية " الشعبوية"، كمال بوقصة: - 1

 .143، 144م، ص ص 1441: صادق خبوش، داب القصبة للنشر، اجلزائر
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أهنم حبكم عالقتهم الوطيدة مع العاملني يشكلون أيضا عاملان: عامل بأس املال وعامل العمل، كما 
 .1وسطاء بائعني وهذا مايفسر أن كثريا منهم قد لعب دوبا هاما يف احلياة السياسية

إن هذه الفئة اإلجتماعية اليت تغفلها الدباسات بعض الشيء، البد أهنا إسرتعت إستباه 
حيث مل يفكر مناضلوا احلزب الشيوعي  األحزاب اليسابية خاصة منها احلزب الشيوعي الفرسسي،

الفرسسي أو مسؤولوا اهليئة الكولوسيالية يف احلزب، ابلعمل وسط هذه الفئة وإستخدامها بغم أن 
برانجمهم يف التحالفات كان قد إتسع حىت الربجوازية اجلزائرية، ابملقابل فإن جنم مشال إفريقيا مل يغفل 

الباعة املتجولني سيستدعون ملسؤوليات قيادية، حيث أن حيث أن كثريا من  ،هذا البعد السياسي
( شابع أودينو أشابت إىل أن مصايل Slotfomيف واثئق سلوتفوم )تقابير اإلستخبابات األمنية 

احلاج وباجف بلقاسم أعضاء القيادة الوطنية للنجم كان أن مابسا مهنة ابئع متجول وابئع يف 
 .2القيادة الثاسية للنجم أن مابس هذه املهنة أمثال أمحد حيياوياألسواق، وهناك أيضا من أعضاء 

وقد كان معظم املنخرطني يف جنم مشال إفريقيا من التجاب والباعة املتجولون وميثل اجلدول أهم 
 :3األعمال اليت مابسها قادة جنم مشال إفريقيا يف فرسسا

 مسقط الرأس املهنة اإلسم واللقب
 غليزان اتجر احلاج علي عبد القادب

 البليدة إصالح املعابج شبيلة اجليالين
 أببعاء إيراثن )سيدي عيش( عامل  سي اجليالين حممد السعيد

 األصنام مسؤول سقايب معروف حممد
 األغواط معطوب حرب قدوب فاب
 بين عباس عامل سعدون 

                                                           
 .141، 140املرجع السابق، ص ص كمال بوقصة: -1
 .114 ،143املرجع سفس ، ص ص -2
للنشر والتوزيع، اجلزائر: الشركة الوطنية  م،9111-م9191احلركة اإلستقاللية يف اجلزائر مابني احلربني حممد قناسش:-3

 .33، 31ص ص م، 1161
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 بين عباس عامل مقروش
 العلمة أو اخلروب طالب كتاب عبد الرمحان السبيت
 عني احلمام  معطوب حرب آيت طودبت 
 األببعاء انيت إيراثن معطوب عمل إيفوب حممد
 بوسعادة عامل قاسدي صاحل

 خنشلة عامل بزقي
 جيجل مصنع املرتو بوطويل

فيقول عبد احلميد زوزو وحمفوظ قداش الذين ذكرا أس  من  أما عن احلاج علي عبد القادب
احلاج فيعتربه غليزاسيا ومعسكراي يف آن معا علما أن املدينتني ، أما مصايل مواليد مدينة معسكر

كما كان متزوجا من فرسسية وقد حصل  2، وهو من دواب سعادة فرقة أوالد سيدي ويس1متجاوبتني
حيث كان ميتلك حمال لبيع اخلردة يقع  م1111ماي  11على اجلنسية مبحض إبادت ، مبوجب مرسوم 

مث  L'arbre-see( كان يسكن يف شابع Samaritaine)السامابيتانب املخازن الكربى يف قر 
 .4، وقد كان كثري اإلسشغال ابلثراء الربجوازي3( Brunoyإستقل إىل برينوي )

للعمل يف فرسسا يف معامل السالح، كما يقولون  كما أن أكلي ابسون الذي تعاقد مع اجليش
 .5م1112مث عمل يف معامل السكر مث معمل بوسو مث إستقر يف اببيس كخضاب متنقل بعد سنة 

                                                           
- قرب غليزان عمالة وهران القدمية، أسظر: م بسيدي سسعادة البلدية القدمية كليشان املطمر1663ديسمرب  13ولد يوم 

 .(00، املرجع السابق، صمعجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين) عبد الكرمي بوصفصاف... وآخرون: 
 .113، 111املرجع السابق، ص ص  اجلزائري ،حزب الشعب أمحد اخلطيب:  - 1
م، 1441 وان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر:يد ،م9111-م9199جنم الشمال اإلفريقي حممد قناسش، حمفوظ قداش:  - 2

 .31ص
 .113املرجع السابق، ص، حزب الشعب اجلزائريأمحد اخلطيب:  -3
 .132السابق، ص املرجع اتريخ اجلزائر املعاصرة،شابل بوبري آجرون:  -4
 .31السابق، ص املصدب ذكراييت مع مشاهري الكفاح، حممد قناسش:-5
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، كما عمل السي اجلياليل 1فقد عمل يف صياسة املصاعد الكهرابئية ،أما عن اجلياليل شبيلة
مل مع احلاج علي عبد القادب يف دكاس  مث ع ،حممد السعيد مفصال يف اخلياطة عند بون مابشي

 .2اخلاص وعمل أيضا عند دوالهي صاحب السيابات
ومما سبق كان أغلب العمال الذين ينتقلون من مكان إىل آخر حبثا عن العمل، وهلذا وحبكم البنية 

 .3اإلجتماعية ألعضائ  من عمال كادحني فقد إهتم النجم ابملطالبة بتحسني األوضاع اإلجتماعية
 طبقة املثقفني:

( أس  ال ميكن فصل املعرفة وإن تعددت George Girvitchيذكر جوبج غريفيتش )
اإلسهام احلقيقي ، وابلتايل 4أشكاهلا العلمية والفلسفية واألدبية عن األطر اإلجتماعية اليت تنتمي إليها

املثقفة قد تركت أبض ، خاصة وأن هذه النخبة 5تشكيل أفكاب هذه النخبة  الذي أدى إىلللمجتمع 
 الوطن إىل فرسسا.

الفئة اإلجتماعية الثاسية واألكثر تناقضا يف ) أصحاب املهن احلرة والطلبة ( عترب فئة املثقفني ت
، إال أن هذه الفئة مل حتظ بنفس مقداب 6بغم عددهم الطفيف يف بداية القرن العشريناملهجر 

العمالية واهلجرة العائلية، فعدد األحباث واملنشوبات  اإلهتمام العلمي واإلعالمي الذي القت  اهلجرة
( حول Guy Birvelyحول هذه اهلجرة قليلة ولعل أمهها البحث املنشوب الذي قام ب  قي بريفلي)

 .7م1131ولغاية  م1661بة اجلزائريني يف اجلامعات الفرسسية من لالط

                                                           
 .131ص املرجع السابق، عب اجلزائري،حزب الشأمحد اخلطيب:  - 1
 .21صاملصدب السابق،  ،م 9111-م9199جنم الشمال اإلفريقي حممد قناسش، حمفوظ قداش:  -2
 .141 ،131ص ص  املرجع السابق، ،عب اجلزائريحزب الشأمحد اخلطيب:  -3
  .161م، ص1161، ترمجة: أمحد عاطف فؤاد، داب املعرفة، القاهرة: املثقفون والسياسةبرمي بوبريت:  -4
اجلامعية، اجلزائر، ديوان املطبوعات  ترمجة: فيصل عباس، اتريخ اجلزائر احلديث دراسة سوسيولوجية ،عبد القادب جغلول:  -5
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وقد متيزت هذه الفئة مبيزة املعرفةيف وسط جمتمع سادت في  األمية كما متيزوا بتمزقهم كوهنم 
الذين إستطاعوا  هؤوالءقائمني بني ثقافتني وعاملني وحضابتني هذا التمزق سيكون أشد أملا لدى 

 Guyعلى حد قول قي بريفلي)يف اجلزائر ، وقد كاست العنصرية الفرسسية اهلجرة إىل فرسسا
Birvely سبب من أسباب هجرة الطلبة اجلزائريني حنو فرسسا، كما أهنم حاولوا اإلبتعاد عن اجلزائر )

 .1ليتمكنوا من التعرف على فرسسا بعيدا عن املواقف واألفكاب اجلاهزة اليت غالبا مامتيز فرسسيي اجلزائر
تابعة دباستهم يف أيتون ملهذه الطبقة اليت متثل صغاب املوظفني يف فرسسا )بلدايت وبريد( 

، ومل تكن هجرة أولئك 2وليون( -غروسوبل -طولون -أكس -موسبلي  -) اببيسجامعات فرسسا 
الطلبة تندبج ضمن سياسة تعليمية مقصودة، بل كاست ستيجة إدباك عدد من الفئات اإلجتماعية 

أن التعليم هو وسيلة للمطالبة ابحلقوق واملساواة. ومل تكن هذه الفئات ممثلة لطبقات معينة  ،اجلزائرية
فخالفا ما قد يتبادب إىل ، اجلزائري اجملتمعن إىل خمتلف فئات بل أن الطلبة املهاجرين كاسوا ينتمو 

دباستهم يف جامعة اجلزائر  الطلبة اجلزائريني مثل زمالئهم الذين بقوا يف اجلزائر ملزاولة هؤوالءالذهن فإن 
تعماب، إذ كما يقول فرحات عباس فإن ال ينتمون كلهم إىل الطبقات الثرية والطبقات املوالية لإلس

وال ينتمون إىل طبقة  اجلزائرغالبية الطلبة اجلزائريني الذين كاسوا يتابعون تعليمهم اجلامعي هم من أبناء 
اجلزائري يف جممل  وأن اجملتمع ينتمون إىل عائالهتم بل إىل  معينة، حيث يقول أن الطلبة اجلزائريني ال

وإمنا سامهت يف تكوين خنبة هي يف املوابد اليت مسحت هلم مبواصلة التعليم مل تنتج متايزا إجتماعيا 
بب الرئيسئ هو أن معظم الطلبة هم من أبناء الفقراء ومن سخدمة كل الفئات ويل فئة معينة، وال

من عائالت ميسوبة احلال ولكن ليس من عائالت ثرية كما يذكر ذلك فرحات عائالت بيفية أو 
 .3عباس

                                                           
 .114املرجع السابق، ص كمال بوقصة:  -1
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حسب تنوع اإلحنداب اإلجتماعي للطلبة اجلزائريني الدابسني يف فرسسا  وقد ذكر فرحات عباس  
واليت تبني أن العائالت كاست تعلم أبنائها ليس  ،املالحظات اليت سجلها املسؤولون الفرسسيون

للسماح ألبنائها إبستخالفها  ،ى مكاستها بل كاست تكتفي ابلتعليم الثاسوي واإلبتدائيللمحافظة عل
يف مناصبها، وهو ضمان لتواجدها يف اإلدابة وليس وسيلة لتغيري مكاستها يف اجملتمع، ويذهب 

الشريف بن حبليس وهو من اجلامعيني اجلزائريني األوائل إىل بعد من ذلك يف وصف  لعدم وعي 
اليت أطلق علي  إسم والد البالد أبمهية التعليم العصري حيث أبجع توقف  ،التقليدية الطبقات

ت واسغالق القياد والبشاغاارب العاملية األوىل إىل خالل مرحلة ماقبل احل ،التمدبس لدى اجلزائريني
اليت حتصلوا عليها بتعاملهم مع اإلستعماب الفرسسي وإىل غطرستهم وكسلهم يف  ،واآلغات على املزااي

لتغيري وضعيتها  الوقت الذي ظهرت لدى العديد من عائالت الطبقة املتوسطة وحىت الفقرية إبادة قوية
وهذا ماسجل  أحد القادة ابإلعتماد على توفري ألبنائها شروط مواصلة التعليم يف اجلامعات 

( حيث ذكر بعبابات بسيطة Colonel Schoen)  الفرسسيني وهو الكولوسيل شوانالعسكريني
التحوالت العميقة اليت شهدهتا البنية الفكرية للعديد من الطبقات واليت استجت بدوبها تغيريات على 

 مستوى الرتكيبة ابلتمييز بني ثالث فئات:
املقاولني والتجاب ومالكي العقابات فئة أوىل ميكن إعتبابها مبثابة طبقة برجوازية، تتكون من  -1

واألباضي وتتميز عائالت هذه الطبقات بتشجيع تعليم أبنائها يف الفروع والتخصصات اليت 
تسمح ابحملافظة على مكاستها اإلجتماعية وهذا مايفسر سوعا ما ضعف تواجد أبنائها يف 

 التعليم العايل.
زية اإلدابية والنخب الوسطية ومن بعض فئة اثسية واسعة وغري متجاسسة متكوسة من الربجوا -1

األعوان املتعاملني مع اإلدابة اإلستعمابية. ويعتمد أفرادها على التعليم كوسيلة لإلبتقاء يف 
سلم التدبج اإلجتماعي وهذا مايفسر تفضيل التخصصات اجلامعية اليت تسمح مبمابسة مهن 

 حرة ابلدبجة األوىل ومهن إدابية ابلدبجة الثاسية.
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فئة اثلثة متكوسة من الطبقات الفقرية ومن العمال األجراء والفالحني واملالكني الصغاب ومن  -3
أمهية التعليم بشكل عام والتعليم اجلامعي بشكل خاص يف تغيري بني هذه الفئة اليت أدبكت 

 .1وضعيتها اإلجتماعية 
د من الباحثني ويف ظل هذا التهيكل للمواقف اإلجتماعية فإن األطروحة اليت عرضها عدي

هذه األطروحة اليت عرب عنها أحد  ،بشأن اإلحنداب الشعيب للطلبة اجلزائريني يف اجلامعات الفرسسية
والذي  ،املفكرين الشيوعيني اجلزائريني وهو أمحد إينال الذي ينحدب من عائلة فقرية من مدينة تلمسان

لينضم  ،احلرب التحريرية الكربى إستطاع أن يتحصل على شهادة الليساسس يف التابيخ قبل إسدالع
إىل الثوبة ويتعرض إىل أبشع أسواع التعذيب بعد إلقاء القبض علي ، وميكن التحقق من هذه األطروحة 

كماهي وابدة يف من خالل فحص البياانت املتوفرة حول اإلحنداب اإلجتماعي للطلبة اجلزائريني  
من الطلبة املسلمني ينتمون إىل  21والذي بيت ان  م1114الذي صدب عام التحقيق اإلجتماعي 

العائالت الثرية  من 12ووسط متواضع) من املالكني الصغاب واملوظفني والتجاب الصغاب ( 
والربجوازية الوسطى املكوسة من األساتذة واحملامني واألطباء وسفس النتيجة تقريبا توصلت إليها سرب 

من  32جبامعة اجلزائر حيث تبني أن  م1110ال إفريقيا سنة قامت ب  مجعية الطلبة املسلمني لشم
ينتمون إىل  11الطلبة املسلمني هبذه اجلامعة ينتمون إىل عائالت احلرفيني والتجاب الصغاب، 

ينتمون إىل  1وينتمون إىل عائالت املستثمرين الفالحيني  11وعائالت فئة املوظفني 
من عائالت  2وعائالت العمال  من6واملهن احلرة من عائالت  6واملستخدمني اإلدابيني 

  .2ينتمون إىل عائالت ال ينتمي أبابهبا إىل مهنة معينة 6واملالك 
وإلثراء التحليل السابق حول املساب اجلامعي واإلجتماعي بفرسسا والذي سلك  معظم الطلبة 

 م1110اجلزائريني يف طرقهم لتحويل وعيهم الوطين إىل ممابسة سياسة فعالة يف احلركة الوطنية قبل 
قتحموا احلياة اهم أحد الطلبة اجلزائريني الذين إبعتباب  ،قرتح تناول شخصية الدكتوب مجال الدين دبدوبأ
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وهو من املناضلني يف صفوف جنم مشال إفريقيا  ر،ية حتت أتثري ظروف إقامت  ابملهجالسياسية والوطن
عودت  إىل الوطن كان مسابه اإلجتماعي  ولغاية 1142وحزب الشعب اجلزائري، ولد بعنابة يف 

ي واإلهتمام أبموبه منوذجيا لتكوين وعي وطين يف ظروف إجتماعية هي األسسب للوالء اإلستعماب 
الشخصية من اإلسشغال مبحاببة اإلستعماب الفرسسي، وقد كان والده قاض يف حمكمة أما مجال دبدوب 

فلم يكن ذلك  ،جعلة ينتقل إىل فرسسافكان متفوقا يف دباست  ويف لعب  كرة القدم وهو الطريق الذي 
بيد "ستدعي إلخنراط يف اندي ا حيث ،تسمح ل  بتحقيق هذا املشروعستيجة إمتالك والده ألموال 

ساب رايضية، ولكن هذا األخري فضل إكتالبابيسي لإلستفادة من مؤهالت  ال (Red Star" )ستاب
خنرط يف اى اللعب يف مالعب كرة القدم، مث املعابف ومواصلة الدباسة يف ميدان جراحة األسنان عل
  .1اجلزائريةصفوف جنم مشال إفريقيا من أجل الدفاع عن القضية 

 ،ومهما كاست قلة عددهم إال أن الطلبة املثقفني اجلزائريني كًوسوا جالية مهاجرة بفيعة القدب
ت بدوبها إبستاج بعض املالمح الثقافية للبلد األصلي، ويف واقع األمر أن هذه اجلالية املثقفة وقد متيز 

وهذا الشيء مييزها وجيعلها خمتلفة عن اهلجرة العمالية يف  ،إمنا تعيش يف املنفى حالة من التمزق املزدوج
الشروط احلياتية يف املهجر فقد  ياة الفرسسية احلقيقية، أمافهي معزولة عن احل فرسسا كما يف وجداهنا

ختلفت من طالب إىل آخر حسب وضع  ما إذا كان ممنوحا أوحمميا من اإلدابة، أو إبن عائلة ا
سيني وحسب منبت  ويسر عائلت ، وبمبا كاست هده الفئة األخرية هي اليت ميسوبة ومقربة من الفرس

كما تعاين    ،تعتقد أن حياهتا الطالبية متواضعة والتسمح هلا ابلتربجز حسب كلمة صحيفة "القدير"
 .2كذلك مصاعب مادية وأخرى سكنية وذلك لرفض الفرسسيني أتجري مساكنهم للطلبة 

فيعودون للبالد  ،خاصة العمال منهمبني اجلزائر وفرسسا دائمة املهاجرين  الءو هؤ وكاست حركة 
لتفقد عائالهتم مث يعودون ملراكز عملهم بينما كان البعض اآلخر يستقر يف فرسسا ويتزوج من فرسسيات 

                                                           
 .20، 21، ص صاملرجع السابقابي ...وآخرون: جياليل ص -1
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شيط تلعب دوبا يف تن،حيث أن وضعية العزوبية 1وهذا ماحدث ملعظم مؤسسي جنم مشال إفريقيا
، وأن هذه العزوبية تشكل هلذه الشبيبة سوعا من اإلستعداد للذهاب حنو العائلية–التضامنات العرقية 

اآلخر، وللبحث عن كسر طوق العزلة ويبقى هذا صحيحا بشكل خاص فيما يعين العالقات بني 
 34444إىل  14444( أن من Montagneي  )والفتيات الفرسسيات فيذكر موستاسيالشباب اجلزائري 
ل الزجيات املعقودة مع األبوبيات، ومع غض سنة بفض 11إستقروا يف املرتوبول منذ من اجلزائريني قد 

النظر عن واقع اخللط القائم بني األبوبية والفرسسية يف التحقيقات اإلحصائية القليلة املتوفرة حول هذا 
أن احلركة بني اجلزائر  احلقو  ، حيث كاست أغلب الزجيات من أبوبيات ال من فرسسيات2املوضوع

فالعمال  ،كما أهنا حافظت على الروابط مع مواطنهم،3وفرسسا كاست توفر للعائد شيئا من اجلاه
اجلزائريون يف فرسسا سيشكلون منذ ميالد احلركة الوطنية بل حىت قبل ذلك صوت مطالب وسضاالت 

 .4قصى زاوية من ببوع اجلزائرإىل أ ،وشعاباهتا ،ودعاايهتا ،األحزاب السياسية عرب سشر أصدائها
 خامتة الفصل:

مما سبق يتضح لنا تنوع وإختالف اإلحنداب اإلجتماعي لقادة احلركة الوطنية عموما وحىت  
إختالف تكوينهم اإلجتماعي يف احلزب الواحد، وكان أتثري الوسط اإلجتماعي متباينا على األفراد 

 وميوهلم السياسي خاصة.
إىل أن أغلب زعماء اجلمعية من الطبقة الثرية صاحبة اجلاه مثل الشيخ حممد  توصلتكما  

ذا ال مينع ، وهخري الدين وغريه من الذين ينتمون إىل األسر العريقة وهلا مكاستها يف اإلدابة الفرسسية 
 قية قادة اجلمعية إىل خمتلف الطبقات اإلجتماعية كالطبقة املتوسطة أمثال حممد البشريبإستماء 

 ومبابك امليلي وآخرون. اإلبراهيمي والطبقات الفقرية أمثال العريب التبسي والطيب العقيب

                                                           
 .66املرجع السابق، ص عب اجلزائري،حزب الش أمحد اخلطيب:-1
 .110صمال بوقصة: املرجع السابق، ك  -2
 .632السابق، ص املرجع اتريخ اجلزائر املعاصرة،شابل بوبري آجرون:  -3
 .131صكمال بوقصة: املرجع السابق،  -4
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أما أعضاء حزب النجم وقادت  فقد كاسوا من أوساط إجتماعية متواضعة والدليل على ذلك 
عن لقمة العيش. كان معظمهم من التجاب كما سبقت  اسوا عماال مغرتبني يف فرسسا يبحثونأهنم ك

اإلشابة إلي  آسفا لكن ظروف العمل يف فرسسا كاست أحسن منها يف اجلزائر خاصة يف األجوب 
تقراب يف فرسسا بشكل وحقوقهم يف ميدان العمل فساعدهم ذلك على حتسني مستواهم املعيشي واإلس

 .هنائي
لعمال الفرسسيني يف املصاسع وإحتكاكهم مبختلف شرائح كما أن إحتكاك العمال اجلزائريني اب

اجملتمع األبويب فقد تزايد لديهم الوعي السياسي الذي كاست ستائج  واضحة من خالل التنظيمات 
كما ال سنس أن أغلبية قادة النجم قد تزوج بفرسسيات قصد واألحزاب اليت تشكلت يف فرسسا،  

 ميوالهتم السياسية اإلستقاللية.على وبغم ذلك مل يكن ذلك ليؤثر  اإلستقراب
عكس النخبة املثقفة أو الشبان اجلزائريني  الذين كان معظمهم ينتمي إىل الطبقة الثرية امثال 
بن جلول وآخرون، حيث يرى أحد الباحثني أن الثراء أكرب عامل تقابب بني بعض العلماء والنخبة 

خمتلفة متاما فالعلماء قد سشأوا سشأة عربية  من حيث الطبقات اإلجتماعية، أما عن طبائعهما فهي
كما قلدوهم يف كثري من   ،وتطبعوا بطباع فرسسيةعكس النخبة الذين عاشوا مع اجملموعة األبوبية  ،حبثة

أن بعضهم قد تزوج من فرسسيات وأجنبوا ذبية  مظاهر احلياة اليومية كاملأكل واملشرب وامللبس، بل
بوبية، ويف ذلك يقول الصحفي الشاعر األمني العمودي يف ولد الدكتوب خمتلطة دماؤها بني العربية واأل

 سعدان وهو من النخبة )من زوجت  الفرسسية(: 
 حيوا الطبيب والتنسوا قرينت                      فهو سليمان واملدام بلـــــــقيس 

 تنـــــــــــازع العرب في  والفرسسيسل  غـــــــــــالم أطال هللا مدتــــــــــ                       

 1ال تعذلوه إذا ماخــــــان مـــــــلت                      فنصف  صاحل والنصف موبيس 

                                                           
وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى دراسة اترخيية وإيديولوجية  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريةعبد الكرمي بوصفصاف:  -1

 .301ص ، املرجع السابق، مقارنة
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 ربيا أصيال ابملعىن الدقيق للكلمةإذن فطبائع العلماء وتكوينهم الشخصي واإلجتماعي كان ع
لك ستيجة التباين الثقايف الصابخ بني وذ ،يف حني كاست طبائع النخبة وتكوينها عكس ذلك متاما

إقتضت  ظروف الكفاح ضد العدو  ،اجملموعتني وما التقابب الذي كان بينهما إال تكتيكا ظاهراي
 املشرتك.

وكاسوا عماال  أما عن أعضاء احلزب الشيوعي فكلهم كاسوا من الطبقات الفقرية واملتوسطة 
 ة إىل أن بعضهم كان من الفرسسيني.إلضافكادحني يسعون لتغيري جمرى السياسة الفرسسية، اب
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 الفصل الثالث:

 التكوين الثقايف ألبررز قادة احلركة الوطنية
 أتثري الثقافة العربية على القادة السياسيني املبحث األول:

 أتثري الثقافة الفرنسية على القادة السياسيني املبحث الثاين:

بني التقاليد الوطنية والتأثريات قادة احلركة الوطنية  الثالث:املبحث 
 الفرنسية

 خامتة الفصــــــــــــل
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 الفصل الثالث:
 التكوين الثقايف ألبرز قادة احلركة الوطنية

عن  مع إعطاء مناذج ،للقادة السياسيني التكوين اإلجتماعي احلديث عن سبق يف الفصل الثاين
الرتبية هي أوىل  تبقىذلك  رغمالسياسي، و  ميوهلمت ظروفهم اإلجتماعية على القادة وكيف أثر أسر 

وهو أحد قادة الثورة الفرنسية، ( Danton)  دانتون حتياجات أي شعب بعد اخلبز كما صرح بذلكإ
طاملا اندت حبق الشعب يف الرتبية والتعليم،  وهي اليت ؟يف اجلزائر فرنسا عن هذا املبدأ لكن هل ختلت

وبدأ األعيان  ،املسيحينيتهت املقاطعة اجلزائرية ملدرسة العاملية األوىل، حيث اناية احلرب ة بعد هنصوخا
بل يف خمتلف القطر بالد القبائل ليس فقط يف "املدارس، املدارس" ـبن ينادون بصوت عال واملنتخبو 

)اليهم(  ابلفرنسية الذين كانوا يقولون:" علموا أطفالنا، ابلعربية أو ، أنفسهماجلزائري حىت التقليديني
فرنسا حيث كان يردد املعمرون:" إذا "، وألسباب سياسية ومالية مل تستجب لذلك ولكن علموهم

اليد ؟ أين سنبحث عن فكيف سيكون حال مزارعنا ،أرادت فرنسا الذهاب بعيدا يف تعليم األهايل
 .1العاملة الفالحية؟"

يف الفصل األول،  سلف الذكر ماك ة الثقافية يف اجلزائر كانت صعبةيتضح لنا أن احليا هناو 
ونشاطات فكرية يف  البوادر اليت جتلت يف بداية األمر يف شكل جهود فردية سيعاجل هذا الفصل:هلذا و 

يف أعماق اجلزائريني األحرار  عيشقة الوعي الوطين الذي ظل يكانت جتسد حقيميادين خمتلفة، واليت  
كما كانت تعرب عن حقيقة تتوقف إال بعد إجالئه من البالد،   نمقاومة العدو احملتل ال ميكنها أ أن وهو

وهي أن تعبئة اإلنسان الذي هو أساس املعركة النضالية وإعداد املناخ الفكري الذي يغذي  ،أخرى
وهكذا تلتف اجلماهري حول املعركة ويضمن  ،ويوفر األرضية الصلبة اليت تنطلق منها املعركة ،وعيه

 .2عدة هذه املواجهة وثقافيا وسياسيا فيكونونفكراي إبعدادهم  جناحها
                                                           

 .968السابق، صاملرجع  اتريخ اجلزائر املعاصرة،شارل روبري آجرون: -1
 لطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر:شركة دار األمة ل إمام اجلزائر: عبد احلميد بن ابديس،عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: -2

 .02م، ص0202
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 بوجود اإلستعمار يف بعض البلدان ،ميالديالقرن التاسع عشر  النصف الثاين منفرتة  متًيزت
سياسيا،  يف هذه البلدان من قبل يدا مل يكن له نظريخلق واقعا جد والذي ،الميةالعربية واإلس

: اء احلضارة الغربية الوافدة إىل ثالث تياراتخنبه إز اجملتمع و نقسمت طالئع اوقد  ،إجتماعيا وثقافياو 
مع عدم  ،رةفتحني على احلضاوهم الذين عرفوا ابإلصالحيني املت ،اجملددونالرافضون و و بهرون، نامل

رأينا الفريقني السابقني : "1الدين اإلسالمي احلنيف، يقول األستاذ شايف عكاشةالتفريط مبا جاء به 
اضي يرتشف امالة أسالفه، يف أمهل حياة العصر وعاد إىل امل :، فاألولطإلفراط والتفر خضعا مليزان ا

 بسيطة يتجلى لنا  ةومبقارن ،أمهل الفريق الثاين ماضي أجماده وإنكب يرتشف امالة أسياده الغربينيحني 
ووثب  ،عيش على أطالل احلضارة اإلسالميةفاألول عاد لي ،كال الفريقني ظل يعيش على اهلامشأن  

 ."الثاين إىل هامش احلضارة الغربية
مدى أتثرهم ابلثقافتني و  ،هلذا سيتناول الفصل الثالث التكوين الثقايف ألبرز قادة احلركة الوطنية

غتني واحلضارتني ولكن لالفرنسي، خاصة وأهنم بدأوا يقارنون بني ال الغربية والعربية يف ظل اإلستعمار
بدا للبعض منهم أبن الفصحى قد فقدت مكانتها واحدة على األخرى، وكما  دون أن يفضلوا إختيار

األخص يف جمال التعامل اإلجتماعي، فبدأ البعض يفكر يف تعليم أبنائهم ابللغة وعلى  ،يف جماالت كثرية
ومالبث الشعب  مازالوا متمسكني بلغتهم القومية هنمعد أن فرض الواقع عليهم ذلك رغم أب ،الفرنسية

خذ يعترب اللغة الفرنسية لغة الدنيا، على عكس العربية اليت أصبحت لغة السمو الروحي يف اآلخرة أن أ
 .2متمسكني بذلك ابلطابع الديين

، حبكم املرتبة اإلجتماعية والوسط املثقفني والسياسيني الذين كانواينبغي اإلقرار بوجود ثلة من 
كانوا معروفني ابحنيازهم للغة الفرنسية ومافيها من قيم وأفكار عتنقوها  ، واملثل العليا اليت اي عاشوا فيهالذ

أن القومية الطالئعية اليت   ساليب يف التعبري، كمابل كذلك مافيها من قيم وأحاسيس ونظرايت اترخيية وأ
هذه  –وعي وتفكري بدون –، قاومت بصور تلقائية أمرها تنتمي إىل الطبقة الكادحة كانت يف بداية

                                                           
 .73كمال عجايل: املرجع السابق، ص- 1
 .272، 208 مصطفى األشرف: املرجع السابق، ص ص -2



 ث                                                           التكوين الثقايف ألبرز قادة احلركة الوطنية        الفصل الثال

 

 
117 

إىل  ومن هنا يظهر تشددها ،يف البوتقة الفرنسيةا بلغ اإلحنياز للفرنسية درجة الذوابن السيطرة عندم
 .1، فأخذت تنادي بشعارات قومية أو روحية ملقاومة أثر الفرنسيةاحلدودأقصى 

لقد أثر التعليم بشقيه العريب اإلسالمي، واألرويب الغريب يف تكوين جيل جديد مثقف وواعي 
يف امليادين اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والثقافية  ،اجلزائرياجملتمع الذي أصبح حيس مبعاانة 

 : املبحث األول بعنوانحثابثالثة مالفصل هذا  قد تناولف وهلنا، 2وابلقهر اإلستعماري املسلط عليهم
أتثري الثقافة الفرنسية  املبحث الثاين:، أما أتثري الثقافة العربية اإلسالمية على أبرز القادة السياسيني

الوطنية  قادة احلركة الوطنية بني القيم: غربية على أبرز القادة السياسيني، ويكون املبحث الثالث بعنوانال
 والتأثريات الفرنسية.

 املبحث األول:

 أتثري الثقافة العربية اإلسالمية على القادة السياسيني 
دينيا وثقافيا  ، فكان عليه أن يرابطمع مطلع القرن العشرين اجلزائريتغري أسلوب كفاح الشعب 

أن سياسة فرنسا يف اجلزائر ويف مشال إفريقيا قد متًيزت  واحلق، 3ملقاومة اإلستعمار الفرنسيوسياسيا 
بعقدة نفسية إجتاه احلركة العربية يف بلدان املشرق العريب وشعرت أن أهم رابط يربط بني املنطقتني هو 

والدين  هتمت ابللغة والثقافة العربيةاجلزائرية إىل املشرق واالطبقة املثقفة بعض اللغة، فاجتهت أنظار 
 .4اإلسالمي

وكيف  : كيف أثرت الثقافة العربية يف القادة السياسيني؟ هلذا ستكون إشكالية املبحث األول
 كان التكوين الثقايف العريب ألبرز زعماء التيارات السياسية يف اجلزائر يف الفرتة املدروسة؟

                                                           
 .203، 206 ص ص مصطفى األشرف: املرجع السابق، -1
دار البصائر، اجلزائر:  م(،9191-م9191اإلجتاه اليميين يف احلركة الوطنية اجلزائرية من خالل نصوصه)حيي بوعزيز: -2

  .00م، ص0228
مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى "دراسة اترخيية وإيديولوجية عبد الكرمي بوصفصاف:  -3

 .55رجع السابق، ص، املمقارنة"
  .725، 722صص املرجع السابق،  م،9191-م9181السياسة الفرنسية يف اجلزائر من  جالل حيي:-4
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ستوىل حيث ا ،بداية اإلحتاللاإلسالمية منذ ضارة العربية مت عزل اللغة العربية اليت تعترب رمز احل 
للتعليم، كما هدموا املساجد واملدارس التابعة هلا  األوقاف اليت كانت املورد األساسهذا األخري على 

 وحىتتااب عن الرتاث العريب اإلسالمي ك وكادت اجلزائر ال جتد فيها من يقرأ ،وتوقف التعليم ابلعربية
وأصبحت مكاان  طالتها آايدي اإلستعمار الفرنسيللغة العربية معقل آخر  اليت كانت ،الزوااي الصوفية

يف حماولة الوصول إليها، الفرنسيون فقد فشل  الزوااي اليت كانت يف اجلنوبإال ، 1لنشر البدع واخلرافات
 اب الزوااي الدينية.و بأوأمام هذه الوضعية املزرية مل يبق أمام اجلزائريني الراغبني يف الدراسة إال أن يطرقوا 

 :األحزاب السياسية قادةعلى  الزوااي الدينيةأتثري 

تمع املغريب يف القرن على الفكر اإلسالمي واجملاملرابطني زوااي لقد سيطرت الطرق الصوفية و  
وعدد  ،زاوية  يف اجلزائر ثالامئة وتسع وأربعنيلة، فبلغ عدد الزواايسيطرة مذه التاسع عشر ميالدي

ساد اجلمود يف معظمها، فأصبح إذا ُسئل أحدهم عن مئتان ومخسة وتسعون ألف واليت اإلخوان فيها 
حاله أجاب: "أنكل لقوت ونستىن املوت"، وهذه الظاهرة اإلجتماعية أدت إىل تعطيل الفكر وشل 

   .2مجيع الطاقات اإلجتماعية األخرى
أشياء كثرية كمحاولتها  الغموض ولقد نسبت هلام الزوااي لفرتات طويلة أحاط مبفهو وهكذا   

الزوااي ...، والواقع أن ابلكرامات وتقديس األولياء والشيوخ ختذير اجملتمع ونشر البدع واخلرافات واإلميان
شرتطت حيث ا القسم األول الذي طالته يد اإلستعمار،قسمت إىل قسمني: الدينية يف اجلزائر قد ان

فيصبح الطلبة   ،دون تفسريمي والعلوم الدينية السلطات الفرنسية على بعضها تدريس القرآن الكر 
لزردات والوعدات والذابئح وإقامة الوالئم، والدعاء وكانت تقام ا ،ال يفهمونو كالببغاوات حيفظون 

وقد   ،3العاقر، وعودة املهاجر...هبة البنني والبنات وشفاء و  للشيخ طالبني منه الرضا، وشفاء املرضى
طلب أن " باالة ملا جيري يف احلياة الدنيا، رغموالزوااي مييلون إىل الالمالطرق الء من رجال و كان هؤ 

                                                           
  .062، ص5ج، أحباث وآراء يف اتريخ اجلزائرأبو القاسم سعد هللا:  -1
 .09م، ص0869، دار ومكتبة الشركة اجلزائرية، 0، ط20اجمللد آاثر إبن ابديس، عمار طاليب:- 2
 .073، 076عمار قليل: املرجع السابق، ص -3
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العزوف و طر السماء ذهبا، وقد نشأ عن ذلك التواكل وإنتظار أن مت وحدها مذموم يف اإلسالم"،اآلخرة 
والغريب أن  ،زائر قادر هو وحده على إخراجهعن قضااي الوطن، وأن هللا الذي جاء ابحملتلني إىل اجل

إال يف القرن العشرين فاملتصوفة السابقون هم من كانوا يشعلون  مل تنتشر ،ستسالميةه األفكار اإلهذ
أما القسم ، 1الفرنسينيضد احملتلني كاإلسبان و رك الشرسة افتيل احلروب، ويعبؤون اجليوش وخيوضون املع

على مكارم ويقوم  ،العقيدة والعادات اإلسالمية األصيلة مبثابة خزان حيفظ كانفقد  الثاين من الزوااي 
، 2وكان شيوخها يعلمون اللغة العربية والدين اإلسالمي ومعامله جماان ،األخالق وغرسها يف اجليل اجلديد

حفظ هلذا  مسرية النهضة الوطنية مماوتشارك يف  ،هذه الزوااي تغالب املوج اإلستعماري اجلارفوبقيت 
والقادرية درقاوية تطاعت الطرق الصوفية التابعة للس، لقد اةواللغة العربيالوطن الدين اإلسالمي 

لنوع ديين، ومل متر فرتة طويلة حىت أصبحت اجلزائر تزخر هبذا ان تكون مركز إشعاع علمي و أ ،والرمحانية
بد الرمحان ابشتارزي يف قسنطينة، وزاوية صدوق يف شالطة ببالد القبائل، وزاوية عمن الزوااي مثل: زاوية 

 .3ببسكرة، وزاوية اهلامل ببوسعادة...وغريهاطولقة العثمانية 
آنذاك أمهية كبرية جدا  هلا تكانلكن  بعض الزوااي الدينية يف اجلزائر، رغم احلالة اليت آلت إليها 

املدن  موقع الزوااي البعيد عنتمثلت يف وإجتماعية وثقافية كبرية، أما الوظيفة الدينية ف وهلا وظيفة دينية
 يسمح ألتباعها أن يزاولوا حياة ى توفري اخللوة الروحية بشكلعل ساعدهاالذي وحياة الضوضاء، 

أماكن سامية  منظمة إبحكام، فكانت بذلك، وهكذا بلورت الزوااي حياة دينية مجاعية الروحية الطهارة
و إحساس ديين قوي من ابب احلرص الدائم على السمللروحانية اإلسالمية وقد سامهت يف إشاعة 

على  زوااي كمدارس تثابرال ما الوظيفة الثقافية فهو الدور الذي لعبته، أاألخالقي يف األوساط اإلسالمية
، لة تربية إسالمية تقوم على األخالق الساميةالقبيص القرآين وإعطاء أبناء رفة التامة ابلنبلوغ املع

                                                           
، سلسلة 0ج م( رصد لصور املقاومة يف النثر الفين،9191-م9181أدب املقاومة الوطنية يف اجلزائر)عبد املالك مراتض:  -1

والتوزيع، اجلزائر: عة والنشر م، دار هومة للطبا0852منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب
 .757، 750ص م، ص0228

 .073، 076صص عمار قليل: املرجع السابق، -2
 .060، 060صص جملة األمري عبد القادر، املرجع السابق،  الزوااي يف اجلزائر...وفريضة التعليم الغائية، جنيب بن خرية:-3
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مثل خمتصر الشيخ املصري خليل بن إسحاق  ،املصنفات القدمية للفقه املالكي ابإلضافة إىل دراسة
املعروف يف اجلزائر إبسم سيدي خليل، وهذا املصنف يشتمل على الطقوس  م0782تويف يف عام الذي 

لكن  وحياهتم الفردية واألسرية اإلجتماعية، ،واألحكام القضائية املفيدة للمسلمني ويف ممارستهم الدينية
كاهلامل قرب بوسعادة، اجلنوب  زوااي بعض ستثنينا  يف امليدان الثقايف حمدودا إن ابقى عمل الزواايي

نه مبقدوران للغة العربية ذات املستوى املعترب، فإ وبعض الزوااي القبائلية اليت كانت توفر يف الغالب تعليما
انهيك عن الدراسات العربية احلديثة،  ،هتم ابلدراسات األدبية الكالسيكيةمل يكن يالقول أن جلها 

ومن مث تعذر عليهم اإلطالع على التطور الفكري والديين للعامل العريب اإلسالمي، ذلك أن تكوينهم 
، التقليدي الصرف أبقاهم يف عامل قروي بسيط، لكنها رغم ذلك كان هلا دور إجتماعي ال يستهان به

جتماعية الضرورية القائمة على اإلحرتام والتسامح سكان األرايف واملدن األخالق اإلحيث لقنت 
تقوم به  ناس وآالمهم اجلسدية، وكان الدور الذيواملساواة، كما سامهت دائما يف ختفيف البؤس عن ال

الزاوية سواءا كان إجتماعيا أو ثقافيا مرهوان إىل حد بعيد بشخصية شيخها أو قائدها العادل، ولكن 
 1احلد من العدل والتقوى واإلخالص للوطن واجملتمع.لى نفس لألسف مل تكن كل الزوااي ع

)اإلصالحية( شرقي ونتيجة لتقوقع الزوااي على نفسها ورفضها لألفكار الدينية ذات املصدر امل
واملوسومة  ،الطوعي ابإلطار الضيق للكالسيكية البالية اوقبوهل ،ورفض األدب العريب احلديث

لدان وإبنكارهم كل قيمة تكوينية لألفكار العربية احلديثة بدعوى صدورها من ب ،ابخلصوصية احمللية
الذي شهده املشرق  الفكري تطورال رفضهمجسيما باملرابطون خطأ  تعتمد الوهابية، وهكذا إرتكب

العريب على يد املصلحني الكبار كالشيخ حممد عبد الوهاب والسيد مجال الدين األفغاين والشيخ حممد 
 شيئا فشيئا تقبل الناس فكرةلكن ، و والشخ رشيد رضا والشيخ عبد احلميد بن ابديس يف اجلزائرعبده 
ويعلنون عن إنتمائهم  ،يدعون إىل اإلنفتاح على العامل اإلسالمي املعاصر الحيني الذيناإلص هؤوالء

   .2سي والوطينوالشعور الديين ابلوعي السيا ،لألمة ويربطون اإلحياء الديين ببعث الثقافة العربية
                                                           

 .36، 32علي مراد: املرجع السابق، ص ص -1
 .38ص املرجع نفسه، -2
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م الروح العصامية اعدهتس ،جمموعة من املثقفني ابلعربيةورغم ذلك سامهت الزوااي يف تكوين 
كان الكثري من طالب هذه الزوااي ، و 1وصول إىل درجة كبرية من الثقافة العربيةوالتحدي من أجل ال

الصنف  مسمع ومرأى من شيوخهم عكس طلبة على ،ميارسون نشاطهم ضمن صفوف احلركة الوطنية
هذا النوع من األعمال  الذين كانوا حيظرون على طالهبم ،-الزوااي–للسلطات اإلستعمارية املوايل 

، ولكن بقيت الزوااي 2تبعد اإلنسان عن طلب اآلخرة ورمحتها ،السياسية حبجة أهنا أعمال دنيوية
ه قادة احلركة الوطنية وخاصة املثقفني ابلثقافة املنهل العلمي األول الذي اجته إلي والكتاتيب القرآنية هي

 .3العربية وعلى رأسهم رواد احلركة اإلصالحية
 بالد املشرق: عودة املثقفني اجلزائريني من

إنطالق ، رجييا بعددقد بدأ ينجلي ت ئرمنه اجلزاعانت اجلمود الفكري واإلجتماعي الذي كان  
شرق واملغرب عن طريق الصحافة املشرق العريب، وعودة اإلتصال الفكري بني امل منالعربية النهضة 

 والزيتونة يسافرون إىل القرويني ابملغرب األقصىكانوا لطلبة الذين  ، وعن طريق اواحلج والكتب واجملالت
من قبل السيد  م0986ابإلضافة إىل إنشاء املكتبة الثعالبية سنة صر للدراسة، اجلامع األزهر مبو  بتونس

فكانت  ،فيها الكثري من املؤلفات التارخيية والدينية ، ومطبعته اليت طبعقدور بن مراد الرتكي الرودوسي
 .4يف اجلزائر من أهم العوامل اليت أدت إىل وجود حركة علمية وثقافية وأدبيةهذه اإلتصاالت 

 يف املشرقإىل البلدان العربية واإلسالمية أن عددا كبريا من اجلزائريني هاجروا  سبق الذكروكما 
طبقات خمتلفة من الناس،  ، وكانوا منضطهادهفرارا من بطش اإلحتالل الفرنسي وا ،املغرب العريبو 

                                                           
 . 060املرجع السابق، ص ،5ج، أحباث وآراء يف اتريخ اجلزائرأبو القاسم سعد هللا:  -1
 .079عمار قليل: املرجع السابق، ص - 2
 .060املرجع السابق، ص ،5ج، أحباث وآراء يف اتريخ اجلزائرأبو القاسم سعد هللا:  -3
  .08، 09عمار طاليب: املصدر السابق، ص ص  -4
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م واملعرفة واإلتصال أبكرب كانت خالصة لطلب العلمتأخرة  ، وهناك هجرةن الوطنومن مناطق خمتلفة م
  .1ابلثقافة العربية من منابعها األوىل، والتزود يف املشرقالعلم  رجال

بعضهم تونس واملغرب وقصد  ،الشاممصر أواحلجاز أو  ئريني من اهلجرة إىلمتكن بعض اجلزاوقد 
ستطاعوا بعزميتهم ووفائهم للغة العربية أن ينالوا حظا وافرا منها وأن يرجعوا إىل بلدهم األقصى، وقد ا

 أال ومها الزيتونة ،وقد كان وقتئذ جامعتان يف إفريقيا الشمالية على جانيب اجلزائر ،2مدرسني ومستنهضني
حاجاهتم من الثقافة ة اجلزائريون يقصدوهنما ليأخذوا فأخذ الطلب ،ابملغرب األقصى والقرويني بتونس

األفكار مشروا على سواعدهم وقاوموا ن الذين منها مجيع محلة األقالم واملفكري اإلسالمية، فتخرج
أبناء الربجوازيني ملثقفني بثقافتهم من اجلزائريني اليت كان اإلستعمار يفرغها يف أذهان ا ،اهلدامة

 .3واألعيان
رغم  ،يف املغرب العريب العريب اإلسالمي كبريتني لبعث الفكر فكانتا منارتنيالقرويني والزيتونة  أما 

 بدأت حركة اليقظة والبعث واإلحياء يف ميادين ثالثة: ف لإلجتياح الفرنسي، اا تعرضتمهنأ
 .التجديد يف جمال الدين وحتريره من اجلمود وفتح ابب اإلجتهاد -0
 .العمل الوطين والسياسي وظهور أدب املقاومة والصحافة  -0
  .التطور الثقايف والفكري يف ميدان التعليم والثقافة وكتابة التاريخ -7

جمال بعث مفاهيم اإلسالم األوىل والعودة إىل املنابع األساسية والتحرر وقد جرى التجديد الديين يف 
 .من الوثنيات واخلرافات

                                                           
- يت منذ مطلع القرن الثالث التيهر  طلب العلم تقليد جزائري كان قد إبتدأه أبو الشعراء اجلزائريني بكر بن محادواحلق أن اهلجرة يف

 .(59)عبد املالك مراتض:املرجع السابق، صللهجرة، أنظر:
 .املكان نفسه - 1
 .060املرجع السابق، ص ،5ج، أحباث وآراء يف اتريخ اجلزائر أبو القاسم سعد هللا:-2
 .067ص م، 0897الشركة الوطنية، اجلزائر:  بني اجلزائر واخلارج، الروابط الثقافيةحممد طمار:   -3
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أجل محاية اللغة العربية ومقاومة  من ،يف اجملال الثقايف بدأت حركة التطور الثقايف والفكريأما 
ساسية إزاء الغزو يم األوإبراز الق ،التغريب وبعث التاريخ وجتديده وجتديد املفاهيم العربية اإلسالمية

 .1الفكري الغريب
املدرسة اخللدونية يف تونس واليت حتمل طابع كانت ،جامعة الزيتونة والقرويني ابإلضافة إىل 

برزت معامل هكذا  .2اجلمع بني الدراسات العربية اإلسالمية البحتة والدراسات الغربية واللغة الفرنسية
 قبل ،دت صورة احلركات اجلماعية ذات الطابع اإلسالميواخت ،مبكرةليقظة يف املغرب العريب النهضة وا

تفاعل اإلنسان مع األفكار واإلتصال  كان، فجزائر وواصلت ذلك حىت بعد اإلحتاللإحتالل فرنسا لل
 .3فكراي ومنوا معرفيا وتزيد يف مضاء عزميته اتكسبه ثراء ،ابلتجارب اإلنسانية املختلفة
احلواجز اليت حتول دون اإلتصال بروافد الفكر العريب  إخرتاقفرغم أن  ،أما يف املشرق العريب

فالرحالت إىل البقاع املقدسة يف مستحيال، لكنه مل يكن  ،اإلسالمي أمرا ليس سهال يف ذلك الوقت
واإلطالع  ،واإلتصال ببعض علمائها ،مواسم احلج كانت فرصة مناسبة لزايرة عدد من البلدان العربية

نت عودة اجلزائريني كا، فأحوال اإلسالم فيها واحلركات الفكرية اليت ظهرت يف أعقاب النهضة ىعل
( عامال من عوامل اليقظة الفكرية ومنو الوعي م يف اخلارج )احلجاز، سوراي، مصروا دراستهلمكالذين أ

 .4الديين والوطين
بدوره يف بناء وعي  قام الذييف القاهرة مبصر األزهر  ومثال هذه املؤسسات التعليمية العريقة 

كما   ،ضد مصلحة األمة يف التقدم واإلنبعاثهتم علماؤه ابلتواطؤ نها، وقد اإبصالح دي جديد لألمة
ة طرقية تدعم الطرقية يف مصر أبهنا حكوم ،نعت احلكومة املصرية القائمة ابألمر املصري يف الثالثينات

من علماء األزهر التأييد قطاب الطرقية يستمدون ها اجلزائر حيث كان أومن ،وابقي البلدان اإلسالمية
حرص  ،يف العشريناتبن ابديس عكف عليه الذي  املنهج اإلصالحي، أما ومن مشايخ التصوف هناك

                                                           
 .00املرجع السابق، ص عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: -1
 .09م، ص0865 الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة: ،الفكر والثقافة املعاصرة يف مشال إفريقياأنور اجلندي: - 2
 .00املرجع السابق، ص عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: - 3
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فكان يسجل  ،على أن يبسط اجلوانب اإلجيابية اليت يراها متيز الدول اإلسالمية يف ذلك العهد
ليحاول تطبيقه يف وتطبيق الشريعة اإلسالمية  ،منجيدا يف توفري األاململكتني السعودية واليمنية مثال 

فإن هذا مل  ، متكنهم ظروفهم من اإلطالع املباشر على ماجيري خارج بالدهمالذين مل وأما، 1بالده
اليت  ،الفكرية واحلركة اإلصالحيةعهم من تنسم األخبار اليت تطلعهم على بعض مصادر النهضة مين

مث إن هذا احلصار الذي تعمدته اإلدارة  ،على العامل العريب بدأت رايحها هتب يف كثري من األحيان
ن يركزوا تفكريهم يف املعاانة اليت يعانيها ع ذوي الفكر واإلحساس الوطين من أمل مين ،اإلستعمارية

 وصلت إليها يف اجملال السياسي والثقايف واإلجتماعي وأوضاع بالدهم ويتأملوا احلالة اليت ،شعبهم
إلستخالص احلقائق اليت جتعلهم يتصورون الطريق الذي يسلكونه مع املستعمر واألساليب اليت 

 .2تدفعه للصمود يف وجه املستعمرتمدوهنا إلحداث هزة نفسية للشعب يع
حيث وصل ،م0806سنة لطلب العلم يف املشرق حسب إحصاء زداد عدد املهاجرين لقد ا

الطلبة اجلزائريني يف األزهر حوايل عشرين طالبا، ولعل ضعف هذا العدد كان يدرس يف الزيتونة،  عدد
الذين توجهوا  ،ومهما كان األمر فقد شهدت فرتة العشرينات إىل األربعينات أفواجا من الطلبة اجلزائريني

الطلبة من  هؤوالءكانت فرنسية، وكان أغلب رويني رغم أن اإلدارة آنذاك  خاصة إىل الزيتونة والق
زائريني إىل دمشق وهلذا خصصت احلكومة يف دمشق لألعيان والطلبة من املهاجرين اجل .3الفقراء

 .4مكان لإلقامة فيهامرتبات شهرية و 
ومنبت  ،وهكذا عادت الفئة من أبناء اجلزائر الربرة املخلصني من احلجاز مهد اإلسالم األول 

قد  ،الدعوة إىل احلق ومبعث اإلصالح اإلنساين العام، وهذه الفئة اليت رجعت ابهلدي احملمدي الكامل

                                                           
إبن ابديس "التحول من برزخية القول إىل حضور الفعل مالمسة لفقه سياسة اإلصالح وإصالح العشريايت سليمان:  -1

  .50م، ص0202 اجلزائر: ، دار الغرب للنشر والتوزيع،0ج ،السياسة"
 .00املرجع السابق، ص فضيل، حممد الصاحل رمضان:عبد القادر  -2
 .067، 060املرجع السابق، ص ص ،5ج، أحباث وآراء يف اتريخ اجلزائر أبو القاسم سعد هللا: -3
 .089اندية طرشون...وآخرون: املرجع السابق، ص-4
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 ، واملالحظ أن1مستمدا قوته وحرارته من كالم هللا وسنة رسوله مباشرة ،أتثرت ابإلصالح أتثرا خاصا
، فمن أثرين ابحلياة الفكرية التونسيةهم من خرجيي الزيتونة املتفني ابللغة العربية من املصلحني جل املثق

احملتمل أهنم قد سعوا إىل تقليد املثقفني التونسيني الذين كان العديد منهم ميارسون مواهبهم يف إطار 
 .2مجعيات ثقافية

 بثقافة السلف اإلصالحي:أتثر الزعماء السياسيني 

حيث  الشعور ابلشخصية اجلزائريةتقوية عمل املثقفون ابلثقافة العربية على إحياء اللغة العربية و 
 رض، وهي ال تزال حية وهلامم األر أسائك جودة ومتكونة على مثالتوصلوا إىل أن األمة اجلزائرية مو 

 هؤوالءرتبط ، وهلذا ا3بتقاليدها اإلجيابية والسلبيةو  الثقافيةع ووحدهتا الدينية واللغوية و اترخيها الالم
، حيث  إنتمائها وشعورها القومي بهوعمقت  ،شرقوالوطنية ابجلزائر ابملاحلركة اإلصالحية املثقفون و 

رغم بعد الدار وشدة املراقبة اإلستعمارية  ،كانت احلركة املشرقية تعاش يف اجلزائر حلظة بلحظة
 .4واإلضطهاد الفرنسي للمثقفني ابللغة العربية

ين والعلمي يف اجليل السابق أول صيحة إرتفعت يف العامل اإلسالمي بلزوم اإلصالح الدي كانت
، الذي كان أندى األئمة املصلحني صوات هي صيحة إمام املصلحني األستاذ الشيخ حممد عبده ،جليلنا

وأبعدهم صيتا يف عامل اإلصالح، فلقد جاهر ابحلقيقة املرة وجهر بدعوة املسلمني يف مشارق األرض 
املسلمني يف  كتاب هللا وسنة نبيه، مبينا أن علة  ومغارهبا للرجوع إىل الدين الصحيح والتماس هديه من

                                                           
 .79م، ص0228دار املعرفة، اجلزائر:  اجلزائريني،سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني:  -1
  .73علي مراد: املرجع السابق، ص -2
  .25أنور اجلنيدي: املرجع السابق، ص-3
  .09كمال عجايل: املرجع السابق،   -4
-( ولد يف دلتا مصر0825-م0928حممد عبده )من العلماء املسلمني املعاصرين الداعني إىل اإلصالح إتصل جبمال الدين  ،م

وهي عبارة عن دروس يف الدين اإلسالمي، ألقاها على تالمذة  ،األفغاين، حرر جريدة "الوقائع املصرية" له مؤلفات "رسالة التوحيد"
الفرتة  وهو على قيد احلياة أكرب مصلح مسلم يف م، واعترب حممد عبده0983م طبعت سنة0995املدرسة السلطانية يف بريوت سنة 

-م9189مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف تطور احلركة الوطنية اجلزائرية)) عبد الكرمي بوصفصاف: املعاصرة، أنظر: 
 .(52، املرجع السابق، صم(9199
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 هو بعدهم عن ،ا يف سالف الزمانوإحنطاطهم عن تلك املكانة اليت كانوا عليهسقوطهم وأتخرهم 
سرتجعوا ذلك اآلخرة إال إذا راجعوا بصائرهم وا، وإنه ال يرجى هلم فالح يف الدنيا واليف اهلدي الروحاين

أحد، وإمنا هجروه فباؤوا ابملهانة والصغار والضعة واخلسار، كانت هذه صبه منهم تاهلدي الذي مل يغ
الصيحة من فم ذلك املصلح العظيم ليقطع الطريق على املرتبصني ويهدم سلطان املبطلني، وقد كان 

يف األملعية وبعد النظر وعمق التفكري وحدة اخلاطر واستنارة البصرية وسرعة  أعجوبةاألستاذ اإلمام 
 .1، حكيم بكل ماتؤديه هذه الكلمة من معىناإلستنتاج

وقد كانت زايرة الشيخ حممد عبده لتونس واجلزائر ذات أثر بعيد املدى يف أتكيد هذا اإلجتاه 
لة يف العمل الفكري والوطين واضح الدالالذي يدعو إليه اإلمام حممد عبده، والذي كان  السلفي

لتظهر مجعية  ،وعامال من عوامل الربط بني احلركات الفكرية والوطنية بني املشرق واملغرب ،للمصلحني
العلماء اجلزائريني لتحمل لواء املقاومة يف جمال اللغة العربية واإلسالم على تغطية امليادين الفكرية 

 .2األخرى والثقافية اليت قصرت عنها املنظمات السياسية
عبد احلميد بن ابديس واضحة يف مقاومة اإلحتالل الفرنسي ابلتعليم، الشيخ وهنا تبدو مفاهيم 

عشر وأذاعها يف تونس واجلزائر وهي الدعوة اليت محل لواءها الشيخ حممد عبده قبل هناية القرن التاسع 
، فقد آمن ابن ابديس أبن العمل األعظم يف مقاومة اإلستعمار يف اجلزائر هو م0827زايرته عام  خالل
اللغة العربية لغة القرآن، وذلك إبذاعتها ونشر التعليم كوسيلة كربى ملقاومة اإلستعمار، الذي محاية 

قائمة على أساس السلفية الواضحة النقية، قوامها  ،يعيش على اجلهل وكانت دعوته مستنرية ومستبصرة
الة اليت عاونت العودة ابإلسالم إىل منابعه األوىل ومقاومة اخلرافات والزيوف وحماربة الفرق الض

املستعمر، فكان مؤمنا أبن اإلسالم ال يقاوم احلضارة وال يعارض التطور وال يقف أمام تيار النهضة 
 م0825عام  حممد عبدهرتاع بل إنه حيث عليها وينهض هبا، وهنا اجتمع الشيخ والعلم والكشف واإلخ

 بتدريس مؤلفاتههذا األخري الذي قام مساية بن عبد احلليم  بعلماء من اجلزائر أمثال: حممد بن خوجة،
                                                           

 .72، 70ص  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني: املرجع السابق، ص -1
 .08أنور اجلنيدي: املرجع السابق، ص- 2
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، فاحتكوا به وأتثروا مببادئه وحاولوا العمل 1يف املدرسة الثعالبية ابجلزائر العاصمة "رسالة التوحيد"وهي 
 هبا.

، الذين أصبحوا ائرينييف نفوس املثقفني اجلز  ترسخت أفكار اإلصالح للشيخ حممد عبده
كانوا يشعرون يثة، ذلك أهنم  ذ هبذه الفكرة اإلصالحية احلدستنباط البعد احلقيقي لألخيعملون على ا

ابن اإلسالم يف اجلزائر يعيش يف عزلة جغرافية بعيدا عن كل أتثري جديد يتالءم مع مبادئه السامية، 
األخرى يف مدينة ة ابلعاصمة والثانية يف تلمسان و واحلق أنه كان يف اجلزائر ثالث مدارس رمسية واحد

انت تسعى يف جمموعها إىل جتديد الدين اإلسالمي، ولكن هذه املدارس كانت تفتقر قسنطينة، اليت ك
إىل الوسائل الكفيلة للرجوع به إىل األصالة احلقيقية، حيث كان اإلسالم حباجة إىل دافع اترخيي كي 

اليت جتعل من  ،يتحدى مسات القرن التاسع عشر والعشرين كما هو احلال يف كل اليقضات القومية
يخ االمة نقطة اإلنطالق إلنتزاع حريتها من املستعمر األجنيب، وكان ذلك يتطلب رجاال خملصني يف اتر 

معاصر ائريني كانوا يف حاجة ملحة إىل تكوين مؤمنني مببادئهم وأهدافهم، كما أن املسلمني اجلز أعماهلم 
 ،زائر ردحا من الزمنالذي خيم على ربوع اجل ،لتحريك اإلسالم ومتزيق ركام اجلهل وضباب اخلرافات

فكان حممد عبده الرجل الذي أوقد يف أوساط املثقفني التقليديني يف اجلزائر شعلة اإلسالم، وجسد 
 نه قد دعاعلى مصادر اجلمود، ذلك أان اجلهل وتقضي روحه يف الدعوة إىل ثورة فكرية تزعزع أرك

، فبني ةدين: القرآن والسنتني للأساسي ركيزتنيوالتأمل يف  ،املسلمني للرجوع إىل بساطة اإلسالم األوىل
فتمكنت بذلك حركة اإلصالح اإلسالمية  ،ن احلقائق اليت آتى هبا العلم احلديث ال تتناقض والقرآنأ

من أخذ مجيع مكاسب العلوم بدون التنازل عن تقاليدها الدينية، وإذا كان املثقفون املسلمون قد أتثروا 
خ مناسبا ا شرق العريب قد وجدوا املنن املهاجرين اجلزائريني يف املفإ ،أبفكار حممد عبده يف اجلزائر

                                                           
 .09عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: املرجع السابق، ص -1
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إلعتناق أفكار املصلحني، فساعدهم ذلك على التكوين السريع والوعي املوجه حنو ضرورة التجديد 
  .1واإلسالم املعاصر، فكانت دعوة حممد عبده بذلك نقطة إنطالق لثورة التفكري احلديث

املكتوبة   حترك الوسائل حيث عرقلة اإلدارة الفرنسيةسياسي طابع ذات فكانت العقبات  أما
املسافة بني مصر واملناطق اإلفريقية الشمالية ذات التأثري الفرنسي، ورغم  ،كاجملالت واجلرائد والكتب

، ولكن الثقافية اليت جعلت من السكان املغاربة بعيدين كل البعد عن الثقافة العربية اإلسالمية السليمة
والذي كان هلم أتثري فكري وإجتماعي   ،ا ومؤيدينزايرة الشيخ حممد عبده للجزائر جعلت له أتباع

 .2كاف جعلهم يستميلون تعاطف الناس وإنضمامهم إىل النزعة اجلديدة
الفريق  زعماءظل ذوو الثقافة الغربية والرافضون هلا بعيدا عن هذا املنهج السليم الذي تشبث به   

بل غريه كثريون  ،كن الشيخ حممد عبده الوحيد الذي أتثرت بثقافته القادة السياسينياإلصالحي ومل ي
، مالك بن فريد وجدي وهري،اجلطنطاوي، ال، ، رشيد رضا، حممد إقبالمجال الدين األفغاين :أمثال
  العريبالذين كان هلم دور فعال يف بعث النهضة واحلركة اإلصالحية احلديثة يف أحناء العاملنيب، 

 .3إختالف مشارب كل منهاواإلسالمي رغم 
الح بعد موت الشيخ حممد عبده وهو أحد صمن محل لواء اإل هوفأما الشيخ رشيد رضا 

قام حبمل أعباء  اره إبعرتاف الشيخ حممد عبده، كماتالمذته وقد كان يف حياة اإلمام ترمجان أفك
 فكان يف تسيري سفينته ذلك الرابن املاهرم، محلها أقوام ونكل عن محلها أقالعن اإلصالح حني نكل 

كما قام منهاج اإلمام حيث وقف،   التفسري على ه إبخالص ووفاء، فواصلمبادئتطبيق على  وحرص

                                                           
، م(9199-م9189مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف تطور احلركة الوطنية اجلزائرية)عبد الكرمي بوصفصاف:  -1

 .53، 55ص ص املرجع السابق، 
  .00، 00السابق، ص صعلي مراد: املرجع  -2
 .73كمال العجايل: املرجع السابق، ص  -3
- (ولد يف القلمون بلبنان من علماء الدين اإلسالمي صاحب جملة املنار املشهورة ابلقاهرة، 0875 -م0965حممد رشيد رضا )م

مجعية العلماء   بوصفصاف:) عبد الكرميأنظر:  لقرآن على مذهب أستاذه حممد عبده،عرف ابلدعوة إىل اإلصالح ونشر تفسري ا
 .(52، املرجع السابق، صم(9199-م9189املسلمني اجلزائريني ودورها يف تطور احلركة الوطنية اجلزائرية)
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م حتوي دروس اإلماام فكان أضخم عمل استقل به فرد، وكانت له جملة املنار اليت جبمع اتريخ حياة اإلم
ملصلحني من القدماء مازاد به اإلصالح احلاضر متكينا نشر مؤلفات بعض اوتلك الفتاوي اجلميلة، و 

ورسوخا، فكانت تلك املؤلفات غذاءا صاحلا للنهضة العلمية، فساهم بذلك يف اإلصالح العلمي 
 .1واإلصالح السياسي لقومه وبين وطنه

ومنبه األفكار وعدو اإلستعمار وابذر بذور الثورة يف العامل ويبقى موقظ الشعوب اإلسالمية 
النهضة من رواد سالمي داعية اجلامعة اإلسالمية السيد حممد مجال الدين األفغاين، والذي كان اإل

أو الصحوة كما نسميها اليوم، فبعث الثقافة العربية بنشر أفكاره اليت أتثر هبا  ،اإلسالمية يف اجلزائر
 .2املثقفون اجلزائريون

أن أفكار الشيخ حممد عبده وتلميذه رشيد  مارات اليت ال تقبل النقاشومن أهم الدالالت واأل
قام مثقف من العاصمة ذو أصل  م0822 أنه يف سنة رضا قد القت صداها يف اجلزائر احملروسة، هو

الذي يدعى حممد السعيد بن الزواوي أو "ابن زكري" كتااب صغريا الشك أنه ذو أمهية من حيث قبائلي 
ة جديدة ل الزوااي ببالد القبائل، وهذا دليل على ذهنيغاايته حيث أوضح يف الكتاب ضرورة إصالح حا

 .3لدى املثقفني اجلزائريني
علماء املشرق العريب على القادة السياسيني يف اجلزائر، كان أتثري العلماء  ابإلضافة إىل أتثري 

 القادة كبريا.  هؤوالءاجلزائريني املصلحني األوائل يف 
ابملصلحني األوائل الذين ظهروا قافة العربية السياسيني املثقفني ابلثأتثر جيل املصلحني والقادة   

يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، ويبدو أهنهم كانوا من السلفية وقد أتثروا ابحلركة اإلصالحية 
وقد  ،يف مدينة قسنطينة م0823املشرقية ومنهم: الشيخ صاحل بن مهنا القسنطيين األزهري املتويف عام 

ي يف سبيل دعوته اإلصالحية الوطنية، النفي والتشريد من قبل اإلدارة الفرنسية وصودرت مكتبته اليت لق
                                                           

 .75، 72مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني: املرجع السابق، ص ص -1
دراسة اترخيية وإيديولوجية –ات اجلزائرية األخرى مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركعبد الكرمي بوالصفصاف: -2

 .53، 56ص ، املرجع السايق، ص-مقارنة
 .07علي مراد: املرجع السابق، ص -3
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وأرادوا التغيري  ،، وهو عامل سلفي من رواد احلركة اإلصالحية الذين حاربوا البدع1ال تقدر بثمن
نواحي القل، ونشأ يف يف  اإلجتماعي والفكري والثقايف يف قسنطينة، علما انه ولد بقرية "الكركرة"

يفعلوهنا  ينبه الناس إىل مضار البدع اليت ،قضى مدة ثالثني سنة مدرسا وواعظا ومربيا ،قسنطينة
ام بثورة وقد ق ،لطرقية يف الزوااي واألضرحةهد الشيخ يف حماربة وثن اجتوهكذا اأنذاك، خصوصا ماشاع 

ن منعته القبض عليه بعد أ اإلستعمار فألقيفانتبه له  ،أيقظت سكان قسنطينة ضد الدراويش واخلرافيني
 .2لسنوات من إلقاء اخلطب
األمة و جتديد أمر الدين الء العلماء اجملاهدين الذين سامهوا بقسط وافر يف و ابإلضافة إىل هؤ 

بد الكرمي بن عبد الرمحان اجملاوي حيث ولد عبد القادر بن حممد بن ع اإلمام عبد القادر اجملاوي،
اهبا تعاليم الدين اإلسالمي مث ، تعلم بكتم0929من عائلة عريقة يف اجملد والعلم سنة وهو بتلمسان 

دراسته العليا يف جامع  عليمه اإلبتدائي والثانوي مث زاولأكمل ت تقل إىل طنجة وتطاوين حيثان
ة، مث عني مدرسا جبامع الكتاين، مث ابملدرسة الكتاني ،واحدا من كبار العلماء ابملغرب وهوالقرويني 

ستقر وقد ا لعايل ابملدرسة الثعالبيةوويل التدريس يف القسم ا ،م0989انتقل إىل مدينة اجلزائر عام 
صفت به من شدة ات ك، ونظرا ملاألنسب بذلملدينة احي ملا رآها ابقسنطينة ملمارسة النشاط اإلصال

صر حنالوطن، وقد اأحسن جهات بذلك فكانت وعي  مناإلسالمي وملا عرفت  على الدينحمافظتها 
على حترير ، فتميز ابلوعظ كما عمل ل اجلهاتتهافت عليه طالب العلم من كف عمله يف الرتبية والتعليم

، وقد خترج على يديه مجوع أفكار الطرقية وأعماهلا املبتدعةطبعها وشلها من  العقول من التخدير الذي
لكن اإلدارة اإلستعمارية بقيت  رسة الثعالبية،والوعاظ من مدمن القضاة واملرتمجني واملدرسني واألئمة 

حسب رواية  ،خوفا من إلتفاف الناس حوله حىت قيل أنه مات مسموما ،ورائه وتنقله من مكان آلخر
تلك يف  إىل مضامينها وموضوعاهتا رمن تالمذته، وقد ترك كتاابت غاية يف األمهية ابلنظ أطفيش وهو

كان حيث   ،ضد اآلفات اإلجتماعية واخلرافات والعادات القدمية الفرتة التارخيية، وكانت كلها موجهة
                                                           

 .09املرجع السابق، ص عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: -1
 .68، 69عبد الرشيد زروق: املرجع السابق، ص ص-2
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ينادي ابإلصالح اإلجتماعي والتعليم واليقضة، ومل يهتم ابلتأليف فقط بل كان يدعو الفئة املثقفة إىل 
مجعية العلماء املسلمني عن أتثر بثقافته العديد من قادة م العصرية واللغات األجنبية، واألخد ابلعلو 

، تويف سنة 1ه وهو استاذ عبد احلميد بن ابديس الشيخ حممد محدان لونيسيتتالميذ حدطريق أ
 .2م0933ومن أهم خملفاته الثقافية رسالته الشهرية "إرشاد املتعلمني" نشرت يف القاهرة عام  م0807

يعترب من أهم مؤسسي احلركة الذي ومن هذا الرعيل كذلك الشيخ عبد احلليم بن مساية 
اجلزائر، وكان مشهورا بشجاعته النادرة يف إبداء الرأي وقول احلق مهما كان املوقف،  اإلصالحية يف

ويعد من العلماء القالئل الذين نشروا الفكرة السلفية يف  ،وموقفه من قضية التجنيد اإلجباري معروف
ابلشيخ حممد عبده  واجتمعبه جيل من طالب العلم، وهو ممن ا الذي أفاد ،اجلزائر عن طريق التدريس

 "،مام حممد عبده"اتريخ األستاذ اإلابه:وقد ذكر ذلك رشيد رضا يف كت ،م0827سنة  حني زار اجلزائر
من العلماء  وهناك غريهومن أهم مؤلفاته "فلسفة اإلسالم" وفيه يعرض النظرة اإلصالحية السلفية، 

حا، أمثال الشيخ عمر بن قدور الذين حيملون بني جواحنهم وعيا وطنيا صادقا وفكرا جينيا صحي
صاحب جريدة الفاروق الذي يعترب من آخر أتباع اإلصالح اإلسالمي املتأثرة ابلشيخ حممد عبده، 

ابإلمام حممد عبده ار، الذي كان يبدو عايه التأثر الشديد واألستاذ عمر راسم صاحب جملة ذو الفق
حركة عتبارهم النواة اليت مهدت الطريق للوغريهم ممن ميكن إ هؤوالءوالشيخ مجال الدين األفغاين 

 .3كتمل بنياهنا يف مطلع العقد الرابع من القرن العشريناإلصالحية يف اجلزائر اليت ا 
أبو  املصلحني أمثال:األدابء أتثر املصلحني بثقافة وكتاابت اجليل األول من  ىكما ال ننس
الكتاب الشهري "تعريف اخللف برجال ( املفيت املالكي وصاحب م0820-م0950القاسم احلفناوي )

حيث قام بتوضيح صورة املاضي يف  ،، والذي درس يف اجلامع الكبري يف اجلزائر العاصمة ،السلف"

                                                           
 .63، 66ص، ص عبد الرشيد زروق: املرجع السابق -1
 .22كمال عجايل: املرجع السابق، ص-2
 .09السابق، صاملرجع  عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: -3
-  (.22كمال عجايل: املرجع السابق، ص، أنظر: )م0823، وأما اجلزء الثاين سنة0825الصادر جزؤه األول يف اجلزائر سنة 
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-م(0965أذهان اجلزائريني وخاصة يف احملافظة على الرتاث الثقايف، والشيخ مصطفى بن خوجة
هتم كثريا بشؤون املرأة اجلزائرية وبنشر أعمال املفكرين املسلمني وحتقيقها، وهو ، والذي ا(م0805

 .1م0983ث" الصادر يف اجلزائر عام قوق اإلانحبصاحب كتاب "اإلكرتاث 

 :بعث اليقظة الوطنيةيف  أتثري الصحافة والنوادي الثقافية

إىل أهم رواد اإلصالح قبل مجعية العلماء يف املشرق العريب ويف اجلزائر، واليت أثرت يف تطرقت  
لعبت دورا هاما يف التكوين الثقايف  ،الزوااي واملساجد والنوادي الفكريةبعض مؤسسيها وميكن القول أن 

دارة اإلستعمارية ورغم أن اإل ،2لكنها عجزت على إعطاء روح جديدة لإلسالم ،للمصلحني يف اجلزائر
واليرضون بربيق  ،خاصة أولئك الذين اليقبلون املهادنة والرضوخ ،العلماء والزعماء هؤوالءقامت بتعقب 

الوعود الكاذبة، وكان مهها الوحيد هو وضع احلواجز اليت التسمح بدخول هذه األفكار الواردة من 
واجز الكثرية كانت اجلرائد واجملالت العربية ، ومع ذلك ورغم احلالشرق العريب وانتشارها بني املواطنني

  .3أو آبخر من مصر وبقية الدول العربية سواءا بطريقة مباشرة أو غري مباشرةبطريق  ،تتسرب إىل اجلزائر
فتح طريق اإلتصال بني اجلزائر وبني العاملني العريب واإلسالمي، فكانت ل الصحافة انففي جما

اجلرائد واجملالت العربية تتسرب إىل اجلزائر من مصر وغريها من البلدان العربية األخرى خفية أو بصورة 
طريق املغرب األقصى علنية عن طريق تونس، اليت كانت تتمتع نسبيا حبرية أفضل من اجلزائر، وكذا عن 

                                                           
-م ويعترب أكثر اجلزائريني 0803سنة م وتويف0965حممد بن خوجة من مواليد  يذكر عبد القادر فضيل وحممد الصاحل رمضان أن

تقراب من اإلمام حممد عبده، وأشدهم أتثرا أبفكاره اإلصالحية فكان يكاتبه إبستمرار ومل أيبه يف هذا السبيل لقرار طرده من وظيفته  
ابإلجتهاد ورفض اجلمود والتقليد،  القية كذلك إهتمكمدرس يف أحد مساجد العاصمة إهتم ابن خوجة ابحلياة اإلجتماعية واألخ

  (.09) عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: املرجع السابق، صأنظر: 
 .22كمال عجايل: املرجع السابق، ص-1
 .37عبد الرشيد زروق: املرجع السابق، ص -2
  .02عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: املرجع السابق، ص -3
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رواب، كما كانت هذه اجلرائد تصل إىل اجلزائر و الذي مل يكن إذ ذاك مستعمرة فرنسية أو عن طريق أ
 .1بواسطة احلجاج الذين يعودون من البقاع املقدسة بعد أداء فريضة احلج

ومن أهم اجلرائد واجملالت اليت سامهت بنصيب وافر يف بعث اليقضة اجلزائرية وأثرت على 
صدر أول عدد هلا  ،بباريس مجال الدين األفغاين وحممد عبدهوى الوثقى" اليت أسسها قرائها، جملة "العر 

وتوقفت عن الصدور هنائيا نتيجة حماربة  ،عدد فقط 09، واليت صدر منها م0992مارس  07بتاريخ 
بصفة عامة، ورغم قصر  شارقةاإلستعمار هلا، وكانت تستهدف يقظة العرب واملسلمني بصفة خاصة وامل

عمرها فقد لعبت دورا هاما يف حركة البعث العريب اإلسالمي العام يف العصر احلديث، وأيقضت 
ون من وكان املثقف ،الضمري الوطين يف النفوس، وكانت هذه اجمللة تتسرب إىل اجلزائر عن طريق فرنسا

سامهت يف إيصال قد نت تصل اجلزائر خفية ، أما جملة املنار اليت كا2 يتهافتون على إقتنائهااجلزائريني
ء وكان هلا أثر ابلغ يف هتيئة األجوا ،فكرة حممد عبده إىل اجلزائر وإىل غريها من البلدان اإلسالمية

لصاحبها الشيخ حممد  م0989، وقد أسست ابلقاهرة عام 3هاأفكار إلعتناق الدعوة اإلصالحية وبناء 
، وبذلك ماتت مبوت م0875رشيد رضا كانت صحيفة أسبوعية وقد توقفت عن الصدور يف عام 

مؤسسها يف سنة واحدة وكان هدفها نشر اإلصالحات اإلجتماعية والدينية واإلقتصادية، وجبانب املنار  
 كان  م0807عام وتوقفت عن الصدور  ،م0998كانت جريدة "املؤيد" صدرت كصحيفة يومية عام 

يصدرها الشيخ علي يوسف ابلقاهرة، وكانت دعوهتا مركزة أساسا حول اليقظة العامة وتصحيح 
اسي واإلحنطاط اإلجتماعي،  ومقاومة اإلستعمار واإلستبداد السي ،األوضاع الداخلية يف البالد العربية

 .4يف ربوع املغرب العريب تنتشر كما ا
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اليت كان اجلزائريون يقومون إبقتنائها من البلدان العربية اإلسالمية هذا ابلنسبة للجرائد واجملالت 
وإضافة إىل ذلك كانت هناك بعض اجملالت اجلزائرية واليت كان هلا ابلغ التأثري على النخب املثقفة عامة 

 والقادة السياسيني خاصة.
ذات  ،خبة اجلزائريةبعد سنوات من وفاة الشيخ حممد عبده جتلى أتثريه املعنوي والديين على الن

، ظهرت للوجود جريدة أسبوعية ذات مظهر متواضع للغاية م0807عام الثقافة العربية بشكل جلي يف 
تيمنا إبسم سيف الرسول الذي ورثه صهره علي كرم هللا وجهه، وقد صدر العدد  "ذو الفقار"إمسها 

املنصور الصنهاجي، كان  كانت تدون ابليد من قبل مؤلف واحد وهو ابن   م0807األول منها يف 
هدفها الدفاع عن السنة احملمدية وحماربة البدع الشيطانية، كما تلتزم مبدئيا ابإلبتعاد عن السياسة 

 .1وعارضت فرنسة الشبيبة اإلسالمية 
 لتقبل احلركة حتضري الرأي العام هو ،ية يف اجلزائرأما الدور الذي لعبته الصحافة العربية اإلصالح

للفنان التقدمي اإلشرتاكي عمر راسم،  "و" ذو الفقار"اجلزائر"، ومن هذه اجلرائد جريدة اإلصالحية
، ر يف جريدتهالذي أتثر مبحمد عبده فكان ينقل بعض مقاالت املنا ،لعمر بن قدور"الفاروق" و
صدى "وللزاهري،  "اجلزائر"لعبد احلميد بن ابديس، و "الشهاب"مث  "املنتقد"لألمري خالد، و "واإلقدام"

، وغريها من 2أليب اليقضان "ميزاب"مث  "وادي ميزاب"للطيب العقيب، و"اإلصالح" مث  "الصحراء
اجملالت اليت كان هلا دور إصالحي كبري يف األوساط اجلزائرية بدءا ابلقادة السياسيني إىل ابقي أفراد 

 اجملتمع.
صدرت عام واليت "اجلزائر" الكبري األستاذ عمر راسم  ومن بني هذه اجلرائد جريدة الرسام

مث عادت للصدور سنة  ،بعد صدور عددين منهاولكن السلطات الفرنسية سارعت إىل وقفها  م0829
، وكانت تسعى لتوعية اجلزائريني وتثقيفهم وتعليمهم وإطالعهم على ماجيري يف اخلارج، ومن م0800

                                                           
  .02علي مراد: املرجع السابق، ص -1
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وهي جريدة   ،م0807وتوقفت عام  م0827هذه اجلرائد أيضا صحيفة "املغرب" اليت صدرت عام 
 .1كانت تصدر ابلقلم العريب ذات إجتاه قومي وإسالمي

دورية أسبوعية إسالمية، وطنية،  فقد كانت م0807صدرت عام أما جريدة "الفاروق" واليت 
أصبحت اجمللة تتباهى بكوهنا منربا  م0800تربوية، أخالقية، إقتصادية وإجتماعية، وإنطالقا من عام 

 حي.تاب املذهب اإلصالحرا لك
بنشر  شمة وذات سحب حمدود جدا،سامهت الصحافة اإلسالمية رغم أهنا كانت حمت

مسائل بشكل واضح وصريح  وطرحت اجملالت األساسية للحركة اإلصالحية،املصطلحات واملفاهيم 
اإلسالمي،  مام الرأي العامهامة مثل نقد السلوكات ومكافحة البدع واخلرافات وإحنالل األخالق أ

إىل اجلزائر  متد، والذي ا مث حممد عبدهمجال الدين األفغاينالذي شرع فيه  التطور الديين والثقايفوصل 
تتكيف يف والديين الضروري  يف العقد الثاين من القرن العشرين، وأخذت فكرة اإلصالح األخالقي

 .2والديين يف آن واحد الوعي الثقايف حلرب العاملية األوىل ابنتشاراجلزائر، وقد عجلت ا
وقد كانت يف البداية خمتلطة يف اجلزائر وليدة القرن العشرين  الثقافية تعترب النوادي واجلمعيات 

معية اجلهي كانت أوهلا و  ،م0983أما اتريخ بداية ظهور هذه اجلمعيات فيعود إىل سنة  ،فرنسية–أهلية
لسها اإلداري الشريف، لكنها حلت لعدم مباالة جمالتعاونية يف اجلزائر العاصمة حتت رائسة السيد علي 

اجلمعية احلقيقية فهي الرشيدية وهي مجعية ودادية لقدماء تالميذ املدارس العربية  وبقية أعضائه، أما
 العربية والفرنسية، وهيفكانت الدروس واحملاضرات تعطى ابللغتني  ،م0820والفرنسية أسست عام 

ومن أهم  ،)أدب، قانون، سياسة، علوم..( مواضيع حماضرات روادهاوح العصر فتنوعت متفتحة على ر 
جلمعية هو عدم وجود مجعيات منافسة هلا وي وبن التهامي، وسبب جناح هذه اا بن مساية واجملاحماضريه
 توسيع نشاطها إىل عدة فروع.ب فقامت
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 .1ميثل أهم احملاضرين يف اجلمعية الرشيديةأدانه واجلدول 

 اللغة احملاضر عنوان احملاضرة
 العربية إبراهيم فاتح حسن التعليم وفوائده

 الفرنسية احلكيم بلقاسم بن التهامي السل الرئوي
 الفرنسية الضابط لوجالي آالت احلرب احلديثة وقوة فرنسا العسكرية

 العربية الشيخ عبد احلليم بن مساية األدب العريب
 العربية الرزاق األشرفالقاضي عبد  النظام الشرعي يف اجلزائر 

 العربية الشيخ حممد السعيد بن زكري اإلسالم يسمح بدراسة اللغات والعلوم
 العربية الشيخ عبد القادر اجملاوي حضارة العرب قبل اإلسالم وبعده

 الفرنسية شارل دي جالن الفن العريب
 العربية احملامي بن احلاج النظام السياسي الفرنسي

 العربية عمر قندوزاملعلم حاج  وتطبيقهاإختصاصات النور 
احملاضرات اليت كانت تلقى يف هذه اجلمعية مفيدة  ظ من اجلدول أعاله أن موضوعاتاملالح

فسامهت  ،النخبة املثقفة أوساط اجملتمع وهذا ما أخذتهتقوم بنشر الوعي يف  ،وثقافية ابلدرجة األوىل
 يشكل واضح وصريح يف التكوين الثقايف للقادة السياسيني.

بقسنطينة، وهذا النادي عبارة  م0823وينطبق ذلك على اندي صاحل ابي الذي أسس سنة  
وجمال مفتوح إللقاء احملاضرات  ،عن ملتقى للدراسات األدبية والعلمية واإلقتصادية واإلجتماعية

والدروس، وكان يشرف على هذا النادي جمموعة من النخبة واألعيان أمثال: املولود بن موهوب، 
 م0829ومصطفى ابش اترزي، وحممد بن ابديس، ابإلضافة إىل اجلمعية التوفيقية اليت أتسست عام 

ى فيها حماضرات حتاكي تطورات العامل كانت تلقهذه النوادي واجلمعيات  ، وترأسها بن هتامي وغريها
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سامهت يف ظهور وقد  ،قضت على العزلة اليت كان يعاين منها اجلزائري املسلم اخلارجي، وبذلك
 واليقظة الوطنية.الصحافة 

اندي الرتقي الذي كان له دور أساسي يف تبلور أفكار املثقفني والقادة السياسيني  ابإلضافة إىل
 .1إسالمي-بعد عريب نارة ثقافية ومركز إشعاع حضاري ذوحيث شكل موظهور احلركة الوطنية، 

اإلسالمية، حيث كانت إرتباط وثيق ابلنهضة العربية و  فكان هلم ،ن ابللغة العربيةاملثقفو لقد كان   
نية ترتكز أساسا على اإلسالم والعروبة، ومن الناحية النظرية جند يف عقيدهتم روحا وط عقيدة هذا التيار

فقد كانت تعلن إبتعادها عن السياسة كما كان حيتم عليها ذلك القانون  أما يف امليدان العلمي واضحة،
 .2الفرنسي

 املبحث الثاين:

 أتثري الثقافة الفرنسية الغربية على القادة السياسيني

 املتكامل بني الفرنسية والعربية الطابع الثنائي املتعارض، وليس الطابعذو اجلزائر التعليم يف كان 
أن من رغم على الومل يستجب ملتطلبات التعليم احلقيقي، و  ،وكان من امللحوظ أنه مل يتكيف كما وكيفا

املدرسة الفرنسية جاءت بنوع من التفتح على اخلارج ونوعا من التقنية، إال أن ما أتت به تشوه بسبب 
ال ف، ومتدبدب بني الثقافتني العربية والفرنسية مواطن مفرنس ر اإلندماج، وذلك ألهنم أرادوا إنشاءةفك

ا النوع يف شكله ، وكان ميثل هذك نفس الصفة اليت ميلكهاوال ميل ،يعرف نفسه وسط اجملتمع املستعمر
 .3واملنتخبني فئة األنتلجنسيا اجلديدة والذي كان أغلبهم من الشباب اجلزائري األكثر تقدما يف

إشكالية املبحث الثاين: كيف كان أتثري الثقافة الفرنسية الغربية على النخبة وهلذا ستكون 
 املثقفة وخاصة القادة السياسيني؟

                                                           
 .006 ،000، ص صي: املرجع السابقأمحد صار  -1
  .090اجلنيدي خليفة : املرجع السابق، ص -2
  .30أمحد مهساس: املرجع السابق، ص-3



 ث                                                           التكوين الثقايف ألبرز قادة احلركة الوطنية        الفصل الثال

 

 
138 

 على النخبة السياسية: التعليم الفرنسي وأثره

فإنه يبدو من الصعب نكران أتثري الثقافة الفرنسية يف  ،مهما كانت حدود متدرس املسلمني 
على إعطاء صورة مثالية لفرنسا، وقد كتب فرحات عباس يف النخبة اجلزائرية، فقد ساعد عامل املدرسة 

: "كانت كتبنا تصور فرنسا كرمز للحرية.وكنا ننسى يف املدرسة جراح الشارع وبؤس هذا السياق قائال
وجنود السنة الثانية )للثورة الفرنسية( يف شوارع التاريخ  ،ل الثورة الفرنسينيالدواوير لنسري مع رجا

د صنعتا مثقفني خجلني من عادات وتقاليد قن كانت املدرسة واجلامعة الفرنسيتا  الكربى" ، وإذا
 اإلندماج فيها، ثقافة أجنبية ال يعينال أخذفقد أحيت لديهم كذلك أمزجة من العزة، إذ أن  ،شعبهم

تاريخ الفرنسي مثل أدهبا يعلمان حسنات احلرية واملقاومة الوطنية أكثر مما يتغنيان حبسنات األدب فال
 .1واخلضوع

 :2فرنسيالتكوين الالتايل يبني النخبة اجلزائرية ذات أما عن تكوين النخبة، فاجلدول 

 حمامي أو حمامي مكلف 752 النخبة اجلزائرية ذات التكوين الفرنسي
 مهندس أو مايعادله 09

 معلم يف الثانوي 095
 طبيب صيديل وطبيب أسنان 065
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 :1آخر، كان اجلدول التايل وحسب مؤرخ
 722 املهن احلرة والتعليم

 05إىل  02 ن واإلطارات الساميةاملوظفو 
 00 تقنيني( 0ن...) من بينهم املهندسو 

 022 الضباط

 6 القضاة

على حساب  تريد أن تصنع من املدرسة خنبة ختدم مصاحلهالقد تبني لنا أن فرنسا كانت 
ها جسر ت،كما أهنا كانت تسعى من جهة أخرى أن جتعل من النخبة اليت صنعالذي تنتمي إليه اجملتمع

انتزع منه  إىل أن يسرتجع ما، الذي مازال يقاوم ويقاوم األهايلأو مهزة وصل بني إدارهتا اإلستعمارية و 
واخلديعة. ومازالت املدرسة الفرنسية تلك املؤسسة اإلستعمارية اليت ال ختتلف يف تعاملها ابلقوة واملكر 

عن بقية األجهزة األخرى، لقد الحظ سادة اإلستعمار الفرنسي يف اجلزائر أن  ،مع األطفال اجلزائريني
ر، فكانت تعاملهم ن على أبناء الشعوب األوروبية األخرى املتواجدين يف اجلزائريني متفوقو أبناء اجلزائ

ومل تكن تسمح هلم أن يسبقوا أبناء الفرنسيني يف الرتتيب ووضعت هلم قانوان  ،على أساس عنصري
 .2ادة اإلبتدائيةخاصا هبم وابلشهادات اليت حيصلون عليها فأعلى شهادة حيصلون عليها هي الشه

ويذكر فرحات  ،املوادفرض على أبناء اجلزائريني للنجاح أن حيصلوا على املعدالت يف كل كما 
أننا دعينا إىل ": سينيعباس عن حتصيل النخبة املثقفة ابلثقافة الفرنسية ومن بينهم بعض القادة السيا

حتصيل معارف يف لغة ليست هي لغة طفولتنا، حيث أن اللغة الفرنسية مل تكن قد دخلت بيوت 
لفرنسيون يلقوهنا، لقد كانت املدرسة املسلمني بعد. ومن الطبيعي أن تقابلنا صعوابت مل يكن رفاقنا ا

ولكنها مل تتمكن من الوصول إىل ذلك.كان التلميذ  ،األهلية تبحث جبد عن دواء هلذه الوضعية
ويتحدث هبا يف ساحة املدرسة ويف الشارع ومع عائلته، وكان التلميذ  ،يتحدث لغته خارج فصله
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ى يبقى ابلنسبة إليه فإن تعليمه ألي مادة أخر  ،األهلي إذا مل يتمكن من العناصر األوىل للغة الفرنسية
الطفل األهلي  ظة واحدة يف السن الذي يبدأ فيهلنفكر حل ،وهنا ضياع وقت معترب عدمي اجلدوى

وهو الوقت الذي جيتاز فيه الطفل  ،دراسته، إن هذه السن ترتاوح بني اماين سنوات وإثنا عشر سنة
إىل هذه النقائص املتعددة من جهل األولياء حيث أن  الفرنسي شهادة الدروس اإلبتدائية، يضاف

تلميذ األهلي، فليس له لفرنسيني من ذويهم ال وجود هلما بتاات ا صغار ن يتلقامهذيلاملساعدة والتوجيه ال
وابلرغم من هذا فقد توصلنا إىل أن نكون تالميذ متوسطني. لقد عثرت يف الكشوف  ،إال معلمه

، له معارف أدبية، نضج فكري، مؤكد أنه غزى مثل: نتيجة مرضية جداذات م الفصلية على مالحظات
 سينجح.

 حتصلوا على شهادات ،أما يف الكلية كان من بني اخلمسني طالبا من املسلمني ستة رفاق
كامل والتفاضل، والفلك. العليا يف الرايضيات العامة، ويف الفيزايء العامة، وحساب التالدراسات 

الطلبة اليوم يف ابريس إلعداد شهادة التربيز، إن هذه النسبة هي أفضل رد ميكن أن نرد  هؤوالءويوجد 
بينهم ستمائة يف  مل نكن إال مخسني طالبا فلو أن اإلستعمار أراد لكنا مخسة آالف من، غري أننا به

عدد ل إليها إال لميكن الدخو  ، حىت أن الدراسة الثانوية اليت هي قاعدة التعليم العايل الالعلوم الدقيقة
 على منحة. أبناء األغنياء أو ملن حيصلونقليل من 

 Loyفقد كتب لوي برتران ) ،املثقفني هؤوالءأما عن رأي األساتذة األروبيني حول 
Bertrane)1 الفيكاروا بعنوان "إعتذارات إىل  ةمرافعة يف جريد ،أحد األساتذة يف اثنوية اجلزائر

وهنا قد وضع تالمذته من  ،ويقصد ابألفارقة هنا املستوطنني يف اجلزائر، م0806 أوت08األفارقة" يوم 
األروبية أن يسخر من تطور الشعوب ومن الشعب األهليني يف وضع حرج. فقد مسحت له املستعمرة 

يكون لدى القادم اجلديد إىل اجلزائر يقني أن هذا التطور اجلميل قد بدأ " حيث يقول: اجلزائري املسلم
طريقه شباان من األهايل ذوي ألسنة طلقة وجريئة، هي نتاج مدارسنا اإلبتدائية بل نتاج فيقابل يف 

املاكرون بعقل هذا الرجل عندما يسردون املاجنون واألطفال  هؤوالءأيخد  اثنوايتنا وكلياتنا، وحيدث أن
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د وها على املقاععليه مقاطع أبكملها من مأثورات فرنسية هي ذكرى من دروس كانوا قد حفظ
مبقدورهم أن أيتوا مبقاطع أبكملها قد تكون طويلة أو قصرية من مصنف كالسيكياتنا الدراسية، وكان 

 األهلية هي بؤر الثقافة العالية ويضيف نفس الكاتب يف مرافعته أنه الطاملا كانت املقاهي، القدمي"
حيات واإلطالع على يقرؤون اجملالت الفرنسية والرواايت واملسر  ،حيث كانت أماكن لتجمع األهايل

 .1أحكام النقاد فيها
وتراجم  ،واتريخ فرنسا وجغرافيتها ،املدرسة الفرنسية تعىن يف تدريسها ابللغة الفرنسية كانت  

رجاهلا، أما ما يدرس هلم من التاريخ العريب اإلسالمي فال تعدو أن تكون صورا اهلدف منها حتقري 
، حيث أراد املستوطنون واإلدارة أن يفصلوا هذه 2واحلط من قيمة أبطال العرب واإلسالم ،املاضي

 .3النخبة بكل ماهلا من صلة عائلية ودينية ولكنهم مل يفلحوا يف ذلك
معارض، اآلخر مؤيد و أحدمها  موقفني ،يف األوساط اإلجتماعية لتعليم الفرنسيإنتشار ا أفرز

، أما اجلزائرياجملتمع اسة هي عبارة عن وسيلة لإلندماج والتحكم يف فاعترب املؤيدون أن هذه السي
وذلك بتكوين  ،على اخلطر الذي حيدق ابلفرنسيني بعد فتح التعليم أمام اجلزائرينيفيؤكدون الرافضون 

 .4أفواج من الوطنيني الذين سيؤثرون الحقا على السيادة الفرنسية
الوفاق والصداقة  كتابه "الشاب اجلزائري" وهي  اك نقطة أخرى تطرق هلا فرحات عباس يفوهن

تعلمني هلو الدليل القاطع على أن امل(، )الفرنسيةرويب ممن يتكلمون لغة واحدة و بني األهلي واأل
 ،وأولئك هؤوالءتعلم  حسب على أو أعلى درجة منهم، خواهنم مساوين هلماملسلمني يعتربون يف نظر إ

هي أصدق من ذلك النثر ذي  ،إن اجلمهور سيقول معي إن هذه املالحظة اليت أخذت من الواقع احلي
 .5دال حوهلا الذي ذكره لوي برترانالقيمة األدبية اليت الج
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اجلزائري وسخ أن املسلم "(L'afrique Latin) 1القول الذي قالته الفريك التني وهلذا يبقى
إلعتماد ، وهنا يظهر التناقض يف األفكار وهو دليل واضح على ا"جننده؟فلماذا  ،وكسول ونوعيته سيئة

 افة الفرنسية.قثقفة ابلثصر األهلي، وخاصة منها النخبة املالكلي على العن
فة ثقافة قالنخبة املث 2(Jhon Jorissوهلذا يصف الكاتب الفرنسي اإلشرتاكي جون جوريس )

قنا الشبان ويقال إنه قال عنهم: "إننا مز  ،روبيةو خنبة ضائعة بني احلضارتني العربية واأل فرنسية، أهنم
اجلزائريني بني حضارتني، وسرعان ما فقدوا اإلتصال حبضارهتم ولكنهم غري قادرين على الدخول يف 

وطريقته  هذه اجلماعة مل " يتبينوا أفكار الغرب ووسائل عيشهيضيف أن حضارتنا إال بصعوبة ..."، و 
 تمع اجلزائري إىل جمتمع أرويب".يف العمل ...وثقافته وتعليمه فقط، بل أيضا أرادوا أن حيولوا اجمل

عالوة على ذلك ونظرا لتعليمهم، فقد شعروا أبهنم ال ينتمون إىل بقية اجملتمع الذي كان غريبا 
وبعقدة النقص ابلنظر إل اجملتمع  عنهم، لقد كانوا يشعرون بعقدة الكمال ابلنظر إىل اجملتمع الفرنسي

 .3، ونتيجة لذلك ضاعوا كما قال جوريس بني اجملتمعنياجلزائري
وم عمل الوسيط بني السلطات قكانت وظيفة التعليم إندماجية من أجل إجياد خنبة ت

 .4لكن ليس لتحسني مستواهم املعيشي والثقايف، بل لتدعيم السيطرة اإلستعمارية ،اإلستعمارية واألهايل
ة جها سوى خللق وهم املساواة وترقيمل يكن مو  ،بعد أن تبني أن فتح جامعة اجلزائر أمام األهايل

اجلامعات الفرنسية  إىل اهلجرة حنو وهذا مادعى بعض اجلزائريني  وتكوين النخبة اإلستعمارية ،األهايل
ة، أو الوضعية اإلجتماعي ،أو الدين ،الذين يطلبونه على أساس العرقحبثا عن وسط ال يقيم متييزا بني 

يرى فرحات عباس أن التعليم العصري يف و  ائريني وهو إبراهيم بن عبد هللا،أحد الطلبة اجلز  ذلك وأكد

                                                           
 .29، صاملصدر نفسه -1
 .60عبد الرشيد زروق: املرجع السابق، ص -2
 املكان نفسه. - 3
  .077أعمال امللتقى الوطين حول اهلجرة اجلزائرية: املرجع السابق، ص-4
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تسمح بتحرير  ،هو أداة لتكوين ثقافة عامليةاملدارس وما يتضمنه من قراءة الكتب حول احلضارة العاملية 
 .1ه بنفسهاإلنسان اجلزائري وتوفر له شروط التكفل مبصري 

أن الطلبة اجلزائريني املهاجرين بفرنسا كانت هلم  2(Guy Pérvilléوحسب رأي قي برفيلي )
مسامهة يف احلركة الوطنية وكذا الثورة التحريرية رغم مشاركتهم املتأخرة ألن منهم من بقي لفرتة طويلة 

يف حبث حول  3ذكر عمر كارلييرنسية أو اجلزائر الفرنكوإسالمية، أو كما متمسكا بفكرة أن اجلزائر ف
فة والطلبة اجلزائريني اهلجرات واحلياة اجلمعوية بني التعبئة واملشاركة حيث وصف مشاركة النخبة املثق

 .التعلق بفكرة اإلندماج اجلمهوريابلتورع و 
لقد أخرجت املدارس الفرنسية جيال من املثقفني ال ميكن أن ينكر دورهم يف بعث وميالد  

ختالف ختصصاهتم وميوهلم، وأفكارهم ، وذلك رغم امطلع القرن العشرينيف نية اجلزائرية احلركة الوط
واجتاهاهتم ومستوايهتم العلمية والفكرية، فهم أطباء وصيادلة وحمامون وأساتذة ومعلمون وصحافيون 

آخرهم والصادق دندان، وبلقاسم التهامي، و  أمثلتهم: األمري خالد، وكبار التجار، وقدماء احملاربني ومن
 .4...وغريهم، وعباس فرحاتابن جلول

يف إحدى سلسليت   نشأاتيزتني أساسيتنيمتيزت مبأنتلجانسيا جزائرية جديدة مما سبق يتبني أن 
كانت يف ليا، واندرا  وهي املدرسة الفرنسية أو املعاهد اإلسالمية الع ،النظام املدرسي اإلستعماري

، ومتثلت يف حلسن سري جهاز الدولة اإلستعمارية املدارس احلرة، وشغلت جمموعة من الوظائف اهلامة
للوهلة األوىل أن  غريبا قد يبدوو  ، وأخريا اجليش،القضاة واألئمة ،: األطباء، األساتذةوهي أربع فئات

 . ابلثقافة الفرنسية يكون اجليش الفرنسي منجما هاما للمثقفني اجلزائريني

                                                           
 .026، 022ص صأعمال امللتقى الوطين حول اهلجرة اجلزائرية: املرجع السابق،  ا- 1
 .063 السابق، صجياليل صاري: املرجع  -2
 املكان نفسه. -3
  .00حيي بوعزيز: املرجع السابق، ص -4
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قلب يف الواقع يف  ش الفرنسي كانواإن العسكريني اجلزائريني النظاميني الذين خدموا يف اجلي
سلطة اإلستعمارية، السيما وأهنم ي، وعلى هذا األساس أرغموا على تبعية للالنظام القمعي اإلستعمار 

ية الفرنسية ونشرها ليسوا فقط رعااي سلبيني للهيمنة اإلستعمارية، بل أداة نشيطة للدفاع عن اإلمرباطور 
، إال أن هذا اإلرتباط ىل، وإمنا أيضا يف املغرب وسوراييف فرنسا وأملانيا والبلقان خالل احلرب العاملية األو 

مل يكن له أتثري سياسي ثقايف أحادي مكون من  ،العضوي للعسكريني اجلزائريني ابلسلطة اإلستعمارية
 .1صمت وخضوع بل كان حافزا للظهور غداة احلرب العاملية األوىل

 ثقافة بقية أفراد النخبة السياسية:

يف بلد ترتفع فيه نسبة األمية، مل يكن مناسبا ولزمن غري قصري القول أن مسألة الثقافة  ميكن 
رب أساسا ميزة لكل تواليت تع ،وتقبل احلداثة السياسية بعمق لظهور مثقفني قادرين على املساعدة

مكوانت احلركة الوطنية مبا فيها النخبة، أتيت من صفوف املتعلمني ابللغة العربية أو اللغة الفرنسية. أما 
بواسطة فرنسيني من فرنسا ا كان يف كل الفرتة اإلستعمارية فإن سراين أفكاره ،خبصوص احلركة الشيوعية

 .2أروبيني مقيمني ابجلزائر أو من

 املبحث الثالث: 

 الوطنية والتأثريات الفرنسية قادة احلركة الوطنية بني القيم

استقالله ه احلصول على ألهنا أدركت أن الشعب اجلاهل ال ميكن ،فرنسا سياسة التجهيلاتبعت 
ألنه ال يستطيع تقدير اإلستقالل حق  ،من أعدائه، كما أنه عاجز عمليا عن احملافظة عليه بعد حتقيقه

، كما قامت فرنسا مبحاولة نشر الثقافة 3ة حملاربة اإلستعمارفقد اختدوا من املدرسة أداة رئيسقدره، 

                                                           
  .020، 88صص املرجع السابق،  اإلستعمار والصراعات الثقافية،عبد القادر جغلول:  -1
 .02أعمال امللتقى الوطين حول اهلجرة اجلزائرية: املرجع السابق، ص -2
  .720املرجع السابق، ص  املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى،مجعية العلماء عبد الكرمي بوالصفصاف:  -3
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موالية هلا وحمو الثقافة العربية، وهلذا يتكون إشكالية املبحث: كيف أتثر قادة الفرنسية لتكوين طبقة 
 القادة؟ هؤوالءوماهي التأثريات الفرنسية على احلركة الوطنية ابلقيم الوطنية؟ 

حتضنت الزوااي، واملساجد، واملدارس، والكتاتيب القرآنية، الثقافة العربية اإلسالمية وذويها ا
 ونشرت الفكر والثقافة والتعليم يف كل أحناء اجلزائر، ،ومريديها وآوت الساعني هلا والباحثني عنها

اليت الميكن ألحد أن ينكرها  ،سبيلها األموال الطائلة واجلهود املتواصلةوأنفقت بسخاء من أجلها ويف 
لواء حفظ ومحاية  ،يف ظهور جيل من الرواد املثقفني الذين محلوا على عاتقهم ،أو جيحد آاثرها احلسنة

الوجه العريب اإلسالمي هلذه البالد وأهلها، ضد سياسة الفرنسة والتنصري اليت حاولت اإلدارة 
ة، وخري مثال هلذا اجليل اترخيها وحضارهتا العريقة واملشرقمارية أن تطبقها لتمسخ البالد وأهلها، و اإلستع

الشيخ الطيب العقيب، والشيخ عبد احلميد بن مساية،  ،والشيخ البشري اإلبراهيمي: اإلصالح من الرواد
 .1والشيخ محدان لونيسي وعبد القادر اجملاوي وغريهم

فضل كبري يف احلفاظ على القرآن والعربية من الضياع والنسيان والتالشي، ذا التعليم كان هلكما  
  .2رغم بساطة ذلك التعليم وتقليدية منهجه

ميكن القول أنه لوال عبد ابلسلف الصاحل، حيث  زايدة على ذلك جند أتثر القادة السياسيني
ن ذلك اجلو الذي يساعده على املصلحو  احلميد بن ابديس ورفاقه ملا وجد عبد ،اوي وزمالؤهاجملالقادر 

طريق اجلهاد  لوإستكما ،التكوين يف جمال اإلصالح، فخطوا فيه خطوات اثبتة وانجحة حنو التغيري
: "قمنا ابلدعوة إىل ماكان عليه السلف 4وكما يقول إبن ابديس ،3الكامل والشامل والطويل والشاق

رآن الشريف، والصحيح من السنة الشريفة"، وقد قام القائمون بتلك الدعوة الصاحل من التمسك ابلق
وجدوا عليه آابءهم  رغم ما يالقونه من مصاعب، وما أقحم يف طريقهم من وضع الذين شبوا على ما

                                                           
 .00املرجع السابق، ص م(،9191-م9191اإلجتاه اليميين يف احلركة الوطنية اجلزائرية من خالل نصوصه) حيي بوعزيز:-1
 .06كمال عجايل: املرجع السابق، ص  -2
  .37صعبد الرشيد زروق: املرجع السابق،  -3
  .20أنور اجلنيدي: املرجع السابق، ص -4
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 وأعداء اإلسالم، فنشروا الثقافة العربية من قبل املغرضنيابلدين  من البدع واخلرافات اليت ألصقت
 .1وتقاليد الدين اإلسالمي احلنيف اإلسالمية

الذين  لسياسيني من التيار اإلصالحي،أهم القادة االذين أتثروا ابلقيم الوطنية نذكر  هؤوالءومن 
لتفت حوله جمموعة اف كبريا بنفسه عمالقا إبخوانه،كان    الشيخ عبد احلميد بن ابديس، الذيساندوا 

مياان راسخا وإسالما صادقا إ ميف أعماقه ونوكلهم حيملمن كبار العلماء كلهم ذوو فضل وسعة علم، 
 .2خلدمة أهداف مجعية العلماء )اإلسالم، العروبة، اجلزائر( ومحاسا فياضا ال حدود هله

الشيخ البشري اإلبراهيمي الذي طبع زمانه إىل جانب رجال عظماء آخرين أمثال:  هؤوالءومن 
 .3...وغريهمالعريب التبسي، مبارك امليلي

وكان  ،4يف عائلة توارث أفرادها العلم أاب عن جد منذ أكثر من مخسة قرون نشأ بشري اإلبراهيمي:ال
ت هذه العائلة مكانة  سبإبيوائهم وتعليمهم، فك فتتكفل ،قصدها طالب العلم من خمتلف أحناء البالدي

تقوم ابإلفتاء يف يت تنشأ بني هذه القبائل كما بائل والعشائر، فكانت حتل النزاعات الكبرية وسط الق
، 6، ويف ظل هذا اجلو العائلي احملفز تلقى البشري اإلبراهيمي تعليمه األول على يد والده5القضااي الدينية

، ويقول 7وعمه حممد املكي اإلبراهيمي علوم العربية ومقدمات األصول الفقهية من منطق وبيان

                                                           
 .20أنور اجلنيدي: املرجع السابق، ص -1
 .022بسام العسيلي: املرجع السابق، ص -2
صدر عن وزارة الثقافة  م ،9199-م9181أعالم املقاومة اجلزائرية ضد اإلحتالل الفرنسي ابلسيف والقلمبوعالم بسايح: - 3

 .030ص م،0223مبناسبة اجلزائر عاصمة الثقافة العربية، 
، شركة دار األمة 0مجع وتقدمي: أبو القاسم سعد هللا، ط م(،9199-م9199يف قلب املعركة )حممد البشري اإلبراهيمي: -4

  .82م، ص0882للطباعة والرتمجة والنشر والتوزيع، اجلزائر:
، دار الغرب اإلسالمي، 0، مجع وتقدمي : أمحد طالب اإلبراهيمي، ط5ج آاثر اإلمام اإلبراهيمي، راهيمي:مد البشري اإلبحم -5

  .098م، ص0883بريوت:
  .029املرجع السابق، ص مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها اإلصالحي يف اجلزائر،أمحد اخلطيب: -6
 .088تركي رابح عمامرة:املرجع السابق، ص-7
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ظ القرآن الكرمي يف الثالثة من عمري على التقليد املتبع يف بيتنا الشائع بدأت حف" نفسه: 1اإلبراهيمي
يف بلدان، وكان الذي يعلمنا الكتابة ويلقننا حفظ القرآن مجاعة من أقاربنا ويشرف علينا إشرافا عاليا 

عامل البيت بل الوطن كله يف ذلك الزمان هو عمي، شقيق والدي األصغر الشيخ حممد املكي 
ع، من حنوها وصرفها وإشتقاقها ولغتها، مل لواء الفنون العربية بغري مناز ي رمحه هللا، وكان حااإلبراهيم

أخذ كل ذلك عن البقية الصاحلة من علماء هذه الفنون أبقليمنا، منهم العالمة املتقن الشيخ ربيع 
مجعة القلي خامتة البعالوي ومنهم الشيخ حممد أبو القاسم البوحليلي، ومنهم العالمة الشيخ حممد أبو 

العلماء رحلوا إىل األمصار الكربى ذات  هؤوالءومل يكن ويضيف أيضا: "، "املتبحرين يف العربية والفقه
اجلامعات العلمية التارخيية كفاس وتونس والقاهرة، وإمنا كانوا يتوارثون العلوم اإلسالمية طبقة عن طبقة 
إىل األجيال املتخرجة من مدن العلم املوجودة بوطننا كبجاية وقلعة بين محاد وكلتامها قريبة من موطننا، 

 .2، ومطلعا لشموسه"لعلم ومهجرا لطالبهكانت منارة ا  وكلتامها
له ساعده األمين وكان له الفضل األكرب يف تكوينه حىت جع ،وقد إكتشف عمه مواهبه املبكرة

مل نعثر على آاثر تذكر إبستثناء  ،، ويف هذه املرحلة املبكرة من حياة الشيخ اإلبراهيمييف تعليم الطلبة
 ع عشر، وملا تويف عمه واصلالتدريس وعمره ال يتجاوز الراب، وقد بدأ 3بعض الرسائل اإلخوانية

غادر اجلزائر مثل  م0800، ويف سنة 4إىل غاية إجتيازه سن العشرين إلبراهيمي التدريس ماتعلمه منها
قد سبقه  الذي كان ،أغلب الشبان اجلزائريني الذين كانوا يفرون من اخلدمة العسكرية ملتحقا بوالده

 ،ستقر هناك ويف طريقه مر ابلقاهرة فتعرف على بعض أدابئها ومفكريهاحيث ا ،م0829للحجاز عام 
عبد احلميد بن ابديس  وخالل وجوده هبا تعرف على ،نورة اتبع تعليمه الديين واألديبويف املدينة امل

                                                           
منشورات املتحف الوطين للمجاهد، املؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر  املثقفون اجلزائريون والثورة،حممد العريب الزبريي:  -1

 .33، 36م، ص ص:0885واإلشهار، اجلزائر: 
 .33املرجع السابق، ص املثقفون اجلزائريون والثورة،حممد العريب الزبريي:  -2
"عيون البصائر" ) جمموع املقاالت اليت كتبها يف إفتتاحية جلريدة البصائر اخلاصة(، الشركة  اآلاثر، حممد البشري اإلبراهيمي: -3

 .8الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر: دت، ص
 .80املصدر السابق، ص م(،9199 -م9199يف قلب املعركة )حممد البشري اإلبراهيمي:  -4
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غادر  ،م0806ويف عام ألول مرة وهناك تطرقوا إىل فكرة اإلصالح يف اجلزائر  ،م0807الذي زارها عام 
شتغل ابلتدريس يف املدرسة السلطانية وألقى دروس ومواعظ يف إلبراهيمي احلجاز إىل دمشق، واا

 .1املسجد األموي
رتبط وا ل الدين األفغاين وحممد عبده،كتشف يف رحلته إىل املدينة املنورة فكر مجاكما ا 

كتب شيخي   ستوعب فور وصوله إىل بالد الشاموا ،2ابألوساط األكثر إستلهاما لفكر رشيد رضا
املتأثرون و لماء يف ذلك العصر اإلسالم إبن تيمية وابن القيم، واطلع على اتريخ احلروب اليت شنها الع

طلع يف ذلك على مؤلفات شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب السنة ودعاة اإلصالح، كما امبذاهب 
ائر مر بتونس والحظ احلياة ، وأثناء عودته إىل اجلز 3واتريخ دعوته وما صاحبها من إنكار املنكرين

 .4السياسية فيها واجلمود الثقايف الذي كان يعاين منه جامع الزيتونة
اللغة العربية وأداهبا جيمع بني األصيل اذ يف احلديث والتفسري و عمل كأستإىل اجلزائر وبعد عودته 

آلاثر الفطاحل املبدعني يف واجلديد، وقد كان يف أسلوبه اخلطايب معجبا بروائع البالغة العربية متعشقا 
العصور النرية من اجلاحظ إىل ابن خلدون، وكان مع هذا كله قدوة يف سهولة املعاملة واإلتصال بشوشا 

مرحا يف جمالسه واسع الصدر يف ممارسة املسؤوليات متفجر احليوية يف أنشطته الثقافية كاتبا وخطيبا 
يف إحدى الليايل عام  بثقافة عصرية فقد سأل إبنهيمي وصحافيا وأستاذا وإماما، وقد متيز اإلبراه

النفس، فأخذ  يف علم لثانوي عن آخر درس تلقاها التعليمبقسم الفلسفة يف خامتة كان  الذي م0829
أحد مؤسسي املذهب العملي الربامجايت  (Wiliam Jamesأراء وليم جيمس) رأس املوضوع وشرح له

 .5(Jhon Lookوجون لوك ) (Darwin) روينمثل داالغرب  وحتدث عن الكثري من مفكري
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ونبغ من  ،قرون ةفقد كان بيته بيت علم منذ ثالث ،ورث الشيخ النزعة السلفية من أسالفه كما
هذا البيت عدة علماء يف احلقبة املذكورة، وكانوا مرجعا يف الفتوى واألحكام والتعليم للقبائل اجملاورة 

وجرى علماء البيت كلهم على حرب البدع والتشدد والنكار على أهلها وإقامة السنن الثابتة يف 
لى أوهام مشايخ لعقائد وعخاصتهم ويف أتباعهم، وهلم مواقف مشهورة إقامة النكري على ضالالت ا

  الطرق.
وكانوا  ،وإن كان علماء هذا البيت يرجعون يف الفروع إىل مذهب مالك السائد يف مشال إفريقيا

قائمني متبحرين يف الفرعيات ومذهب مالك مبين على أثر أهل املدينة كما هو معلوم، ولذلك فهو 
يظهر ذلك جليا يف سرية أئمة من فقهاء األندلس والقريوان  ،يزرع يف مقلديه حب األثر والرجوع إليه

وإن مل يكن هلم توسع يف علوم احلديث ورواايته،  ،واحلجاز والعراق، فاتبع أجداد الشيخ هذا املشرب
هذا  ،ومنكرين على خماليفيها ،عاملني واقفني على حدودها ،ولكنهم كانوا متأثرين ابلسنن العملية

 .1ر الشيخ ابلسلفيةالسبب األصيل يف أتث

، لقد كان ماضيه بدأ حياة اجلهاد يف اجلزائر مل يكن الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي جمهوال يوم
احلافل جبالئل األعمال يتقدم عليه ويسبقه، لقد عرفته عواصم العامل العريب اإلسالمي من قبل يف تونس 

ح واإلميان العميق قبل كل شيئ، وقد ذكر جماهدا ابلكلمة الصادقة والعلم الصحي ،ومصر وبالد الشام
عنه أحد تالمذته: "أعجبنا يف الشيخ سعة علمه وقوة ذاكرته وإستقامة منهجه حىت ولد يف نفوسنا 

 .2حب اللغة العربية وأداهبا"

أدخله جده الكتاب لتلقي مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكرمي وبعد متضية  :الشيخ مبارك امليلي
عاما، وهناك تلقى  05صيبة يف قريته إلتحق مبعهد الشيخ حممد امليلي يف مدينة ميلة وكان عمره أايم ع

احلميد بن ابديس  قبل إنتقاله إىل حلقات الشيخ عبد ،طيلة ستة سنوات مبادئ اللغة العربية وعلومها
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ىل تونس إلستكمال دراسته العليا تقل إطل به املقام هناك فبقي سبعة أشهر، مث انمل يو  يف قسنطينة،
قسنطينة مساعدا إلبن ابديس ، فحل بم0800فحصل على شهادة التحصيل مث رجع إىل اجلزائر عام 

فأوفده مربيا ومعلما وداعيا لإلصالح يف مدينة األغواط فبدأ نشاطه  وقد أعجب به ،مله الرتبوييف ع
 .1م0807فيها يف عام 

ساعات  ميادين اجلهاد، حيث كان يبقى عشر ميدان منمضى الشيخ مبارك امليلي يف كل 
يوميا يف التدريس، فزاد عدد طالبه إىل سبعني تلميذا ومنهم ستة فتيات، لينصرف بعد ذلك إىل اجلامع 

من مورده الصايف ومصدره العذب، كما   ،العتيق لإللتقاء ابلشبيبة والرجال الراغبني يف تلقي اإلسالم
وقد  ،حماراب اإلستعمار والطرقية ،بوسعادة إللقاء احملاضرات التوجيهية اهلادفةكان يزور اجللفة ومدينة 

الرومان والفرنسيني،  إستاء ملا كانت تروجه اإلدارة اإلستعمارية من أن أصل الشعوب اجلزائرية يصل إىل
 (Karetteقام برتمجة جزء من كتاب كاريت )و  كتابه "اتريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث"،  فقام بتألبف

إحتاج جزء من هذا الكتاب لبيان قبائل كما  ،مبساعدة أمحد توفيق املدين وبعض أبناء مدينة األغواط
 .2بين هالل وغريهم من العرب يف أنساهبم ومراكز حياهتم وعالقتهم ابلرببر

إىل  م0985يف سنة هاجر مع عائلته م املثقفني ابلثقافة العربية، من أههو و  الشيخ الطيب العقيب:
من  07ومل متنعه وفاة والده وهو يف سن  فحفظ القرآن الكرمي، وهناك بدأ دراسته املدينة املنورة

ساعده على ذلك شخصيته و  أصبح معلما يف نفس احلرم لعلم يف احلرم النبوي، و اإلستمرار يف تلقي ا
يف خمتلف الصحف  كتب،  ة العلوم النقلية والعقليفصار بذلك مضرب املثل يف ،املتميزة واملنفردة

وشاءت الصدف أن يتعلم العقيب على يد ، 3السياسية مما جعله يكتسب صداقة بعض املصلحني
وأن يتعلم اإلبراهيمي على يد زيدان الشنقيطي أستاذ  ،محدان لونيسي أستاذ بن ابديس يف قسنطينة

العقيب يف املدينة املنورة، ولعل جامع الثقافة هو ما أهل العلماء الثالثة خلوض مسرية إصالحية مشرتكة 
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وهذا األخري كان ال خيتلف  ،مطلع العشرينات، كما درس على يد احلبيب التونسي زائر يفيف أرض اجل
نيسي حبكم ثقافتهما اإلسالمية الواحدة وإرتباطهما بظروف إستعمارية اترخيية يف فكره عن محدان لو 

 أثر هو بدوره على تلميذه العقيب واحدة جعلتهما يفضالن اهلجرة، وال يستبعد أن احلبيب التونسي
محدان لونيسي أثناء  ه، وقد أفادابملقارنة مع أترابه من املصلحني ،ورغم ذلك تعترب دراسته حمدودة

 .1ابلشيء الذي كان جيهله عن اجلزائر دينة املنورةجده يف املتوا
واستقر يف سيدي عقبة وأسس جريدة، مث جاء  م0802وبعدها دخل العقيب من احلجاز سنة 

حيث متيز مبحاضراته يف اندي الرتقي، كما دخل  ،م0808لإلقامة يف مدينة اجلزائر إبتداءا من سنة 
لتحق وا ودرس يف سطيف مث إلتحق مبجموعة الشهاب، م0800البشري اإلبراهيمي من الشرق سنة 

الرجال العديد من املعلمني األحرار ومنهم مبارك امليلي، وحممد العيد، والسعيد الزهريي، والعريب  ؤوالءهب
 .2التبسي، والعديد من املثقفني اآلخرين ومنهم التوفيق املدين واألمني العمودي

ىل أن فاستمر يف حفظ القرآن، إ ،لده الذي تويف وعمره اماين سنواتتتلمذ على يد وا: العريب التبسي
تقل بعدها إىل زاوية خنقة سيدي انجي الرمحانية يف اجلنوب الغريب جلبال ان ،بلغ  إثنا عشر سنة

النمامشة، وهناك أمضى ثالث سنوات ومبأنه أحب متابعة حتصيله العلمي فقد أوفده أهله إىل الزاوية 
مدينة نفطة جبنوب غرب تونس وعمره وهي زاوية الشيخ مصطفى بن عزوز يف  ،والده اليت تعلم فيها

سنة، فدرس العلوم الشرعية والعربية مث اتبع دراسته يف جامع الزيتونة، واجلدير ابلذكر أن  ةعشر مخس 
أما جامع الزيتونة فكان الفقراء جيدون  ،التعليم يف الزوااي كان جمانيا يصرف من أموال املوقوفة للزوااي
، وتسمى هذه الدور املدارس لكثرة مذاكرة املأوى يف الدور العديدة اليت أوقفها احملسنون للطلبة الغرابء

                                                           
  .73أمحد مريوش: املرجع السابق، ص-1
  .098املرجع السابق، ص للجزائريني،اجلزائر حمفوظ قداش:  -2
- املرجع السابق،  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، ) تركي رابح عمامرة:ذه األوقاف أبوقاف رواق املغاربة، أنظر: ومسيت ه

 .(050ص



 ث                                                           التكوين الثقايف ألبرز قادة احلركة الوطنية        الفصل الثال

 

 
152 

انل شهادة األهلية مث انتقل إىل القاهرة عام أوى إىل إحداها العريب التبسي و وقد  ،أهل العلم هبا
 .1األزهر جامع حممد عبده وتالمذته من أجل تلقي العلم يف ،م0802

يف أحد كتاتيب العاصمة التونسية، ومل يكن قد جتاوز التعليمية بدأت حياته  :أمحد توفيق املدين 
ومنها إىل جامع الزيتونة، ويف  ،إىل املدرسة األهلية القرآنية م0828سنةاخلامسة من عمره لينتقل يف 

درس يف املدرسة اخللدونية اليت تعد تكميلية للدراسة الزيتونية وأظهر خالل ذلك قدرة خطابية  م0807
مثرية، وكفاءة عالية يف الكتابة دفعته إىل حترير عدد من املقاالت الوطنية واإلجتماعية والسياسية، نشرها 

احلرب وملا بدأت  م0802ذلك يف سنة  يف صحيفة الفاروق التونسية اليت كانت تصدر أسبوعيا، وكان
ة مت إعتقاله من قبل اإلدار لتحضري للثورة ضد فرنسا، لكن كون خلية من أصحابه ل  ،العاملية األوىل

، وقد استفاد من فرتة السجن م0809إىل غاية نوفمرب  به يف السجنوألقي  م0805الفرنسية يف فيفري 
دا قد وعندما خرج من سجنه كان إنساان جدي ،تابعة تعليمه الديين ودراسة اللغة الفرنسية حىت اتقنهامب

سع أفقه رغم حداثة سنه، أدى هذا النضج املبكر ابجملاهد الشاب صلب عوده وتكونت شخصيته وات
ميد بن ابديس حيث مت له التعرف يف تونس مع الشيخني عبد احل ،إىل اإللتقاء جبيل رواد اجلهاد

 والبشري اإلبراهيمي.
قافة العربية محد توفيق املدين أكدت للناس عروبته وإعتزازه ابلثويف مايلي قصة قد حدثت أل

حيث كانت جمموعة من الناس يف قاعدة اندي الرتقي وعليها كآبة ويف نفوسها هم  ،والدين اإلسالمي
بسبب اإلستعدادات الفرنسية لإلحتفال مبناسبة مرور مائة سنة على إحتالهلا للجزائر، وإذا ابلسيد 

وأحد كبار امللحدين واملتفرنسني خيربان أنه قد ولد للسيد  ،املدرسة الثعالبية الكربى حممد بلحاج مدير
فأطلق عليه إسم "كريستيان" أي املسيحي، ونظر إيل نظرة شامتة  ،ساطور زعيم املتجنسني ولد ابألمس

نس ابجلنسية ألنه علم أن األمر يؤملين وميعن يف تعذييب قلت للناس من حويل أنظروا : "هذه نتيجة التج
م"، "، وشاء ربك أنين رزقت بولد يف نفس الليلة هو مولودي األول فأطلقت عليه إسم "إسال!الفرنسية

ابألمس ولد  !وكان بلحاج حاضرا فوقفت وقلت: "ايمجاعة ،جتمع الناسوذهبت من الغد إىل النادي وا
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ففي هذين لزعيم املتجنسني ولد دعاه"كريستيان" واليوم أبشركم أنين رزقت ليال بولد دعوته "إسالم" 
سياسة التجنس: جتعل أوالدكم كريستيان، وسياسة اإلسالم والعروبة والوطنية اإلمسني منهاج سياستني 

صفق القوم طويال أما حممد بلحاج فقد جتعل أوالدكم إسالم فاختاروا وأنتم اآلن على بينة من األمر"، و 
إصفر لونه وتلعثم لسانه وقال بعد ذلك: "لقد جنيت على ولدك جناية ال يغتفرها لك إذ أطلقت عليه 

هذا اإلسم"، ونظران إليه مجيعا نظرة إحتقار وإزدراء واقسم ابهلل إنين مل أعد منذ ذلك اليوم أمسع يف 
 . 1رة إىل األبد ومل نرى وجه حممد بلحاج بعدها إطالقاالنادي كلمة جتنس والجتنيس ماتت الفك

من زعماء النهضة الرتبوية واإلصالحية يف جنوب اجلزائر يف منطقة ميزاب، ومفاهيمه  :إبراهيم البيوض 
تقوم على أساس العودة ابإلسالم إىل منابعه األوىل ونشر اللغة العربية ومحايتها، وله حلقات يف تفسري 

، استكمل 2يتحدث لساعات طويلة اابرع اوكان خطيب ،ها حنو الشيخ حممد عبدهالقرآن ينحو في
، مث انتقل لعليا يف جامع الزيتونة أول األمرالثانوية رغم فقره والتحق بتونس حيث اتبع دراسته ا دراسته

ونتيجة "اخللدونية" ليكتسب منه العلوم العصرية اليت يفتقر إليها جامع الزيتونة،  إىل معهد ابن خلدون
ضطر أبو اليقضان إىل العودة للجزائر يف ا إضطراابت احلرب العاملية األوىل وظروف تونس الداخلية

لبث أن عاد إىل تونس يف السنة املوالية وإستمر تواجده املتقطع فيها إىل عام  ، لكنه مام0805فيفري 
، لكنه مل امليزابية هناك البعثات الطالبيةم، ويبدو أنه خالل تواجده بتونس كان مشرفا على 0805

 .3حيصل على شهادته النهائية من جامع الزيتونة بسبب إنشغاالته اإلصالحية والسياسية

وهكذا كان أتثر القادة السياسيني ابلقيم الوطنية املتمثلة يف احلفاظ على الدين اإلسالمي واللغة 
 والثقافة العربية املغربية. العربية واحملافظة على التاريخ

ومن  من دعاة اإلدماج  واملساواةا النخبة املتأثرة ابلثقافة الفرنسية واليت كان اجتاهها السياسي أم 
 النخبة نذكر: هؤوالء
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دمشق كريني اجلزائريني النظاميني، فدرس يف من ذوي الثقافة الفرنسية والعس : كاناألمري خالد اهلامشي
اثنوية "لويس لوقران" ، وقد أرسل إىل م0980زائر عام مث جاء به أبوه إىل اجل ،املرحلة اإلبتدائية

(Louis Le Grand )( "بباريس، مث إلتحق بكلية "سان سريSaint Cyr ) احلربية يف سنة
وأرغمته اإلدارة الفرنسية على اإلقامة اجلربية يف  ،قبل إمتام دراسته م0985، وعاد إىل اجلزائر يف م0987

فأمت دراسته وأدى واجبه العسكري يف  ،(Saint Cyrمدينة بوسعادة، مث رجع إىل مدرسة سان سري )
املغرب، وارتقى إىل رتبة قبطان لكنه أعترب عنصر شغب وإضطراب،كما كان له معرفة واسعة ابلثقافة 

 . 1واللغة الفرنسية
ختلفت إىل أن ميوالته السياسية ا ،فرنسةاألنتلجنسيا اجلديدة املمن رغم أن القائد األمري كان 

 عن اإلندماج الكلي الفرنسي، فارأتى أن يكون منحاه وسطا مطالبا ابملساواة واإلصالح.
د ، الذي بدأ حبفظ القرآن بكتاب مقعثلة املثقفني ثقافة فرنسيةمن أمهو  :حممد الصاحل بن جلول

، وهو من 2كما تلقى تعليمه اإلبتدائي والثانوي مبؤسساهتا الرتبويةاحلوت قرب رحبة الصوف بقسنطينة،  
عد حتصله ، وب3تهدين حيث حتصل إبستمرار على املنح املدرسية اليت أهلته لتلقي تعليما عاليا بفرنسااجمل

دينة اجلزائر العاصمة واليت خترج منها تقل ليزاول دراسته اجلامعية بكلية الطب مبان ،على شهادة البكالوراي
 .4وقد صار طبيبا موظفا يف نفس السنة ،م0802بشهادة الدكتوراه سنة 

حيث خترج  ،ينتمي بن جلول إىل النخبة الفرنسية اليت حضيت بقسط وافر من الثقافة الفرنسية
زائري الفقري الذي حيى من مدارسها، كما أن مهنة الطبيب جعلته يتقرب من عاملني خمتلفني، العامل اجل

وذلك حبكم إنتمائه له أما العامل الفرنسي فبحكم ثقافته الفرنسية اليت جعلته  ،حياة اجلهل والتخلف
 يستهوي هذه احلضارة فدافع عنها.
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الطب يف مدينة  الثقايف ال خيتلف كثريا عن بن جلول حيث درس هكان مسار : الدكتور هتامي بلقاسم 
 .1ىل مدينة مونبلييه بفرنسا ليتخرج منها كطبيب، وهلذا كانت ميوالته فرنسيةتقل إمث ان ،اجلزائر

لتحق ابملدرسة ، مث االكرمي تلقى تعليما دينيا مسح له حبفظ القرآن أنه هميكن أن نقول عن :مجال دردور
للوصول إىل ه عقبات عدة إال أنه واج ،ائية مبدينة بسكرة، ورغم النتائج اجليدة اليت حتصل عليهااإلبتد

( رضا حوحو حاليا، وقد تفوق مجال دردور يف دراسته وانتقل إىل فرنسا Daumalاثنوية "دومال")
على إثر إخنراطه يف أحد األندية الفرنسية البارزة، واتبع دراسته العليا يف جراحة األسنان بكلية الطب 

إال أن ميوله السياسي كان  ،سيةرغم إحتكاكه الكبري مع الفرنسيني ودراسته وثقافته الفرن، 2بباريس
 فكان عنصرا فعاال يف جنم مشال إفريقيا اإلستقاليل. ،خمتلفا متاما عن دعاة اإلدماج

أما عن منشأ جنم الشمال اإلفريقي الذي رد لشعبنا الكرمي عزته وكرامته، وجعل من العامل 
، أما ثقافة املستعمر يف عقر دارهاألمي املغرتب عن وطنه مناضال سياسيا يفرض وجوده وإحرتامه على 

الذي كان  ختلفت من مناضل إىل آخر لكنها عموما حمتشمة، فنجد احلاج علي عبد القادرأفراده فقد ا
 .3، وكان خطيبا ابللغتني الفرنسية والعربية عصاميا

كنه  فرنسية جيدا ل، كما أنه مل حيسن الالسعيد فقد تعلم العربية ابلكتابأما سي اجليالين حممد 
ين املقاالت، ويصوب نظرته يستطيع أن يكشف هبا آفاق املستقبل حينما يقرأ عناو  كان ميتلك حصافة

وسأله حممد قنانش عن أخبار الصحافة  ،م0879، ويذكر أنه ملا كان يف سجن بربروس سنة العميقة
، وكان 4وكان ذلك فعال وقبل مضي عامنا هذا سنشهد حراب عاملية اثنية ،فرد أن احلرب على األبواب

، ويبقى الشاذيل خري الدين من الذين زاولوا دراستهم 5ابنون آكلي راعيا ومل يدخل الكتاب وال املدرسة

                                                           
 .72املرجع السابق، ص معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرون،عبد الكرمي بوصفصاف...وآخرون:  -1
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  .06السابق، ص املصدر م"،9199ماي 1آفاق مغاربية "املسرية الوطنية وأحداث حممد قنانش:  -3
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( مث حتصل على شهادة البكالوراي مث درس يف قسم Carnouابلصادقية وإلتحق بثانوية "كارنو")
 .1م0809الفلسفة عام 

مشال إفريقيا أهنا ابلدرجة األوىل كانت فرنسية لكنها يتضح من العرض السابق لثقافة مؤسسي 
  2حمدودة التتجاوز يف الغالب الشهادة اإلبتدائية

جنم مشال إفريقيا خاصة من العمال، وكانت جريدة "األمة" تدعو املثقفني الذين   اكان مناضلو 
 .3كانوا يرتددون يف اإلخنراط يف املنظمة الوطنية ولكن دون جدوى

يف البالد يكمن يف تكوين قادة اجلمعية الكبار  ،الثقايف بني مؤسسي اجلمعية والنجمإن التباين  
وكانوا بذلك من أبرز أرابب القلم  ،العربية، وأصبحوا يتمتعون حبظ موفور من الثقافة العربية اإلسالمية

زائري بعده مل املدافعني عن القضااي الدينية واإلجتماعية والسياسية، أما أعضاء النجم وحزب الشعب اجل
سوى عمال  يكونوا سوى متعلمني بسطاء ال تتجاوز مستوايهتم الثقافية الشهادة اإلبتدائية، ومل يكونوا

منخرطني يف بعض النقاابت واحلزب الشيوعي الفرنسي، وبينما كانت لغة املصلحني  ،بسطاء يف فرنسا
 ن الفرنسية.هي العربية أما قادة النجم فكانوا يتكلمو 

اإلختالف الذي كان بني الفئتني السابقتني ومجاعة املنتخبني املسلمني فكان يف: " أما عن 
سالمية واجلنسية الفرنسية"، كما أن ثقافة مجاعة النخبة والنواب كانت الوطنية الدينية، اجلامعة اإل

الغربية م فرنسية حبتة وطبائعهم تشبه إىل حد كبري الفرنسيني، حيث امتدحوا األروبيني وأعجبوا حبضارهت
 4اندماجا وجتنسا

 خامتة الفصل:
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 قد برهنوا والتاريخ يشهد على قابلية اإللتقاء مع ا سبق ميكن إستخالص أن اجلزائرينيمم
فثقافتهم القومية هي اليت ورثوها عن  ،الثقافات املختلفة، فلم تعرف الثقافة اجلزائرية مجودا وال حتجرا البتة

وأصبحوا منذ القدم جزءا من احلضرية العربية لغة وأداب وفنا  ،أجدادهم الذين هم مزيج من العرب والرببر
عنهم، تشبثوا بثقافة غريبة فمن العبث إذن أن يرتكوها وي ذه الثقافة تربطهم مباضيهم الزاهر،وقيما، وه

ولكن بشرط أال يسلخهم هذا التقدم من ابلثقافة الفرنسية ان التكنولوجي التقدم يف امليد اإذا أرادو و 
 عروبتهم وإسالميتهم.

فالشخصية اجلزائرية احلديثة هي نتيجة التفاعل بني احلاضر واملاضي واإلسالم ليس دينا فقط 
لعربية وهو دين وأدب وفنون وجهاز خلقي وجهاز قانوين وأداة هذا كله هي اللغة ا ،فهو حضارة كاملة

احلضارة اإلسالمية فهي أداة تلك  ،اليت راح املستعمرون وخرجيوا املدارس الفرنسية يرموهنا ابلعقم والعجز
فما ابهلا أصبحت اليوم غري قادرة على . شعلتها أرواب جذور حضارهتا احلديثة قتبست منالزاهرة اليت ا

السامة إال قتل هذه اللغة ملا هلا من خطر  أتهيل أصحاهبا إىل الرقي؟ وما الغرض بقدف العربية ينباهلما
 على بقائها يف اجلزائر ألمهية اللغة بني مقومات القومية. 

شرقي، لقد متيزت احلياة الفكرية للقادة السياسيني بتأثر اآلخرين مبا حيدث يف العاملني الغريب وامل
غوية عرب التاريخ، فكان ابلغ األثر فهو دليل واضح على الوحدة الثقافية والفكرية والل ،أما العامل املشرقي

العريب اإلسالمي من قبل أئمة األمة العربية وهم: مجال الدين األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا وغريهم، 
صالح، ونقصد الذين حاولوا القضاء على اإلستعمار أبشكاله املختلفة من األرض العربية عن طريق اإل

والقضاء على البدع واخلرافات اليت تشوبه  ،به هنا إصالح الدين ومبادئه والرجوع به إىل منابعه األوىل
ة مجود، فيبقى الفرد حبيس أفكاره الرجعية ال يسعى ألي نوع من املقاومة فتشل الفكر وجتعله يف حال

 املستعمر. ، وهذا ماكان يسعى إليهللخروج من دائرة التسلط اإلستعماري
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هرت يف اجلزائر وقد ذكر عمار طاليب يف كتابه آاثر إبن ابديس، أن احلركة اإلصالحية قد ظ
كان اإلحلاد : "1املؤرخ اجلزائري إمساعيل حامتوالتدهور الفكري والديين، كما يذكر نتيجة هذا اخلمول 

الذين وإن كانوا مابرحوا مسلمني  من التأثري يف مجهور ليس ابلقليل من مسلمي اجلزائر اكبري   االغريب مبلغ
الينكرون اإلسالم  هؤوالءالدينية من التالشي. إن  يف الظاهرفهم جيهلون حد ماوصلت إليه روحهم

دينهم ومعتقدهم غري أهنم قد أضحوا من فتور الغرية الدينية يف نفوسهم حبيث غدوا ال يبالون البتة بنشره 
فاإلسالم عندهم إمنا مقصور على من أييت بعدهم من األوالد يف الناس وابلدعوة إليه يف غري املسلمني 

مجعني. فاحلق أن اإلسالم لرباء مما هم فاعلون. واألحفاد فحسب وليس يتناول أحدا سواهم من اخللق أ
 ".وليس ذلك هو احلرية الفكرية على مايزعمون بل إمنا هو الفتور فالتالشي

وقد سخر املصلحون كبار جهودهم وحياهتم إلحداث حركة ثقافية وعلمية وفكرية يف أوساط 
 ،وانتحال املبطلني ،يف الغالينياألمة مبختلف شرائحها اإلجتماعية، تعيد للدين شبابه وتنفي عنه حتر 

وذلك عن طريق اإللتزام بتعاليم الدين واإلعتصام به  ،وأتويل اجلاهلني، ولتعيد لألمة حياهتا وحيويتها
ن سيحفظ لألمة الكثري من مقومات شخصيتها ولغتها ألن هذا التدي ،حىت ال يبقى تدينها وراثيا

فال فكر فيه وال نظر والينفع األمة ال يف حياهتا وال  ،اإلسالم الوراثي مبين على اجلمود ها، ألنأخالقو 
وخصوصا بعد أن شهد العرب زحف الغرب حنوهم وأدركوا مستوى ختلفهم احلضاري مقارنة  ،يف مماهتا

  ابملستوى احلضاري الذي يتمتع به املستعمر.

ن سواءا كانت م ،قراءة اجملالت واجلرائدرا بابإلضافة إىل ذلك فقد عرف الوضع الثقايف تطو 
املشرق العريب مثل: جريدة العروى الوثقى واملنار ابإلضافة إىل الصحافة اجلزائرية مثل: اجلزائر، املنتقد، 

 الشهاب، الفاروق...وغريها.

                                                           
 .29، 23عمار طاليب: املصدر السابق، ص ص -1
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طلع املثقفون على كتب املصلحني القيمة ككتب ابن تيمية والشوكاين، ابإلضافة إىل أتثر كما ا
لقادة بثقافة أساتذهتم من اجليل األول من املصلحني امثال: عبد احليم مساية، وعبد القادر اجملاوي، ا

 محدان لونيسي وغريهم.

ختمرت يف عقول القادة السياسيني من دعاة اإلصالح بعد رة اإلصالح قد اكما أن فك
أين أهنوا دراستهم وبعد أن تلقوا العلم بفكرة إصالحية انضجة مستمدينها  ،رجوعهم من املشرق العريب

 من كالم هللا وسنة رسول هللا يف منارات العامل العريب: االزهر، القرويني، الزيتونة.

ويف األخري يبقى رفقاء عبد احلميد بن ابديس ممن أخذوا ابلثقافة العربية أمثال: البشري 
ي، حممد العيد آل اخلليفة سي، الطيب العقيب، أمحد توفيق املدين، األمني العموداإلبراهيمي، العريب التب

 ،فكانوا من رجال اإلصالح املخلصني ،، قد جاؤوا يف وقت كانت اجلزائر يف أمس احلاجة هلموغريهم
أصول ورجعوا ابلناس إىل من الشوائب اليت كانت يف ديننا احلنيف،  ا البالدوكانوا األداة اليت ختلصت هب

 سالمية الصافية.الدين اإل

اليت كانت ترمي  ،فهي اليت أخذت تعليمها من املدرسة الفرنسية ،أما النخبة املثقفة ابلفرنسية
 يف احلضارة الفرنسية الغربية. اإىل تكوين مجاعات منفصلة عن الشخصية العربية اإلسالمية، ودجمه

 لبث اخلالف يف اجملتمع اجلزائري بني احلضارتني، ومن الوسائل اليت استعملتها اإلدارة الفرنسية
مسايرة اإلستعمار والدفاع عنه يف اجملالت واجلرائد اليت كانت كثرية ومتوفرة يف  يف جمال الصحافة هو

مة بصورة األ بطوالت العربية اإلسالمية وتصويريف التاريخ حاول اإلستعمار التشكيك يف الالساحة، أما 
واللغات جات اإلقليمية للغة العربية كان اهلدف القضاء عليها وتغليب اللهويف ا ،مهلهلة مفككة
، رمتد وتعمق يف سبيل اهلدم من جانب اإلستعما. ومن مث فقد بدأ صراع عنيف االالتينية عليها

وأن هلم  ،روبيةو بث اخلالف بني العرب والرببر وحاولوا أن يقنعوا الرببر أبهنم ساللة أذلك ىل ابإلضافة إ
وبلغة أجدادهم وببالدهم  هذا قد زاد اجلزائريني متسكا بلهجةولكن  ة خاصة ال ينبغي التفريط فيها،لغ
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توقعت اإلدارة الفرنسية أن تنشر الفتنة بني أبناء الوطن  عكس مادينهم احلنيف ومبادئه السامية 
 سرتجاع ماأخذ منهم مبشاكل عرقية اتفهة.، فتلهيهم بذلك عن االواحد

رز يف دور التحدي جهة هذه املؤامرات، وبموا ر املغريب العريب اإلسالميالفك ستطاعوهكذا ا
ورد الفعل على النحو الباهر واستطاع أن يقاوم النفود الغريب يف جمال الثقافة والتعليم والصحافة واألدب 

وأن حيقق  ،الجموأن يكشف عن دورها يف كل  ،وأن يؤكد الشخصية املغربية العربية اإلسالمية ،والتاريخ
ا لتحقيق األهداف كبري ا  دور هبذا يكون القادة السياسيون والنخبة املثقفة قد لعبوا و  ،تصارات الحد هلاان

 .املرجوة من احلركة الوطنية
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 الفصل الرابع:

 التكوين الوطين ألبرز قادة احلركة الوطنية

وأتثري التنوع  ،كانت الدراسة يف الفصل الثالث حول التكوين الثقايف للقادة السياسيني
أدى ذلك إىل السياسي لزعماء األحزاب، و  ىالثقايف بني احلضارتني الغربية والعربية على املنح

عمدوا  ،ختالف وجهات النظر يف احلركة الوطنية بني ثورية وإصالحية، فنهج العلماء هنجا إصالحياا
من جانب ومن جانب آخر فقد  فيه إىل إعداد جيل مثقف واع مبا سيقوم به يف مستقبله، هذا

 التباين فة فرنسية، نتيجةمع املثقفني ثقا -اإلسالميذات التوجه العريب –احلركة اإلصالحية  صدمت
صوا للوطن لكن حسب ن ثقافة فرنسية وطنيون أخلواملنهج لدى كل منهما وإن كان املثقفو  يف الرؤاي

 1.ختاروهاالوسيلة اليت ا

ومما سبق يتضح أن يف بلد مستعمر كاجلزائر حيث تتكون الطليعة من الذين يطالبون بنهاية 
، واإلستقالل السياسي، والثقايف، والتنمية اإلقتصادية، والعدالة اإلجتماعية، عندما تبقى اإلمربايلية

هنا تصل إىل هذه الطليعة وفية لربانجمها وتكافح بكل الوسائل مبا يف ذلك السالح من أجل حتقيقه فإ
فهم أصول هذه احلركات واألحزاب السياسية اليت تناولت القضية  حماولة اإلستقالل، هلذا من األمهية

 .2الوطنية

أن احلركة السياسية يف اجلزائر تنقسم يف جلها إىل إجتاهني، إجتاه التارخيية املراجع تذكر بعض 
إلجتماع وهي اوهي الثورة اإلشرتاكية العمالية، واجتاه آخر ينصب يف علم  ،ينصب على علم اإلقتصاد

، فحركة النجم انبثقت عية العلماء املسلمني اجلزائرينيمجو  جنم مشال إفريقيالعلم، والنهضتان مها ثورة ا

                                                           
  .71كمال عجايل: املرجع السابق، ص  -1
  .781املرجع السابق، ص اجلزائر للجزائريني،حمفوظ قداش:  -2
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 أما مجعية العلماء فولدت ، تناد بتحرير الشعوب سياسيا وإقتصادايعن احلركة الشيوعية العمالية اليت
 .1ليت ستصبح ثورة عاملية هي ثورة العلممن صميم اجلزائر ا

واليت يف جمملها كانت يف مبالغة  ،ية للجزائر اليت مت التطرق هلا يف الفصل األولسإن احلالة السيا
اسة الزجر واإلرهاب والتفقري والتجهيل، والذي أدى إل خلق وعي ياإلستعمار الفرنسي يف تطبيق س

رز مظاهر هذه للحصول على بعض احلقوق ومن أب ،سيةسياسي وحث الناس على املقاومة السيا
 ستعمارية:السياسةاإل

 ليحكم اجلزائريني كما يشاء. م7888أوت  72منح الوايل العام سلطات مطلقة مبوجب قرار  -7
الذي مكنهم  ،م7811ديسمرب  78منح املعمرين األروبيني اإلستقالل املايل مبقتضى قانون  -7

 من التصرف املطلق يف خريات البالد، وكان هذا سببا يف إفقار اجلزائريني.
من إنتخاب ممثلني عنهم يف اجملالس العامة البلدية، والعمالية، واملالية، وحىت منع اجلزائريني  -2

عندما مسحت بذلك إشرتطت أن ال يزيد عدد اجلزائريني عن الربع حىت ال تكون هلم أي 
 فعالية.

إرهاق الشعب اجلزائري ابلضرائب الباهضة اليت ال تتناسب مع إمكانياهتم املادية، حىت اهنا  -4
 ضريبة تعرف ابلضريبة العربية وضرائب اخرى ...إخرتعت هلم 

 م7817طبقت عليهم قوانني اإلندجينا الزجرية الرادعة اليت وضعت خصيصا هلم بعد عام  -5
 .م7897، مث ألغيت نظراي لكن بقي تطبيقها إىل عام م7821وبقي العمل هبا إىل غاية 

، وذلك حىت ال يتأثروا ابحلركات اإلصالحية م7818منع اجلزائريني من أداء فريضة احلج عام  -9
املنتشرة يف املشرق، وبفكرة اجلامعة اإلسالمية اليت دعا إليها مجال الدين األفغاين، والسلطان 

 عبد احلميد الثاين، وبعدمها الشيخ حممد عبده ورشيد رضا.

                                                           
  .71م، ص7177:والتوزيع، اجلزائرللطباعة والنشر دار هومة  ثورة العلم من إبن خلدون إىل إبن ابديس،زهور أسعد:  -1
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حملاكمتهم  م7812إخضاع اجلزائريني إىل احملاكم الزجرية الرادعة اليت كانت خصيصا هلم عاما  -1
 بقوانني زجرية ال صلة هلا ابلقوانني املدنية.

صدور قانون التجنيد اإلجباري للشبان اجلزائريني يف اجليش الفرنسي يف فيفري عام  -8
 .1م7877

ملبنية على اخلالفة ا احلركة اإلسالمية السياسيةتبقى أوضاع العامل العريب واإلسالمي املتمثلة يف 
إلستبدادي، ( سلطان الدولة العثمانية ام7878-م7847تزعمها عبد احلميد الثاين )اإلسالمية واليت 

إليها طموحه يف اخلالفة بقصد توحيد البالد اإلسالمية كلها  الفادحة اليت جره ورغم أخطاءه
 ليستعملها ضد األطماع األروبية املتفاقمة، إال أن إندالع احلرب العاملية األوىل كان املسمار األخري يف

كل وهنا زالت  م 7874عام نتهى عهد اخلالفة العثمانية العتيدة عش عبد احلميد الثاين، وابلتايل ان
، وأمام هذه إبعتبارها حاملة راية اإلسالم واملسلمني ستانةيت كانت متجهة من اجلزائر حنو اآلاآلمال ال

 .2نفسها وقوهتا الداخليةعلى لسياسية يف اجلزائر اإلعتماد احلركات احاولت  ،لوضعية اجلديدةا

قادة األحزاب  اإلحساس ابلظلم هو القاسم املشرتك الذي مجع بنيمما سبق يتبني أن 
شرتكوا يف القيام بنشاط سياسي واسع ومكثف كل حسب تكوينه السياسي، ومكانته السياسية، فا

بغريه، وحميطه الذي يعيش اإلجتماعية، ومركزه الثقايف، وأفكاره السياسية، وإمكانياته املادية وعالقته 
: من تعليم، وحرية تعبري، واملطالب فيه ومتكنوا من خوض املعارك السياسية وطالبوا مبختلف احلقوق

 .3وعدالة إجتماعية وغريها

اهليئات السياسية أخذت اجلمعيات و ، ستخدام الشدة والعنف من اإلدارة اإلستعماريةورغم ا  
خصوصا يف الثالثينات وهي الفرتة اليت ميكن فيها حتديد إجتاهات  تضحت إجتاهاهتاوا ،يف الظهور

فيمكننا أن جند يف أقصى اليمني رجال الطرق ياسية وموازنتها الواحدة ابألخرى، هذه التيارات الس
                                                           

 .74حيي بوعزيز: املرجع السابق، ص -1
  .784، 782عبد الرمحان العقون: املرجع السابق، ص ص-2
 .71، 79حيي بوعزيز: املرجع السابق: ص ص -3
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وكانوا  ،هايلتيازاهتم املادية ونفوذهم على األالصوفية الذين تعاونوا مع اإلستعمار نظري اإلحتفاظ إبم
وصا اخلطر الفرنسي نفسه خص ويفوق ،ركة القومية اجلزائريةثلون خطرا على البالد وعلى احليف ذلك مي

 .وأن األهايل كانوا يثقون هبم

رغبون يف خبني والنواب اجلزائريني، الذين يويتكون من املنت ،وأتيت بعد هذا اليمني املعتدل  
وأن يعاملوا معاملة  ،نية الفرنسيةالوصول أبنفسهم وأببناء بلدهم إىل احلصول على احلقوق املد

وا تعليما غربيا وحاولوا إقناع مضم إىل هذا القطاع عدد من املثقفني اجلزائريني والذين تعلالفرنسيني وان
  .م قد أصبحوا من الفرنسينيهنأنفسهم أب

أما الوسط فكان يتكون من اجلزائريني الذين يعتزون بشخصيتهم املستمدة من اللغة العربية 
رشيد ني حممد عبده و وكانوا من العلماء الذين أتثروا بتعاليم الشيخ ،والدين اإلسالمي على السواء

  .وكانوا يرفضون فكرة اجلنسية الفرنسية ،رضا

الكثري من العمال اجلزائريني وخصوصا  أما اليسار فاشتمل على جنم مشال إفريقيا الذي ضم
 .1من يعمل منهم بفرنسا

تقسيم هذا الفصل إىل أربعة  سيتم ،أحزاب وطنية يف الساحة السياسية عةأرب ونظرا لتواجد
يتطرق املبحث األول سي ألبرز الزعماء الوطنيني، حيث والسيامباحث للوصول إىل التكوين الوطين 

إىل التكوين السياسي لقادة اإلصالح، أما املبحث الثاين فسيكون بعنوان التكوين السياسي لقادة 
يل، أما املبحث الثالث سيتناول التكوين السياسي لقادة اإلدماج، وسيندرج املبحث التيار اإلستقال

 الرابع حتت عنوان التكوين السياسي لقادة التيار الشيوعي.
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 املبحث األول:

 التكوين السياسي لقادة اإلصالح

تعرض العامل اإلسالمي احلديث إىل محلة شرسة، وهي محلة التغريب والتبعية الثقافية 
طراف، ولتحقيق هدفه األرويب على أقطاره املرتامية األواإلقتصادية واإلجتماعية اليت شنها اإلستعمار 

يف ذلك  وكانت وسيلتهاملنشود تناول احمللية، فلم يكن أمامه إال الرتاث اإلسالمي ليقوم بتشويهه 
وهلذا  ،1مازرعه من مفارقة بني الغرب األرويب والشرق اإلسالمي، من تقدم األول وختلف الثاين

قادة اإلصالح يف هبا  ماهي أهم األفكار السياسية اجلوهرية اليت أتثر املبحث األول:ستكون إشكالية 
 .التكوين السياسي لزعماء اإلصالح؟ اجلزائر؟ كيف كان

قافية وعلمية وفكرية وسياسية يف كبار جهودهم وحياهتم إلحداث حركة ثسخر اجلزائريون  
، التأويل السليبو  التحريفوساط األمة مبختلف شرائحها اإلجتماعية، تعيد للدين شبابه وتنفي عنه أ

يبقى حىت ال  ،ولتعيد لألمة حياهتا وحيويتها وذلك عن طريق اإللتزام بتعاليم الدين واإلعتصام به
والتخلف الذي تعيشه  ،والبدع واخلرافات أمام تطور املستعمر احلضاريعلى اجلمود  امبني ثيادينها ورات

 .2احلضارة العربية اإلسالمية

 معىن كلمة اإلصالح:

 إعتداله ملا حصل له من فسادنقيض اإلفساد، وهو إرجاع الشيء إىل حالة  هواإلصالح 
الديين هو د يف اجملال اإلجتماعي. واإلصالح جاء يف معجم الفلسفة أن اإلصالح هو إزالة الفساو 

 والشريعة.إزالة البدع من العقيدة 
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وإصالح أمر من األمور هو حتسينه تدرجييا للحصول على نتائج أفضل يف امليداين اإلجتماعي   
مفهوم اإلصالح ليس هو مفهوم الثورة حىت لو تداخلت وسائلهما يف سياسي وتقابله الثورة، لكن وال

 بعض األحيان. 

د كثريا عما ال يبتع هذا البحثتناول مفهوم اإلصالح من جماالت عديدة لكن مفهومه يف  مت
ق ابلنسبة ألغلبية زعماء يف قوله: أنه يقظة ووعي الشر الذي يرى  1مد طهاريقاله الدكتور حم

نوا يشعرون آبالم شعوهبم ويدركون األخطار احمليطة هبم ويفكرون بعمق يف أسباب ، حيث كااإلصالح
 الداء ووصف الدواء.

على مفهوم اإلصالح لفظة التجديد،  ري من الباحثنيالكثيطلق التجديد حيث مفهوم أما 
الة إرجاع الشيء إىل حالة اجلدة أي احل يخ الطاهر بن عاشور أنهعند فضيلة املرحوم الش اه ومعنى

األوىل وعكسه الراثثة وإشرافه على اإلضمحالل، ومبأن هللا قد حفظ الدين كما ذكر فضيلة الشيخ 
فكلما إمتدت له يد راثثة من إحدى نواحيه بعث هللا له من جيدده أبن يزيل عنه أسباب الراثثة 

، مما بذلوه من فيصبح جديدا انصعا وهذا مافعله العلماء واملصلحون يف القرن التاسع عشر والعشرين
 .على البشر تطهري للعقائد وإقامة شرع هللا وتنفيد أحكامه

التجديد الديين أن يعود عمله إبصالح الناس يف الدنيا من جهة التفكري الديين وإدراك يلزم 
احلقائق الدينية، وليس التجديد كما يتبادر إىل الذهن للوهلة األوىل هو التخلي عن األصول والثوابت 

وإمنا هو كما يقول فضيلة ، بصلة من قريب أو بعيد لدين وتعويضها أبخرى ال متت لهجاء هبا االيت 
: إن جتديد الشيء هو حماولة العودة به إىل ما كان عليه يوم نشأ حبيث يبدو مع 2الشيخ القرضاوي

                                                           
 .22، 27جايل: املرجع السابق، ص ص:كمال ع -1
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أنه قد برز  يف كتابه مجعية العلماء اجلزائرية 1، ويذكر الدكتور عبد الكرمي بوصفصافقدمه كأنه جديد
يف الفكر اإلسالمي منذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر إجتاهان: أحدمها ممالئ لإلستعمار 

، أما له إىل توجيه ديين يرضي اإلدارة اإلستعماريةأو حتوي ،الغريب يف تقريب اإلسالم من املسيحية
الثاين فكان يهدف إىل مقاومة هذا التقريب، ودعوة املسلمني لإلحتفاظ بدينهم، كما جاء به 

الكتاب والسنة، والعمل على إستقالل املسلمني وعدم إندماجهم يف الكيان األجنيب وقد عرف 
يف خدمة  األولإبسم "اإلصالح"، وقد سار اإلجتاه األول إبسم "التجديد" بينما عرف اإلجتاه الثاين 

اإلستعمار الغريب ولكن من غري قصد مباشر، حيث أن هذا اإلجتاه يعترب تقليدا للدراسات اإلسالمية 
 .يف تفكري املستشرقني الغربيني

كل ية  ملية اإلصالحأو تربوية ابلعأو جهادية أو مدرسة أو حركة فكرية تقوم مجاعة  نوميكن أ
 .2السياسييف جماله العلمي والفكري والسلوكي وحىت 

 :السياسيني على القادة أتثري حركات اإلصالح يف املشرق

مشرقية  إسالميةعربية ت الصحوة اإلسالمية والوطنية يف اجلزائر هلا إمتداد حلركا كانت 
ختفى بعضها والزال بعضها اآلخر، هذه احلركات قام هبا رجال ، ومدارس فكرية وعملية اومغربية

بتنقيته من الشعودة واخلرافات الدخيلة،  ،إحياء األمة أو جتديد الدينصادقون حاول كل واحد منهم 
، ومل تكن يقظة 3مار وإخراجه من البالد اإلسالميةوبعث الثقافة العربية وتطويرها، ومقاومة اإلستع

فظهرت الوهابية قبل احلملة الفرنسية على مصر، وظهرت  ،العامل اإلسالمي منبعثة إال من أعماقه
بطت يف  قلب املغرب العريب إابن إحتالل فرنسا للجزائر، وامتدت وتعمقت وارتالسنوسية يف

                                                           
دراسة اترخيية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى عبد الكرمي بوصفصاف:  -1

 .54املرجع السابق، ص ،-وإيديولوجية مقارنة
  .21 ،27ل عجايل: املرجع السابق، ص صكما  -2
دراسة اترخيية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى عبد الكرمي بوصفصاف:  -3

 .59املرجع السابق، ص، -وإيديولوجية مقارنة
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غرب، كما ظهر علماء أجالء شرق واملدعوات اإلصالح والبعث يف امل مفاهيمها ابلوهابية وانتشرت
أهدافهما ختالف صر واهلند، وخلفه حممد عبده على امجال الدين األفغاين يف مومصلحون أمثال: 

 .1ووسائلهما

أما الوهابية فكانت نسبة إىل موقظ شبه اجلزيرة العربية، ابعث الدعوة السلفية وخريج املدرسة 
ستلهمت منه احلركات الذي كانت دعوته املصدر الذي ااحلنبلية "الشيخ حممد بن عبد الوهاب"
األفق أمامها يث كان لقد كانت احلركة الوهابية يف احلجاز ح ،2اإلصالحية احلديثة تعاليمها األساسية

أن املسار  عن قواعد الدين القومي، وخفى عنه أرجعت األزمة إىل اإلنسان الذي احنرفو  حمدودا
 من سيئ ألسوء. وقد هتيأ هلذهمة عن طريقه انتهى ابإلحنباس فتفاقم وضع األ احلضاري الذي حاد

يل، وسرعان ما فسارت يف ذلك السباحلركة أن اإلصالح يكمن يفّ إعادة الناس للكتاب والسنة 
ق قضى هبم حتما إىل إجياد مرافالذي  ،ابلكتاب والسنةالدولة كتشفت أن العمل يف إجتاه ربط ا 

 .3ظهور كيان اململكة العربية السعوديةدة وهو ما أدى إىل عأجهزة والوأتسيس 

ومن هنا ميكن القول أن الوهابية هي الرجوع إىل مبادئ السلف الصاحل وسلوكاهتم احلقيقية، 
فيه إمنا يدور حول هذا املعىن ابلذات  وحيقطب الر الألن ماميز اإلسالم األول يف الواقع وما كًون 

                                                           
  .78أنور اجلندي: املرجع السابق، ص -1
- ( النجدي احلنبلي ولد يف بلدة العيينة 7187 -م7112حممد بن عبد الوهاب :)وتلقى دروسه على أيدي فقهاء  ،بنجدم

ل أن يعلن باحلنابلة املعروفني منذ القدمي بتمسكهم ابلسنة ونفورهم من البدع، فتأثر هبم يف نشأته، كما أتثر بكتاابت إبن تيمية وق
ه فهان، ورغم أنكردستان ومهدان وأصعن دعوته اإلصالحية درس يف مدن إسالمية كثرية إنطالقا من املدينة إىل البصرة وبغداد و 

هنل من العلوم اإلسالمية وفلسفة التصوف لكنه مل يتفوق على علماء عصره من جند إال ابلتوسع والتعمق يف العلوم اإلسالمية، ألنه 
يف مل يتخط حدود البالد اإلسالمية يف رحلته العلمية حىت يتمكن من معرفة احلركات اإلصالحية والفكرية األخرى، اليت ظهرت 

، املرجع السابق، ص 7ج الفكر العريب احلديث واملعاصر،أنظر:)عبد الكرمي بوصفصاف: املختلفة من املعمورة،  البلدان
  .(719، 715ص
دراسة اترخيية وإيديولوجية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى عبد الكرمي بوصفصاف: ) 

 .( 59املرجع السابق، ص، -مقارنة
 املكان نفسه. -2
  .57العشريايت سليمان: املرجع السابق، ص-3
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 تصل إىلإىل السلفية، ومل "الشهادة". لكن ماميكن قوله أن الوهابية مل تدفع عمليا وإجتماعيا بعودهتا ـل
ستخدام الينابيع السلفية بيسة أطر ثقافية، عاجزة أصال عن انتائجها املنطقية الالزمة، وأهنا ظلت ح

ألغراض احلداثة والعلم احلديث، كما ميكن القول أن اإلسهام الذي قدمته الفكرة األساسية يف 
اليت مل تكن تبعد عن  وتطوير خاصة يف البلدانىل إثراء قد كان رغم أمهيته وخطورته حباجة إ ،الوهابية

املطلقة فيه، قلب العامل احلديث بعد اجلزيرة العربية عنه، أي يف البقاع اليت مل تكن لإلسالم السيادة 
يث كان يف هذه البلدان مذاهب ودايانت وفلسفات شىت، فكان على عقيدة التوحيد يف هذه ح

تستجيب ألمور مل تكن مطروحة آنذاك يف شبه اجلزيرة  األقطار كاهلند أن تكشف على ذاهتا وأن
 العربية.

 وة الوهابية على املبادئ اآلتية:تقوم الدع  

العودة ابإلسالم إىل صفائه األول: حيث كانت العقيدة صافية ونقية على عهد الرسول  -7
 واخللفاء الراشدين.

 التوحيد: وهو نوعان عند الوهابية. -7

نه  منفرد ابخللق والتدبري عن املالئكة واألنبياء وغريهم، وهذا حق البد متوحيد الربوبية: فاهلل تعاىل
أما توحيد األلوهية: هو ان اليعبد إال هللا، الملكا مقراب والنبيا لكنه اليدخل الرجل يف اإلسالم، 

 مرسال معه.

 منع التوسل واإلستعانة بغري هللا -2
 ممنوع.مسألة املشافعة والغلو يف أهل القبور كالمها  -4
 أنكر أتويل القرآن وتكفري كل من يقوم به  -5
 مقاومة املسكرات. -9
 منع التبغ. -1
 حترمي الذبح لغري هللا. -8
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 ال توكل وال خشية وال إانبة إال هلل رب العاملني. -8

ن الدعوة الوهابية ال تعتمد على الكتاب والسنة فقط، بل عملت على تكوين بعض ويبدو مما سبق أ
اسية كتحرمي التبغ والقهوة على أنفسهم يف ابدئ األمر، رغم أهنا ليست من العادات يف مبادئها األس

 .1احملرمات

 إضافة إىل احلركة الوهابية اليت كانت أشهر احلركات يف املشرق العريب، جند حركة أمحد خان
وهو زعيم احلركة اإلصالحية  م7871وهو أمحد خان بن حممد متقي خان ولد سنة  يف اهلند

التجديدية التوفيقية خالل القرن التاسع عشر يف اهلند، وقد نشأ يف أسرة من أصل عريب نزحت من 
 البالد العربية إىل "هراة" ابهلند، تثقف ثقافة دينية كغريه من مسلمي اهلند ألهنم كانوا يرفضون التوجه

وقف قومه من اإلستعمار اإلجنليزي فاتصل هبم ، لكن أمحد خان خالف مإىل املدارس اإلجنليزية
والتحق ببعض الوظائف، فعني أمينا على السجالت بقسم اجلناايت يف حمكمة دهلي، وبعد قيام الثوة 

واليت شوهتها الصحف اإلجنليزية وذكرت أن لروسيا وأفغانستان يدا فيها وضع  م7851اهلندية سنة 
ة يذكر فيها أن الثورة اهلندية ثورة شعب ضد املظامل أمحد خان رسالة ابللغة األوردية اهلندي

اإلستعمارية، وهكذا واصل عمله اإلصالحي التوفيقي يف طرق الرتبية والتعليم آخذا بذلك عن 
 اإلجنليز العلوم احلديثة.

 

 

 

 
                                                           

دراسة اترخيية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى عبد الكرمي بوصفصاف:  -1
 املرجع احلديث واملعاصر،الفكر العريب .أنظر:)عبد الكرمي بوصفصاف: 91، 58املرجع السابق، ص ص، -وإيديولوجية مقارنة

 .(714،718السابق، ص ص 
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ليمن، حيث كان اجملتمع اليمين يف عهده ينقسم إىل: يف احركة حممد بن علي الشوكاينأما 
حنطاط اجملتمع وتسلط فعم البالد فساد احلكم وا ،، والباطنية اإلمساعيليةوالزيدية ،الشافعية

نتشر واخلرافات، وانتشرت البدع ة، أما على املستوى الثقايف فقد ااألسرة احلاكمة وتفاقم الفنت الداخلي
ابلصاحلني، فظهر الشوكاين أبرائه زايرة القبور والتشفع اجلهل والتقليد لألئمة السابقني ابإلضافة إىل 

 اليت كانت إمتدادا ألراء حممد بن عبد الوهاب وإبن تيمية.

 وتتلخص مبادئ دعوته يف:

اإلعتماد على القرآن والسنة واألحكام الدينية، وإعتبار غري ذلك من قياس وإمجاع عرضة  -7
 للنقد ألنه  قابل للصحة أو اخلطأ.

 خلرافااتليت حلقت به معتمدا بذلك على التوحيد.تنقية الدين اإلسالمي من البدع وا -7
 رفض التقاليد. -2
 الدعوة إىل فتح ابب اإلجتهاد يف وقت عزف عنه العلماء. -4

دعى إىل اإلصالح بطل بعض العادات يف العبادة، و أر السياسية كاإلمامة وشروطها، و كما عاجل األمو 
 وزوجها يف كسب العيش.اإلجتماعي وخاصة دعوته املرأة إىل العمل ومساعدة عائلتها 

                                                           
- ( وتعلم مبدين صنعاء مث توىل التدريس كما مارس اإلفتاء وتوىل، ويف سنة 7824 -م7158ولد يف هجرة شوكان ابليمن )م

الوزير إضافة م ويف آخر حياته توىل منصب 7827م توىل الشوكاين وظيفة القضاء األكرب وظل يف هذا املنصب إىل غاية 7187
إىل وظيفته يف القضاء األكرب، ولعل ماجعل الشوكاين حيظى هذه املكانة لدى حكام اليمن تعمقه يف خمتلف العلوم، فكان شغوفا 

كتاب تعاجل يف جمملها   711مبطالعة كتب التاريخ واألدب كما قرأ الكثري من املصنفات واملتون، ألف الشوكاين كتب وصلت إىل 
، 718املرجع نفسه، ص الفكر العريب احلديث واملعاصر،)عبد الكرمي بوصفصاف: ، أنظر: للرسالة احملمديةاإلجتاه العام 

781). 
-  سنوات يف احلجاز، مث سافر إىل بغداد والزم الفقيه 8م، عاش مع اإلمام مالك 191نسبة إىل إدريس الشافعي ولد بغزة

 (م وله عدة مؤلفات، األم والرسالة، أنظر: )املكان نفسه871حممد بن احلسن الشيباين، تويف يف الفسطاط سنة
 -  فاطمة وألزموا طاعة العلماء وهم من أتباع زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، قالوا بوجوب اإلمامة يف أوالد

 (منهم، أنظر: )املكان نفسه
-أنظر: )املكان نفسه(، الصادق فرقة من فرق الشيعة تسند اإلمامة إىل ذرية إمساعيل بن جعفر  



 تكوين الوطين ألبرز قادة احلركة الوطنيةال                                                             الفصل الرابع

 

 
173 

، حيث تلقى م7817شهاب الدين حممود األلوسي يف العراق الذي ولد عام حركة بقى وت  
تعليمه األول على يد أبيه الشيخ حممود، كما درس العلوم الدينية على مشايخ عصره، ويف عهد 

 فسجن عاما ونصلألذى و أدائه هلذه املهمة تعرض الوزير"علي رضا ابشا" ُعني أمينا لإلفتاء، وأثناء 
"علي رضا ابشا"،  ـمث عني مفيت للحنفية يف بغداد، وقد مت عزله بعد تعيني "حممد جنيب ابشا" خلفا ل

ستانة ليعرض أمره على املسؤولني وقد قابله شيخ اإلسالم بعد ذلك يف فقر مدقع فلجأ إىل اآلفعاش 
عتربهم سببا يف إبطال الشريعة وإفساد وا حارب الصوفية وهامجهماألعظم حبفاوة ابلغة، كما والصدر 

 .1الدين

 ،حية اإلسالميةهذه احلركات األربع تشكل يف جمموعها حجر األساس يف احلركات اإلصال
يف تبليغ  عتمدهتافها يف املنهاهج واألساليب اليت اختالوهي رغم ايف الوطن العريب،  اليت ظهرت

املسلمني والنهوض هبم من سباهتم الطويل، كانت هتدف إىل إصالح أوضاع دعوهتا إىل الناس، لكنها  
 .2إىل النهوض واليقضة ملنهج الشمويل يف دعوهتمرغم أهنم كانوا يفتقرون إىل ا

حيث أتثر هبا  ،وقد سامهت هذه احلركات بقسط وافر يف تبلور احلركة اإلصالحية يف اجلزائر  
 العديد من القادة السياسيني واليت سيتم ذكرهم يف هذه الدراسة.

 بني مجعية العلماء وحزب (Massinioneربط بعض الباحثني ويف مقدمتهم ماسينيون)كما 
النصف وهابية، واعتربها شعبة من احلركة اليت كانت متثلها القاهرة يف السلفيني املتشددين ذوو النزعة 

ار كما ربط بينها وبني احلركة السلفية يف املغرب اليت نشأت عنها األحزاب الوطنية، وقد ذكر جملة املن
  .3أن برانمج اجلمعية يرجع إىل تعاليم القرآن اليت مل يتطرق إليها الفساد

                                                           
 .719، 714، املرجع السابق، ص ص7ج الفكر العريب احلديث واملعاصر،عبد الكرمي بوصفصاف:  -1
  .788 ،711املرجع نفسه، ص ص -2
  .41أنور اجلندي: املرجع السابق، ص -3
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وأتثريها على احلركة اإلصالحية يف وهو يذكر أمر الوهابية  1ناول الدكتور صاحل خريفويت
جمرد وهم الحقيقة له، وماتومهه بعضهم من أن املصلحني يف اجلزائر قد تبنوا مذهب أهنا اجلزائر 

لتبس األمر على الكثري ممن أمسوا احلركة اإلصالحية يف اجلزائر ابية وأتوا هبا من احلجاز ولرمبا االوه
 اجلزائر ابلوهابية، ورمبا ظنها البعض اآلخر أهنا إمتداد هلا ودليلهم يف ذلك أن معظم املصلحني يف

أمضوا فرتة ليست بقصرية يف احلجاز، غري أن البشري اإلبراهيمي يبدد هذا اللبس وينفي هذا الوهم 
أتثرت ابإلصالح أتثرا   كما  ،احملمدي الكاملويقول أن الفئة اليت أتت من احلجاز جاءت ابهلدي 

ذلك الوقت يذكر فلم يكن يف احلجاز يف  ،وليس أبي حركة امال ومباشرا من كتاب هللا وسنتهك
اإلصالح إال يف جمالس حمدودة وعند علماء معدودين، كما أن احلركة الوهابية كانت حمصورة يف جند 

 .نتقلوا إىل اجلزائرعبد العزيز إىل مكة كان اجلزائريون قد ا إابن وجود اجلزائريني يف احلجاز، ويوم دخول

العربية اليت كانت مبنية على احلركة اإلسالمية إضافة إىل هذه احلركات  ىكما ال ننس
-م7828ابلرجوع إىل كتاب هللا وسنته، واليت تزعمها أيضا مجال الدين األفغاين ) ،اإلصالح الديين

هذا الرجل الذي حباه هللا بعلم غزير وشخصية قوية  ،كان بذلك رائدها األساسيالذي   2(م7881
طاف األفغاين يف الكثري من داير ولسان حاد سخر كل ذلك يف خدمة اإلسالم واملسلمني، ولقد 

م يزيل الغشاوة عن منبها للعقول، وموقظا للهم ته وجهده يف خدمة الدين اإلسالمياإلسالم ابذال وق
الرتاكمات عن القلوب، حىت قيض هللا لدعوته أن تنتشر بعد أن سار على دربه علماء العيون، و 

مث جاء بعدهم جيل صاحل محلوا لواء  ،نانوشكيب أرسالن من لب ،حممد عبده يف مصر :أفاضل أمثال
، إذ مزج مجال الدين األفغاين بني اإلهتمام ابلنضال 3العقيدة اإلسالمية وساروا على منهج اإلصالح

السياسي والنضال الفكري والديين ألهنما متكامالن يؤثر أحدمها يف اآلخر، فإذا كانت احلركة 
ي حترير البالد اإلسالمية من كل أشكال الظلم واإلستبداد ه ،النضالية يف منظور مجال الدين األفغاين

                                                           
 .71املصدر السابق، ص اآلاثر،حممد البشري اإلبراهيمي:  - 1
  .782جع السابق، صر العقون: املعبد الرمحان -2
 .728عمار قليل: املرجع السابق، ص- 3
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وحماربة كل ما  -ه كان من أنصار الوحدة اإلسالميةألن-والعمل من أجل هنضتها وحتقيق وحدهتا 
فإن احملرك األساسي هو نشر العقيدة اإلسالمية الصحيحة، وبث الوعي القومي  ،يوقعها عن التقدم

نبعث الوثقى"، ومن هذه النقطة ا وىوهذا ماكانت تدعو إليه "العر  ،منيوالروح الثورية يف نفوس املسل
الذي كان يرى أن البداية جيب أن تنطلق من تصحيح العقيدة ونشر  ،اخلالف بينه وبني حممد عبده

التعليم وحماربة البدع ونشر الوعي، بينما كان مجال الدين ِيرى ابلتحريك السياسي وتعبئة اجلماهري 
: 1ة وثورية تستطيع التصدي لإلستعمار، فالسيد مجال الدين كما يراه فتحي عثمانتعبئة سياسي

"رجل دين وإن غلبت عليه السياسة وحممد عبده رجل سياسة وإن غلب عليه الدين"، وهبذا يتأكد 
ألفكار الشيخ مجال الدين األفغاين، من بعض  شيخ حممد عبده اليت كانت إمتدادامن أن أفكار ال

الوجوه اليت كانت تصل إىل اجلزائر وتؤثر يف نفوس الوطنيني الذين كانت تقلقهم حالة البالد املتدهورة 
ويؤكد الشيخ خري الدين وهو عضو من أعضاء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني هذا التأثري حني 

بعض بلدان املشرق العريب مدينة حلركة اإلصالح الفكري والديين اليت يقول: "واحلركات التحريرية يف 
قادها موقض الشرق مجال الدين األفغاين ومن بعده اإلمام حممد عبده مث تلميذه رشيد رضا، ومل تكن 
هذه احلركات بعيدة عنا بل كان مددها متصال ببالدان فجريدة العروى الوثقى اليت كان يصدرها مجال 

غاين وحممد عبده وجملة املنار اليت كان يصدرها رشيد رضا وجملة الفتح اليت كان يصدرها الدين األف
 .2حمب الدين اخلطيب، من الصحف اليت كانت تغذي نفوس املصلحني"

ومن اجملالت واجلرائد اليت كانت هلا قراء يف اجلزائر وهلا أتثري كبري يف بث اليقظة العربية احلديثة  
رين، نذكر ابإلضافة إىل اجملالت اليت سبق ذكرها جريديت املؤيد واللواء فاألوىل يف مطلع القرن العش

وكانت تدعو إىل اليقضة العامة وإصالح ، م7891أسسها الشيخ علي يوسف يف القاهرة عام 
األوضاع الداخلية يف البالد العربية ومقاومة اإلستعمار واإلستبداد السياسي والظلم اإلجتماعي وتبث 

اجلريدة الثانية اليت أسسها الزعيم املصري مصطفى كامل يف القاهرة سنة ، و ية يف النفوسحب احلر 
                                                           

   .71، 79عبد القادر فضيل، حممد صاحل رمضان: املرجع السابق، ص ص، -1
  املكان نفسه. -2
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ستعمارية املغرب العريب يف وجه املظامل اإلقطار كتب عن اجلزائر كثريا وتدافع عن أوكانت ت م،7811
السياسية ألفكار وا وتعىن بشؤون العرب واإلسالم عناية كبرية .وكانت منربا عاما للوطنية الصادقة

 .1شكيب أرسالن وعبد الرمحان الكواكيب وغريمها ىالقومية وال ننس

يف أن  ،بن عبد الوهاب والسنوسيأما اإلختالف بني حركيت مجال الدين األفغاين وحممد 
اليت شوهت مبدأ التوحيد يف  ،راين أن علة إحنطاط املسلمني هي البدعتا ت كانهذين األخريتني

كما كاان يف زمن   ،والسنةني يتمثل يف الرجوع املطلق إىل القرآن النهوض ابملسلم يلاإلسالم وابلتا
الرسول واخللفاء الراشدين، أما مجال الدين األفغاين فلم يكن أقل إهتماما هبذا اجلانب إال أنه دعا إىل 

مدين من وامللوك املستبدين، وعلى اجلاإصالح شؤون الدنيا والدين، فنادى ابلثورة على املستعمرين 
علماء الدين، وكانت أمنيته يف فكرة اجلامعة اإلسالمية واليت تعين إحتاد مجيع األمم اإلسالمية إحتادا 

 .2حرا حتت سلطان خالفة منظمة

، وهو من اجملددين احلقيقيني يف 3(م7815-م7848نتشرت أفكار الشيخ حممد عبده )ا
بناء اجملتمع اإلسالمي ابلدفاع اخلالص عن حقيقة  ةاإلصالح اإلسالمي ويف علم الكالم، ويف إعاد

يف اجلزائر كال من الشيخني حممد بن مصطفى بن  ، والذي نشر أفكاره4وختطيه حالة اجلموداإلسالم 
على  اللذان كاان من أحرص اجلزائريني ،والشيخ عبد احلليم بن مساية ،(م7871-م7895خوجة )

غ الشيخ رشيد رضا مطالعة جملة املنار، حبيث أهنما أوصيا الشيخ حممد عبده عند زايرته للجزائر أن يبل
جلزائر، ؤها لئال متنع املنار من الدخول إىل ايذكر يف اجمللة دولة فرنسا مبا يسو وأن يوصيه أن ال 

عبده فقد ٌأخذ عليه لبه فما من  فيحرمها من قرائتها وقد كاان يعداهنا مدد احلياة، أما الشيخ حممد 
                                                           

  .71، 79عبد القادر فضيل، حممد صاحل رمضان: املرجع السابق، ص ص-1
دراسة اترخيية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى عبد الكرمي بوصفصاف:  -2

 .95، 97املرجع السابق، ص ص، -وإيديولوجية مقارنة
 .782عبد الرمحان العقون: املرجع السابق، ص - 3
دراسة اترخيية –ية األخرى مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائر عبد الكرمي بوصفصاف:  -4

 .95،99املرجع السابق، ص ص، -وإيديولوجية مقارنة
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ويقرؤها ويشرحها على العموم يف دروسه،  ،إال ويقتنيها الشيخ حممد بن خوجة كتاب أو رسالة له
وشرحه على كل من يتبعون حركة  ،سه عشر مراتحصل على تفسري سورة "والعصر" در  حىت أنه ملا

شيخ حممد عبده خيربه بذلك، وملا عزلته اإلصالح يف اجلزائر من العلماء والطلبة واألعيان، وكاتب ال
أخذ يلقي الدروس يف جامع حي  ،ومبحمد فريد ،اإلدارة الفرنسية من وظيفته لصلته مبحمد عبده

فقال: الشيخ حممد بن مصطفى شاعر اجلزائر  1بلكور ابجلزائر العاصمة، وكتب عنه املرحوم عمر راسم
، كثري اإلطالع ولوع ابلكتب العصرية، شغوف ئها وأعلمهم برتاجم علمائهايف وقته وأفصح علما

مبحبة الشيخ عبده وهو الذي أدخل مذهبه إىل اجلزائر، فعرف الناس به وجبمال الدين األفغاين مث 
ذكر ماترك من آاثر منها ديوانه الشعري الذي فقده األدب اجلزائري، ومنها كتابه "اإلكرتاث يف 

باس واإلحتجاب" و كتاب "إقامة الرباهني العظام على لوالحقوق اإلانث" و"اللباب يف أحكام الزينة 
 .2ثعاليب للجواهر احلسانالم" ،كما له حتقيقات يف تفسري النفي التعصب الديين يف اإلس

هامة كما نعتها وصااي كه الشيخ حممد عبده بعد زايرته للجزائر يف ظروف غامضة تر  أما ما
وترك األشغال ابلسياسة والفتوى للحكومة الفرنسية حيث ذلك مبساملة احلكومة تلميذه رشيد رضا، 

قال: "أن فرنسا أمة كتابية وميكن للمسلم أن يعيش حتت ظلها وليست كافرة كما كان يعتقد 
 .3اجلزائريون"

أمري البالغة العربية ومنشط الدعاية للقومية العربية واملفكر  شكيب أرسالن ابإلضافة إىل
، وكان إبن ابديس يراسله إبنتظام ويراسل أيضا مفيت يف اجملال السياسي لماء املسلمنيابلنسبة للع

 .1القدس األكرب

                                                           
 .784، 782عبد الرمحان العقون: املرجع السابق، ص ص - 1
 املكان نفسه.- 2
  .28السابق، ص ، املصدرم"5491ماي 8آفاق مغاربية "املسرية الوطنية وأحداث حممد قنانش:  -3
- من أصل لبناين دخل املدرسة القرآنية يف يف حارة األمراء حبي أرسالن بقرية الشويفات  م( 7849-7898)شكيب أرسالن

هتم أرسالن ها الفرنسية والعربية والرتكية، امث اتبع دراسته ابملدرسة األمريكية، مث مدرسة احلكمة تعلم عدة لغات من ،سن اخلامسة
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ن مصلحوا القرن التاسع عشر يف املشرق العريب قد عاجلوا خمتلف املوضوعات ميكن القول أ 
اليت كانت تشغل ابل اجلماهري املسلمة يف تلك األصقاع، وقد ركزوا خاصة على تربية األجيال 

األنظمة السياسية، وتنقية الدين من البدع واخلرافات، ورفع مستوى الوعي لدى اإلنسان وإصالح 
جزءا بعد آخر يف محلة  قاومة املد اإلستعماري الغريب الذي أخذ يبلع البالد اإلسالميةوم العريب املسلم

القرن التاسع شرق منذ خامتة يتتبعون يقظة املفكان علماء اجلزائر  عسكرية وسياسية وثقافية شرسة،
تهوا إىل نتيجة حتمية زائري وقضااي األمة العربية، وانعشر، فجمعوا بني القضااي العامة للشعب اجل

اد يف اجلزائر ختتلف عنها يف املشرق، وقد تزعم هذا اإلجتاه اجلهجتعل أساليب ومناهج الكفاح أو 
 .2العلماء املصلحون اجملددون

واألخذ  ،ومنهم قاد اإلصالح ابملصلحني العرب ،زائريونإحتكاك املثقفون اجلمت  هواحلق أن 
 ونبذ اإلستعمار والسعي إىل التحرر منه ،ابلتيارات اليت كانت تنادي ابلرجوع إىل كتاب هللا وسنته

 .كما أتثروا ابلشخصيات اإلصالحية واليت كان لنا احلظ يف زايرة بعضها للجزائر

 :على القادة حركات اإلصالح يف املغربأتثري 

وقد تزعمها أول األمر  ،احلركة اإلصالحية يف املغرب مثل أختها يف املشرق العريبستمرت ا
يوسف الدجوي عضو هيئة كبار العلماء ابألزهر ، مث املشايخ م7824حممد بن علي السنوسي سنة 

                                                                                                                                                                                     

منهم حممد عبده ورشيد رضا كما أتثر ابالفغاين، تقلد أرسالن مناصب  إلتقى بشخصيات ابرزة ،مبستقبل األمة العربية واإلسالمية
م 7877م، ويف 7877كما شارك يف احلرب الطرابلسية يف   ،حكومية سامية كمنصب قائم مقام لقضاء منطقة الشوف يف لبنان

م أصدر 7821ويف سنة  ،إىل برلني ّ أصبح انئبا على منطقة احلوران يف الربملان العثماين يف األستانة ومع بداية العشرينات سافر
إلتقى أرسالن بزعيم الفاشية موسولوين حول املشكلة الطرابلسية، وبعد سنة ترأس املؤمتر اإلسالمي 7824جملة األمة  العربية، ويف 

رض الفراش، وتويف األرويب جبنيف وبعد هناية احلرب العاملية الثانية رجع إىل بريوت بعد أن قضى ربع قرن بعيدا عن وطنه وألزمه امل
  .(41،47) أمحد مريوش: املرجع السابق، ص ص:م، أنظر: 7849يسمرب وتويف يف ديسمرب عام يف د

 .541، املصدر السابق، ص اتريخ اجلزائر املعاصرةشارل روبري آجرون:  -1
دراسة اترخيية –ألخرى مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية اعبد الكرمي بوصفصاف:  - 2

 .14، 12املرجع السابق، ص ص، -وإيديولوجية مقارنة
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أما حممد  ،1والنبهاين رئيس حمكمة احلقوق يف بريوت وغريهم لكن أتثريها كان حمدودا ،الشريف
من أجل  ،السنوسي فقد هزه حادث اإلحتالل الفرنسي لألرض املغاربية ودفعه إىل العمل السريع

وحتاصر اإلستعمار وحتاول أن  ،املقاومة على أساس حركة جتميع شاملة تعم العامل اإلسالمي كله
له وإىل إفريقيا يف وقد بدأت احلركة السنوسية يف برقة ولكنها مدت نفوذها إىل املغرب كتقضي عليه، 

 .2اجلنوب

كان هدف احلركة السنوسية جعل اإلنسان مسلما صاحلا ال صوفيا غيبيا، فجلبت بطريقتها 
 التالية: املعتدلة أتباعا كثريين وانتشرت بني أهل البادية إنتشارا واسعا، وقد إرتكزت على املبادئ

 العودة ابإلسالم إىل صفائه األول. -7
 مصدري الشريعة اإلسالمية .إعتبار الكتاب والسنة  -7
الدعوة إىل فتح ابب اإلجتهاد يف اإلسالم وإعتبار غلقه سببا يف حتجر الفكر اإلسالمي  -2

 ودخول البدع إليه.
 تطهري الدين مما علق به من بدع وخرافات. -4
 اإلميان مبا تدعيه الصوفية من الرؤاي واإلتصال والكشف. -5
 .3حصر اإلمامة يف قريش -9

وابلقرب من السنوسيني، جند مصلح اثئر متيزت تعاليمه ابلدعوة الصرحية للثورة وعلى ختوم ليبيا 
وهو حممد بن حممد يف السودان املعروف  ،على اخلرافات والبدع والعودة ابإلسالم إىل ينابيعه األوىل

 ابملهدي ومما جاء يف تعاليمه:

                                                           
  .785محان العقون: املرجع السابق، صعبد الر  -1
  .77عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: املرجع السابق، ص-2
دراسة اترخيية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى عبد الكرمي بوصفصاف:  -3

 .97، 91املرجع السابق، ص ص، -وإيديولوجية مقارنة
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ول هللا ومذهبنا الكتاب ترك الكتب لكتاب هللا، قائال: وطريقنا ال إله إال هللا، حممد رس -7
 والسنة.

اجلمع بني املذاهب األربعة واخلروج مبذهب إجتهادي خاص واإلتقاد أن العلماء السابقني لو  -7
 أدركوه ألتبعوه، على إعتبار أن مذهب املهدي هو كتاب هللا والسنة.

اإلمتثال حصر الطريق املوصلة إىل هللا يف ستة أمور: صالة اجلماعة، واجلهاد يف سبيل هللا، و  -2
ألوامره وإجتناب نواهيه، اإلكثار من كلمة التوحيد، وتالوة القرآن الكرمي، وتالوة الراتب وهو 

 عبارة عن جمموعة من األحاديث واآلايت اليت فرضت على أتباع رسول هللا حفظها غيبيا.
ومة ومقا والبكاء وراء امليت،حترمي زايرة قبور أولياء هللا الصاحلني، وحترمي الرقص والغناء  -4

 السحر، ومقاومة شرب احلشيش واخلمرة، ودعا إىل البساطة يف أمور احلياة.
 .1القضاء على الفساد السياسي يف السودان وبقية األقطار السياسية -5

 العلماء املصلحون والسياسة:

 ةيرتبط الفعل السياسي كالعادة إرتباطا وثيقا ابلفعل الديين، وال ميكن فصل تطهري العقيد 
حنو  يصبوالذي  ،ساسياألسياسي التوجه اليف نظر العلماء عن  وامللل والنهوض ابلثقافة العربية

العروبة والوطنية اجلزائرية، وكانت النزعة اإلصالحية تنتقل شيئا فشيئا من الدفاع عن العروبة، الذي 
هذا التوجه خاصة بعد يعد موقفا عاطفيا ودينيا على اخلصوص إىل القومية العربية السياسية، وأتكد 

  .2إحياء الذكرى املئوية لإلحتالل
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واحلقيقة أن الدارس هلذه الفرتة من اتريخ اجلزائر احلديث يلحظ أن مجعية العلماء، قد حاولت يف 
قانوهنا األساسي جتنب الصدام مع اإلدارة فنصت على عدم اإلنشغال يف السياسة وصبت جهودها 

 .1امج السلفية اهلادفة إىل تنقية الدين من البدع واخلرافاتأول األمر على برامج شبيهة برب 

بعد عبد احلميد بن  طات السياسية يشاركوا يف جممل النشايذكر أن املصلحني يف اجلزائر مل
يسمح هلم بعدم فصل الدين عن السياسة  ما ،مل يكونوا قد بلغوا من النضج والتكوين ، ألهنمابديس

عتزلوها عد أن اب ،يف سذاجتهم على منع تالمذهم من تعاطي السياسةلذلك رأيناهم يعملون صادقني 
عتبارها أهنا من إختصاص قادة احلركة الوطنية، والواقع أن هذا جمرد إدعاءات هلا حض إرادهتم ابمب

ولكن ذلك ال مينعنا خالفا عما  ،مايبطلها، إننا ال نريد هنا أن نقيم ما يقوم به املصلحون واجلمعية
ولكنها كذلك سياسية وإجتماعية  ،عه أن نؤكد أن مجعية العلماء هيئة تعليمية وإصالحيةتعودان مسا

يف آن واحد فهي تدافع عن الذاتية اجلزائرية اليت هي عبارة عن اإلسالم والعروبة، هذا من الناحية 
روابط  فإن عمل اجلمعية مركز على متكني أخوة اإلسالم وتقوية ،الداخلية أما من الناحية اخلارجية

 .2العروبة

الحية من نطلق فإن مجعية العلماء املسلمني ال تعدو أن تكون جمرد مجعية دينية إصومن هذا امل
إىل  م7811دارة الفرنسية بظهورها يف اجلزائر يف الفرتة املمتدة من مجعية مسحت اإل 7188بني 

ن الكتاابت الفرنسية املبكرة حول مجعية العلماء سرعان ماجتاوزت هذا الحظ أ، ولكن نم7897
التحليل السطحي للخوض يف العمق حماولة فهم اخللفيات احلقيقية لظهور مجعية العلماء، وميكن هنا 

( واليت ورد فيها أن: Jack Careé) 3املؤرخ الفرنسي جاك كاريأن نشري إىل الدراسة اليت قام هبا 
ميثلها  الداخلي للجمعية مت حتريره بشكل غري مفصل هبدف حتقيق التيارات املختلفة اليت كان"القانون 

ذكر الشيخ خري الدين ، و نتباه السلطات العمومية )اإلستعمارية( إليها"أعضاؤها، ومن أجل تفادي ا
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ريني كل مامن عن مجعية العلماء املسلمني اجلزائيف مذكراته أن اإلمام عبد احلميد بن ابديس قد أبعد 
لذي تسعى إليه هو شأنه أن جيعلها حزاب أو يصبغ نشاطها بطابع سياسي وإن كان اهلدف ا

ش هنا مل تفصح عن ذلك، إمياان منها أن العمل السايسي سيجعلها معرضة لبطاإلستقالل رغم أ
يلة تتمثل خرى أن الدعاية الوطنية األصاإلستعمار الفرنسي، فتموت قبل أن تنضج مثارها، ومن جهة أ

 .1الشخصية اجلزائريةإىل عودة اليف 

، بل تقامست الساحة تيارات الحي واحدإصتيار كما ترى الكتاابت الفرنسية أنه ال يوجد 
ووصوال إىل اإلصالح التجديدي،  احملافظمتباينة ومتناقضة، من اإلصالح الصويف إىل اإلصالح 

رتبط التيار الثالث وليدة البيئة احمللية بينما اين السابقني كانت جذورمها ويذهب القول أن التيار 
، ابإلضافة إىل التجارب الذاتية لكل من الشيخ عبد ابلتيارات اإلصالحية الكربى يف العامل اإلسالمي

، ت الفرنسية على التأثري املشرقيأمجعت الكتااب والبشري اإلبراهيمي والعقيب، كما احلميد بن ابديس
يف دراسته حول اجلمعية الذي ذهب إىل أصول فكرة اإلصالح ( Jack Karre) فذكر جاك كاري 

نبع التارخيي جلميع التيارات اإلصالحية املعاصرة هو شيخ اإلسالم إبن تيمية يف القرن املحيث ذكر أن 
 .م72

( يف أحد مؤلفاته اليت تناولت Phillips Trippiez) ويف مقابل هذا الطرح يركز فيليب تريييب
"حرب اجلزائر" على التأثري الوهايب يف توجيهات احلركة اإلصالحية يف اجلزائر اليت كانت تسعى إىل 

متلكوا ثقافة عربية العلماء ا هؤوالءخاصة وأن تنقية العقيدة والرتاث والعودة هبا إىل صفائها األول 
 عليها يف اجلزائر مث يف اجلامعات اإلسالمية كالزيتونة واألزهر والقرويني. اغزيرة، حتصلو 
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( اليت خلصت إىل حتديد Joliette Bessis)أما الباحثة اإلجتماعية الفرنسية جولييت بسيس
كانت مثرة حلركة اإلحياء اإلسالمي اليت ظهرت واليت   ،املعامل التارخيية مليالد احلركة اإلصالحية ابجلزائر

والعديد من احلركات  ،م على يد مجال الدين األفغاين ودعاة اجلامعة اإلسالمية78يف القرن 
 .1ةاإلصالحي

يف األسس واملبادئ اليت قامت عليها دعوة اجلمعية ويظهر اإلنتماء املشرقي للجمعية وأبرز قادهتا 
ة اإلسالمية اليت حتدد يوضح لنا التماثل والتشابه املوجود بني كل من فلسفة اجلمعية والنظري  ما

 العالقة بني املسلمني من جهة، وبني غريهم من جهة أخرى وميكن تتبع هذه األسس كمايلي:

 اإلسالم هو دين هللا الذي وضعه هلداية خلقه. -7
  يف احلقوق بني البشر ومجيع األجناس واأللوان، يدعو اإلسالم إىل األخوة، ويدعو إىل املساواة -7

كما يفرض العدل بني الناس دون أدىن متييز، الدعوة إىل اإلحسان العام، وحترمي الظلم جبميع 
العقل لبناء احلياة على التفكري، كما تنشر اجلمعية دعوهتا ابحلجة واإلقناع  وجوهه، وميجد

 وليس ابإلكراه، الإضافة إىل العدالة اإلجتماعية والتكافل اإلجتماعي، ومنع اإلستبداد.

 .2 كذا كانت دعوة اجلمعية يف العودة إىل منابع الدين اإلسالمي األوىل من الكتاب والسنةوه

إن املسألة اهلامة اليت نستخلصها هي التأثري املشرقي على احلركة اإلصالحية يف اجلزائر، 
العلماء املسلمني معية لقد كان جلامعة اإلسالمية والدعوة السلفية املتمثل يف التأثري الوهايب، وفكرة اجل

أن من  3يرى فيليب تريبيي ا كانت حركة دينية كما، رغم أهندور سياسي يف احلركة الوطنية اجلزائرية

                                                           
 -(:نوفمرب 7املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة منشورات  ذات األصول التونسية واليهودية، أنظر
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منها جبهة التحرير الوطين هو التيار اإلسالمي الذي كانت متثله مجعية  نشأت أهم التيارات اليت
ينيا حمضا ابلنسبة للجمعية، إال أن على الرغم من كون اهلدف يف البداية كان د" العلماء، حيث قال:

عناصر هذا التنظيم سرعان ماجتاوز ذلك اإلطار، وهذا ما جعلهم يف مواجهة مباشرة مع الذين كانوا 
 يف خدمة اإلستعمار".

( حيث يذكر أن منشأ Hartmorth Alsenhansوقد ساند هارمتورت ألسنهانس )
 يكن تصادميا مع السيادة الفرنسية يف اجلزائر، لكن القادة الذين كانت هلم ميوال اجلمعية يف األصل مل

ألهنم مل يقبلوا ابلدمج بني اإلصالح الديين والسياسة،  م7828سياسية سرعان ماغادروا صفوفها سنة 
الحظ أن  ه( حيث أنJohn Glorieجون غلوري )وهذا ماجاءت به دراسة املؤرخ الفرنسي 

ختاذ املواقف هلا فقد اخنرط العلماء املصلحون يف اشعارات اجلمعية كانت مبثابة برانمج سياسي 
السياسية وهو ماكان يوافق منطق اإلسالم التجديدي والتقليدي القائل بعدم التمييز بني ماهو زمين 

 .1وماهو روحي

 ها:اف اجلمعية اليت سطرها قادهتا حيث جاء فيدويظهر ذلك يف أه

 مجع طائفة العلماء للتعاون على نصح األمة وإرشادها ملا فيه منفعة يف دينها ودنياها. -7
 والتصدي لدعاة الفرنسية واإلندماج.إحياء الشخصية العربية اإلسالمية اجلزائرية  -7
إظهار التمايز بني اجلزائر كأمة ذات اتريخ وحضارة وإنتماء، وبني الفرنسيني كأمة منفصلة ال  -2

 هلا مع الشعب اجلزائري.عالقة 
حماربة البدع والضالالت وتنقية الدين اإلسالمي مما علق به طوال الفرتة املظلمة السابقة،  -4

 وحماربة اآلفات اإلجتماعية كاخلمر وامليسر.
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فصل الدين اإلسالمي عن الدولة، إسوة ابلدين املسيحي واليهودي اللذان كاان غري خاضعني  -5
 .1لتسيري الدولة

اليت أصدرها يف اخلمسينيات إىل أن التوجه  (Jack Careé)اث جاك كاريوصلت أحب
أي الدولة الدينية، كما أهنا تبنت  إستلهامهم ملفهوم الدولة التيوقراطيةو السياسي للجمعية وقادهتا 

الفكرة اليت مفادها إستقالل اجلزائر هو احلل الوحيد الذي سيسمح للجزائريني ابملمارسة احلقيقية 
حتلته مجعية العلماء كفصيل سياسي بني د غري كافية إلبراز املوقع الذي العقيدهتم، وتبقى هذه الشواه

-م7827يف الفرتة املمتدة  احلياة السياسية يف اجلزائر تيارات احلركة الوطنية، لكن مسامهتها يف
نتقلت يف اركها يف مواجهة الطرقية، واليت اال تنفي الدور الذي لعبته يف احلركة الوطنية كمع ،م7859

مابعد إىل مناوشات مع اإلدارة الفرنسية يف ماخيص فصل الدين عن الدولة، هذه القضية اليت تبنتها 
، ويف برانمج حركة أحباب م7829ب السياسي ضمن املؤمتر اإلسالمي سنة يف مابعد كل األحزا

فأصدرت ثالث  ،يف هذه القضية ، لكن اجلمعية كانت األكثر إحلاحام7844البيان واحلريةسنة 
مذكرات طلبوا من خالهلا إعادة املساجد للمسلمني، وإبستعادة القضاء واألوقاف اإلسالمية، كما 

اللذان نصا على فصل الدين عن  م7811سبتمرب  71و، م7815ديسمرب  77طالبوا بتطبيق قانون 
جلمعية من التجنيس الدولة، واليت مل يتطور فيها موقف اإلدارة اإلستعمارية أبدا، ابإلضافة إىل موقف ا

كانت لعبد احلميد بن ابديس العديد من الفتاوي ، و عتربهتما من املسائل املصرييةواإلدماج حيث ا
 .2بتحرمي التجنس ابجلنسية الفرنسية واليت نشرها على صفحات جريدة "الشهاب"القاضية 
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العلماء تتلخص يف الشعارات الكربى املتمثلة يف  ؤوالءلقد كانت أسس املذهب السياسي هل 
ستعارهتا الصحافة العربية يف املشرق من الشباب مة والشعب والوطن والقومية، وتلك األلفاظ اليت ااأل

ستعملت أيضا يف محل شعارات القومية العربية يف لعاملية األوىل هي األلفاظ اليت اقبل احلرب ااألتراك 
بلدان املغرب اليت تنتمي إىل اجملتمع العريب اإلسالمي الذي يتطلع إىل الوحدة العربية وهلذا يطلق عليها 

 .1لفظ العروبةالغربيون 

 :2ومهامهم السياسيةميثل اجلدول أهم قادة اإلصالح يف مجعية العلماء 

 املهمة يف اجلمعية أعضاء اإلصالح
 رئيسا عبد احلميد بن ابديس

 انئبا للرئيس البشري اإلبراهيمي
 كاتب عام حممد األمني العمودي

 انئبا للكاتب العام الطيب العقيب
 أمني املال مبارك امليلي

 انئبا ألمني املال إبراهيم البيوض
 مستشارعضو  املولود احلافظي
 عضو مستشار الطيب املهاجي

 عضو مستشار موالي بن الشريف
 عضو مستشار السعيد اليجري

 عضو مستشار عبد القادر القامسي
 عضو مستشار حممد فضيل الورتالين
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 حلياة السياسية،اب ادة اإلصالح وتكوينهم السياسي ومدى أتثرهموميكن التكلم عن أهم ق
قد أتثر حبركة اجلامعة اإلسالمية  أن اإلبراهيمي أثناء تواجده يف املشرق 1رأى أبو القاسم سعد هللاو 

اليت كادت تكون يف احلجاز والشام عندئد قوة سياسية وثقافية مؤثرة، كما أتثر ابحلركة السلفية اليت  
تقى شخصيا م، ويذكر اإلبراهيمي نفسه أنه الكانت تدعو إىل العودة إىل املنابع الصافية لإلسال

د رضا يف دمشق، وأنه كان من بني الذين ابيعوا األمري فيصل زعيما للثورة العربية، ويف عام برشي
عاد اإلبراهيمي إىل اجلزائر وعمل يف البداية يف التجارة فلم يوفق فيها، وخالل وجوده يف  م7871

رشاد سطيف دعا أهاليها إىل إقامة مسجد حر ميكن بواسطته نشر العلم وتوجيه دروس الوعظ واإل
بعيدا عن هيمنة اإلدارة، ويعتقد أبو القاسم سعد هللا أن اإلبراهيمي مل يبدأ ابإلصالح فور وصوله 

، لكن ه مصلحا نشيطاللجزائر كما فعل إبن ابديس والعقيب وابن عليوة فقد كان يف رأيه أدبيا أكثر من
شله يف جذب مجهور أديب ستطاع ابن ابديس التأثري عليه فأصبح من املصلحني، ولعل فشيئا فشيئا ا

يف بلد مثل اجلزائر تغلب عليها األمية كان له دور كبري يف هذا التحول واحلق أن مسامهته يف احلركة 
ستعان يف رأيه هذا ابلكاتب الفرنسي ا 2 العشرينات، ويبدو أن سعد هللااإلصالحية كانت ضعيفة يف

دون أن أيخد مبا قاله اإلبراهيمي عن إجتماعاته إببن ابديس يف احلجاز  ،(Sarassaneساراسان )
أبهنا كانت تدبريا للوسائل اليت تنهض هبا اجلزائر، ووضع برامج مفصلة لتلك النهضات  ،م7872عام 

هي  م7872وأشهد هللا أن تلك الليايل عام  ،الشاملة اليت كانت كلها صورا ذهنية ترتاءى يف خميلتنا
 .3العلماء املسلمني اجلزائرينيت فيها األسس األوىل جلمعية وضع اليت

وقد كانت إلقامة البشري اإلبراهيمي يف احلجاز وسوراي أثر كبري يف مستقبل حياته الثقافية 
والسياسية، ففي املدينة ودمشق أخذ اإلبراهيمي من منابع الثقافة العربية اإلسالمية اليت دعا هلا مجال 

                                                           
 .748 ص، املرجع السابق مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها اإلصالحي،أمحد اخلطيب:  -1
 املكان نفسه. -2
 .751، ص املرجع نفسه -3
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ستطاع أن يساهم يف إصالح وكون رصيدا ا ،بده يف القرن املاضيوالشيخ حممد عالدين األفغاين 
 1بالده

"مل يتسع وقيت للتأليف والكتابة يوالته األدبية والسياسية قائال:حول م 2وقد أوضح اإلبراهيمي
مع هذه اجلهود اليت أتكل األعمار أكال ولكين أتسلى أين ألفت للشعب رجاال، وعملت لتحرير 

هيدا لتحرير أجساده، وصححت له دينه ولغته فأصبح مسلما عربيا، وصححت له موازين عقوله مت
 .إدراكه فأصبح إنساان أبيا، وحسيب هذا مقراب من رضا الرب والشعب"

كما أنه مل يرتبط أبي وظيفة حكومية، كما ساعده عدم إنتمائه ألية هيئة على إتساع جمال 
 .3رؤيته وحرية تفكريه

البشري اإلبراهيمي يتضح لنا أنه فضل مصلحة وطنه على التأليف والكتابة، فخدم ومن كالم   
 أمته وانضل من أجل القضية الوطنية.

ياته يلحظ أن الرجل كان مياال إىل احلركة القومية العربية الداعية إىل قيام : إن املمعن حلالعقيب الطيب
، وعند قيام 4يب جهدا يف سبيل هذه الفكرةبن علي، وقد بذل العقدولة عربية بقيادة الشريف حسني 

مث إىل أزمري حبجة إنتمائه إىل فكرة  ،ثورة الشريف حسني نفاه األتراك إىل "الروم إيلي" يف األانضول
القومية العربية، وبعد احلرب العاملية األوىل عاد إىل مكة أين أكرمه احلسني وأسند إليه رائسة حترير 

لقد ترىب العقيب يف ، 5جريدة "القبلة" خلفا للشيخ حمب الدين اخلطيب، وكلفه إبدارة املطبعة األمريية
بية فأخذ فيما يبدو عن مبادئها وأفكارها واتضح ذلك جليا يف سلوكه بيئة إنتشرت فيها احلركة الوها

                                                           
دراسة اترخيية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى عبد الكرمي بوالصفصاف:  -1

 .81، صاملرجع السابق ،-وإيديولوجية مقارنة
  .721، 778املصدر السابق، ص ص يف قلب املعركة،حممد البشري اإلبراهيمي:  -2
 .71املصدر السابق، ص اآلاثر،حممد البشري اإلبراهيمي:  -3
  .71كمال عجايل: املرجع السابق، ص-4
 .758املرجع السابق، ص مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها اإلصالحي يف اجلزائر، أمحد اخلطيب: - 5
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اإلصالحي الصريح واملتطرف أحياان ولباسه اخلاص حىت أمساه البعض ابلوهايب وأطلقوا تسمية الوهابية 
وقد عرب العقيب على املفهوم الوهايب الذي آمن به والذي يدعو إليه  ،على مجعية العلماء املسلمني

إذا كانت الوهابية هي عبادة هللا وحده مبا شرعه لعباده فإهنا هي مذهبنا وديننا وملتنا و له: "بقو 
السمحة وعليها حنيا وعليها منوت ونبعث إن شاء هللا من اآلمنيني وإن تكن الوهابية شيئا آخر غري 

إستياؤه من ولعل مايعكس تعلق العقيب ابملبادئ الوهابية هو نا منها بريئون وعنها بعيدون"، هذا فإن
عترب العقيب الطريقة من أكرب إذ ا ،الذي وجد عليه اجلزائر بعد رجوعه إليها مباشرة التيار الطرقي

 ح للمجتمع إال بصالح عقيدته ولذلكعوامل اإلفساد للعقيدة اإلسالمية ألنه كان يعتقد انه ال صال
 .فقد شن حراب شعواء على الطرقية

فإن اجلامعة اإلسالمية حركة إيقاظ  ،صحيح للعقائدإذا كانت الوهابية حركة إصالح وتو 
وإعادة  ،لذلك فإن دعوة أنصار اجلامعة اإلسالمية هي إيقاظ الضمري اإلسالمي ،وتوحيد للمسلمني

وأخذ عنها أفكارها  ،وقد عاش العقيب قريبا من تلك اإلرهاصات ،اإلعتبار للخالفة اإلسالمية
حول مصري العامل دعاة النهضة العربية واإلسالمية،  من اإلصالحية وكانت له إتصاالت مع العديد

ولعل من ة وتكالب األطماع األروبية عليها، بوادر زوال اخلالفة العثماني العريب بعدما جتلت يف األفق
ا العقيب وخدم معها القضية العربية اإلسالمية األمري شكيب الشخصيات املشرقية اليت تعرف عليهأهم 

وقد أشار العقيب  ،تبادل معه األفكار والرسائل العديدة حول مصري العامل اإلسالميالذي ، أرسالن
قيب بتلك اهلدية وأعجب الع ،وأرسالن إىل تلك املراسالت وأرسل أرسالن إىل العقيب صورة تذكارية

 ،مي، والظاهر أن عالقة العقيب أبرسالن كانت تدور حول قضااي العامل العريب واإلسالالرمزية املعربة
 ،وظهور فكرة احلماية واإلنتداب األرويب على البالد العربية ،وما آل إليه يف خضم بوادر زوال اخلالفة

وعاين تلك الصراعات والتناقضات اليت أفرزها اجملتمع العريب يف املشرق مع بداية  ولذلك فقد عاش
ف عالقة العقيب مع ومل تتوقصداقة خاصة مجعت بني مصلحني، القرن وقد كانت عالقتهما عالقة 

ولعل منهم املكي بن  ،أرسالن بل توسعت لتشغل بعض العاملني يف حقل اجلامعة اإلسالمية
تعلم يف زاوية أبيه مث إنتقل  ،( من مواليد نفطة تونس وإن كان أصله من طولقةم7879-7854عزوز)
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ثماين عبد احلميد الثاين إىل جامع الزيتونة فربع يف علوم الدين وأصبح مدرسا هبا ونصبه السلطان الع
إذ مجعت بني الرجلني فكرة الوطن وتيار  ،مدرسا للحديث والفقه يف دار الفنون ومدرسة الواعظني

ة بني املصلحني آل إليه وقد كانت العالقة متين وما ،السلفية الصحيحة ومهوم العامل اإلسالمي
لعاملية األوىل وعلى شخصيته وابكورة وقد كانت للعقيب آاثر ابرزة على نفسيته مثل احلرب اوصادقة، 

 .1أعماله لكنها سامهت يف يقني العقيب بضرورة تالحم الشعوب العربية

مثل قضية التجنيس واليت  يف بعض املسائل اليت تتعلق ابلسياسة، ومن أهم أراء الطيب العقيب  
ومبارك العلماء منهم البشري اإلبراهيمي كانت يف نظره امللجأ الوحيد لنيل احلقوق الفرنسية، فدعى 

امليلي وكذا عبد احلميد بن ابديس للكتابة يف هذا املوضوع ومناقشة مسألة دينية إجتماعية ميكن هلا 
أن حتسن من حالتنا احلاضرة، حيث أنه كان متساهال يف قضية التجنيس اجلماعي وقد نشرت الفكرة 

دين أهنا دعوة فاجرة مل ينصاع هلا أحد إال األستاذ األمني جريدة اإلصالح، وقال فيها أمحد توفيق امل
 .2العمودي الذي أخذ يكتب عنها املقاالت املطولة

أتثر ابجلو الفكري والسياسي الذي كان يسود مصر يف العشرينات، حيث كانت مثار  :العريب التبسي 
دة إىل اجلزائر ومشاركة تفاضتها فصمم للعو ها وكانت احلركة الوطنية يف عز انالنهضة تؤيت أكل

 . 3املصلحني يف جهادهم وكان مطلعا على نشاطاهتم

مما سبق نصل إىل أن املصلحني يف اجلزائر أتثروا ابحلركة السياسية يف املشرق العريب، وقد 
ومن  ،نزعجوا من الدعاية اليت تقوم هبا احلركة الوهابيةالفرنسية أن السكان اجلزائريني ا نشرت اإلدارة

ومن مجعية العماء املسلمني الذي تربطهم  ،ج اجلزائريني الذين يبثون أفكار اجلامعة اإلسالميةاحلجا 
عالقات مع احلزب الدستوري التونسي، ورغم أن الدعاية املذكورة كان اهلدف منها نشر مبادئ 

إىل اإلضرار الوهابية بني اجلزائريني ضد إستغالل الطرقية واملرابطني لألهايل، فإهنا يف الواقع هتدف 
                                                           

  .47، 41، 21أمحد مريوش: املرجع السابق، ص ص  -1
  .789، 785عبد الرمحان العقون: املرجع السابق، ص ص -2
 .798املرجع السابق، ص مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها اإلصالحي يف اجلزائر،أمحد اخلطيب: - 3
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ابلوجود الفرنسي خاصة وأن معظم الطرقية واملرابطني تؤيد بقاء فرنسا يف اجلزائر، ورأوا أهنم مهددون 
 .1من جراء اإلنضمام اليومي للشباب اجلزائري املتخرج من املدارس القرآنية هلذه احلركة

 املبحث الثاين:

 التكوين السياسي لقادة التيار اإلدماجي

املطالب املتطرفة اليت جاء هبا أتباع مصايل، واإلصالحات احملافظة اليت أيدهتا مجعية مل تؤثر  
العلماء كبري الـتأثري على الفئة املختارة من اجلزائريني املستغربني واملثقفني، وهي فئة بدأت تظهر 

وكانت هذه الفئة تكتفي لنفسها بتحقيق اإلصالحات يف  ،للوجود يف أعقاب احلرب الكونية األوىل
احلقلني التعليمي واملايل ووجدت هذه الفئة يف فرحات عباس الصيديل يف سطيف الناطق املفوه 

: " أن اجلزائر أرض فرنسية م7827يف كتابه "اجلزائر الفتاة" الذي نشره عام  2إبمسها، وقد أكد عباس
خصي اإلسالمي"، وقد أعربت نظريته عن التطور من مستعمرة إىل وحنن فرنسيون لنا قانوننا الش

: "ليس هنا يف القرآن ة عند فريق من املثقفني كما يذكرمقاطعة أصدق التعبري عن الرغبات اإلندماجي
الكرمي ما مينع اجلزائري املسلم من أن يكون فرنسي اجلنسية قوي السالح حاضر اجلنان داعيا 

 .3مينع ذلك إال اإلستعمار " للتضامن الوطين وال شيء

هذه الفئة اليت كانت ضمن الطلبة الذين أموا فرنسا واملشرق العريب يف أواخر القرن املاضي 
فقد تشربوا عن طريق  ،ستكمال تكوينهم الفكريوإمناء معلوماهتم وا ،شرين للدراسةومطلع القرن الع

عاة التالؤم اللحرية ذلك التشرب الذي رمبا أمهل واجب مر  حتكاك مببادئ الغرب واملثل العليااإل
حبكم عدم رسوخ تقاليد موروثة  ،واإلنسجام مع حرايت الغري ومتطلبات اجلماعات البشرية األخرى

يف هذا الشأن لدى بعض األفكار فقد نزعوا بسبب ما تشربوه من شعارات شائعة والسيما شعار 

                                                           
  .77، املرجع السابق، ص7ج احلركة الوطنية، أبو القاسم سعد هللا: -1
 .94السابق، ص جوان غليسيب: املصدر - 2
 .املكان نفسه -3
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ملياسرة وإعطاء مفهوم الشعب مدلوال أوسع حسب مفهوم إىل ا ،حق الشعوب يف تقرير مصريها
 منطنية يف حدود مطلع القرن العشرين، ومهما يكن من أمر فقد بدأ عهد املطالب الو  ،املستوطنني

الذين كانوا م، 7871الوعي السياسي لدى حركة الشبان اجلزائريني اليت ضاعفت من نشاطها بعد 
حيث قد سئموا من معاملتهم  ،ثل ألنفسهم وبقية األهايليرغبون يف احلصول على وضع سياسي مما

 .1على أهنم مواطنني من الدرجة الثانية يف املواطنة الفرنسية

نكر فرنسيون بكل بساطة"، وهي الفئة اليت رفضت التالكة أعضاؤها أهنم "هذه الفئعن يعرب 
وإلمياهنا، حيث ذكر مولود فرعون يف صحيفته يصف هذه الفئة: "بثقافيت، أان فرنسي كأي لثقافتها 

منكم، لكن ال أتملوا شيئا آخر، وإال كان مشينا، لن أستطيع نكران ثقافيت، إال أنين لن أتنكر 
ختاره الم سيبقى إمياننا العميق الذي ا"أن اإلس م7825لذايت"، بينما يؤكد الدكتور بن جلول يف عام 

، وأمام متسك دعاة اإلدماج بدينهم وميوهلم 2أجدادان حبرية والذي سننقله إىل أبنائنا كامال طاهرا"
: كيف أتثر اجلزائريون بفكرة اإلدماج؟ وماهي أهم نسية ستكون إشكالية هذا املبحثللثقافة الفر 

 تيار اإلدماجي؟لاألفكار السياسية ل

وكانت هذه اجملموعة التطالب ليت تعتربها تقدمية هذه الفئة املفرنسة مبطالبها ا تر ظه 
ة إىل قسمني: قسم يطالب نقسمت هذه الفئ فحسب بل وابإلندماج التام، مث اابملساواة مع الفرنسيني

ة الفرنسية دون اإلرتباط ابلقوانني اإلسالمية الشخصية، وقسم يطالب ابملساواة السياسية مع ابملواطن
، وبصفة األمري عبد القادر "األمري خالد"المي، وميثل القسم األخري حفيد بقاء التعامل ابلقانون اإلس

عامة فإن هذه النزعة هتدف إىل فصل الدين عن الدولة مقلدة بذلك تركيا الفتاة اليت كان لثورهتا 

                                                           
 .71علي اتبليت: املرجع السابق، ص -1
 .778، املرجع السابق، صاتريخ احلركة الوطنيةحمفوظ قداش:  -2
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صدى يف اجلزائر، وكان يقود هذه النزعة املعلمون والطلبة يف املدارس الفرنسية واملوظفون لدى 
 .1الفرنسية وغريهم ممن جييدون اللغة الفرنسيةاحلكومة 

لقد تنكرت جمموعة كبرية من املثقفني ابلثقافة الفرنسية لقيم األمة اجلزائرية املستمدة من 
بعاصمة اجلزائر متردا على املاضي م 7821إجتماعا يف جوان  هؤوالءومن الغريب أن يعقد  ،اإلسالم

ائها البارزين وهو فرحات جاء ذلك على لسان أحد أعض وقد ،وانسالخا منه وتنكرا للقومية اجلزائرية
فالرجال  ،كتشفت القومية اجلزائرية لكنت من القوميني وملا خجلت من ذلكولو أين ا : "2عباس

ومع ذلك  ،حياهتمون حمرتمون وال تساوي حيايت أكثر من من أجل مثلهم الوطنية مكرم الذين ماتوا
ولقد سألت التاريخ وسألت  ،لن أموت من أجل وطن جزائري ألن ذلك الوطن ليس له وجود

ستعبدان مجيعا اهلواء ولقد ا ميكن البناء على أحد عنه وال األحياء واألموات وزرت املقابر فلم حيدثين
 .هذه األوهام لنربط هنائيا مستقبلنا مبا حققته فرنسا هلذه البالد"

هذا املوقف ليس مستبعدا من فريق تثقف ثقافة فرنسية " اذ نصر اجلويلي أنوأكد األست
 ،دأهبم الوحيد طمس معامل التاريخ القومي للشعوب العربية اإلسالمية ،وتتلمذ على يد مستشرقني

جندهم قليلي التحمس  هؤوالءوالتنكر لكل ما أبدعوه من حضارة وتقدم يف شىت اجملاالت حبيث أن 
 .3"نية احلقةوالشعور ابلوط

كثر تتألف من اجملنسني الذين ظلوا األاملعلمني  ةأغلبي يذكر شارل روبري آجرون أن كما
فإهنم كانوا  ،دميقراطية يف وسط الشباب اجلزائري، ونظرا لكوهنم من خرية تالميذ اجلمهوريني الفرنسيني

يشعرون ابلراحة أكثر للمطالبة ابملساواة مع الفرنسيني، ومنهم من كان من الورعني الذين مل يتوانوا 
قسام الدراسية من أجل أداء الصالة، وكانوا يطالبون ابملساواة من أجل املساواة يف األعلى ترك 

                                                           
  .57، 57السابق، ص ص: عمار طاليب: املصدر-1
 .749عمار بوحوش: املرجع السابق، ص  -2
 .741، 749، ص صاملرجع نفسه -3
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حلكومية واملساواة يف الرواتب وابلتايل الوصول إىل الوظائف ا ،احلقوق والواجبات مع الفرنسيني
 .1واخلدمة العسكرية

   على خنبة اإلدماج:واملدرسة الفرنسية أتثري التجنيد اإلجباري 

متجاوزة بذلك  ،2فرضت فرنسا اخلدمة العسكرية اإلجبارية على األهايل م7877يف سنة  
يرجع ذلك إىل أزمة القوانني اإلستثنائية اليت كانت متيز بني الفرنسيني واجلزائريني يف كل شيء، و 

، وهلذا فقد فر العديد من اجلزائريني إىل بلدان املشرق العريب 3م7877حتالهلا سنة مراكش حيث مت ا
 شكال وموضوعا. ، وقد مت معارضة هذا القانونخوفا من مواجهة إخواهنم املغاربة

عتباره عارضت التجنيد اإلجباري ابىل األو  رضون هلذا القانون إىل فئتني: الفئةانقسم املعا  
ربطت بني القبول ابلتجنيد اإلجباري وإجراء  أما الفئة الثانية اليت ية،منافيا للمبادئ اإلسالم

ن إصالحات ألن هذا اإلجراء ال يتناسب مع أوضاع اجلزائريني كرعااي كما نص على ذلك قانو 
 ( Le Beauوقد شكر احلاكم العام "لوبو" )، 4ن الدرجة الثانيةالذي جعل منهم مواطنني م م7895

جته بن جلول اطن هبذه احلرارة واإلهتمام، و نداء الو  مواطنيه األعزاء األروبيني واملسلمني على تلبية
توقف كل نشاط فأعلن ت عباس فرحا على هبتهم لنجدة فرنسا، أماابلشكر الكبري للمواطنني 

سياسي ليكرس جهوده كلية خلالص األمة اليت يتعلق هبا مستقبلنا وكما ذكر: "فإذا توقفت فرنسا 
خنرط كل من فرحات احلرية سيقرب إىل األبد"، وهكذا االدميقراطية عن أن تكون قوية فإن حلمنا يف 
تجاجات اإلح ولكن بعد صدور القانون كانت 5عباس وبن جلول يف اجليش طيلة فرتة احلرب

 .واملضاهرات ضده

                                                           
  .572املرجع السابق، ص اتريخ اجلزائر املعاصرة، شارل روبري آجرون: -1
  .28فرحات عباس: املصدر السابق، ص -2
  .727السابق، ص ، املرجع7ج احلركة الوطنية،أبو القاسم سعد هللا:-3
 .785، 784ص ص ،املرجع نفسه -4
 .881السابق، ص املرجع اتريخ اجلزائر املعاصرة،شارل روبري آجرون: - 5
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ة ( قلصت اخلدمة العسكرية ابلنسبم7878 -م7874ويف هناية احلرب العاملية األوىل )  
حتج املسلمون هرا، ولكنها ظلت ايلنسبة للجزائريني ثالث سنوات، فاللفرنسيني إىل مثانية عشر ش

 L'Afrique) "الفريك التني"، حيث كتبت على ذلك وطالبوا ابملساواة بني الفرنسيني واملسلمني
Latin إن املنتخبني األهليني يطالبون مبساواة الزمن املاضي يف خدمة العلم ألبناء دينهم" :)

كانت   -كما يصرحون–وللفرنسيني، متحججني بثالث حجج رئيسية، أوال: إن تضحياتنا يف احلرب 
فرتاء، وبناء على ذلك فال حمض ا قد بينا أبن هذا اإلدعاء هومتساوية مع تضحيات الفرنسيني، وكنا 

فقط إحصائيات عمالة داعي لإلحلاح عليه، إال أننا سنسمح ألنفسنا بذكر بعض األرقام، ولنأخذ 
مئتان ومثامنئة ومثانون ألف وسبعمئة وإثنان تعد  م7874كانت هذه العمالة يف سنة اجلزائر، إذ  

من  (7287111وسبعون)ن ألف وسبعمئة مليون وثالمثئة وإثنان وتسعو أروبيا و  (788117) وسبعون
أروبيا ( 1741سبعة آالف ومئتان وسبعة وأربعون ) جل فرنسا أو فقداألهايل، يف حني أنه مات من أ

من  1.951األروبيني و  من%7.518أهليا، أي خبسارة ( 8791تسعة آالف ومئة وستون )و 
 أبربعة أضعاف عن خسارة األهايل".أن خسارة الفرنسيني كانت عالية  -بتعبري آخر–األهايل، أي 

تعرب عن احلقيقة، لكن املسألة ال توجد هنا  ليتاهذه األرقام  أن 1وكما يذكر فرحات عباس
كانت فرنسا قد شرعت يف غزو اجلزائر ومل تنته آخر   م7821ولكن توجد يف التاريخ، ففي سنة 

ابلصحراء وإىل حد هذا التاريخ ضللنا العنصر املنهزم، أو الذي يعمل  م7877املقاومات إال يف سنة 
على هزمه وهو الذي أضعف واستوحش وكان جيب احلذر منهم وهو مادفع كليمنصو 

(Climensou أن يفكر يف بعث جيش يتوىل مراقبتهم، وهنا أحدثت فرنسا قانون التجنيد  )
إن مل تفقها، متساوية مع تضحيات األروبيني كانت التضحيات قد  لألهايل للدفاع عن أرضها، و 

الناحية جلعل عدم املساواة شرعية، كما معقول من هذه  ءا على ذلك فإنه اليوجد هناك سببوبنا
الفرنسي واألهلي اجلزائري، ابإلضافة إىل املعاملة د نتكلم عن إختالف املنحة اليت يتقاضاها اجملن

  رفيقه األرويب.ث يوميا بينه وبني والتمايز الذي حيد
                                                           

 .49، 47 ،28عباس: املصدر السابق، ص صات فرح - 1
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اإلدماج كمرحلة أوىل للتحرر إنطالقا من اجملندين يبحثون عن املساواة أو بعض كل هذا جعل 
 ضطهاد التجنيد اإلجباري.ء احلرب العلمية األوىل عن طريق اعدم املساواة اليت عاشوها أثنا

بداية حامسة يف تشكيل الفضاء الثقايف يف اجلزائر ابللغة  م78تعترب احلقبة األخرية من القرن 
الفرنسية، وجتلى ابخلصوص عند رعيل هام من اجلزائريني الذين درسوا يف املدرسة الفرنسية، وقد أصبح 

( Jule Ferryهذا اجليل من اجلزائرين ميثل مدرسة الدمج الثقافية اليت أحكم خطتها جول فريي )
 ذج املدرسة الالئكية الغربية الرافضة ملقومات الشخصية الوطنية املمثلة يفمعتمدا يف ذلك على منو 

 اللغة العربية والدين اإلسالمي.

هويتهم اولة قطع الصلة بني اجلزائريني و وقد أشران سابقا كيف قامت اإلدارة الفرنسية من حم
ابللغة العربية  متدادهم اإلسالمي، حيث حرمت التخاطبوعزهلم عن ثقافتهم العربية وامن جهة 

وقد ذكر أحد الضباط  وعوضتها ابلفرنسية وهكذا مت تعويض من حيسنون العربية ابلنخب املتفرنسة
 الطالب عدد ابلتايل و املدارس عدد تضاءل ":بقوله( ذلك Reenالفرنسيني املستشرق "رين" )

 التعليم وسائل كانت،( 751111) ألف مئة ومخسني من بذال (21111)ألفثالثون  فأصبح
 املدارس ولوال يوم، كل صالته يف اجلزائري يقرأه الذي القرآن لوال... و لتالحاإل قبل هلم مكفولة
 اجلزائريني نفوس يف الكفاحية الروح بث وسائل من كوسيلة زائرينياجل زعماءال أوجدها اليت القرآنية
 دليل خلري الفرنسي الضابط هذا من االعرتاف هذا أن حلقوا "،دبعي عهد من اجلزائر يف العربية ملاتت
 التعبئة من مكن الذي الديين الوعي بفضل صامدة ظلت اليت اجلزائرية اهلوية منه عانت ما على

التلميذ أو الطالب من كونه طفال عتبار أن املدرسة تساهم يف نقل واب اآلخر، الطرف ضد املقاومةو 
أي نقل الطالب من منوذج األسرة إىل منوذج اجملتمع بعد  ى أسرته إىل مواطن يكتسب املعرفةيعتمد عل

إعداده لتقبل مطالب احلياة بغية اإلندماج يف اجملتمع اجلديد، وهكذا ُأحلقت هذه النخب إىل 
، ولعل الشيء املؤكد من تعليم اجلزائريني اللغة الفرنسية هو إرساء قطاعات إدارية وعسكرية وإقتصادية

د هجني يتقبل اللغة الفرنسية ابلتدريج حىت تصبح اللغة الرمسية للبالد، لبناء جمتمع جزائري جدي
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وكان هدفهم على حد قوهلم متدين اجلزائريني املتوحشني وأن هلم رسالة  وابلتايل التخلي عن اللغة األم
اإلمكاانت الكفيلة لتعليم اللغة الفرنسية دارة اإلستعمارية حضارية يقومون هبا، وهكذا سخرت اإل

حىت تكون خنبة مميزة انطقة بلغتها ومقلدة لتمدهنا، وبذلك تتمكن من إحالل النظم  زائرينيللج
الفرنسية حمل النظم اإلسالمية القائمة، والوصول إىل نقطة اإلندماج حىت يصري اجملتمع اجلزائري جمتمعا 

 مفرنسا.
وىل على توصيل لقد رصدت املدرسة الفرنسية يف براجمها التعليمية، حيث ركزت ابلدرجة األ

 .1تراثها وتقدميه يف قوالب مغرية للجزائريني
وكان يهدف املنتخبني املسلمني اجلزائريني إىل اإلندماج العملي والفعلي مع فرنسا كمرحلة 
أوىل من مراحل التحرر من اإلستعمار متأثرين بذلك مبفهوم اإلدماج الذي تطرقوا إليه يف املدرسة 

والذي يتتحدد مفهومه يف احلقيقة يف " إدماج أرض اجلزائر يف فرنسا، ال التسوية اإلستعمارية الفرنسية 
بني اجلزائريني والفرنسيني يف احلقوق، كما يقضي بذلك منطق اإلدماج ، فهو إذن اإلدماج ابلنسبة 

 .2للمستعمرين ولكنه إخضاع ابلنسبة للسكان األصليني"

 أتثرهم ابلثورة الفرنسية ومبادئ ولسن:

املثقفون املسلمون الذين كوهنم معلموا اجلمهورية الثالثة الذين كانوا يؤمنون كثريا ابلثورة  كان 
م، حيث كتب فرحات عباس يف جريدة "الشاب اجلزائري": "إن 7188 ها عامالفرنسية ومبادئ

اجلزائري يؤمن بفرنسا"، أو على األقل بفرنسا معينة، فرنسا فالسفة القرن الثامن عشر، وفرنسا مبادئ 
م، فرنسا الفرنسيني الذين وقفوا إىل جانب األهايل، واليت مل يفكر املثقفون املسلمون إطالقا 7188

                                                           
حتت إشراف: انصر الدين  م،5419احلركة الطالبية اجلزائرية ودورها يف القضية الوطنية وثورة التحرير أمحد مريوش: -1

 .79، 74، 4، 2، ص ص:7115/7119سعيدوين، السنة اجلامعية:
  .75علي اتبليت: املرجع السابق، ص -2
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ابملبادئ العلمانية اليت  الذين يعتربون موظفوا اجلمهورية الثالثة املتشبعون هؤوالء ا ما.يف طعنها يوم
 .1تلقوها، وهم الذين ميثلون فرنسا وحضارهتا وأبنائها الروحيني

م للمسلمني اجلزائريني يف وطنهم إهنا ثورة املبادئ واملساواة  7188هذا ما مسحت به ثورة 
ية األوىل تقدم جمموعة من الطلبة اجلزائريني بطلب إىل وايل والية اجلزائر حقا، ومع هناية احلرب العامل

 لتكوين مجعية الطلبة املسلمني لشمال إفريقيا، وتكون مكتبها من الطلبة اآلتية أمساؤهم:
جياليل  ،، احلاج بن مساية طالب يف العلوم انئب للرئيسبلقاسم بن حبليس طالب يف احلقوق رئيسا

وأخريا  ،عليوة مدين انئب الكاتب العام طالب يف الطب ،اتب العام طالب يف الطببن الثاين الك
 17رقم  LA RUE DE FONDERIEمنصوري حمافظ يف املكتبة وكان مقر اجلمعية يف 

التالية: احلقوق، الطب،  بباب الوادي اجلزائر العاصمة، على أن يكون أعضاؤها من الكليات
، اآلداب والعلوم، وميكن اإلطالع على القانون األساسي والتعديل الذي أدخل عليها يف الصيدلة

 .2)التعديل( AL82157و) القانون( CK82378أرشيف والية اجلزائر حتت الرقمني التاليني: 
اثرت إهتماما مجا لدى م واليت أ7878شرت يف بداية جانفي اليت ن، 74نمببادئ ولس كما أتثروا
تزكية  ؤوالءاجلزائريني الذين كانوا على علم ابألحداث الدولية، لقد وفر املذهب الولسين هلاملسلمني 

ئريني معنوية مشجعة للغاية وبشكل غري مباشر، وقد ظفر املذهب بصدى طيب لدى الفتيان اجلزا
ة الفرنسية، املغاربية حتت الوصاي ون على األقل ابإلستقاللية اإلدارية يف إطار الوحدةملالذين كانوا حي

األمري خالد والذي قام على غرار الفتيان اجلزائريني بنشر مطالبهم يف صحافتهم ذات  هؤوالءومن بني 
                                                           

 .774، 772املرجع السابق، ص ص: احلركة الوطنية،اتريخ حمفوظ قداش:  - 1
 .75علي اتبليت: املرجع السابق، ص -2
-( الرئيس الثامن والعشرون للوالايت املتحدة األمريكية ابلفرتة من 7874فيفري2م، 7859ديسمرب  78وودر ويلسون ،) م
م وحصل على جائزة نوبل للسالم عام 7878اليت أعلن عنها عام  74م، وإشتهر مببادئه 7877مارس 4م إىل 7872مارس 4

 م، ومن أهم ما جاء فيها:7878
 وضع إدارة عادلة للمستعمرات تنفذ ما حيقق مصاحل سكاهنا -
 منح القوميات اخلاضعة لإلمرباطورية النمساوية حق تقرير مصريها -
 (www.wikipedia.com)، أنظر:إنشاء عصبة األمم -
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  ،1اللسان الفرنسي، وذلك من أجل الضغط على فرنسا عن طريق الوالايت املتحدة األمريكية
عدالة العاملية، معان جديدة يف حكم الشعوب وتقرير الدئ ولسن وعيا قوميا جديدا و إحتوت مبا

فتقدم وفد جزائري إىل الرئيس ولسن مبطالبه لكنه سرعان ما تناسى هذه املبادئ بعد اإلنتصار يف 
اإلمام عبد احلميد بن ابديس فإن هذه الوثيقة قامت بعرض واقع رأي وحسب ، 2احلرب العاملية األوىل

العهدة نتظار أن توكل الدولية، يف اجلزائر حتت الوصاية الشعب اجلزائري املسلم وطالبت بوضع ا
تكن  ألحدى الدول العظمى، إن حماولة األمري خالد تعترب جريئة للغاية وغري واقعية كي تنجح ومل

فقد ظن الفتيان اجلزائريني الذين شجعهم تتماشى قط مع حال الرأي العام اإلسالمي لتلك الفرتة، 
حلرب ضد تركيا بل اب س مبحاربتهم أملانيا فحسب،نعون أهنم خدموا فرنسا لياملذهب الولسين املقت

املسلمة وهكذا بدا هلم الوقت موايت ملطالبة فرنسا عالنية ورمسيا إبعادة النظر يف وضع األهايل 
فيفري 4فسارعت فرنسا إبصدار قانون إصالحات ، 3واإلخنراط إجيابيا يف سياسة متدينية حتررية

ا قام األمري خالد بتشكيل هيئة أمساها كتلة املنتخبني م والذي يلغي قانون األهايل، وهلذ7878
املسلمني اجلزائريني بعد إحالته على التقاعد من اجليش الفرنسي والذي يتلخص هدفها يف احلصول 

 على كامل احلقوق واإلصالحات اإلجتماعية.

جلزائريني وقد سبقت اإلشارة إىل أن ا" ونقال عن طيبال يف إفريقيا الفرنسية يقول سعد هللا :
م وطالبوا حبق تقرير املصري ابسم مبادئ 7878قد رفضوا إصالح  –وخصوصا الطبقة املثقفة –

الفتيان اجلزائريني الذين كانوا حيلمون  هؤوالءوبناءا على مصدر فرنسي مطلع فإن "ويضيف: "، ولسن
ابإلستقالل وقد وقعوا على عريضة موجهة إىل ولسن اندوا فيها ابحلكم الذايت للجزائر وطرد 

 .4الفرنسيني"
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د الصاحل بن جلول وهو طبيب مستعمرات بدأ حياته السياسية مستشارا ومن دعاة اإلدماج نذكر حمم
ان ذات امليول حول شخصيته وميوالته السياسية فصحيفة الشب ختلفت اآلراء، وقد ا 1بلداي وصحفيا

تبع مذهب غاندي يف اهلند حيث قام مبقاطعة البضائع اإلصالحية وصفته ب"غاندي اجلزائر" ألنه ا
سلمية  إلحتالل اجلزائر، مع أن سياسة بن جلول كانتالفرنسية على إثر اإلحتفاالت ابلذكرى املئوية 

"زغلول اجلزائر"، أما جريدة األمة التابعة لنجم مشال إفريقيا فقد وصفته ب مقارنة بغاندي، كما مسي
، وقد وصفه عمار بوحوش ابملتقلب لعدم توقفه عند رأي 2ابحللقة الرابطة بني الشعب اجلزائري وفرنسا

وبصفته طبيبا كان يكره احلل احلريب ويبتعد عنه وهلذا كان يؤمن إمياان شديدا ، 3معني يف املناقشات
، 4ابلثورة السلمية أو الثورة ابلقانون مثل صديقه فرحات عباس وهبذه األفكار دخل احلياة السياسية

 الفئة اليت كانت تطالب ابإلندماج التام.ميثل بن جلول 

أما الفئة الثانية اليت طالبت ابملساواة يف احلقوق والواجبات مع الفرنسيني مع احلفاظ على 
 مثلها األمري خالد اهلامشي.الشخصية اإلسالمية فقد 

كان يعترب عنصرا خطريا والناطق إبسم   م7878حياته السياسية عام  دعندما بدأ األمري خال
القومية اإلسالمية الناشئة وظهر غداة احلرب كقائد حلركة الشبان اجلزائريني، وقد كانت له شعبية كبرية 

 .5فانتصر يف إنتخاابت احمللية ملدينة اجلزائر

، 6كان ضابطا يف اجليش الفرنسي سابقا  ر األمري خالد على املسرح السياسي بعدماظه وقد
اخلاصة ابجملالس  م7871يف إنتخاابت  وكذا م7878وقد سجل تقدما على منافسيه يف إنتخاابت 
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 هتموه مبمارسةمثال إبن التهامي وأنصاره الذين ايقبله منافسيه أ املالية العامة، هذا النجاح الذي مل
هتمت األمري يف اجلزائر حيث ابصحافة الكولون  النفوذ الديين، وهذا مافعلته اإلدارة الفرنسية املدعومة

 مث أجرب ،1اإلسالمية والقومية العربية خالد ابلتعصب الديين واإلنتماء إىل الشيوعية والتأثر ابجلامعة
، م وأسس جنم مشال إفريقيا7874سنة لتحاقه بسوراي عرج على ابريس قبل او  ،على اهلجرة إىل سوراي

 71فريقيا وعلى رأسهم مصايل احلاج حممد يف لذي سيتوىل محل مشعله شباب مشال إا
احلزب "هر تنظيمات سياسية مغاربية أخرى يف القطرين الشقيقني: تونس ، مث تظم7879جوان

، "اجلزائرينية العلماء املسلمني مجعي"ويف اجلزائر  "حزب اإلستقالل"ويف املغرب  "الدستوري اجلديد
أبو اإلستقالل  ام اإلستعماري يف اجلزائر ويعتربنطالق لتغيري متطور للنظنقطة ااألمري خالد ويعد 

 .2اجلزائري

ومما سبق نصل إىل أن دعاة اإلدماج قد أتثروا ابألفكار الفرنسية الغربية عكس دعاة اإلصالح  
 العربية املشرقيةثروا ابألفكار اإلسالمي الذين أت

 املبحث الثالث:

 التكوين السياسي لدعاة التيار الشيوعي

يف الفرتة املمتدة من يعترب البحث يف جذور العالقة بني احلركة الوطنية والتيارات السياسية 
من املواضيع اليت كانت مبعزل عن إهتمامات  ،هناية احلرب العاملية الثانية إىل إندالع الثورة التحريرية

يبدو أن األوضاع يف اجلزائر فتحت اآلفاق إلنتشار و  ،3الباحثني خاصة منها التيار الشيوعي
حتالل كولونيايل فاملسألة الوطنية واب ،تمع يتميز هبيكلة زراعية كربىأن اجملو  يوعية، خاصةالش

ناسبا لذلك، إال أنه ال ميكن أن تطمئن كثريا والفالحية ميكن أن تشكال على اخلصوص مؤشرا م
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فالفالحة تعاين من عدم اهليكلة وذلك منذ دخول الرأمسال اإلستعماري، فلم تكن للفالحة الكثافة 
الواسعة لإلرتباط ابألرض مثل ماهو احلال يف السهول النهرية بدول الشرق األقصى كالصني والفيتنام،  

لعادات صناعية حقيقية يف بداية القرن، كما توجد حركة عمالية كما أن يف الشرق األقصى ال وجود 
الشيوعية؟ ومن هذا املنطلق ستكون إشكالية هذا املبحث: ماهي  ،1قوية مثل ماهو احلال يف أرواب

 .اسية؟يحزاب السياسية؟ وكيف كانت ميوالهتم السوكيف أثرت على قادة األ

ميالد األممية الثالثة )وتسمى أيضا ابألممية الشيوعية أو الكومنرتن( تعود جذورها إىل ذلك  إن
اإلنفصال الذي حدث يف األممية الثانية )أو األممية اإلشرتاكية(، فالشيوعيون رفقة لينني يعيبون على 

 ها:الدميقراطيني( بعض األخطاء نذكر من بين -اإلشرتاكني التقليديني ) اإلجتماعيني
ن قبل م اليت ترمي إىل تقسيم جديد للعامل م أثناء احلرب العاملية األوىل ابحلرب اإلمربايليةعدم تنديده

ثورات إشرتاكية يف كل شعال عف األنظمة الربجوازية، وحماولة استغالل ضالقوى الكربى الرأمسالية وا
ستغلني اآلخرين لقمة صائغة قومية وتركوا العمال واملعكس ذلك فقد اعتمدوا مواقف  ،دولة معنية

وعليه فاإلشرتاكيون ختلوا عن املبادئ الثورية املاركسية  ،حتت أقدام الربجوازية الرأمسالية لوحدها
وذلك بعدم  ،ليسقطوا يف اإلصالح الربجوازي، الذي ميكن ترمجته مبجاملة أو دعم للنظام الكولونيايل

  .مرةعالدول املستالقيام بدورهم يف هذه يف بيتهم حقهم إعطاء احلركات الوطنية والفالحني يف أغل

 فرضت األممية الشيوعية إحدىم 7871أوتؤمترها الثاين املنعقد يف جويلية و يف مأما 
شيوعي ، ويف دورهتا الثامنة أكدت على كل حزب وعشرون شرطا لكل منظمة ترغب يف اإلخنراط

ودعم كل حركات التحرر يف املستعمرات محة، ر  اإلمربايليني يف املستعمرات دون مطالب فضح كل
 .2ابلفعل وليس ابلكلمات
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هناك إهتمام دائم يف العادات املاركسية والشيوعية ملفهوم "األمة" فقد حلل ستالني يف نص  
م، ويعترب فيه أن األمة تقوم على قاعدة ذات أربع مواصفات أساسية وهي: "وحدة 7878كتبه عام 

احلياة اإلقتصادية ووحدة التطابق النفسي الظاهر من خالل وحدة امللكية  اللغة ووحدة األرض ووحدة
"منهم أصدقاء الشعب" أن قادة وأسياد هذا املسار هم  مؤلفهاملميزة للثقافة الوطنية"، ويعترب لينني يف 

 .1"الربجوازيةكبار الباعة الرأمساليون " وأن خلق هذه الروابط الوطنية ليست إال خلق للروابط 

 :وىل للحركة الشيوعية يف اجلزائراخلالاي األ

على أدىن اإلشارات الدالة على تواجد احلركة الشيوعية يف اجلزائر قبل قيام  ال يتوفر الباحث
، ومل يتبني اجلزائريون األفكار م7871سنة  ابإلطاحة ابلنضام القيصري يف روسيا ،الثورة البلشفية

ستمر غياب اجلزائريني عن ، وقد امن الشيوعيني الفرنسيني املاركسية إال يف مرحلة الحقة بتأثري
نتشار املبادئ األوىل، ويعود السبب إىل صعوبة ا التنظيمات الشيوعية إىل فرتة مابعد احلرب العاملية

 .2الشيوعية يف اجملتمعات الشببهة ابجملتمعات اإلقطاعية القدمية وهكذا كانت اجلزائر آنذاك

لشيوعيني يف اجلزائر بعد مؤمتر مدينة "تور" هذا املؤمتر الذي كان سببا نشأت اخلالاي األوىل ل 
 وقد تزعم الوفد ،3م7871يف أتسيس فرع فرنسا لألممية الشيوعية أو احلزب الشيوعي الفرنسي عام 

طى تقريرا عاما حول الوضع يف اجلزائر، وكان الوفد كله والذي أع ،زائري شارل أندري جولياناجل
واحلديث عن احلركة الشيوعية يف فرنسا يؤدي بنا إىل التعرف على اإلحتاد ، 4فرنسي اجلزائرمكون من 

الشيوعي للمستعمرات الفرنسية املعروف إبحتاد األنرتكولونيال، والذي أتسس يف ابريس يف شهر 
تشكلت على أثره ثالثة ، 5بطلب من الكومنرتن وضم أبناء املستعمرات الفرنسية  م7877جويلية 
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تأسس منطقة جزائرية للحزب الشيوعي تدراليات إقليمية )اجلزائر، وهران، قسنطينة ( قبل أن ف
وقرر إنشاء احلزب الشيوعي  م7829نعقد مؤمترا أتسيسيا يف أكتوبر وا ،م7875الفرنسي يف مارس 

 .1(p.c.aاجلزائري )

عضو(، كما أهنا تفتقد إىل  75كانت اجملموعة الشيوعية األوىل فوضوية وحمدودة العدد )
يف إطار قضااي الشمال  م7877جوان  71التنظيم والتنسيق، وعندما دعت املنظمة الشيوعية يف 

اإلفريقي إىل حترير اجلزائر وتونس، أما اجملموعة الشيوعية يف اجلزائر فكانت بعيدة كل بعد عن هذه 
( أن فرع سيدي بلعباس قد Jean Gloriكما ذكر املؤرخ جون غلوري ) الدعوة، واألدهى من ذلك

عتربه دعوى لتحريض الشعوب املسلمة على اإلنتفاضة، وهكذا نصل إىل واتفض إثر هذا املشروع ان
حيث كانت تتلقى بطواعية األوامر  ،حتليل الوضعية اإلستعماريةأن الشيوعية اجلزائرية مل تستطع 

لكومنرتون يف القادمة من فرنسا، هذا األمر أدى إىل سخط بعض الشيوعيني املغاربة يف املؤمتر الرابع 
عتربوا الشيوعيني يف اجلزائر منحرفني عن مبادئ الشيوعية وهكذا أجلت ، وام7877موسكوسنة 

 .2عمل يقوم به احلزب الشيوعي الفرنسي تسوية املسألة اإلستعمارية يف اجلزائر إىل برانمج

يف أذهان الناس عن احلزب الشيوعي اجلزائري ومن ورائه احلزب واضحة الفكرة ارتسمت 
الشيوعي الفرنسي أهنما ال ميلكان برانجما سياسيا واضحا، وأهنما ال يثقان يف مقدرة الشعب اجلزائري 

زب الشيوعي وهذه السياسة كانت مسطرة للح ،على القيام ابلثورة للتحرير من القيود اإلستعمارية
"تور"، حيث ألقى فيه الكاتب الشيوعي شارل أندري جوليان خطااب قال فيه أن ـالفرنسي منذ مؤمتره ب

أبناء اجلزائريني لن ينجحوا يف القيام أبية ثورة، ويف حالة إذا ماقامت ثورة فهي التستطيع أن تفعل إال 
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ل حمل النظام اإلستعماري يكون يف يد خنبة من املسلمني، ويكون هذا شيئا واحدا وهو إقامة نظام حي
 .1النظام السياسي أسوأ ابلنسبة للشعب اجلزائري من ذلك النظام اإلستعماري

 يعرفوا بوضوح سياستهم يف اجلزائر، روبيون أنو ومن هذه النظرةمل يستطع الشيوعيون وأغلبهم أ
الوطنية تصار الثورة يف فرنسا وكانوا يعتقدون أنه جيب حماربة ننوا يعتقدون أن التحرير أييت من اوكا

ير ختذوا موقفا مناهضا ألطروحات األممية الثالثة اليت كانت لصاحل حتر اجلزائرية، وهكذا فإهنم ا
م منحت حتليالت احلزب الشيوعي الفرنسي مكانة 7874نطالقا من ا ،املستعمرات وطرد اإلمربايلني

معرتفني هلا حبرية اإلنفصال ومدعمني  ،فشيئا للمسألة الوطنية يف املستعمراتتزايدت أمهيتها شيئا 
 .2مطاحمها لإلستقالل، وقد كان األهايل قليلني يف قيادة احلزب الشيوعي

 تعريب احلزب لشيوعي اجلزائري:

 النقاابت العمالية نتضامهم يفالذي كان بفعل األفكار املاركسية اجلزائريني ا العديد من اعتنق
يعترب يف جوهره توافقا ليسارية يف فرنسا، واجلدير ابلذكر أن مثل هذا الطرح اليت كانت اتبعة للتيارات ا

مع مبدأ ماركسي أصيل، يتمثل يف الرؤية اليت مفادها أن الثورة الربوليتارية ال ميكن ان جتد الرتبة 
كانت من الناحية اإلجتماعية   اخلصبة يف جمتمع ال يتوفر على الطليعة العمالية، وخاصة أن اجلزائر

على السلطة  ،واإلقتصادية منوذجا للمجتمعات اإلقطاعية القدمية بفعل إستحواذ األقليات األروبية
 .3واليت مل تكن تتجاوز عشر السكان األصليني للبالد

يت حدثت يف أكد عليها احلزب الشيوعي اجلزائري يف بعض الظروف كال واقف اليتملا أما
، فالشيوعية يف اجلزائر حددت م7879نعقد مؤمتره يف اجلزائر العاصمة سنة العشرين عندما اسنوات 
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إستقالل البالد كهدف أخري يف نضاهلا، ويف رساالت بعث هبا جمموعة من الشباب الشيوعي من 
 إننا نعرب عن إعجاب بنضال عبد الكرمي واملصريني وغاندي"." أهايل غليزان  ميكن أن نقرأ اآليت:

ستقبل احلزب الشيوعي الفرنسي األمري خالد يف ابريس، أن ا م7874لقد سبق يف عام 
،كان م7829-م7825يف أتسيس جنم مشال إفريقيا، ويف نفس الظروف عام  م7879وساهم عام 

فضائح يف األوساط اإلستعمارية ،  م7825برزت يف منشور مؤرخ يف عام  مؤمتر مسلمي اجلزائر كما
( مندوب التعليم يف اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الفرنسي Jean Partill) 1ابرتيلكتب جان وقد  

إن األمة الفرنسية ليست أمة الشعب اجلزائري واليت بواسطة " املبعوث ملنطقة اجلزائر، كتب اآليت:
 واستبعدت األمة اجلزائرية. ،احلديد والنار قامت بضم اجلزائر"

وعدم  ،بعد احلرب العاملية الثانية إزاء اإلنقطاععليها الضوء ة اليت سوف نسلط إن هذه احلال
اليت كانت موضوع تشخيص ضيق ذهب  م7845 ماي8وضوح خط أحباب البيان واحلرية، وحوادث 

جته صوب تعريب قيادته اليت بدأت إبصرار إىل طرح نقد ذايت وائري وبعدها احلزب الشيوعي اجلزا
أصبح اجلزائريون أغلبية يف املكتب السياسي ويف األمانة ويف  ، عندمام7849تنضج إبتداءا من عام 

 .2اللجنة املركزية

لكن يبقى احلزب الشيوعي اجلزائري اتبعا للحزب الشيوعي الفرنسي وقد كانت نشاطاته 
 .3عمالية وأفكاره حمدودة اإلنتشار بني اجلماهري

أنه من العدل واإلنصاف أن نقول أن احلزب الشيوعي الفرنسي يعترب  4ويذكر عمار بوحوش
يؤيدون من أكثر األحزاب الفرنسية تقراب وتفهما للقضية اجلزائرية، ويف البداية الشيوعيون الفرنسيون 

اب اليساريني يف اجلزائر وتونس ستقطوذلك بقصد ا ،وتويل حماربة اإلمربايلية ،فكرة إستقالل اجلزائر
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حتجوا فرنسا ا يف اجلزائر أول األوروبيون سواء ولكن املشكل أن العما ،مهم للحزب الشيوعينضماوا
فإن قادة  م7827وبدأوا يتساءلون عن الفائدة من إستقالل اجلزائر، ومنذ  ،على احلزب الشيوعي

لوطنية ألن األحزاب ا ،احلزب الشيوعي الفرنسي قرروا إنشاء أحزاب شيوعية يف تونس واجلزائر واملغرب
بدأت تبتعد عن احلزب الشيوعي الفرنسي، ويف عام  ،يف هذه األقطار اخلاضعة للهيمنة اإلستعمارية

ضم أبناء  ،أنشئ احلزب الشيوعي اجلزائري املستقل نظراي عن احلزب الشيوعي الفرنسي م7825
ورة من الفالحني ن كانوا ينادون بث، اللذابوخرط وعمار أوزقان محل املسؤولية فيه علياجلزائر وممن 

إىل املوضوع اجلوهري مثل بقية األحزاب الوطنية وهو ، ولكنهم مل يتطرقوا ّ ضد اإلمربايلية واإلقطاع
حترير اجلماهري من اهليمنة اإلستعمارية، وهلذا بقي احلزب معزوال عن اجلماهري وال حيظى بتأييدها وبعد 

  .1كان التحالف مع احلزب اإلشرتاكي  م7829جوان  79يوم 

وهكذا إستطاع الشيوعيون جذب بعض األهايل، رغم حذر النخب اليت كانت تعترب اإلسالم 
 .2والبلشفية شيئني خمتلفني متاما، وأقصى ما سيفعلونه للمسلمني هو عقد التحالفات

مبثابة التاريخ الفعلي لظهور التيار الشيوعي  م7825وتذهب بعض الكتاابت التارخيية أن سنة 
بعد املؤمتر الذي قام به ، 3ة يف املسؤولية احلزبية أخدت عناصر جزائرية مواقع متقدمحيث  ،اجلزائري

ولكن على ، 4والذي عقد يف "فيلريابن"من أجل إنشاء حزب مستقلاحلزب الشيوعي الفرنسي 
أفكار اليسار رهينة للتصورات و بقي احلزب الشيوعي اجلزائري  ،جيةمستوى اخلطاابت واإلسرتاتي

م ثورة للفالحني ضد اإلمربايلية اهذا أن الشيوعيني اجلزائريني كانوا ينددون بقي والدليل علىالفرنسي، 
واإلقطاع بشكل مبهم، وجتاهلوا املطالب الوطنية اليت كانت على رأسها مسألة حترير اجلماهري من 

، وقد جنحت ، وهلذا بقي احلزب بعيدا وعزوال عن اجلماهري وال حيظى بتأييدهااهليمنة اإلستعمارية
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طريق التقرب إىل بقية األحزاب  وذلك عن ،ضفاء بعض احليوية على احلزبالعناصر اجلديدة على ا
 .1والقوى السياسية

أيد املطالب اليت  م7829أن احلزب الشيوعي اجلزائري يف عام  ومن جهة يذكر عمار قليل
كما أنه كان يدعو ملقرتحات بلوم فيوليت   ،وضعها املؤمتر اإلسالمي املتمثلة يف احلرية واإلستقالل

( عام Morris Toriisالداعية لإلحتاد ضمن الدميقراطية الفرنسية حسب ما أعلن عنه موريس توريز)
حزاب الشيوعية األمعظم  يوعي اجلزائري معاداي للنازية مثلما فعلتاحلزب الش ، كما وقفم7828

بعد توقيع معاهدة "امليثاق النازي" عام  اإلستعمار تقل إىل معاداةمث ان ،تدور يف فلك موسكو اليت
 .م7828

ستناده هة، وعدم اهذا احلزب من ج ستقالليةقف املتذبذبة دليل واضح على عدم اهذه املوا
 .2على مبادىء اثبتة من جهة اثنية 

جل نيل اإلستقالل واألعضاء الذين كانوا يعملون من أوقد بدأ يبتعد عنه بعض العناصر 
وبدأ  ،واإلنفصال، وابلفعل يف اجلزائر قام مصايل احلاج ابإلنفصال عن احلزب الشيوعي الفرنسي

عامل العريب ال يطالب ابإلستقالل والعودة إىل منابع احلضارة العربية واإلسالمية وتوحيد شعوب
 3ومنهم معروف حممد ،ة هاجم مصايل احلاج قادة احلزب الشيوعي الفرنسيواإلسالمي، وبكل جرأ

"أن اجلزائريني يريدون اإلستقالل لوطنهم وليس حيث ذكر له: وهو شخصية مرموقة يف احلزب 
 الوصاية الشيوعية واليت تضر أكثر مما تنفع املسلمني اجلزائريني".

مما سبق يتضح لنا أن اإلنضمام للتيار الشيوعي كان من اجلانب الفرنسي مث كان التعريب  
، وكان هدف هذا احلزب م7871سنةيف روسيا  اجلزائرييني املتأثرين ابلثورة املاركسية فاخنرط بعض
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مبتعدا بذلك عن آمال  وقادته القضاء على النظام اإلقطاعي يف اجلزائر يف ظل النظام اإلستعماري
 .اجلزائري يف اإلستقالل اجملتمع

 املبحث الرابع:

 لقادة احلزب اإلستقاليلالتكوين السياسي 

ضطهاداي إىل نعزلة عن اخلارج وكانت تعيش جوا اكانت اجلزائر عبارة عن سجن حقيقي م  لقد
على تبلور احلركة السياسية درجة كبرية، فتواجد العمال اجلزائريون يف فرنسا من األشياء اليت ساعدت 

ابألوساط و  هاحتكوا ابلعمال فييف اجلزائر، فاملهاجرين اجلزائريني الذين انتقلوا كعمال يف فرنسا وا
د أتثر ابإليديولوجيات اليت كانت لذكر أن برانمج حزب مشال إفريقا ق، واجلدير ابالسياسية هناك

ألن احلركة العمالية اجلزائرية كانت تدافع أيضا عن احلركة العمالية ابلنسبة  ،سائدة حىت يف فرنسا ذاهتا
ولوجيات، وسنرى يف مابعد أن جنم فتكون بذلك متازج اإليدي ،لتونس واملغرب حىت ابلنسبة لفرنسا

مشال إفريقيا كانت له مطالب قد تتفق مع مطالب حزب الشيوعي الفرنسي لكنها تعطيها طابعا 
كيف كان أتثري الشيوعية على قادة التيار اإلشكالية التالية: ذا سيعاجل هذا املبحث، وهل1وطنيا

 الوطنية على القادة اإلستقالليون؟اإلستقاليل؟ كيف أثرت 

 التيار اإلستقاليل ابلشيوعية:قادة أتثر 

تتبع العمال املهاجرون حركة األمري خالد حبماس واألحداث اليت جتري يف بالدهم سواءا  
كانت سياسية أو إجتماعية، وحتققوا أنه ال ميكن أن تقوم حركة وطنية يف أرض الوطن ألن السياسة 

 اإلستعمارية ال تسمح أبي نشاط ال يكون يف صاحلها.

وقنبلت  ،بد الكرمي على كل األلسنوكانت حرب الريف آنذاك على أشدها وإسم األمري ع
وأصبح الكفاح املسلح هو اللغة اليت يفهمها اإلستعمار، فتقرر إنشاء حركة  ،حتلهافرنسا دمشق وا
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بل تشمل  ،وطنية للكفاح السياسي على غرار احلركات الثورية العمالية ال تقتصر على اجلزائر فقط
مث أن  ،ولغته ودينه ،ويف جغرافيته واترخيه ،تونس واملغرب ألن الشمال اإلفريقي واحد يف آالمه وآماله
وأكرب  ،ال يفرق بني املستعمر واحلماية ،اإلستعمار كان يعامل أبناء األقطار الثالثة معاملة واحدة

اجلمعية يف حاجة إىل ، وكانت دليل هو أتسيسه لشرطة " الريلوكنت" اخلاصة بعمال مشال إفريقيا
فرأت يف احلزب الشيوعي الفرنسي ويف موقفه من حرب الريف  ،حليف حتتمي به يف خطواهتا األوىل

 .1حليفا يساعدها يف حماربة اإلستعمار واإلمربايلية

املؤسسون األوائل حلركة النجم قبلوا مبشاركة احلزب الشيوعي الفرنسي   وميكن القول أن
، خاصة وأن جنم مشال إفريقيا كان ممنوعا يف األقطار 2كموقف تكتيكي من أجل العمل حتت ظله

عتبار أنه له عالقة مع احلزب الشيوعي ن يتكون من قاعدة شعبية عمالية ابالثالثة إال يف فرنسا، وكا
ن املؤسس األول احلاج عبد القادر كان عضوا يف اجمللس اإلداري للحزب الشيوعي وهذا معروف أل

، بينما كان هذا احلزب 3الفرنسي لكنه قطع هذه العضوية وآثر الوطنية على إنتمائه للحزب الشيوعي
ستغالل العمال اليت تريد ا ،اب السياسية الفرنسيةستعمال احلركة كمخلب جيابه به بقية األحز ينوي ا

فتنحوا وابتعدوا عنه بعد  ،نتبهوا للنية السيئة للحزب لفائدهتا، إال أن أعضاء النجم الشمال اإلفريقينيا
سنة واحدة، وهذا مافعلوه مع األمري خالد بعد أن وجدوا يف وطنية خالد وشهرته يف اإلنتخاابت من 

 .4أجل احلصول على بعض الكراسي

عام  الفرنسية يؤكد أبن جنم مشال إفريقية أسسهناك تقرير للشرطة ما يؤكد ما سبق أن و 
أن هناك  ،، ويذكر أمحد اخلطيب يف كتابه "حزب الشعب اجلزائري"برعاية احلزب الشيوعيم  7879
نعقدت حبضور األمري خالد وبني املؤمترات اليت ام،  7879بني املؤمتر التأسيسي املنعقد عام  خلط
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رات أعد هلا ونظمها احلزب الشيوعي الفرنسي يف وهي ثالث مؤمت ،م 7874اهلامشي خالل عام 
ألقى  م7874جويلية  78وخالهلا األمري خالد حماضرة،  ألقى م7874 جويلية77 التواريخ التالية:
والذين قالوا بتأسيس النجم  7874سبتمرب  77و، عبد القادر واألمري خالد حماضرة فيها احلاج علي

 .1م7874يف 

وهلذا وقع اإلختالف يف حتديد اليوم وكان احلزب  ،تسجل قانونياواحلقيقة أن اجلمعية مل 
ة خاصة بعمال الشمال اإلفريقي ، ينوي أتسيس منظمقبل هذا التاريخ -الروسي الفرنسي–الشيوعي 

وحاول مع الشيوعيني األوائل الذين تكونوا يف روسيا كعبد العزيز  ،تكون حتت تصرفه وتدور يف فلكه
ولكنهم بقوا مرتددين حياله  ،مث فكروا يف شخصية مرموقة كاألمري خالد ،زوامنور وغريه ولكنهم عج

اج واحلاج علي عبد القادر، وقد وأخريا تركوا زمام األمور يف يد مصايل احل ،نتقاده جهارايما بعد اس
ي عبد القادر ويقول مصايل احلاج يف حديث لتفقت املصادر على أن أول رائسة كانت حلاج عا

ا وأكثران جتربة كانت رائسته رمزية ألنه أكربان سن: "أن احلاج علي عبد القادر  م7828 خاص له سنة
نشغاالته الكثرية كانت متنعه من القيام ولكن جتارته وا ،عي كانت يف صاحلناوعالقته مع احلزب الشيو 

 .2مبسؤولية الرائسة وهلذا فقد كنت أقوم أبعمال األمانة العامة ، وأبعمال الرئيس..."

أحد زعماء احلزب الشيوعي  3يذكر عمار أوزقانأبوية احلزب للشيوعية و وهكذا تكون 
يف ابريس عدد من اجلزائريني على رأسهم  م7874اجلزائري يف قوله:"أسس جنم إفريقيا الشمالية عام 

أمحد بلغول وعبد القادر احلاج علي وعلي اجلزائري وهو مناضل تونسي، وقد أعلن أتسيس احلركة بعد 
 اح املؤمتر الذي عقده األمري خالد يف ابريس".جن

ومما الشك فيه أن احلركة الشيوعية يف فرنسا لعبت دورا هاما يف أتسيس النجم فوجود عبد 
القادر احلاج علي على رأسه وهو الشيوعي املسؤول، ابإلضافة إىل األعضاء الشيوعيني يف اللجنة 
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وإمنا كان انمجا كما يبدو عن رغبة من احلزب  ،الصدفةاملركزية لقيادة النجم مل يكن ابلطبع وليد 
الشيوعي يف انشاء تنظيم يستقطب العمال الشمال افريقيني الذين كانوا يرتددون على الرغم من 

وضعهم الربوليتاري يف اإلخنراط يف صفوف احلزب الشيوعي، أو حىت اإلنتساب إىل نقابة عمالية اليت 
 .كان يسيطر عليها احلزب الشيوعي

وعلى الرغم من أتثري احلزب الشيوعي الفرنسي البارز يف قادة النجم إىل أن مجعية النجم 
ختذت صيغتها النهائية يف ذ ظهور حركة األمري خالد إىل أن اولدت إبرادة جزائرية كانت تتفاعل من

لصاحلها إال أهنا والدة النجم، وقد حاولت احلركة الشيوعية يف فرنسا أن حتتوي هذه اإلرادة وتوظفها 
ختار ، فقد اليت كانت تغمر العمال اجلزائرينيأخفقت يف النتيجة أمام الروح الوطنية اإلستقاللية ا

 .1الطريق الثوري لتحرير البالد هؤوالء

وقبضة الشيوعيني  ،أشهر تتأرجح بني إصالح األمري خالد 8عاشت اجلمعية ما يقارب  وقد 
وترددهم، تبحث عن طريقها، وأثناء مؤمتر بروكسل وقعت حادثة إختفاء أوراق النجم اليت تعب يف 

ومن الصعب إعادة مجعها يف وقت ضيق وقد كان وفد اجلمعية ضمن وفد احلزب الشيوعي  ،هتيئتها
 كان ينتظر منها ما الفرنسي وهذا ما يسمح يف التفكري يف التآمر ضد اجلمعية، ألهنا خرجت على

اج أخربه يف حديثه اخلاص أبن عالقته مع الشيوعية بدأت تتوتر وقد ذكر حممد قنانش أن مصايل احل
ستقلت عن احلزب الشيوعي نا ندرك جيدا أن مجعية النجم قد ابعد إلقائه خطابه يف املؤمتر، ومن ه

ها وأسلوهبا يف العمل تبعا وعن غريه وبدأت طريقها وحيدة معتمدة على نفسها وقد تغريت هلجت
 . 2لتغيري أهدافها

ويف األخري ميكن القول أن الدور الشيوعي مل يتعد الدعم املادي والتنظيمي أما عن شيوعية 
تتعدى تعاطف على حد قول مصايل احلاج ورفقائه، ولكنها مل تدم طويال نتيجة  قادة النجم فال
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عتبار النجم حزب شيوعي جملردّ أن ميكن ا ، وهكذا الجم وتوجيه سياستهالصراع القائم على قيادة الن
  .1شيوعية أغلب قادته إنتماءاهتم سياسية

ن مصدر هذا احلزب نبع عن تيار عصري عاملي وهي الثورة اإلشرتاكية أ 2وتذكر زهور أسعد
اجلزائري مل مبأن هذا العصر سيد العصور يف امليدان العلمي فإن ، و روح الثورة الصناعية سيدة العصور

فعصرنة هذا العصر هي الثورة الصناعية اليت  ،يكن متخلفا عنه فكانوا من ضمن هذا التيار الثوري
الذي غري نظرية اإلنسان  ،ة العصرية هلذا العصر هو التيار اإلشرتاكي، والسياستلتها الثورة اإلشرتاكية

مع العلم  وهي الطبقات اليت ال تتماشى ،تغيريا جذراي وألغى املفاهيم الرثة اليت عاىن منها اإلنسان
، إستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان وألجل هذه اجلشاعة اليت طرأت على وكذلك سياسة اإلستغالل

فهي مسايرة للعصر  ،العلم يف خطه املستقيم العلم لتستغله لنفسها انبعثت الثورة اإلشرتاكية لتضبط
فهو ملك البشرية مجيعا والثورة  م الصناعة علم ساميأن علاومب ،تقيمعصر العلم وضبطه يف اخلط املس

اإلشرتاكية اليت هي روح لعلم الصناعة فهي ثورة عاملية ال تقتصر على قارة بل هي ملك لكل 
يعترب متخلفا عن  -أي تيار الثورة اإلشرتاكية-لتأخد خبطتها ومن يتخلى عن هذا التيار  ،الشعوب

 العلمي. العصر عصر التحرر

فاجلزائريون  ،األحزاب اإلشرتاكيةرواب هي السباقة إلنشاء و وأ ،روابو نطلقت إشرتاكية من أوقد ا
ل إفريقيا وكون هذا جنم مشاوهو  ،ونوا حزاب إشرتاكيا جزائرايوك ،احلزب الشيوعي الفرنسيوا و احت

  .يسعى لتحرير الشعوب سياسيا وإقتصاداي احلزب تيارا سياسيا يف البالد
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ختصاصه وابلتايل فا ضح يعترب حزاب للعمالوبعبارة أو  ،جم على الطبقة العماليةويرتكز حزب الن 
وهذا  ،فبعد سياسته ملقاومة اإلحتالل األجنيب يبقى عليه الدور التسيري اإلقتصادي ،إقتصادي حبث
 .1إذ شرعت البالد على تطبيق منهج اإلشرتاكية يف تسيري اإلقتصاد م7892-م7897ما حدث يف 

 ابلدميقراطية يف فرنسا:أتثرهم 

نتقاهلم إىل خلدمة العسكرية اإلجبارية واري الذي أاتح للشبان اجلزائريني اإن العامل العسك 
كما ذكر أمحد د تبني هلم  ، قحيث تعرفوا عن كثب على طبيعة احلياة الدميقراطية هناك ،فرنسا

ويتعاملون مع غريهم بطريقة واقعية ال "أن الفرنسيني األصليني حيرتمون الشعور اإلنساين  2اخلطيب
كما مكن ا على مالمح األرويب يف اجلزائر"،  تشابه يف شيء تلك النظرة العابسة اليت تعودوا مشاهدهت

 ،بعض اجلزائريني من اإلحتكاك ابلثقافة األروبية والتعرف على وسائل التقدم احلديثة وطرق ممارستها
فاختاروا اهلجرة إىل فرنسا بعد  ،روبيةان اجلزائريني ابحلياة األمن الشبوقد أتثر نتيجة ذلك عدد كبري 

أمثال مصايل احلاج ورفقائه  مؤسسي جنم مشال إفريقيا هؤوالء، وكان من بني إنتهاء مدة خدمتهم
يدا عن الرقابة اإلستعمارية مستفيدين من حرية العمل السياسي بع ،الذين آثروا البقاء يف فرنسا

ئة حبزب جنم مشال إفريقيا بعد أن كان وهكذا اهتمت تلك الف ،اإلستثنائية يف اجلزائررمة والقوانني الصا
ستقالل أحد ن اإلهدفها لقمة العيش يف فرنسا فأصبحوا بذلك أحد شرايني احلزب الذي جعل م

  .3مطالبه األساسية

بكثري  تكون النجم يف أوساط اهلجرة يف ابريس فأتيح له أن حيصل على مستوى معريف يتعدى  
مستوى املهاجر املتوسط، وكان هذا احلزب حمبا للوطن وتتملكه الروح التنظيمية، بفضل اإلحتكاك 
واإلتصال ابألوساط العمالية الفرنسية، وكان اهلدف األمسى الذي نراءى له أول األمر هو إستقالل 

النجم أخد طريقه  والعراقيل إال أنالصعوابت اجلزائر، مع احلفاظ على القيم اإلسالمية والعربية، ورغم 
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يتمتع به مصايل من شعبية يف أوساط العمال وبفضل عزمية قادته أمثال سي اجلياليل حممد  بفضل ما
 .1السعيد، واحلاج علي عبد القادر، وابنون آكلي، وسبيت عبد الرمحان، ورزقي بوطويل

ابستقالل اجلزائر، فإن مطالب  ومع أن اإلشارة قد سبقت إىل أن األمري خالد هو أول من طالب
النجم من خالل خطاب مصايل احلاج كانت أكثر حدة يف هلجتها مما جعلها تدعم مطلب األمري 

م خرج النجم منه 7822، ويف املؤمتر الذي انعقد يف ماي 2األساسي )منح اجلزائر حق تقرير املصري(
 بربانمج وهو كما يلي:

 اإلستقالل التام للجزائر. -7
 .إلحتالليش اتام جلاجلالء ال -7
 تشكيل جيش وطين. -2
 حكومة وطنية ثورية. -4
 مصادرة امللكيات الكربى املغتصبة اليت ميتلكها الكولون. -5
 التعليم اجملاين واإلجباري ابللغة العربية ويف مجيع املستوايت. -9
 اإلعرتاف ابحلق النقايب. -1
 إعانة الفالحني بتخصيص قروض دون فائدة. -8

  .3الربانمج املفهوم التام والدقيق لإلستقاللوهكذا يتحدد يف هذا 
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 ل:خامتة الفص

، خاصة وأنه كان ا سبق يتضح لنا عمل اجلمعية وأبرز قادهتا بدأ ابصالح اجملتمع اجلزائريمم
وهلذا فقد عملوا على النهوض ابلثقافة  ،اإلحتالل احلقيقي يعاين من الفراغ الثقايف الذي اعتربه قادهتا

وقد عرب عن هذه الفكرة الشيخ  العربية اليت أوشكت على اإلهنيار وادخال النهضة ونشرها يف البالد،
يف اللغة العربية"، وهنا يف قوله: "إن كل عصريتنا وثقافتنا يف وقتنا احلاضر تتمثل  1شري اإلبراهيميالب

لثقافة العربية معرفة جيدة سيؤدي إىل النهضة السياسية والثقافية للبالد معرفة اللغة العربية وايرى أن 
والشعور ابإلنتماء للحضارة العربية اإلسالمية وتقويتها واحياء الشخصية الوطنية اجلزائرية ، ومن هنا 

 متثل كفاح قادهتا يف الدفاع عن الثقافة العربية والوطن اجلزائري واترخيه.

قوله: "القرآن أمامنا، والسنة  يف2صه عبد احلميد بن ابديسفقد خل أما هدف قادة اجلمعية
وايصال اخلري جلميع سكان اجلزائر غايتنا"،  وخدمة اإلسالم واملسلمنيسبيلنا،والسلف الصاحل قدوتنا، 

 أما شعار اجلمعية " اإلسالم ديننا والعربية لغتنا واجلزائر وطننا".

يف موقفه حول الوطن اجلزائري: " إنه من اخلرافة احلديث عن  3تبقى مقولة احلكيم بن جلول
ب واجلامعة اإلسالمية يف اجلزائر، ألن كل األعمال والكتاابت الصادرة اليت تصدر عن الشبان الشع

ذا كان لدينا وطنية افليست هي فرنسية حلما ودما" هذا ني هي أعمال وكتاابت فرنسية... وإاجلزائري
قاله فرحات عباس يف نفس الفرتة وكالمها ينفي الوطنية اجلزائرية، ويؤكد اإلنتماء التصريح مطابق ملا 

 اجلزائري لفرنسا واملطالبة ابملساواة يف احلقوق والواجبات بني األهايل املسلمني واألروبيني.

ال يف  ترى يف استقالل اجلزائر مطمعا إخري الوصول إىل أن النخبة اجلزائرية الوميكننا يف األ
ار تكوين كنفدرالية جزائرية هلا خصائصها وميزاهتا اخلاصة داخل اجلمهورية الفرنسية الواسعة إط
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االطراف، وهذا ال يكون إال إذا لبت احلكومة الفرنسية مطالب النخبة يف املساواة بني اجلزائريني 
 دية.اإلقتصاوالفرنسيني يف اجلزائر يف مجيع امليادين السياسية واإلجتماعية والثقافية و 

مري خالد اهلامشي، فكان اإلستقالل اإلستقاللية لألا فقد تيىن األفكار يأما جنم مشال إفريق
، وكانت م7871مطلبا واضحا صرح به قادة النجم وعلى رأسهم مصايل احلاج يف مؤمتر بروكسل سنة 

إلنفصال عن ارامي إىل ا م7829جريدة األمة مبثابة لسانه احلال، وقد برز اجتاهه الثوري بعد سنة 
 فرنسا وبناء أسس دولة جزائرية مستقلة مرتبطة مباضيها احلضاري العريب اإلسالمي.

كان يتجاذب  لعل ما جعل احلركة الوطنية تفتقر إىل إيديولوجية انضجة ومتكاملة هو ما
أن اإلسالم هو نظام سياسي االشعب اجلزائري من إيديولوجيات جزائرية خمتلفة وهو يف عىن عنها، مب

وإقتصادي واجتماعي متكامل، وهذا ماجعل الشعب اجلزائري يرفض مبادئ التيار الشيوعي، ومن 
الفكر أو عن  الواضح أن التجربة الشيوعية يف اجلزائر قد ابءت ابلفشل الذريع سواءا كانت عن طريق

اجلماهري  وهكذا مل يستطع قيادة ،فشله مرتبط بعالقته ابحلزب الشيوعي الفرنسي طريق القوة، كما أن
 الشعبية يف ثورة حتريرية ابسم الشيوعية.

وضحت معامل الطريق أمام  ألحزاب السياسية مل تكن سوى وسيلةويف النهاية ميكن القول أن ا
 الشعب اجلزائري اجتاه الثورة التحريرية املباركة.
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 التكوين اإلجتماعي والثقايف والوطين ملصايل احلاج املبحث الثاين:

 التكوين اإلجتماعي والثقايف والوطين لفرحات عباس املبحث الثالث:

 التكوين اإلجتماعي والثقايف والوطين لعمار أوزقان املبحث الرابع:

 خامتة الفصـــــــل
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   الفصل اخلامس:

 -مصايل احلاج -مناذج عن شخصيات احلركة الوطنية: عبد احلميد بن ابديس
 عمار أوزقان. -فرحات عباس

أحداثه، ون بصماهتم على صفحات التاريخ، وأقلهم من يصنعون قليلون هم الرجال الذين يرتك 
أما "كارليل" الذي كان رأيه يف األبطال يف رائعته الشهرية مايلي: "ميكن أن يقال حبق أن روح اتريخ 

أو  الرجال سواءا كانوا شعراء أو كتاب أو قساوسة هؤوالءالرجال" ف هؤوالءمته هو اتريخ العامل بر 
فهي عظمة الروح  هؤوالءميتلكه  فهم حيملون معهم سر البطولة، أما أمثن مارجال دين أو مصلحني 

تطرقنا يف وقد  ،1اليت تتمثل يف القدرة على التخلي عن املصاحل الشخصية يف سبيل تنفيذ فكرة مثالية
الفصول السابقة البيئة اليت نشأ فيها معظم القادة السياسيني من الناحية السياسية واإلجتماعية 

مناذج عن قادة يتناول فذا الفصل هأما يوهلم السياسي،  دحديد موالثقافية، واليت سامهت بقدر كبري يف
احلركة الوطنية: الشيخ عبد احلميد بن ابديس، مصايل احلاج، فرحات عباس، عمار أوزقان، قسمت 

 يف أربعة مباحث.

    املبحث األول:

 التكوين اإلجتماعي والثقايف والوطين للشيخ عبد احلميد بن ابديس

اإلصالحية يف اجلزائر بشكل واضح خالل العقد الذي سبق احلرب لقد إنتشرت النزعة  
عاملية األوىل واليت إعتربت موالية لإلصالح يف العامل العريب، واليت سعى يف نشرها املثقفني اجلزائريني ال

حيث أرادوا بذلك تكوين  ،العائدين ابلنسبة لألغلبية من جامعات تونس واملشرق غداة هذه احلرب
نواة ما أصبح  ،م5291وا يف قسنطينة سنة احملاوالت والرتددات األوىل أنشأ وثقافية، وبعد مجعية دينية

                                                           
  .51م، ص9002، عامل األفكار، احملمدية، اجلزائر: 5ط عبد احلميد بن ابديس يف عيون معاصريه،حممد دراجي: -1



 اذج عن شخصيات احلركة الوطنيةمن                                                               الفصل اخلامس

 

 
220 

ذه احلركة اإلصالحية يبقى احملرك األساسي هليعرف فيما بعد ب"احلركة اإلصالحية يف اجلزائر"، و 
يخ كرس هلا أكرب طاقة جسدية وفكرية إلجنازها هو الشرف على ظهورها، وصاغ مشروعها و والذي أش

 .1عبد احلميد بن ابديس، حيث إقرتن اتريخ احلركة اإلصالحية يف اجلزائر حبياة هذا الرجل

هادئة ن مدينة قسنطينة اهلادئة واليت تبدو حكام اإلستعمار الفرنسي يتخيلون أمل يكن 
وكل ذلك ألن جوانب العظمة يف هذه الشخصية العمالقة ، 2ستنجب عاملا اثئرا يرفض التعامل معهم

متعددة ومتنوعة فهو مصلح إجتماعي كبري، سخر قدراته حملاربة مظاهر التدهور اإلجتماعي يف األمة 
وسنحاول يف هذا املبحث إقتفاء مسار الشيخ عبد احلميد بن ابديس والبيئة اليت نشأ ، 3اإلسالمية

كيف  فيها واليت أثرت بشكل واضح يف شخصيته ووجهته اإلصالحية، أما إشكالية املبحث هي:  
كانت النشأة األوىل لعبد احلميد بن ابديس؟ كيف كان التكوين اإلجتماعي والثقايف والسياسي 

 واإلجتماعي للشيخ عبد احلميد بن ابديس؟

 

  مولد الشيخ ونشأته:

يعد الشيخ عبد احلميد بن ابديس يف مقدمة األعالم واملفكرين واملصلحني الذين سامهوا  
النهضة الوطنية، حيث كرس حياته لإلسالم والوطن كما دافع عن كرامة أعمال سامهت يف بتقدمي 

، كان إبن ابديس اإلبن البكر ألبويه ولد يوم 4اإلنسان وحقوقه يف الوطن ويف العامل العريب واإلسالمي

                                                           
 .29، 25علي مراد: املرجع السابق، ص ص -1
 .19ص املرجع السابق،عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان:  -2
دار اهلدى للطباعة  م(،9191 -م9881اإلمام عبد احلميد بن ابديس رائد النهضة العلمية والفكرية )الزبري بن رحال: -3

  .7والنشر، عني مليلة، اجلزائر: دت، ص
 . 1املرجع السابق، ص عبد العزيز فياليل... وآخرون: -4
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املوافق ملنتصف ربيع الثاين لعام  ،1بعد الظهر مبدينة قسنطينةعلى الساعة الرابعة  م5222ديسمرب 4
 3صطفى بن الشيخ املكي بن ابديسامل خ عبد احلميد بن ابديس بن حممدوهو الشي، 2ه5102

 ،ما أبوه فكان مندواب ماليا وعضوا يف اجمللس األعلىمشهورة ابلعلم والثراء واجلاه، أ كانت أسرتهو 
الفالحة والتجارة حىت أثرى فيهما ومن املؤرخني من  مارس، كما 4وابش آغا شرفيا ومستشارا بلداي

ولكن املتمعن يف كالم عبد احلميد بن ابديس  ،يعترب العضوية النيابية لوالده عنواان على موالته لفرنسا
إن الفضل يرجع أوال إىل " جيد خالف ذلك حيث يذكر يف هذا الشأن : ،وهو يذكر أفضال أبيه

،  5ووجهين وجهة صاحلة ورضي يل العلم طريقة أتبعها ومشراب أرده..." والدي الذي رابين تربية صاحلة
أن من أهم ماقام به والد الشيخ عبد احلميد بن ابديس عدم إدخاله املدارس  كما يرى بعض الباحثني

جلول من عبد اجلليل بن بن  ، أما والدته هي زهرية بنت حممد6الفرنسية بل بعثه للكتاتيب القرآنية
وهي األخرى من أسرة مشهورة بقسنطينة ملدة أربعة  ،7املعروفة ابلعلم والصالح، واملعرفة والثراءأسرة 

وكان لعبد احلميد  ،8قرون على األقل وعائلة بن جلول من قبيلة بين معاف املشهورة يف جبال األوراس
، و"العريب"، و"سليم"، و"عبد املليك"، و"حممود"، بري" املدعو املولودو ستة إخوة: "الز بن ابديس 

                                                           
- العامل أمثال: "عباس حممود العقاد"، "طه حسني"، "حممد البشري اإلبراهيمي"،  وهي السنة اليت ولد فيها أبطال وعظماء

املرجع  معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرون، ... وآخرون:"أودولف هتلر"، أنظر:)عبد الكرمي بوالصفصاف
 .(51السابق، ص

  .520رجع السابق، صامل الفكر العريب احلديث واملعاصر،عبد الكرمي بوالصفصاف:  -1
 .19عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: املرجع السابق، ص -2
  .20بن خليف مالك: املرجع السابق، ص -3
 .525املرجع السابق، ص الفكر العريب احلديث واملعاصر، عبد الكرمي بوالصفصاف:-4
 .20بن خليف مالك: املرجع السابق، ص -5
 املكان نفسه.- 6
 .1بن رحال: املرجع السابق، صالزوبري  -7
  .521املرجع السابق، ص مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى،عبد الكرمي بوالصفصاف: -8
-مجعية العلماء املسلمني حماميا بنفس اللغة، أنظر:) عبد الكرمي بوالصفصاف: ابلثقافة الفرنسية وكان أخوه الزوبري مثقف

 (.20املرجع نفسه، ص اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى،
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وقد تزوج من إبنة ، 1و"عبد احلق" وكانوا مجيعا حيسنون اللغة الفرنسية وله أختني "نفيسة" و"البتول"
، وأجنب ولدا أمساه "عبده م5204بنت إبن ابديس" وكان عمره مخسة عشر سنة عام  عمه "اليامنة
عاما، ولكن زوجته مل تستمر معه طويال حيث طلقها حني طلبت وتويف وعمره سبعة عشر إمساعيل" 

منه أن تقيم وحدها بعيدا عن أسرته، وكانت رغبته أن يبقيها مع أبيه وأسرته ليسهل عليه التنقل 
 2واحلركة أكثر، خاصة وأنه كان يبقى جل وقته يف الدرس بني طلبته

ليس يف  والشرف واجلاه والعلم والسياسة إن ماضي أسرة عبد احلميد بن ابديس عريق يف اجملد 
وهو  ، فمن أجداده األوائل األمري "بلكني بن زيري بن مناد"اجلزائر فقط بل يف كامل املغرب العريب
، ومن أجداده الذين كان يفتخر هبم الشيخ عبد احلميد بن من قبيلة صنهاجة األمازيغية الرببرية
ي قاوم الشيعة وإنفصل عن حكم الفاطميني مبصر ومكن ، الذابديس "املعز لدين هللا إبن ابديس"

العباسية ببغداد ومن أعالم أسرته املعاصرين يف للمذهب السين املالكي وأعطى الوالء للخالفة 
السياسية عمه محيدة بن ابديس الذي كان انئبا عن مدينة قسنطينة، وقد شارك مع بعض النواب 

الشعب اجلزائري البائسة اليت تسببت فيها اإلدارة  حلالةجاء فيها شرح يف تقدمي عريضة  م5225سنة
اإلستعمارية واملستوطنون األروبيون وقدمت إىل أحد أعضاء جملس الشيوخ الفرنسي لريفعها إىل 

أبو العباس محيدة قاضي قسنطينة والشيخ مكي إبن ابديس والذي احلكومة الفرنسية، ابإلضافة إىل 
 .3توىل القضاء أيضا

                                                           
 .525املرجع السابق، صالفكر العريب احلديث واملعاصر، عبد الكرمي بوالصفصاف: -1
  .524املرجع السابق، ص مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى،عبد الكرمي بوالصفصاف: -2
-  سليل عائلة إبن ابديس الصنهاجية ينتسبون إىل جدهم األعلى املعز بن ابديس بن منصور بن بلكني بن مناد بن منقوش أمري

صنهاجة التلية عاصمتهم األوىل أشري، واملعز أشهر ملوك الدولة الصنهاجية، توىل امللك إثر وفاة أبيه يف حصار قلعة بن محاد 
ه وكانت عاصمة امللك املعز  مدينة القريوان ودام املعز يف حكمه حوايل مخسني سنة إىل أن 404حيث اثر هبا عمه محاد عام 

  (57ص املرجع السابق،تويف، أنظر:) عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: 
 .21، 29بن خليف مالك: املرجع السابق، ص ص -3
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أن يكون الشيخ عبد احلميد بن ابديس سليل أجداده من العلماء، ولعل التقاليد  وليس غريبا
اليت تعودت عليها هذه األسرة، جعلت والده خيتار له منذ البداية دراسة العلوم الدينية والتخصص 

على يد الشيخ "حممد املداسي" وقد أعجب ، 1فيها كما حفظ القرآن الكرمي وهو إبن الثالث عشرة
كما ،  2ته الطيبة فقدمه ليصلي ابلناس صالة الرتاويح ثال  سنوات متتابعة يف اجلامع الكبريبه وبسري 

تعلم اللغة العربية على يد علماء املدينة وشيوخها، وقد إنتقى له والده أحد الشيوخ الصاحلني املتميزين 
مرحلة جديدة من عبد احلميد  " حيث دخل الشاب محدان لونيسيهو "، و 3ابلكفاءة والعلم والتقوى

على يدي شيخه  تعليمه املبادىء العربية واملعارف اإلسالمية والتوجيه العلمي واألخالقي الصحيح
غادر إبن ابديس مسقط رأسه إىل جامع الزيتونة والذي  م5202، ويف سنة م5201وكان ذلك عام 

لفرنسية ويتكلمها ، وكان إبن ابديس جييد اللغة ام5255-م5250خترج منها بشهادة التطويع سنة 
 .4ولكنه كان يتظاهر أبنه جيهلها ويف خطابه مع الفرنسيني كان يستعمل مرتمجا له

أفىن الشيخ عبد احلميد بن ابديس عمره يف تربية األجيال الصاعدة وربطها أبصوهلا الثقافية والفكرية 
 .5واإلندماجإنتمائها الديين واحلضاري حىت ال ميسخها اإلستعمار الفرنسيبالتجنيس 

 

 

 

                                                           
 .59م، ص9051، دار اهلدى للطباعة والنشر، اجلزائر:  صور وواثئق لإلمام عبد احلميد بن ابديسعبد العزيز فياليل:  -1
  .55الزوبري بن رحال: املرجع السابق، ص -2
 . 55املرجع السابق، ص ،صور وواثئق لإلمام عبد احلميد بن ابديسعبد العزيز فياليل:  -3
املرجع السابق، ص  اجلزائرية األخرى،مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات عبد الكرمي بوالصفصاف: -4

 .25، 20ص:
 .7زبري بن رحال: املرجع السابق، ص -5
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 التكوين اإلجتماعي للشيخ عبد احلميد بن ابديس:

لعبت أسرة عبد احلميد بن ابديس دورا كبريا يف نشأته وميوله السياسي، حيث لقي عناية   
وقد  وحناهنا، ألنه كان ولدهم البكر  وعطفها أصبغت عليه حببها من طرف أسرته اليت كبرية يف تربيته

 .1املادية وافرة مما هيأ له تربية ممتازةكانت إمكانيات األسرة 

لقد كانت أسرة بن ابديس أسرة فالحية قدمية هلا ممتلكات وعقارات مايغنيها عن اخلدمة يف 
الوظائف احلكومية، وإمنا وجودها يف هذه الوظائف كان تقليدا قدميا قد دأبت عليه، لتدافع عن 

ذا دفاعا عن اجملتمع اجلزائري، واحلق أن والده كان وك مكانتها اإلجتماعية والعلمية املرموقة من جهة
ميتلك من األراضي يف نواحي قسنطينة واخلروب وواد الزانيت، كما كان من املتاجرين الكبارة يف جتارة 
الضأن، حيث كان يصدرها لفرنسا فتدر عليه األموال الطائلة، وقد جعلته براعته وعمله يف الزراعة 

ء، وقد أكد عبد احلميد ذلك بنفسه ملا أحضر له غداء متميز إىل اجلامع والتجارة من كبار األثراي
األخضر )مقره الدائم( قائال: "أال تعلم أنين إبن املصطفى بن ابديس وأن أنواعا خمتلفة من الطعام 
اللذيذ تعد كل يوم يف بيته، لو أردت التمتع ابلطعام لفعلت، ولكن ضمريي اليسمح يل بذلك 

، كما كان املصطفى حيسن جماملة احلكام اخلبز ابلزيت وقد أيكله بعضهم ابملاء"وطلبيت يسيغون 
لغريب يف الفرنسيني ليخففوا الضغط واملراقبة على األهايل املسلمني يف قسنطينة والسيما عائلته، وا

حيث  ،اليت كان هلا نفوذ يف األوساط احلكوميةاألمر إرتقاء مصلح جزائري من هذه األسرة الثرية 
أبقت عليها السلطات لتسيري شؤون الرعية، خاصة وأن الشيخ عبد احلميد بن ابديس كان على 

الذين كانوا يف الغالب من األوساط  ،اإلجتماعية ويف مقدمتهم تالميذه إتصال دائم جبميع الطبقات
  .2الفقرية، لقد لعبت أسرة بن ابديس دورا فعاال يف تربية وتوجيه عبد احلميد

                                                           
  .21بن خليف مالك: املرجع السابق، ص -1
املرجع السابق، ص  مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى،عبد الكرمي بوالصفصاف: -2
 .524، 529ص



 اذج عن شخصيات احلركة الوطنيةمن                                                               الفصل اخلامس

 

 
225 

والدليل على متيزها عن ابقي طبقات اجملتمع مقربة  ة الباديسية عائلة أرستقراطيةكانت العائل
وعلى مساحة معتربة وتوجد حبي مزاين يف الضاحية الغربية ملدينة  ،آل بن ابديس حماطة بسياج عال

تطؤها أقدام  كما ال  ،قسنطينة حيث يوجد قرب الشيخ عبد احلميد بن ابديس يتوسط قرب والديه
، وهذا يؤكد الزائرين إال إبذن من العائلة أو بلدية املدينة، ولعل هذا يندرج ضمن مقابر الشهداء

إرتباط إبن ابديس أبسرته وإال كان قد أوصى بدفنه يف املقربة العمومية بعيدا عن مقربتة العائلة، واليت 
 .1لواله إلندثر إمسها كما إندثرت أمساء العائالت املشهورة األخرى

 كان جو األسرة الذي ترعرع فيه عبد احلميد بن ابديس جوا عربيا إسالميا صرفا يسوده الوقارلقد  
وقد أثر ذلك على مسار حياته، وهناك بعض  والشخصية اإلسالميةواحلياء واحملافظة على املبادىء 

ا العالمة واليت تبني منط الرتبية اليت أخذه املواقف اليت رسخت يف ذهن الشيخ عبد احلميد بن ابديس
 من أسرته:

عاد من تونس إستقبله أبوه عند حمطة القطار، وعند الوصول إىل املنزل زغردت عندما  -5
:" إن 2األم تعبريا عن فرحها إببنها الذي عاد عاملا، ويذكر الشيخ عبد احلميد بن ابديس
صورة  تلك الزغرودة اليت قابلتين هبا أمي مازالت ترن يف أذين ولن أنساها ماحييت...إهنا

مصغرة من تفكري الشعب كله، فاحفظوا هذا وحافظوا عليه هذه هي وصييت إليكم"، 
 وهي داللة قاطعة على تعظيم أسرته للعلم والعلماء.

:" إن الفضل يرجع أوال إىل والدي الذي رابين 3كما يذكر الشيخ بن ابديس عن أسرته -9
أتبها ومشراب أرده، وقاتين تربية صاحلة ووجهين وجهة صاحلة ورضي يل العلم طريقة 

وأعاشين وبراين كالسهم وراشين ومحاين من املكاره صغريا وكبريا وكفاين كلف احلياة..."، 
ومن كالمه نستنتج احلقائق اليت تتعلق بنمط البيئة اليت ترىب فيها الشيخ بن ابديس، من 

                                                           
 .524، املرجع السابق، ص5ج الفكر العريب احلديث واملعاصر،عبد الكرمي بوالصفصاف:  -1
 .22 ،21املرجع السابق، ص ص:  بن خليف مالك: -2
 املكان نفسه. - 3
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حلسن من صالح وخري ومتجيد للعلم وتعظيمه ، كما وفرت له أسرته كل سبل العيش ا
ضرورايت احلياة خاصة وأن البؤس واحلرمان يرتكان يف النفس واجلسم أاثرا سلبية وخيمة، 
وقد محاه من املكاره وانصره يف بعض املواقف منها ماذكره الشيخ يف توسط أبيه لإلدارة 

بعد أنه منعه آنذاك  ،الفرنسية من أجل احلصول على رخصة التدريس يف اجلامع الكبري
وب إمام ومفيت املدينة، ومن متام فضل أبيه عليه أن أدخله إىل املدارس القرآنية إبن املوه

ديس ، ويشهد أحد من عاصر الشيخ عبد احلميد بن ابومل يدخله إىل املدارس الفرنسية
رمحه هللا من ذوي الفضل واملروءة واحلفاظ على شعائر عن سرية والده فيقول: "كان 
، ومما قاله الوالد لولده من أول عهده بتلقي القرآن الكرمي" الدين والغرية عليه وكان حيفظ

العلم: "ايعبد احلميد أان أكفيك أمر الدنيا، أنفق عليك أقوم بكل أمورك، ماطلبت شيئا 
إال لبيت طلبك كلمح البصر، فاكفين أمر اآلخرة ، كن الولد الصاحل العامل العامل الذي 

اجتهد يف التنفيد فما أمت مرحلة من العلم حىت ألقى به وجه هللا. وقبل الولد العرض و 
 .1أسرع غلى املرتبة اليت تليها"

 La) 2عن حممد املصطفى بن ابديس يف جريدة "ال ديباش دو كونستنتني"ذكر  أما ما

Dépêche de Constantine أنه قد تربأ من ولده إبن ابديس وهذا مل يكن إال متويها )
وسدت أمامه لإلستعمار الفرنسي ألنه وصل إىل حافة اإلفالس فضيقت عليه اإلدارة الفرنسية اخلناق 

أبواب املعاملة مع البنوك، وأمام إصرار عبد احلميد بن ابديس عن مواصلة نشاطه ضمن مجعية 
 ، فكان له إال هذا املخرج من املأزق الذي وضع فيه.العلماء املسلمني اجلزائريني

                                                           
 .97م، ص9002، دار البصائر، اجلزائر:9جم(،9119 -م9191مذكرات حياة كفاح )أمحد توفيق املدين:  -1
  .29السابق، صبن خليف مالك: املرجع -2
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حممد املصطفى بن ابديس إبنه عبد احلميد على عمله السياسي والعلمي، وكان يدافع لقد شجع 
عكس ماكان يعتقده البعض، وهذا كان له األثر الكبري يف ة نفوذه يف الوظائف احلكومي عنه مستعمال

  مسريته السياسية والعلمية.

عناية اإلالهية أن ينشأ الشيخ عبد احلميد بن ابديس نشأة خاصة وسط عائلة متيزت شاءت ال
حباه هللا بعناية أسرية صاحلة منت فيه كل خصال ف ابملكانة املرموقة وسط اجملتمع، وثرائها الواسع،

والعلمي سببا لطموحه الثقايف اخلري واإلستقامة والصالح، كما كانت إمكانيات أبيه املادية والعلمية 
 .1والسياسي السيما وأنه ينتمي إىل عائلة عريقة يف اجملد واجلاه

 التكوين الثقايف للشيخ عبد احلميد بن ابديس:

مصلح ديين وداعية مريب، عمله ال عبد احلميد بن ابديس جمرد يرى بعض املؤرخني أن اإلمام  
لغة العربية، كما جييد يف زمام الكم يتحو شريف، يتعدى تفسري القرآن الكرمي وشرح احلديث النبوي ال

ريخ واحلضارة اإلسالمية، االتحقيق يف املذهب املالكي، وقد إستمد ذلك من دراسته للقرآن الكرمي والت
ته يف طلب العلم واإلحتكاك به أثناء رحلوكذا من إتصاالته بعلماء النهضة واإلصالح يف عصره 

 .2وإكتساب املعارف

 تعليمه:

طفال بني أسرته وتلميذا اثها ومالبسات، فكان حدابديس هذه الفرتة أباحلميد بن عاش عبد 
، مث بعدها أصبح أستاذا مربيا وعاملا ويف بعض أقطار املشرق العريب ،يف بالده ويف تونس مث يف احلجاز

 .3مصلحا يف بالده

                                                           
 .72بن خليف مالك: املرجع السابق، ص - 1
  .4املرجع السابق، ص ،مسرية علم ودين وسياسة البيت الباديسيعبد العزيز فياليل... وآخرون:  -2
 . 15عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: املرجع السابق، ص -3
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وسنعرج على حمطات حياته العلمية اليت أتثر هبا وعملت على وصوله إىل قيادة اإلجتاه 
 إلصالحي.ا

وابلتايل كانت سيطرته املادية واألدبية  ،كان اإلستعمار الفرنسي قد إحتل بالدان أرضا وفكرا 
 لعلم قسمني: علم مدين، وعلم ديينحمكمة، وكان من البدع اليت حلقت ابحلضارة اإلسالمية إنقسام ا

 الذيا التعليم املدين حيث كان التعليم الديين حكرا على الفقراء ومتوسطي احلال من املسلمني، أم
 1به طريقة لتقلد املناصب اإلداريةال عالقة له ابلدين وكان ميهد ألصحاأنشأه اإلستعمار وإحتضنه 

دخل عبد احلميد بن ابديس إىل أحد الكتاتيب القرآنية وهو يف سن اخلامسة من عمره وكان ذلك 
وهو الشيخ املداسي إبحدى زوااي القادرية يف  ،، فحفظ القرآن على يد أحد املعلمنيم5224عام 

، خاصة وأن أسرته كانت من أتباع الطريقة القادرية وكذلك معلمه الشيخ السويقة مبدينة قسنطينة
 اجلزائر إابن اإلستعمار الفرنسي الطرق الصوفية أمرا شائعا يفاملداسي، حيث كانت التبعية إلحدى 
 .2الشيخ له فالشيطان شيخه" وكان املتوار  عن الشيوخ آنذاك: "من

ويف هذا يقول: "مث  3يعد هذا العامل من أبرز العوامل يف تكوين شخصية اإلمام بن ابديس
الفضل األول واألخري هلل وكتابه الذي هداان لفهمه والتقفه يف أسراره والتأدب آبدابه، وإن القرآن 
الذي كون رجال السلف ال يكثر عليه أن يكون رجاال يف اخللف، لو أحسن فهمه وتدبره ومحلت 

 األنفس على منهاجه".

إختار له والده أحد علماء  ،م5201يف عام  وكان ذلكبعد إنتهائه من حفظ القرآن الكرمي 
ه العلوم العربية كي يلقن  ،مدينة قسنطينة املشهورين ابلعلم والتقوى والصالح "محدان لونيسي"

يف مدينة  الواقع جبانب سيدي عبد املؤمن ،واإلسالمية فدرسه يف مسجد سيدي حممد النجار

                                                           
 .2الزوبري بن رحال: املرجع السابق، ص-1
 .951املرجع السابق، ص الفكر العريب احلديث واملعاصر،: بوالصفصافعبد الكرمي  -2
  .52الزوبري بن رحال: املرجع السابق، ص -3
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أصبح عمر الشيخ عبد احلميد بن ابديس ملا  م5202، أما يف عام م5201قسنطينة يف حدود عام 
ليكمل دراسته يف جامع  فسافر إىل تونس ،والعايلثانوي أن يستكمل تعليمه التسعة عشر عاما أراد 

-م5255، ومكث فيها مدة أربع سنوات انل يف هنايتها شهادة "العاملية" يف العام الدراسي الزيتونة
وعمره آنذاك ثالثة وعشرون عاما، مث أصبح مدرسا يف جامع الزيتونة على عادة الطلبة  م5259

، إال أن اإلمام مل 1لتدريس الطلبة يف اجلامع األعظمعاما  يقضي الواحد منهماملتخرجني آنذاك حيث 
ألمهات فيه بقرائته يطلب العلم ويتعمق  ،يف مرحلة ما بعد التطويع يكتف بذلك بل إنتظم للدراسة

واللغة العربية وفنوهنا، حىت حصل  ،وعقيدته وحضارته ،الكتب اليت تتضمن الفكر اإلسالمي وعلومه
 2قليةمن العلوم العقلية والعلوم النعلى زاد علمي وفري 

 اتذته على تكوينه الثقايف:أتثري أس

العلماء ورجال لقد إستهلم الشيخ عبد احلميد بن ابديس علمه وفكره على يد خنبة جليلة من 
، وقد كان الشيخ 3الفكر، ترك كل منهم أثره الطيب يف شحد فكره وصقل روحه وهتذيب خلقه

كما   ،يف دحصيل العلم واإلقبال على دروسهنمعروفا بني زمالئه وأساتذته ابجلد والعمل واإلجتهاد 
 .4نية يف أوقاهتاإشتهر بني الناس ابإلستقامة واخللق السمح وابملواظبة على أداء الفرائض الدي

 ومن أهم أساتذته الذين أخذ عنهم نذكر:

حفظ الشيخ عبد احلميد بن ابديس القرآن على يديه، وهو الذي رشحه أن  الشيخ حممد املداسي:
يصلي ابلناس صالة الرتاويح يف احد أكرب مساجد املدينة، وقد كان القرىن الكرمي ابلنسبة له كتاب 

وبعد ذلك احلرية السياسية ويف ذلك يقول إبن ابديس: " احلياة حيااتن حياة  ،احلرية الروحية والعقلية
                                                           

، وحدة الطباعة رويبة، 1ط الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر،تركي رابح عمامرة:  -1
 .514، 511م، ص ص:9002اجلزائر:

 نفسه. املكان - 2
 .22بن خليف مالك: املرجع السابق، ص -3
 .514املرجع السابق، ص الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر،تركي رابح عمامرة:  -4
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الروح وحياة البدن واحلرية كذلك، وحياة الروح وحريتها مها أصل حياة البدن وحريته، وشرائع اإلسالم 
منتظمة لذلك كله. ومما شرعه هللا لتحصيل حرية الروح صوم هذا الشهر املبارك شهر رمضان الذي 

مث يقبل على تالوة القرآن بتدبر فينري قلبه وروحه وحيرر عقله من ربقة اجلهل  ،فيه القرآن... أنزل
وإذا حرران أرواحنا  ،وقيود اخلرافات، فما أييت عليه الشهر إال وقد ذاق طعم احلرية الروحية والعقلية...
 .1ن أايدي الغاصبنيوعقولنا فقد حرران كل شيء" وهنا يقصد بكالمه "كل الشيء" حرية األوطان م

واحلقيقة أن للقرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة أثر كبري يف اإلجتاه السياسي للشيخ عبد احلميد بن 
 ابديس ومها مصدرا فكره السياسي.

وهو األستاذ الذي تلقى على يديه دراسته اإلبتدائية يف اللغة العربية والثقافة  الشيخ محدان لونيسي:
، وقد حاول الشيخ بن ابديس 2م5202نة قسنطينة قبل أن يسافر إىل احلجاز عام اإلسالمية مبدي
، وكان الشيخ محدان لونيسي قد أوصى والده حممد مصطفى قبل 3تاذه لكن والده منعهإلتحاق أبس

أن يغادر مدينة قسنطينة، أبن يرسله إىل جامع الزيتونة بتونس ليكمل دراسته ويشفي علته ويطفي 
ن يلتقي وشاء القدر أ، 4عبري لونيسي كما تدخل يف هذا األمر الشيخ حممد املداسيحرارته حسب ت

حيث كان الشيخ أمحد آنذاك يدرس ابملسجد النبوي وكان من ه جمددا أثناء أدائه لفريضة احلج، ب
، وقد أثر الشيخ لونيسي أتثريا كبريا يف عبد 5م5290أعالم املذهب املالكي وتويف رمحه هللا عام 

احلميد بن ابديس وبقي يذكره إىل آخر حياته، وقد اوصاه "أن يقرأ العلم للعلم ال للوظيف وال 

                                                           
  .20بن خليف مالك: املرجع السابق، ص -1
  .517املرجع السابق، ص اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر،الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح تركي رابح عمامرة:  -2
  .20بن خليف مالك: املرجع السابق، ص -3
  .51املرجع السابق، ص صور وواثئق لإلمام عبد احلميد بن ابديس،عبد العزيز فياليل:  -4
 .25بن خليف مالك: املرجع السابق، ص ص:-5
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للرغيف" وأخذ عليه عهدا غليظا أن ال يقرب الوظائف احلكومية عند فرنسا أبداحىت التكبله 
 .1بقيودها

ولد ابلقريوان وتويف بتونس وهو أستاذ جبامع الزيتونة، كان  (م5294 -م5249) حممد النخلي:الشيخ 
حيث رسم له منهجا يتلقى  ،ابديس فضل هذا الشيخ عليه متأثرا مبدرسة عبده واألفغاين ويذكر إبن

:" ...وأذكر للثاين حممد النخلي كلمة اليقل 2من خالله العلم الصحيح ويف ذلك يقول إبن ابديس
العملية، وذلك أنين كنت متربما أبساليب عن أثر تلك الوصية يف انحييت أثرها يف انحييت العلمية 

، ضيق الصدر من إختالفهم املفسرين وإدخاهلم لتأويالهتم اجلدلية وإصطالحاهتم املذهبية يف كالم هللا
فيما ال إختالف فيه من القرآن الكرمي، وكانت على ذهين بقية غشاوة من التقليد وإحرتام الرجال 

دين هللا وكتاب هللا، فذاكرت يوما الشيخ النخلي فيما أجده يف نفسي من التربم والقلق حىت يف 
فقال: "إجعل ذهنك مصفاة هلذه األساليب املعقدة وهذه األقوال املختلفة...، يسقط الساقط ويبقى 

 الصحيح وتسرتحين فوهللا لقد فتح هبذه الكلمة القليلة على ذهين آفاقا واسعة العهد له هبا".

ولد بتونس وهو من كبار علماء الزيتونة، وقد ( م5271-م5272):األستاذ حممد الطاهر بن عاشور
عبد احلميد بن ابديس من الناحية العلمية واألدبية وكان من أهم أساتته بعد الشيخ حممد  أتثر به

 .3النخلي، وكاان حيبذان آراء األستاذ حممد عبده يف اإلصالح ويناضالن عنها

، وتقلد عدة : من علماء جامع الزيتونة درس فيه ويف املدرسة اخللدونية4البشري صفر السياسياألستاذ 
مناصب علمية وسياسية يف تونس وقد تلقى العلم يف أرواب له ثقافة واسعة ويعرف عدة لغات، 

: "وأان شخصيا أصرح أن كراريس البشري صفر الصغرية احلجم الغزيرة العلم 5ويصرح عنه إبن ابديس
                                                           

 .517املرجع السابق، ص ابديس رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر،الشيخ عبد احلميد بن تركي رابح عمامرة:  - 1
  .29بن خليف مالك: املرجع السابق، ص -2
  .21، 29املرجع نفسه، ص ص  -3
 .517املرجع السابق، ص الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر،تركي رابح عمامرة:  -4
  .24، 21خليف مالك: املرجع السابق، ص صبن  -5
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هي اليت كانت هلا الفضل يف إطالعي على اتريخ أميت وقومي واليت زرعت يف صدري هذه الروح اليت 
 إنتهت يب اليوم ألن أكون جنداي من جنود اجلزائر".

على يد أساتذة آخرين هم: األستاذ حممد خلضر بن احلسني الذي وقد تلقى العلم مشافهة 
جر إىل الشرق العريب ويستقر به، ابإلضافة إىل حممد درس عليه يف الزيتونة ويف منزله قبل أن يها

الصادق النيفر الزيتوين، الشيخ السعيد العياطي اجلزائري املصلح واجملدد، األستاذ حممد بن القاضي 
 .1واألستاذ أبو حممد بلحسن بن الشيخ املفيت األستاذ جبامع الزيتونةأستاذ جبامع الزيتونة، 

وإمنا تتلمذ  ،ة هم الذين مل يتلق على يدهم العلم بطريق مباشرأما القسم الثاين من األساتذ
 أمثال: عليهم عن طريق آاثرهم وكتابتهم 

ويرجع له الفضل يف تكوين فكره منذ أن كان صغريا إىل أن أصبح كبريا  :الشيخ الطاهر اجلزائري
"شيخي" جاء فيها طويلة يف جملة الشهاب دحت عنوان وقد كتب عنه دراسة  ،وكان يدعوه "شيخي"

قوله: " هو الذي رىب عقلي وهو الذي حبب إيل هذا اإلجتاه الفكري، منذ أن كنت صغريا إىل أن 
 .2صرت رجال"، وقد أتثر هذا الشيخ أبفكار حممد عبده وأرائه اإلصالحية عن طريق جملة "املنار"

عبده من خالل مانشره  أتثر عبد احلميد بن ابديس ابلشيخ حممد  الشيخني حممد عبده ورشيد رضا:
فكان يراسله وأيخذ منه الرأي  ،يف جملة املنار اليت إقتبس منها مقاالت ونشرها، أما الشيخ رشيد رضا

فكان فقيها يف الدين  ،وقد ذكر ابن ابديس عنه أنه رجل مجع بني علوم الكتاب والسنةواملشورة 
فقد استلهم تفكريه السياسي  بن ابديسوكذلك كان شأن الشيخ عبد احلميد  ،وعاملا أبسرار التشريع

 رافدين أساسيني مها: من 

                                                           
 .512املرجع السابق، ص الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر، تركي رابح عمامرة: -1
 -  إبنه الطاهر، هو طاهر صاحل بن أمحد موهوب السمعوين اجلزائري هاجر والده إىل داير الشام وتوىل قضاء املالكية وفيها ولد

 (.24أنظر:) بن خليف مالك: املرجع السابق، ص
 .549املرجع السابق، ص الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر، تركي رابح عمامرة:-2
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 مية اليت متثل مريا  اإلسالم كله: الفكري والروحي واألخالقي واحلضاري.األول: فقه الشريعة اإلسال

لك واقع أمته اإلسالمية الثاين: إحاطته بواقع شعبه اجلزائري بكل أمراضه ومشاكله وختلفه، مث بعد ذ
 .1والعربية

وقد  ،وقد أشار عليه األستاذ حممد النخلي يف كتابه العواصم من القواصم اإلمام أبو بكر بن العريب:
يف الشيخ عبد احلميد طبعه ابن ابديس يف جزأين، وكتب له مقدمة هامة ويظهر أتثري أبو بكر العريب 

الذي مل يسلك فيه مسلك الفالسفة بل هنج فيه هنج القرآن  بن ابديس يف كتابه "العقائد اإلسالمية" 
 .2الكرمي يف اإلستدالل واحلجج

وأحد ومفيت الداير املصرية وشيخ علماء اإلسكندرية وهو من علماء األزهر  حممد خبيت املطيعي:
 وزميل اإلمام حممد عبده، وقد كتب الشيخ حممد خبيت إجازةتالمذة الشيخ مجال الدين األفغاين 

وملا تويف كتب عليه الشيخ بن ابديس يف جملة الشهاب مبناسبة وفاته عام  م5251خبط يده عام 
 .3م5211

ا تربواي واحلق أن البيئة العلمية اليت نشأ فيها الشيخ عبد احلميد بن ايديس وفرت له جو  
: "إن 4األساتذة التأثري الكبري عليه طوال حياته ويقول الشيخ يف ذلك ؤوالءوعلميا سليما، فكان هل

                                                           
 .27، 24بن خليف ماليك: املرجع السابق، ص ص:  - 1
  .549املرجع السابق، ص ابديس رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر،الشيخ عبد احلميد بن تركي رابح عمامرة:  -2
-  ،وطريقة اإلجازة معمول هبا يف العامل اإلسالمي منذ القدمي وهو أن جييز العامل للعامل اجملاز أن يروي عنه علومه، وهي نوعان

املصلح اجملدد تناول فنا معينا، أنظر:)حممد الصاحل الصديق: مطلقة ومقيدة: فاألوىل هي اليت تشمل كل العلوم، والثانية هي اليت ت
  (.94م، ص9002ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر:  اإلمام بن ابديس هلذا حاولو إغتياله،

 .549املرجع السابق، ص الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر، تركي رابح عمامرة: -3
،املرجع السابق، ص ص  الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر تركي رابح عمامرة: -4

542 ،542. 
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أوال لوالدي الذي رابين تربية صاحلة ووجهين وجهة صاحلة...مث ملشاخيي الذين علموين  الفضل يرجع
 وخطوا يل مناهج العمل يف احلياة."

اظ احلس كان الشيخ عبد احلميد بن ابديس صحفي قدير وظف قلمه لبلوغ مآربه يف إيق
الوطين والديين، وجماهد كبري جابه اإلستعمار الفرنسي دون خوف، وهو شاعر مرهف اإلحساس 

يتدفق شعره ابملعاين اجلليلة واحلكم السياسية، وهو أديب كبري إمتلك أسلواب ومكانة عالية، كما كان 
دراك أسراره وفهم خطيبا مفوه يشد إليه السامعني ومفسرا لكتاب هللا تعاىل له نظرات موفقة يف إ

 .1معانيه

بعد أدائه لفريضة احلج يف  م5254وما إن عاد الشيخ إبن ابديس إىل قسنطينة يف ربيع 
أين إلتقى بعلماء املنطقتني رجع إىل قسنطينة ليستأنف التدريس بعزمية قوية،  ،احلجاز، ومروره مبصر

ونشاط متقد وإجتهاد مميز، وليس له يف ذلك دافع يدفعه إال أمران إثنان: أوهلما ينتظره من هللا 
عزوجل من أجر وثواب، والثاين رغبته الشديدة يف إيقاظ أمته وتوعيتها والسعي هبا حنو احلرية 

ء، فإهتم بتعليم الكبار والصغار على السواء إلعتقاده أن اجلهل مرض جيب أن يعاجل، فكان والرخا
الشيخ عبد احلميد بن ابديس يلقي دروس عامة اليت منها التفسري واحلديث يف اجلامع األخضر 

للطلبة مبسجد سيدي قموش، أما الصغار تالميذ الكتاتيب القرآنية فكان يلقي عليهم والدروس 
ملؤمن كتاب سيدي فتح هللا برحبة الصوف، وكتاب الزاوية القادرية سيدي عبد اتابني:س يف كالدرو 

الشيخ من تدريسه للصغار أن يغرس فيهم ملكة التفكري الصحيح  بوسط املدينة القدمية، وهدف
 .2خلدمة الدين والوطن

وبعد أن إكتمل نظام التعليم املسجدي وبدأ يعطي مثاره األوىل رأى الشيخ بن ابديس أن 
هناك واجبا آخر ينتظره ضمن مشروعه الرتبوي واإلصالحي، وهو تعليم األطفال الذين بلغوا السن 

                                                           
 . 2حممد دراجي: املرجع السابق، ص -1
 .91، 94حممد الصاحل الصادق: املرجع السابق، ص ص - 2
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 أول نواة للتعليم م5294القانوين للتعليم ومل جيدوا مكاان هلم يف املدارس احلكومية، فأسس سنة 
وأسندت إدارة هذه املدرسة إىل أحد تالمذته مبارك امليلي  ،اإلبتدائي احلر يف مسجد سيدي بومعزة

ابن ابديس مدخال حيواي بعد خترجه من جامع الزيتونة، وكان النشاط التعليمي الذي جعل منه 
د حيمل لتحقيق أهداف احلركة اإلصالحية مل يكن نشاطا تعليميا عاداي بل يهدف إىل بناء جيل جدي

 .1الفكر اإلصالحي ويدافع عنه

ديس قبل وفاته بفضل أساتذته عليه، والذين كانوا يتميزون بكفاءات إعرتف عبد احلميد بن اب
نهجهم العلمي الذي ساهم بشكل كبري يف إجتاهه السياسي عالية، وقد إستفاد من أساتذته وم
 فكانت له مبادئ دافع عنها.

 احلميد بن ابديس:التكوين السياسي للشيخ عبد 

يعد العالمة عبد احلميد بن ابديس يف مقدمة األعالم املصلحني واملفكرين، الذين سامهوا  
خلدمة اإلسالم والوطن، ألن الشيخ للنهضة بتكريس حياته بتقدمي وأتسيس أعمال ونظرايت وطنية 

طن ويف العامل العريب بن ابديس ميلك رؤية هنضوية إصالحية تدافع عن كرامة اإلنسان وحقوقه يف الو 
واإلسالمي واإلنسانية مجعاء، وقد إكتسب الشيخ من دراسته للقرآن الكرمي ومن إتصاالته بعلماء 
النهضة واإلصالح يف إطار رحلته لطلب العلم، واإلطالع على حركات التحرر يف العامل العريب 

 .2واإلسالمي واحلركات الوطنية اليت بدأت تظهر على الساحة اجلزائرية

من أبرز اجلوانب اليت تلفت نظر الباحث لشخصية إبن ابديس هو جانب املفكر السياسي، فقد كان 
يهتم ابملشاكل السياسية ويتناقش فيها ويتحد  إىل اجلماهري عنها، لكنه مل يكن يقتصر على تناوهلا 

                                                           
 .41صعبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: املرجع السابق،  -1
 .4، 1املرجع السابق، ص البيت الباديسي مسرية علم ودين وسياسة،عبد العزيز فياليل:  -2



 اذج عن شخصيات احلركة الوطنيةمن                                                               الفصل اخلامس

 

 
236 

ا أن تكون فقط بل يشرتك يف دحليلها مع ابقي املثقفني اجلزائريني، فيصوغها صياغة تصلح معه
 .1منهاجا كامال وليس جمرد مقال عابر أو خطبة سياسية

وقد أتثرت شخصية عبد احلميد بن ابديس بعدة ظروف جعلته خيتار اإلجتاه اإلصالحي  
 كمنحى سياسي له.

 :أتثري األوضاع الداخلية واخلارجية على التفكري السياسي للشيخ إبن ابديس

متعددة اجلوانب ومتنوعة املواهب فقد توفرت هلا مؤهالت  ن ابديس شخصيةشخصية ابتعترب  
شخصيته يلمس بوضوح هذه ن يتتبع حياته ويدرس من النادر أن جتتمع يف شخصية واحدة، وم

طابة املؤثرة وقول الشعر اهلادفة واخلفهو جيمع إىل جانب القدرة على الكتابة  ،اجلوانب املختلفة
السياسي واإلصالح الديين واإلجتماعي، وزاد إبن ابديس هذه املفاهيم الزعامة يف النضال الوطين، و 

دحديدا ووضوحا بسلوكه املثايل وتفكريه املتزن واملتوازن وحبكمته وحنكته مع التوفيق اإلالهي الذي كان 
 .2يسند حركته

 اخلارجية اليت أثرت يف إبن ابديس:السياسية األوضاع 

 ختلف املسلمني عامة واجلزائريني خاصة، هي فساد الحظ إبن ابديس أن العلة األوىل يف
األمر ابملعروف والنهي عن احلكم وسلوكيات العلماء وعدم قيامهم بواجبهم الشرعي املتمثل يف 

 ، ويتمثل واجب العلماء يف مهمتني أساسيتني: املنكر

 والتثقيف.مهمة تعليمية: يتوجهون هبا إىل عموم األمة ابلتعليم واإلرشاد 

                                                           
م، ص 9007صدر الكتاب عن وزارة الثقافة مبناسبة اجلزائر عاصمة الثقافة العربية:  إبن ابديس وعروبة اجلزائر،حممد امليلي:  -1
  .99، 95ص

  .17املرجع السابق، صعبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان:  -2
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 .1سياسية: النصح للحكام قياما بواجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكرمهمة 

إحنطاط يف خمتلف و  ( تدهورام52شهد العامل اإلسالمي يف القرن الثامن عشر ميالدي )
السياسية والثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية والدينية، ومل يبق يف العامل اإلسالمي آنذاك جماالت احلياة 
يف بالد فارس،  كسلطان تركيا وأواخر أمراء املغول يف اهلند وشاه إيران  ،املستبدة سوى احلكومات

وأخذ الكثري من الوالة واألمراء يستقلون عن الدولة وينشئون حكومات مستبدة، فكثر السلب 
الدين فكثرت فيه البدع واخلرافات، هكذا أما  والنهب وفقد األمن، وكسدت التجارة وأمهلت الزراعة،
نسبة إىل حممد بن تدعى ابحلركة الوهابية  ،إنطلقت أول حركة إصالحية من قلب شبه اجلزيرة العربية

عبد الوهاب الذي أتثر بفقهاء احلنابلة املشهورين بتمسكهم ابلسنة ونفورهم من البدع، ودرس يف 
ة الوهابية مدن إسالمية عديدة كالبصرة وبغداد وكردستان ومهدان وأصفهان...، وهكذا كانت احلرك

فسامهت يف بعث اجلمود الديين أول رد فعل ديين اجتاه مفاسد اجملتمع العريب يف العصور احلديثة، 
لكن عنفها وتصلبها وعدم تساحمها أمام بعض الطقوس والعادات اليت توارثها  ،والفكر اإلسالمي

السنة الذين إعتربوها زندقة  املسلمني يف العهور املتأخرة صدم املسلمني، هلذا مل دحرز جناحا أمام أهل
ومذهب أمحد خان خارجة عن جادة اإلسالم، ابإلضافة إىل ذلك مذهب حممد بن علي الشوكاين 

 .2يف اهلند

كما يذكر الدكتور عبد الكرمي بوالصفصاف يف كتابه الفكر العريب احلديث واملعاصر أن 
س، لكن اإلصالح الذي اندى به حممد احلركة الوهابية وغريها من احلركات اإلصالحية اليت ابن ابدي

بن عبد الوهاب مل يرق إىل مستوى حاجات اجملتمع يف عصره وألنه كان إصالحا دينيا حمضا، أما 
 .3اإلصالح يف اجملتمع اجلزائري جيب أن يكون دينيا وسياسيا ودينيا وإجتماعيا وعلميا

                                                           
  .507، 504بن خليف ماليك: املرجع السابق، ص ص -1
  .971، 974، املرجع السابق، ص ص5ج الفكر العريب احلديث واملعاصر،عبد الكرمي بوالصفصاف:  -2
 .929، 925، ص صالسابقملرجع ، ا5ج الفكر العريب احلديث واملعاصر،عبد الكرمي بوالصفصاف:  - 3
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أتثر عبد احلميد بن ابديس من واقع اجملتمع اإلسالمي املتدهور وهو من أكرب رواد النزعة 
اإلصالحية التجديدية يف العامل اإلسالمي احلديث، وقد قرأ عن احلركة الوهابية يف احلجاز والسنوسية 

ون الرجل تكوينا يف ليبيا واملهدية يف السودان كما قرأ جلمال الدين األفغاين وأتثر حبركته وهكذا تك
 .لحنيواقعيا ميزه عن غريه من املصدينيا وعقليا 

اليقظة العربية احلديثة يف اجلزائر يف  بعث كما كانت للصحافة العربية املشرقية دورا كبريا يف
نذكر منها: جملة العروى الوثقى اليت أصدراها مجال الدين األفغين ومحد عبده،  ،مطلع القرن العشرين

وكانت تدعو إىل يقظة العرب واملسلمني وتدافع عن البالد العربية ضد اإلحتالل األجنيب، وقد حرص 
رها املنار اليت أصد بعض اجلزائريني املثقفني على قراءهتا ونسخها وتداوهلا بينهم، ابإلضافة إىل جملة

حممد رشيد رضا يف القاهرة واليت نشرت مدرسة اإلمام حممد عبده، وقدحرص اجلزائريون على 
املؤيد اليت أسسها الشيخ علي يوسف يف القاهرة واليت عملت على إصالح  إقتنائها، وكذا جريدة

 .1األوضاع الداخلية يف البالد العربية

يف املشرق كبقية املثقفني اجلزائريني عن طريق أتثر عبد احلميد بن ابديس كثريا أبفكار املصلحني 
 متابعتهم جلرائدهم وحرصهم على وصوهلا إليهم.

ومما يؤكد أن الشيخ عبد احلميد بن ابديس كان متأثرا سياسيا ابألوضاع اليت يعيشها العامل 
 اإلسالمي من خالل مؤازرته للموقف الذي إختذه زعماء وأعيان وعلماء طرابلس من بعض املعاهد

 . 2اإلسالمية الكربى اليت مل تناصر أهل طرابلس بعد تعرضها لإلستعمار 

 األوضاع السياسية الداخلية اليت أثرت يف عبد احلميد بن ابديس:

                                                           
املرجع السابق، ص ص الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر،تركي رابح عمامرة:  -1

592 ،510. 
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وإجتاهه س وترعرع فيه وأخذ فكره الرتبوي يعترب العصر الذي نشأ فيه عبد احلميد بن ابدي 
ومل (، م5254 -م5275) الفرنسي ذروته يف اجلزائرعصر الذي بلغ فيه اإلستعمار ال هذاالسياسي، 

بتحطيمه عن طريق القضاء على مؤسساته الثقافية التعسف اإلستعماري ضد الشعب اجلزائري توقف ي
إىل حرمانه من الوظائف اإلدارية، وإعتماد فرنسا سياسة  والرتبوية ومصادرة ممتلكاهتا العقارية ابإلضافة

هكذا كانت حالة العصر الفرنسة والتجنيس واإلندماج يف فرنسا، التفقري والتجهيل والتنصري و 
، وقد أتثر قادة اإلصالح ابلسلف الصاحل كما ذكران 1السياسي الذي ولد فيه عبد احلميد بن ابديس

ابإلضافة إىل أفكار احلركات اإلصالحية واملصلحني اليت ظهرت يف العامل العريب  ة،يف الفصول السابق
رة له خاصة اليت كانت قريبة منه ومعاصاحلركات تلك ب وقد أتثر عبد احلميد بن ابديس ،واإلسالمي

 :يف اجلزائر، نذكر منهم

ومقاومته  أن حركة األمري عبد القادر  2( ذكر جرجي زيدانم5221-م5207) األمري عبد القادر: 
كانت حركة سياسية قبل أن تكون عسكرية، حيث عمل على توعية الشعب اجلزائري توعية عقائدية 
وسياسية، وقد جاء يف كتابه "ذكرى العاقل وتنبيه الغافل" أنه جيب حماربة روح اجلمود واإلستسالم 

  املوت"ىنسيت انتشرت آنذاك: "أنكل القوت ونمن خالل املقولة اللإلستعمار الفرنسي 

، م5222الذي قام بعمل كبري يف سبيل توعية سكان قسنطينة وذلك يف سنة  يخ صاحل املهنا:الش
 ولقد صادرت فرنسا كتبه ومكتباته.

قاوم البدع واخلرافات وبث دروس الوعي يف اجملتمع  كان مصلح إجتاعي  الشيخ عبد القادر اجملاوي:
وقد خترج على يديه عدد هام من  حىت تعرض إىل مضايقات السلطة الفرنسية، وكان مدرسا ابرعا
 العلماء منهم: محدان لونيسي، بن املوهوب، وأمحد تيجاين.

                                                           
، 12املرجع السابق، ص ص الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر،تركي رابح عمامرة:  -1
45 ،44 ،74 . 

  .591، 594بن خليف مالك: املرجع السابق، ص ص-2



 اذج عن شخصيات احلركة الوطنيةمن                                                               الفصل اخلامس

 

 
240 

( وهو من علماء اجلزائر الذي حاول نشر الفكر اإلصالحي م5211 -م5244) عبد احلليم مساية: 
 .م5201يف اجلزائر وقد إلتقى ابإلمام حممد عبده أثناء زايرته للجزائر سنة 

وهو أكرب علماء اجلزائر وكان على إتصال كبري  (م5257-م5241) خوجة:حممد مصطفى بن 
 .1يف املشرق العريب وهو من املتأثرين حبركة اإلمام حممد عبدهحبركات النهضة 

 مؤازرة زمالئه يف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني له:

وكذا يف مجعية العلماء يف مشواره  عمل زمالء عبد احلميد بن ابديس على مساندته ومؤازرته 
زائريني من أجل النهضة اجلزائرية، فتحملوا معه املشقات واألتعاب، ومن عادة الشيخ أنه  املسلمني اجل
مة والوطن ابإلضافة إىل إخوانه وزمالئه، هول ينسب الفضل فيما حققه دائما إىل األندي اجملكان كاجل

 :2ونذكر منهم على سبيل املثال سديتكوين شخصية إبن ابفكانوا بذلك عامال من عوامل 

وهو اثين أهم شخصية يف احلركة اإلصالحية وهو انئب عبد احلميد  الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي:
وقد تعرف عليه الشيخ عبد احلميد بن ابديس يف املدينة ، 3بن ابديس يف اجلمعية ورئيسا هلا بعد وفاته

وربطت بينهما صداقة قوية جدا حىت وفاته وقاد اجلمعية من بعده بنفس املهرة  ،م5251املنورة سنة 
، لقد كان اإلبراهيمي من القالئل الذين مهدوا بثورهتم الفكرية إىل الثورة 4حىت أدت رسالتها كاملة

                                                           
 .597، 594بن خليف مالك: املرجع السابق،ص ص  -1
، املرجع السابق، ص رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائرالشيخ عبد احلميد بن ابديس تركي رابح عمامرة:  -2
  .570، 542ص

دراسة اترخيية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى  الكرمي بوالصفصاف:عبد  -3
 .22، ص املرجع السابق، -وإيديولوجية مقارنة

 .570، املرجع السابق، صرائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائرالشيخ عبد احلميد بن ابديس تركي رابح عمامرة:  -4
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ائر املسلحة، فكانت مقاالته الصحفية وحماضراته حول اجلهاد واليقظة وإحياء اإلسالم والعروبة يف اجلز 
 .1لسان حال اجلمعية

بداية التعارف بني الطيب العقيب وبن ابديس فكانت عن طريق رسالة   كانت الشيخ الطيب العقيب:
 كتبها األول إىل الثاين من ابتنة إىل بسكرة، وقد جاء فيها بعد البسملة:

العقيب...سيدي " العالمة األديب، الفهامة األريب، موالان األستاذ الشيخ سيدي الطيب 
الزلت مشتاقا جد اإلشتياق إىل رؤيتكم واإلجتماع بكم، منذ حللتم هبذه الداير...، بيننا روابط 

روحية هي اليت جعلتين أحن إليكم هذا احلنني: اإلسالم، العروبة، واألدبية والشرقية، والتلمذة لألستاذ 
األرواح مزجا..."، ويذكر الشيخ زج ة ملالكبري موالان الشيخ محدان رمحه هللا، كل هذه الروابط كافي

الطيب العقيب يف تقدميه هلذه الرسالة أهنا كانت بداية املؤازرة للحركة اإلصالحية بني الشيخني، 
، 2فكانت بذلك فادحة أتلق وتعارف وجهاد متواصل يف سبيل هللا ورفع راية اإلسالم وخدمة األمة

وذلك قبل أن ينفصل عن  ،بعد إبن ابديس واإلبراهيمي الشخصية الثالثة ويعترب الشيخ الطيب العقيب
وكان شخصية  وصاحب جريدة "اإلصالح" األسبوعية ، وهو صحايف قدير3م5212اجلمعية سنة 

علمية ممتازة، وكانت دائرة عمله هي العاصمة يف اندي "الرتقي"، وقد إختلف مع اجلمعية قبل احلرب 
ى ضرورة أتييد فرنسا يف هذه احلرب، ومنذ حيث رأ ،تتبعها اجلمعيةسياسة اليت العاملية الثانية يف ال

 .4ذلك احلني إستقل ابلعمل لوحده

                                                           
دراسة اترخيية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى  عبد الكرمي بوالصفصاف: -1

 .21، ص املرجع السابق، -وإيديولوجية مقارنة
  .19، 15حممد الصاحل صادق: املرجع السابق، ص ص -2
دراسة اترخيية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى  عبد الكرمي بوالصفصاف: -3

 .24املرجع السابق، ص، -وإيديولوجية مقارنة
 .575، املرجع السابق، صرائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائرالشيخ عبد احلميد بن ابديس تركي رابح عمامرة:  -4



 اذج عن شخصيات احلركة الوطنيةمن                                                               الفصل اخلامس

 

 
242 

بناءة يف خدمة الشعب  ،قضى الشيخ امليلي حياته اثئرا ثورة إجيابية امليلي: الشيخ مبارك بن حممد
اجلزائري املسلم، وكان عبقراي حقا يف وقت كانت فيها البالد بورا تبحث عن قوة خالقة ختلصها من 

 .2وصحافيا ابرعا ومعلما ومرشدا ، وكان عاملا كبريا1السنني العجاف

عني  م5240كان أمينا عاما للجمعية وبعد وفاة بن ابديس يف سنة  الشيخ العريب بن بلقاسم التبسي:
وكان  من5247انئبا لرئيسها البشري اإلبراهيمي، مث مديرا ملعهد الشيخ عبد احلميد بن ابديس عام 

ميتاز بقوة شخصيته وصالبتها وشجاعته يف إبداء الرأي والدفاع عنه، وكان من شهداء الثورة التحريرية 
 .3الكربى

العلماء مجيعا كانوا ميثلون املدرسة احلقيقية للوطنية، فكونوا خالل إقامتهم يف  هؤوالءواحلق أن 
، وأرادوا بذلك ح وابألفكار املعادية لإلستعماراملشرق رصيدا فكراي وثقافيا عاليا وتشبعوا بروح اإلصال

ا كان عبد احلميد واألكثر أتثري  ،كما أتثروا مبنهج املنار اإلصالحي،  الرجوع إىل املنابع األوىل لإلسالم
إلحياء الدين الصحيح  وانه سيتبع منهجهاع رشيد رضا بن ابديس الذي كان دائما يقول "أنه من أتب
 . 4وجعله متفتحا على القيم احلديثة املعتدلة"

 :أتسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

ه يعلم الناس بعد أن قضى عبد احلميد بن ابديس عشر سنوات اليت قضاها جماهدا مبفرد 
الذين تقاعسوا عن واجباهتم يف بث الوعي  ،ويرشدهم ويصحح هلم أمور دينهم ويستنهض مهم العلماء

                                                           
دراسة اترخيية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى  بوالصفصاف:عبد الكرمي  -1

 .559السابق، ص املرجع، -وإيديولوجية مقارنة
، املرجع السابق، ص ص رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائرالشيخ عبد احلميد بن ابديس تركي رابح عمامرة:  -2

575 ،579. 
  املكان نفسه. -3
دراسة اترخيية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى  عبد الكرمي بوالصفصاف: - 4

 .599املرجع السابق، ص، -وإيديولوجية مقارنة
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الديين والوطين، أتكد أن هذه املعركة ال ميكن أن يقوم هبا شخص واحد، وهكذا بدأ يفكر يف توسيع 
بعد رجوعه من احلجاز، فبدأ أول األمر  م5251خطة احلركة اإلصالحية اليت شرع يف تنفيدها منذ 

وقد مت إبصدار أول صحيفة له "املنتقد" وإنشاء هيئة لتنظيم التعليم  ،بتأسيس نواة للعمل الصحايف
واملعاهد ، كما كان يف ذهن ابن ابديس إنشاء شبكة من املدارس م5210احلر واإلشراف عليه عام 

 .1كن املنية مل متهله حىت ينجز كل هذه املشاريعللتعليم العايل وإرسال البعثات إىل اخلارج ل

مت التطرق يف الفصل السابق إىل مبادئ وأهداف اجلمعية وكانت النتيجة ان اجلمعية قد لقد 
إبتعدت عن السياسة وإهتمت ابلدرجة األوىل ابلناحية الدينية والتعليمية واإلجتماعية، ونكمل يف 

 ا أهم إجناز قاده اإلمام عبد احلميد بن ابديس.هذا العنصر التكلم عن اجلمعية إبعتباره

حلركات اجلزائرية املوجودة لقد لعب زمالء عبد احلميد بن ابديس رفقته دورا نشيطا على غرار ا
يف  3، ويذكر الشيخ2يف إنشاء مجعية دينية جتمع مشلهم وتوحد جهودهم ،م5294آنذاك ففكروا منذ 

من جريدة املنتقد: "لو إدحد العلماء على حقهم كما ادحد غريهم على ابطلهم لسعدت  54العدد 
األمة وجنت من بالء كثري"، ويف العدد الثالث من الشهاب اليت خلفت املنتقد بعد توقيفها نقرأ: "أيها 

رط النجاح، السادة العلماء املصلحون املنتشرون ابلقطر اجلزائري إن التعاون أساس التآلف، واإلدحاد ش
فهلموا إىل التعاون واإلدحاد بتأسيس حزب ديين حمض"، مث توالت اإلجتماعات بني بن ابديس 

ء املثقفني العائدين من البلدان ية وأخرى يف سطيف، مث قام إبستدعااترة يف قسنط والبشري اإلبراهيمي
سي، وحممد السعيد الزاهري، والعريب التب العربية الشقيقة أمثال البشري اإلبراهيمي، ومبارك امليلي،

ملزرية والقوانني اجلائرة ومما وحممد خري الدين، والذين إجتمعوا برائسة الشيخ وانقشوا أوضاع البالد ا
 فقوا عليه:ات

                                                           
 .42عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: املرجع السابق، ص - 1
دراسة اترخيية –مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى  عبد الكرمي بوالصفصاف: -2

  .515السابق، ص املرجع، -وإيديولوجية مقارنة
 .10،15عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: املرجع السابق، ص -3
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 إنشاء املدارس احلرة لتعليم اللغة العربية والرتبية اإلسالمية. -5
 اإللتزام إبلقاء دروس الوعظ للمسلمني يف املساجد احلرة. -9
 بة يف الصحف واجملالت وإنشاء النوادي لإلجتماعات وإلقاء اخلطب.الكتا -1
 .1إنشاء فرق الكشافة اإلسالمية -4

تتسع لتشمل  مث ،وقد فكر ابن ابديس يف مشروع أتسيس مجعية ينتظم يف سلكها علماء قسنطينة
وحدثه عن  ،حدى رحالته إىل رأس الوادي بسطيف إجتمع ابلشيخ اإلبراهيميعلماء اجلزائر، ويف إ
ماي 1وهكذا أتسست اجلمعية يوم ، 2وطلب منه أن يضع هلا قانوان أساسيا ،اجلمعية وأهدافها

خري  ويقول الشيخ ،تماع التأسيسيحيث مل حيظر ابن ابديس اإلج ،ابلعاصمة خبطة ابرعة م5215
لينا ابن ابديس انه سوف ال يليب دعوة اإلجتماع والحيضر يومه األول أسر إيف هذا الشأن: " 3الدين

حلضور اإلجتماع العام فيكون بذلك مدعوا الداعيا،  بصفة رمسيةاثنية حىت يقرر اجملتمعون إستدعاءه 
وبذلك يتجنب ماسيكون من رد فعل السلطة الفرنسية، وأصحاب الزوااي ومن يتحرجون من كل 

بن ابديس أهم املناصب احلركة وهكذا أتسست اجلمعية وأخذ املوالون  ،عمل يقوم ابن ابديس"
. 4اإلدارية فيها ونتيجة هذا اإلنتخاب مل ترض اإلدارة اإلستعمارية اليت أرادهتا إدارة طرقية موالية لفرنسا

ت يف اجلزائر كلماننا، العربية لغتنا"، وهنا خلقت وكان شعار اجلمعية: "اإلسالم ديننا، اجلزائر وط
فرنسا مل تبق  جديدة دحمل معاين قيمة يف اللغة العربية وهي: الوطن والشعب واألمة اجلزائرية، لكن

وكانت الفرصة مواتية عندما تصدى الطيب العقيب يف أحد خذت تكيد للجمعية مكتوفة األيدي بل أ
وأدى ذلك إىل  دروسه األسبوعية للهجوم على الطرقيني وكان القامسي والشيخ بن عليوة من احلاضرين

                                                           
 .10،15عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: املرجع السابق، ص ص - 1
  .11حممد الصاحل الصديق: املرجع السابق، ص -2
 .11، 19عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: املرجع السابق، ص ص - 3
  املكان نفسه. -4
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إنفصال شيوخ الطرقية عن اجلمعية وأسسوا مجعية "علماء السنة" وعملت فرنسا على مساعدة هذه 
 .1اجلماعة

وقد أدرك الشيخ بن ابديس ما للصحافة من أمهية يف بناء هنضة اجلزائر وإحياء مقوماهتا، فتوجه 
، مث أسس م5252إليها منذ وقت مبكر من حياته النضالية، فشارك يف أتسيس جريدة "النجاح" سنة 

ل فكرة ذكره الشيخ عن جريدة املنتقد: "برزت جريدة املنتقد دحم وما م5291جريدة "املنتقد" سنة 
اإلصالح الديين بتنزيه اإلسالم عما أحدثه فيه املبتدعون وحرفه اجلاهلون" مضت اجلريدة على خطتها 

أنشأ جريدة  م5291بعد مثاين عشرة عددا، ويف سنة  حىت قامت اإلدارة اإلستعمارية بتعطيلها
وفاة الشيخ بن يل وهي من أشهر اجملالت يف املغرب العريب ومل تتوقف عن الصدور إىل قب ،"الشهاب"
، أي قبل احلرب العاملية الثانية هذه احلرب اليت كان يراها ابن ابديس ال تعين للجزائريني يف 2ابديس

شيء، "الشهاب" كانت مصدر اترخيي وديين من أهم أبواهبا: الباب األول "جمالس التذكري" الذي 
 كان أول من ختم القرآن الكرميانفرد به اإلمام فخصصه لشرح ودحليل آايت من القرآن الكرمي، ف

 .3شرحا يف اجلرائد اجلزائرية

 إسرتاتيجية بن ابديس ومواقفه:

قاد الشيخ بن ابديس معركة الوطن اجلزائري مبهارة ابلغة، فكان جماهدا سياسيا ابملعىن الدقيق 
 هلذه الكلمة، فكانت له إسرتاتيجية ومواقف اجتاه القضااي اليت كانت تقف أمامه:

                                                           
  .551، 554بسام العسيلي: املرجع السابق، ص ص  -1
  .45الزوبري بن رحال: املرجع السابق، ص -2
 -  ه، رغم مشاغله التعليمية 502يف اجلزائر بعد أيب عبد هللا التلمساين يف يعد اثين شخصية ختتم تفسري القرآن الكرمي

والصحفية واإلجتماعية الكبرية، وقد شاءت إرادة املوىل عزوجل أن هتدي الناس ملن يسجل هذا التفسري كتابة نيابة عنه يف أثناء 
 .(11الدرس، وينشره على الناس، أنظر:)حممد هبي الدين سامل: املرجع السابق، ص

 .99م، ص9001، اجلزائر: ANEPمنشورات  عبد احلميد بن ابديس نصوص خمتارة،حممد قرصوا:  -3
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العمل النشيط واملضاد ألهداف السياسة  على تقوم إسرتاتيجية بن ابديس إسرتاتيجية بن ابديس:
والعمل بكل الوسائل من أجل احلفاظ على مقومات الشخصية اجلزائرية بكل أبعادها  ،اإلستعمارية

 الثقافية واحلضارية والروحية، ولكنه مل يتجه إىل السياسة لعدة إعتبارات:

الذي متثل يف اخلطب واإلجتماعات والتظاهرات فقط،  العمل السياسيعدم جدوى  -5
وكان هذا غري جمد يف نظر إبن ابديس ألنه يؤمن أنه ما أخذ ابلقوة ال يسرتد إال ابلقوة، 

 أما السياسة فتعتمد على الشرعية وال تؤمن ابلقوة.
أنفاسه فما  عدم جدوى العمل يف ظل قوانني األندجيينا اليت كانت دحصي على األهلي -9

 ابلك أبفعاله.

 خطط فرنسا ضد الكيان اجلزائريونتيجة لذلك كانت إسرتاتيجية بن ابديس تقوم على إحباط 
وخلصها يف شعاره املشهور: "اإلسالم ديننا والعربية لغتنا واجلزائر وطننا"، وهذا ال يعن أنه مل يشارك يف 

ة على احلفاظ على مقومات الشخصية بل ركز بن ابديس عمله يف البداي ،السياسة ونشاطاهتا
 .1اجلزائرية

وهي وسيلة من وسائل السياسة، كما إختد املؤسسات  ،عمل بن ابديس يف النشاط الصحفي
نستطيع الفصل بني نشاطه العلمي  الرتبوية للتعليم والرتبية، وتكوين القادة وبث الوعي، وهكذا ال

والدليل على ذلك أتسيسه جلمعية العلماء املسلمني  ،والسياسي، فهما متداخالن ومتكامالن
:" وهللا لو وجدت عشرة من عقالء األمة اجلزائرية يوافقونين  م5240اجلزائريني، وهو من قال يف أوائل 

 .2على الثورة ألعلنتها"

 :موقف بن ابديس من السياسة اإلستعمارية 

                                                           
  .15، 92حممد دراجي: املرجع السابق، ص ص  -1
  .19ص السابق،املرجع حممد دراجي:  -2
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خمتلفني، وجه ظاهري وهو الذي إحتل به حل اإلستعمار األرويب ابلبلدان العربية بوجهني   
، والوجه اآلخر ) اإلنتداب والوصاية واحلماية ( هذه البلدان بدعوى دحضريها وترقيتها وتطوير شعوهبا

رغم أن على هذه الشعوب املستعمرة،  الذي متيز ابإلستغالل وكبت احلرايت والتسلط والسيطرة
املتمثلة يف  م5722مبادئ الثورة الفرنسية  وهيمبادئ انلت إعجاب الشعب اجلزائري لفرنسا 

 شعارات احلرية، اإلخاء، واملساواة، ابإلضافة إىل حضارهتا وتطورها.

اليت تكونت هلا هذه الصورة املزدوجة عن فرنسا اإلستعمارية والدميقراطية،  ومن بني الشخصيات
يف الشهاب والبصائر ومواقفه  فالكثري من مقاالته ،والذي يظهر لنا جليا يف كتاابت الشيخ بن ابديس

وإن كان  ،تزخر ابألمثلة عن ذلك، حيث قد فرق دائما بني احلكومة الفرنسية يف ابريس ويف اجلزائر
، وكان ذلك بعد تطور مع تطور احلركة الوطنية، كما موقفه هذا مل يبق اثبتا بل خضع لتطور الزمن

عندها بدأ يشك يف احلكومة الفرنسية وصدقها يف فرض  م5214 جواناملؤمتر اإلسالمي اجلزائري 
  .1سيطرهتا على مستعمري اجلزائر

ومته لإلحتالل ( أخصب املراحل إلبن ابديس ومقام5240 -م5211تعد الفرتة مابني )
الفرنسي ويظهر ذلك يف كتاابته عن قضااي الساعة والوطن والوطنية واحلرية واإلستقالل...، فتغريت 

ومن بني ماكتبه: "رغبتنا هي اإلحتفاظ  ،ن أتكد أن اإلستعمار وجهان لعملة واحدةهلجته بعد أ
مع إحرتامنا التام للسلطة وخضوعنا  بكياننا العريب اإلسالمي، فوق أرض هي أرض آابئنا وأجدادان،

 .2لقوانني البالد"

إذا كان عدوا سئل اإلمام من قبل أحد املعلمني يف جباية أثناء إحتفاهلم ابملولد النبوي، 
لإلحتالل الفرنسي فأجابه قائال: "أحرار فرنسا ال يقولون هذا وال يعتقدونه، أان لست عدوا لفرد من 

                                                           
  .511 ،519، املرجع السابق، ص ص  البيت الباديسي مسرية علم ودين وسياسةعبد العزيز فياليل وآخرون:  -1
 .541، 517املرجع السابق، ص ص الفكر العريب احلديث واملعاصر،عبد الكرمي بوالصفصاف:  - 2
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األفراد، وال حلزب من األحزاب، وال جلنس من األجناس، وال لدولة من الدول،...وإمنا أان عدو للظلم 
 .1ظلوم ولو كان بعيدا غري مسلم"أقاوم الظامل ولو كان قريبا مسلما، وأنصر امل واإلستبداد...

ووصف الروح اإلستعمارية ابحلقد واألطماع واجلشع والتوحش، أما املستعمرون فقطعان من 
الوحوش اليت تعيش على الدماء كالبق والقمل والبعوض، أما الروح اإلنسانية فهي احملبة والرمحة 

اإلنسانية والروح اإلستعمارية يف كل أمة، إننا نفرق جيدا بني الروح والسالم، ويقول يف هذا املعىن: "
فنحن بقدر مانكره هذه ونقاومها، نوايل تلك ونؤيدها"، وعلى هذا املبدأ ظل اإلمام عدوا لإلستعمار 

  .2الفرنسي حيارب ظلمه وطغيانه

 :موقف إبن ابديس من سياسة التجنيس

كان عبد احلميد بن ابديس من أوائل العلماء الذين تطرقوا ملسألة التجنيس، وقد إستغل يف 
أحد أعداد الشهاب للتعليق على كلمة وزير الداخلية الفرنسي للوفد اجلزائري الذين شاركوا يف حفل 

الذي ذكر: " إن عرضتكم لوزارة الداخية هلا معىن خمصوص،  ،م5294إفتتاح مسجد ابريس عام 
وضعية و  هذه القضية حيث أهنا تعترب دار الفرنسيني، وأنتم تعتربون منهم"، ويعلق بن ابديس على

ألهنم مل يكونوا  ،مل تتغري ومل يتمتعوا حبقوق املواطن الفرنسي م5241منذ صدور قانون  اجلزائري املسلم
ويقول  ،لقواننيملزمني بكل الواجبات، وقد رفض ابن ابديس التجنس ابلشكل الذي جاءت به هذه ا

تخلي عن األحوال ، وابلتايل الأن إبمكان اجلزائري املسلم احلصول على كل حقوقه دون التجنيس
يعود بن ابديس يف الثالثينات للتكلم عن  ،الشخصية، وبعد هذا النقاش الذي كان يف العشرينات

لقد : "3نفس القضية مستغال بذلك خيبة أمل املتجنسني وإعرتافهم بفشل سياسة التجنيس فذكر
ابت معلوما ضروراي أن رفض أحكام اإلسالم هو إرتداد عنه، وما كان أكثر الذين فعلوا هذه الفعلة 

                                                           
  .22حممد الصاحل الصديق: املرجع السابق، ص -1
 .22، 22املرجع نفسه: ص ص -2
 .511 ،514، املرجع السابق، ص ص  البيت الباديسي مسرية علم ودين وسياسةعبد العزيز فياليل... وآخرون:  -3
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ى ما أقدموا عليه من رفض اإلسالم، إال ببواعث الرغبة على قلتهم، عاملني هبذه احلقيقة وما أقدموا عل
يف عرض الدنيا، ودواعي الطمع يف نيل احلقوق الفرنسوية، كالفرنسويني احلقيقيني. ولكن هذه الرغبة 
مل تتم، وهذا الطمع مل يتحقق وبقي القوم وايلألسقف معلقني ال من ملة آابئهم وال من ملة آابئهم وال 

ومع ذلك فقد فتح ابن ابديس األبواب أمام املتجنسني للعودة إىل جمتمعهم من امللة األخرى"، 
 .1األصلي ألن اجلزائر يف حاجة إىل كل الطاقات املثقفة يف املستقبل

اهتم بن ابديس ابلواقع التعليمي للفتاة اجلزائرية منذ صغرها، حيث  :موقف ابن ابديس من تعليم املرأة
اجلزائري املثقف حىت ال يقرتن ابألجنبية، وكذا إعتربها مربية األجيال إعتربها بن ابديس قرينة الشاب 

، وهلذا جعل تعليم البنات جمانيا وذلك هبدف واحلارس األول على قيمها الدينية واخللقية والقومية
إعداد املرأة من أجل القيام بدورها يف األزمة اجلزائرية، فخصص بذلك دروسا للنساء يف املسجد 

ها من مساجد قسنطينة وقد عزم الشيخ بن ابديس على إرسال جمموعة من الطالبات األخضر وغري 
الاليت أتتمن دراستهن يف مدرسة مجعية الرتبية والتعليم بقسنطينة إىل مدرسة مجعية دوحة األدب 

 .2السورية

 فاة بن ابديس وآاثره:و 

صمم إبن ابديس منذ أن وطأت أقدامه أرض اجلزائر بعد رحلته إىل املشرق أن حيافظ على  
وطنه ودينه ولغته، وحيارب اإلستعمار الذي إحتل بالده ونشر فيها الفقر واجلوع والقهر وشوه دينها 

 وشوه اترخيها.ابلبدع واخلرافات، وأمات لغتها 

فحاربوه بشدة وكانوا  ،وجودهم ومصاحلهم وأدرك املستعمر الفرنسي خطورة بن ابديس على
له ابملرصاد يف كل عمل يعمله، فمنعوه من إلقاء الدروس واحملاضرات يف العديد من املناسبات، وعاش 

مل يكن املستعمر لوحده حيارب  ،الكثري من رجال مجعيته دحت الرقابة، كما دبروا له املؤامرات الدنيئة
                                                           

 .511، 514، املرجع السابق، ص ص  البيت الباديسي مسرية علم ودين وسياسةعبد العزيز فياليل وآخرون:  - 1
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بل ساعدهم يف ذلك رجال الطرقية الذين حاولوا ختذير الشعب اجلزائري ابخلرافات اليت  ،بن ابديس
فشنت محالت ضد هذه   ،، لكن الصحافة اإلصالحية وخاصة الشهاب كانت هلا ابملرصاد1 نشروها

األابطيل وضد املبتدعني واملضللني، وكتب عنهم جمموعة من العلماء وكان أشدهم عنفا على الطريقة 
ليوية وشيخها كاتب ميضي مقاالته إبسم البيضاوي، فحاول العلويون معرفته لكنهم فشلوا، الع

وهكذا دحرك غيض العلويني فقرروا الفتك اببن  ،ابإلضافة إىل ماكان يكتبه عنهم الشيخ بن ابديس
من  ، وقام املدعو "ميمي حممد الشريف" وهو2فعقدوا إجتماعا يف مستغامن واتفقوا أن يغتالوهابديس 

ر إىل قسنطينة ألداء املهمة وبعد ئرة جمانة والية برج بوعريرج ابلسفقرية بومسعدة، بلدية اجلعافرة دا
أقدم اجلاين  ،م5294 سنةديسمرب  54ويف يوم  ،تتبع الشيخ ومعرفة أوقات دخوله وخروجه من املنزل
وطلب املساعدة، ذا األخري أمسك به لكن ه ،على حماولته واستطاع أن يصيب الشيخ يف رأسه

فعفا عنه  ،فقبض على اجلاين وأىب الشيخ إال أن يكون يف مستوى مايتصف به خلق املسلم الكامل
وصدر يف شأنه احلكم خبمس سنوات سجن رغم أن إبن ابديس ، 3بعد أن منع الناس من الفتك به

أىب إال  لذي دافع عنهقد عفا عنه يف احملكمة، ولكن الزبري بن ابديس احملامي )شقيق املعتدى عليه( ا
 .4أن يعاقب اجلاين على عمله

كان الشيخ زاهدا متقشفا عزوفا عن زخرف احلياة، منقطعا خلدمة العلم والدين والوطن، 
وإذا دعي إىل بعض حمبيه  ،يكون غذاءه من اخلبز واللنب مكتفيا ابلقليل من الطعام وغالبا ما

وأصدقائه يكتفي ابألكل من نوع واحد، وقد ذكر عنه السيد عمرو الشريفي الذي عاصر اإلمام 
وعاشره، أنه يف أحد األايم وهو خارج من جامع سيدي قموش يريد شراء بعض اللنب فرآها عمرو 

لشيخ ورد عليه: "أال تعلم الشريفي فرصة إلكرامه فأخد له صحنا من اللحم املختار املشوي، فغضب ا

                                                           
  .551، 559حممد الصاحل الصديق: املرجع السابق، ص ص -1
  .11، 19ص صعبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان: املرجع السابق،  -2
  .552حممد الصاحل الصديق: املرجع السابق، ص -3
  .11ملرجع السابق، صاعبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان:  -4
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ابن ابديس، وأن أنواعا خمتلفة من الطعام الشهي تعد كل يوم يف بيته،...ولكن  أنين إبن املصطفى
 .1ضمريي ال يسمح يل بذلك وطلبيت يسيغون اخلبز ابلزيت"

وبعد جهاد مستميت حيركه اإلميان، آن األوان للجسم املنهوك أن يسرتيح، فكان أن نزل به 
ومل حيرم تالمذته من الدروس، ولكنه اضطر إىل تركها وملزمة الفراش  ،بدايةلذي قاومه يف ااملرض ال

يردده وهو يف آخر أايمه قول  اقبل وفاته بثالثة أايم، ومل يكن يف حسبان أحد أهنا النهاية، وكان مم
سالته ، وكان آخر ماخطه بيده ر أيوب عليه السالم: "رب أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني"

 . 2لصديقه البشري اإلبراهيمي يف منفاه يف آفلو

، وقد ذكر عبد احلق بن م5240 أفريل 54تويف عبد احلميد بن ابديس مساء يوم الثالاثء 
كما ذكر البعض أنه دس له من طرف مام بن ابديس انفيا وفاته ابلسم،  ابديس سبب وفاة اإل

الثورة على فرنسا، وإمنا مات ميتة طبيعية، حيث  اإلستعمار الفرنسي بعد أن صرح أنه يريد إعالن 
تهي إال يف كان حنيف اجلسم ومل يعطي لنفسه قسطا من الراحة، فيومه يبدأ مع صالة الصبح وال ين

ساعة متأخرة من الليل، وهذا ملدة مخس وعشرين سنة قضاها أبايمها ولياليها يف التدريس والتفسري 
فاإلرهاق والتعب والزهد يف احلياة، وثقل املسؤولية اليت كان  وإلقاء احملاضرات واخلطب والصحافة،

 .3حيسها اجتاه األمة اجلزائرية هي السبب املباشر لوفاته

وكانت الفاجعة أليمة أدمعت هلا العيون، وشيعت جنازته يف موكب رهيب حشدت له آالف 
، أما اإلستعمار الفرنسي 4خريةمن أبناء هذا الوطن الذين توافدوا من خمتلف األقطار إللقاء النظرة األ

فشعر ابلراحة واإلطمئنان والدليل على ذلك ماقاله أحد الغالة:" إن موت إبن ابديس أهم عندان من  

                                                           
 .524، 521حممد الصاحل الصديق: املرجع السابق، ص ص  -1
  .900، 522املرجع نفسه: ص ص -2
  .595الزوبري بن رحال: املرجع السابق، ص -3
 .905الصديق: املرجع السابق: صحممد الصاحل - 4
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دحت اإلقامة اجلربية يف بيته يف قسنطينة  ، ويف أحد املراجع أنه كان1كسب احلرب القائمة ضد أملانيا"
احلرب العاملية الثانية، وقد دفن يف روضة العائلة  بعد أن رفض تلبية طلب فرنسا يف مساندهتا يف

وقام بتأبينه رفيقاه يف اجلهاد العلمي: الشيخ مبارك امليلي،  ،الباديسية يف ساحة الشهداء بقسنطينة
 .  2والشهيد العريب التبسي، وكذلك حممد الصاحل بن جلول

فلة ابألعمال تويف ابن ابديس وعمره مخسون سنة وأربعة أشهر لكن حياته كانت حا
الصحف الوطنية واإلجنازات، ومعظم آاثره تلك اليت نشرها يف الصحافة سواءا اليت ظهرت يف بعض 

فته املستقلة لسان احلركة اإلصالحية اليت قادها ومنها: الشهاب والبصائر،  يحواإلصالحية، أو بص
س لتفسري القرآن الكرمي  كما وسع ابن ابديس دائرة نشاطه التعليمي خماطبا الشعب اجلزائري يف درو 

والذي كتبه تلميذاه حممد الصاحل وتوفيق حممد وطبعا الكتاب  واليت مجعت يف كتاب "جمالس التذكري"
ستعمار الفرنسي فكفاحه املتواصل ضد اإل ،، أما يف جمال الكتابة والتأليفم5242ونشراه يف سنة 

و" العقائد  ،ية يف آداب الدعوة"حال دون ذلك وإن صدر له بعض الكتيبات ابسم "الدرر الغال
فضال عن دحقيق وتقدمي لكتاب اإلمام أيب بكر  ،و"مبادئ األصول" ،اإلسالمية على منهج السلف"

 .م5292"العواصم والقواصم" وطبعه يف جزئني على نفقته اخلاصة عام  حممد بن العريب

ألعمال وجمهودات الفقيد تكرميا أفريل بعد اإلستقالل كيوم علم  54بقت اجلزائر دحتفل بيوم 
 العلمية يف سبيل دحرير اجلزائر من املغتصب.

  املبحث الثاين :

 التكوين اإلجتماعي والثقايف والوطين ملصايل احلاج

                                                           
 .590بري بن رحال: املرجع السابق، صو الز  -1
 .559، 555دار النفيس: املرجع السابق، ص ص  -2
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لإلجتاه الثوري يف اتريخ احلركة الوطنية اجلزائرية يرون يف جنم مشال إفريقيا أول ممثل  اكان مؤرخو  
حيث طالب ألول مرة ابإلستقالل التام  ،م5297وخاصة منذ سنة  ،األحزاب السياسية اجلزائرية

للرئيس األمريكي ويلسون  االيت قدمهسل، ولكن عريضة األمري خالد اهلامشيللجزائر يف مؤمتر بروك
، مما ميكن الوصول إليه أن اإلجتاه واليت تطالب مبنح اجلزائر حق تقرير املصري ،م5252سنة 

الذي أسس كما سبق الذكر يف شهر  ،ايثال رمسيا حبزب جنم مشال إفريقاإلستقاليل والثوري كان مم
أحد التونسيني املغرتبني املدعو الشاذيل خري  ، واليت كانت قيادته األوىل على يدم5294فيفري سنة 

وكان يشاركه فيها السيد حاج علي عبد القادر غري ان هذا األخري كان منشغال ابلتجارة فخلفه  ،هللا
 .1السيد مصايل احلاج

والبيئة اليت ترعرع فيها واليت  ،وهلذا سنقوم يف هذا املبحث مبعرفة مسار حياة مصايل احلاج  
حث هي: كيف كانت حياة سامهت بشكل واضح يف إجتاهه اإلستقاليل الثوري، أما إشكالية املب

 مصايل احلاج؟ وماهي أهم العوامل اإلجتماعية والثقافية والوطنية اليت سامهت يف بناء شخصيته؟.

 

 

 مولد مصايل احلاج ونشأته:

اآلن  بدار قادري ابلدرب الفوقي هنج ابب اجلياد م5222ماي  54ولد مصايل احلاج يوم  
بن سي بوزاين مبصلي، وهو مسجل يف ، وهو حجي ولد أمحد بن حجي 1عمالة وهران بتلمسان

                                                           
-( نشرت هذه العريضة ألول مرة من قبل األستاذ آجرونAgeron سنة )م وعرهبا األستاذ املرحوم أبو القاسم سعدهللا 5220

  .(1م . أنظر:) يوسف مناصرية:املرجع السابق، ص5225ودعمها بواثئق أخرى جديدة عام 
  .75، 1املرجع نفسه، ص ص -1
-  املصدر السابق،  ذكراييت مع مشاهري الكفاح،م ، أنظر:) حممد قنانش: 5222ماي  57يذكر حممد قنانش أنه ولد يف
 .(2ص
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، ويقول مصايل: "كنا يف 3، وأمه فاطمة ساري علي حاج الدين2الشجرة العائلية لبلدية تلمسان
طفالن وأربع بنات، وكان األكربان بنت وطفل أكرب مين بكثري، كاان مثرة الزواج العائلة ستة أوالد: 
رأة مل تكن سوى خاليت )الزوجة األوىل ألب مصايل احلاج ماتت وهي نفساء عند ماألول أليب من إ

والدة أختب خرية(، كنا كلنا نسكن حي ابب اجلياد يف منزل هو ملك جلديت، ماما بن قلفاط 
، يعين بلوغ سن العشرين أين بدأت فيه م5252وترعرعت يف هذا احلي وعشت فيه إىل غاية سنة 

 .4اإلعتماد على نفسي"

أما والده فكان يسكن بضريح الشيخ عبد القادر اجلياليل الذي كان قيما عليه من سنة 
عن عمر يناهز  م5212، بعد ماكان فالحا صغريا يف قرية "الصفصيف" تويف الوالد يف مارس م5299

ملدينة املائة سنة، وقد كان يردد على مسامعنا حينما نسأله عن مولده أبنه ولد وقت دخول الفرنسيني 
 .5تلمسان

يذكر مصايل احلاج يف مذكراته أنه ابستثنائه وأخته الصغرية زليخة فإن مجيع إخوته قد تزوجوا 
خالل السنوات اليت سبقت احلرب العاملية األوىل، وقد مسحت هلم هذه الزجيات من عقد دحالفات 

 .6جديدة ورابطات عائلية جديدة

                                                                                                                                                                                     
-  "وحي "مصطفى"هذه األحياء كانت مداخلها حومة ابب اجلياد وتضم حي "الرحيبة" وحي "سيدي الوزان" وعرصة "ديدو

 خمتلفة ولكن سطوحها متقاربة ومتشابكة.أنظر:) املكان نفسه.(
-  :معجم وتقول بعض املراجع أنه ولد ببلدة مغنية من أحواز تلمسان غرب اجلزائر، أنظر:) عبد الكرمي بوالصفصاف وآخرون

 .(154، املرجع السابق، ص9ج أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين،
  .70املصدر السابق، ص م(،9191-م9191جنم الشمال اإلفريقي )حممد قنانش، حمفوظ قداش:  -1
 .2املصدر السابق، ص ذكراييت مع مشاهري الكفاح،حممد قنانش:  -2
 .552املرجع السابق، ص حزب الشعب اجلزائري،أمحد اخلطيب:  -3
، ANEPمنشورات ترمجة: حممد املعراجي، ،  م9198 -م9818مصايل احلاج مذكرات : بن ايمني سطوره-4

 .2م، ص9007اجلزائر:
  .2املصدر السابق، ص ذكراييت مع مشاهري الكفاح،حممد قنانش:  -5
  .2السابق، ص صدر: املبن ايمني سطوره -6
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، ويف السابعة من 1أحزاب من القرآن الكرميدخل الكتاب جبامع سيدي الوزان وحفظ عدة 
مهدي" لتعليمه ( الكائنة يف حي "صهريج Descieuxعمره أدخله أبوه مدرسة "ديسيو" )

، حيث  3ضطر ملغادرهتا يف سن مبكرة، درس منذ صغره اتريخ اجلزائر وجغرافيتهاإ، لكنه 2الفرنسية
أبناء فكان يعده كإبنه فقدم له املكتبة كان يرتدد يف صغره على طبيب أسنان أرويب مل يكن لديه 

 .4الثورية اليت كانت حبوزته ليطالعها وحيدثه عن احلركات الثورية يف العامل

، م5252مارس مهنة احلالقة واإلسكافية "حًذاء" ، إلتحق ابخلدمة العسكرية يف هناية شتاء 
هناء خدمته العسكرية عاد إىل رحل إىل فرنسا على منت ابخرة "سيدي ابراهيم" يف شهر أفريل، وبعد إ

يف حيث طلب منه والده أن يشتغل  ،مسقط رأسه فتوالت عليه العروض من طرف والده وأصدقائه
أما أصدقاؤه قد  ،أرض الصفصاف وأن يساعده يف خدمة ضريح سيدي بومدين شعيب أبو الغو 

 91حثوه على الزواج واإلستقرار، لكنه غادر إىل فرنسا مرة أخرى ووصل إىل ابريس يف يوم 
نتظمت حياته وسط اجلالية التونسية واملغربية واألفارقة وجالية اهلند الصينية، ، وهنا ام5291أكتوبر

عا للقبعات، ويف سنة يف مصنع النسيج مث يف مؤسسة لصهر املعادن، مث أصبح ابئوهناك اشتغل 
مث مارس مهنة اتجر متجول لبيع اجلوارب يف األسواق، إخنرط يف  ،عمل يف الفنادق الكربى م5291

، مث حزب الشعب سنة م5297احلزب الشيوعي مث ترأس جنم مشال إفريقا بعد مؤمتر بروكسل سنة 
 .5، مث حركة إنتصار احلرايت الدميقراطيةم5217

                                                           
  .70، املصدر السابق، ص م9191-م9191النجم الشمال اإلفريقيحممد قنانش، حمفوظ قداش: -1
  .552، املرجع السابق، صحزب الشعب اجلزائريأمحد اخلطيب:  -2
 .154، املرجع السابق، ص9ج معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين،عبد الكرمي بوالصفصاف وآخرون: -3
   .70، املصدر السابق، ص م9191-م9191النجم الشمال اإلفريقيحممد قنانش، حمفوظ قداش:  -4
، املرجع السابق، ص 9ج معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين،عبد الكرمي بوالصفصاف وآخرون:  -5
  .152، 157ص
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عال يف احلركة الوطنية ويف اإلجتاه الثوري اإلستقاليل حىت لقب ب كان ملصايل احلاج دور ف
 "والد احلركة الوطنية".

 التكوين اإلجتماعي ملصايل احلاج:

تلعب األسرة دورا كبريا يف التأثري على شخصية القادة السياسيني، وهذا ماكان ابلنسبة  
 ملصايل احلاج وبقية الزعماء.

تعمل يف الفالحة يف قطعة أرض صغرية ال تفي  أسرة فقريةأما أسرة مصايل احلاج فكانت 
، 1أصبح يعمل مقدما يف ضريح سيدي عبد القادر اجلياليل ،حباجاهتم، وبعد احلرب العاملية األوىل

إن تزويج أخي وأخوايت متيز إبحتفاالت متواضعة، لكنه ويقول مصايل احلاج عن والده يف مذكراته: "
يواجه املصاريف وحده وكان يف هذه الفرتة قد تقدم يف السن. ومل يعد تكلف كثريا أليب النه كان 

قادرا على األعمال الشاقة اليت كان يقوم هبا يف احلقل...، كان أيب تلمسانيا قدميا منذ عدة أجيال 
وهلذا كان السكان حيبونه يف مدينتنا، وعليه فقد متت  ،وكان عامال بسيطا يف األرض يعيش يف عزلة

صار مقدما يف ضريح سيدي عبد القادر اجلياليل.ومل يكن هلذا املنصب راتب شهري وكان مساعدته ف
 .2صاحبه يعيش على اهلدااي العينية والنقدية لرواد سيدي عبد القادر اجلياليل"

كان مصايل احلاج يقضي عطلة الصيف يف قطعة أرض يف الريف تدعى "الصفصاف" كان 
أمهها عائلة املمشاوي، وقد أتثر مصايل كثريا يف صغره مبا  قرهبم أهلها ميلكوهنا شراكة مع عائالت ت

كان يرويه والده عن هذه األراضي اجملاورة للصفصاف، فوكان يشري إىل األراضي اجملاورة اليت هي 
ملك للمعمرين حيث يقول: "هذه األراضي كانت مجيعها للجزائريني وقد اغتصبت منهم، وحنن اآلن 

                                                           
   .70، املصدر السابق، ص م9191-م9191النجم الشمال اإلفريقيحممد قنانش، حمفوظ قداش:  -1
 .50، 2السابق، ص ص: املرجع بن ايمني سطوره-2
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ن الكولون حياصروننا من كل جانب، ولكن هللا لن جيعلهم جيردوننا من قطعة مهددون بنفس املصري أل
 .1أرضنا الصغرية هذه"

 تلك األايم الصيفية اليت كان ميضيها مع عائلته وأقرابئهعن ويذكر مصايل احلاج يف مذكراته 
بة له سبب الفرحة الكبرية، فتلتف العائلة حول األب الذي يعترب أكربهم سنا أثناء واليت كانت ابلنس
إىل جملس عائلي بدون جدول أعمال، ابإلضافة إىل إجتماعهم حول عبد القادر الوجبتان فتتحول 

الذي متتع بنفوذ كبري يف عائلتنا وهو صانع عرابت متدين جدا كان يكلمنا عن مجال ، املمشاوي
، ورغم صغر 2إلسالم بعد وجبة املساء، وحيدثنا عما حيد  يف املدينة ويف املغرب ويف العاملوعظمة ا

وبقي يتذكر تلك الكلمات سن مصايل احلاج لكنه تذكر هذه اإلجتماعات العائلية اليت أثرت فيه 
ا هنا اليت رسخت يف ذهنه: اإلسالم، هللا، مكة، سيدان حممد عليه الصالة والسالم، الشام ويقصد هب

 .3دمشق، ابإلضافة إىل رجال تلمسان الصاحلني

كما ذكر فيما سبق أهنا الزوجة الثانية فكانت تنتمي إىل عائلة فيها سبع بنات وأبوها أما األم  
قاضيا وابعتبار هذه الوضعية املتواضعة فإن أوالده مل يكونوا بؤساء، ولكن املساعدة اليت كان يوفرها 

 .4هلم انتهت بوفاته

وصهره "عبد القادر املمشاوي" ووالده وعمه كانوا ميتهنون يف  األخ األكرب ملصايل احلاجأما 
يهم الفالحة يف  يف اخلريف، وكل ما للبادية يف الصيف وأعواد احلر بعض األحيان صنع براميل املاء 

نة من لوح ابقي السنة، وكان أخوه الغوثي شريكا لعمه الغوثي يف صنع القبيبات لشرب املاء يف املدي

                                                           
  .552، 552املرجع السابق، ص ص:  حزب الشعب اجلزائري،أمحد اخلطيب:  -1
 -  :ذكراييت مع مشاهري الكفاح،وهو صهر مصايل ومقدم الطريقة الدرقاوية املنتسبة للشيخ احلاج بن يلس، أنظر:)حممد قنانش 

 .(50، 2املرجع السابق، ص ص:
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الرائحة الطيبة، وبعد وفاة والده خلفه على ضريح الشيخ عبد القادر اجلياليل وعاش إىل  ذوالعرعار 
 .1سنوات الثمانني

فالغرفة اليت كان يسكنها مع  ،كانت حياة مصايل احلاج يف صغره حياة معاانة وفقر وعذاب
كانت قد ابعتها قبل وفاهتا، فانتقل   ،يف تلمسان اضطروا إىل تركها ألن جدته )ماما بن قلفاط(أهله 

حيث قدم هلم مسكنا صغريا، ولكنهم عادوا  ،والده للعمل يف مزرعة أحد املعمرين خارج تلمسان
 .2اثنية إىل الرحيبة مبساعدة أهل والدته، وكان والده آنذاك يعمل يف النقليات بني احلنااي والرمشي

يزال صغريا فعمل صيب حالق مث يف  ل وهو مايف هذه األثناء كان ينتقل مصايل احلاج للعم
 من تلمسان كم50انفصل عن أهله يف سن العاشرة ليعمل بقاال يف بلدة تقع على بعد  ،3اإلسكافية
، مث عاد إليها يف إحدى املناسبات الدينية وعمل مبصنع التبغ يلصق الطوابع على العلب يف احلنااي

حيس بقيمة بدأ وهذا املصنع خيص "آل سوراينو" ميضي فيه مدة عام وهنا  4والسجائر واألكياس
 .5العمل اجلماعي

مت تعيينه و  ،نتقاله إىل فرنسا من أجل التجنيد اإلجباري أحلق ابلفيلق العشرين بوهرانوقبل ا
كان   ، وهو متجه إىل فرنسا كان حيس إبجحاف العامل والناس احمليطني رغم أنهيف املقتصدية العسكرية

يف  7، ويذكر مصايل احلاج6وكان عمره آنذاك مل يتجاوز العشرين ،متحمس ملعرفة اجملتمع الفرنسي
مذكراته: "إن الذهاب إىل فرنسا الذي كان كل الناس يتحدثون عنه بدون إنقطاع كان ال خييفين،  

يف حيايت ويف ن أبقى كانت ختشى أن تفقدين، كنت أريد أ  اليتكان يسوؤين من اجل ختوفات عائليت 

                                                           
  .50املصدر السابق، ص ذكراييت مع مشاهري الكفاح،حممد قنانش:  -1
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عالقايت مع أمثايل يف اتفاق اتم مع املبادئ اإلسالمية اليت كانت ابلنسبة يل شيئا مقدسا، لكن ال 
شيئ مينعين من أن أشعر براحيت، فقد الحظت أن الناس الذين أعيش معهم يف الثكنة يكنون يل 

والسماع والفهم، كنت أفكر اإلحرتام والتقدير واحملبة، كنت أحب احلياة، كنت أحب القراءة والتعلم 
أبن احلياة ستعجبين يف فرنسا، كنت أهتيأ أن أكتشف الكثري من األشياء وأن أستول على حمبات 

وبعد إهنائه للخدمة العسكرية عاد إىل تلمسان ومالبث أن عاد إىل فرنسا مرة أخرى وهذه  جديدة"،
 .1ئعا متجوالاملرة من أجل العمل، حيث عمل يف شركة "رونو" للسيارات مث اب

ميكن قوله أن مصايل احلاج عاش كغريه من اجلزائريني حياة الكفاف يف أوضاع الشقاء،  وما
 .2وهذا جعله يتصل ابلطبقات العاملة الفرنسية وحيتك هبا

كل هذه املهن سامهت يف التكوين اإلجتماعي ملصايل احلاج حيث تعلم العمل يف اإلطار 
ملتجول يف فرنسا جعلته حيتك ابجملتمع الفرنسي بكل طبقاته من جهة اجلماعي، كما أن مهنة البائع ا

كان له الوقت الكايف فيما بعد ألداء عمله الساسي واإلتصال مبختلف شرائح   ،ومن جهة أخرى
 اجلالية اجلزائرية يف فرنسا.

إتصل مصايل احلاج يف فرنسا بطبيب أسنان كان يعرفة والذي قام بتعريفه على عائالت أخرى  
وعذبوا ألجلها ومن  ،انت جتمعهم "كومونة" ابريس وأفكاره الثورية الذين شارك فيها أجدادهمك

بينهم تعرف على املرأة اليت ستقاسم معه حياته وقد كانت له خري عون وشجعته يف أايمه األوىل ويف 
 .3ظروفه العصيبة اليت كانت جتتاحه

الصغرى زليخة فقرر الذهاب إىل فرنسا، وجد مصايل نفسه وحيدا بعد وفاة أمه مث زواج أخته 
يف ابريس،  م5291وكان ينوي اإلنتقال من هناك إىل سوراي، وابلفعل وجد نفسه يف شهر أكتوبر 
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"إميلي بيسكان"  ـالتقى ب ،وهناك أثناء إحدى زايرته للسيدة "كواتو" اليت كانت تعطف عليه مثل أمه
(Emilie Basquants واليت أصبحت فيما بعد ) زوجته وأم لولديه: علي وجانينة، ورفيقة نضاله

 .1الطويل

فيمكن أن نتحد  عن أتثري أمه اليت كان يتكلم عنها بكل فخر  املرأة يف حياته أما دور
، أما زوجته م5299وإعتزاز وحب وإجالل، واليت توفيت بعد رجوعه من اخلدمة العسكرية سنة 

احلدود األملانية الفرنسية، واليت ساندته وتقامست معه فكانت تنتمي إىل عائلة عمالية جاءت من 
فكانت تقوم بدور الوسيط بني املناضلني وبينه حني يكون يف السجن أو املنفى  ،األحزان قبل األفراح

أو اإلبعاد، لقد أقامت السيدة مصايل يف تلمسان مدة تسعة أشهر وقامت بدورها السياسي على 
ماكان حيد  بني الفاشية والنازية  ،الدولية من الصحف خاصةاكمل وجه فكانت تتبع األحدا  

من جهة واحلرب األهلية إبسبانيا كل هذا كان ينذر إبجنار قريب، أما دورها اإلجتماعي فكان 
 . 2إبتصاهلا بعائالت املناضلني ومساعدهتم على تبين األساليب احلديثة يف تربية أبنائهم

مثل إجتماع وفد املؤمتر اإلسالمي اجلزائري أثناء كما وقفت معه يف خمتلف اإلجتماعات 
زايرته لتلمسان، وكان من املفروض أن حيضر مصايل نفسه ولكنه تعطل يف املواصالت، وذهبت يف 
غياب زوجها إىل سيدي بلعباس لتعيني املناضلني ألخذ الكلمة وانتقاد املؤمتر فيما خيص إحلاق اجلزائر 

رية اتمة كما اعتادت على ذلك يف فرنسا دون أي تردد، كما بفرنسا، فكانت متارس السياسة حب
ليت صنعته بنفسها يف اختت العلم الوطين  م5214جويلية  54ظهرت جبانب زوجها يف مظاهرات 

 .3فرنسا، كما كانت نعم العون ملصايل ورفاقه يف السجن

حزب الشعب، إال أهنا   ال إىلو حزيب معني ومل تنضم إىل النجم  مل تكن زوجته ذات مشرب
كانت تقوم أبعمال حزبية هامة حيث أنفقت من ماهلا على جريدة األمة اليت أصدرها النجم، أما 
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، بعد عودته من منفاه يف م5244فيقول أنه بدأ منذ عام  ،عن اخلالف الذي دب بينها وبني مصايل
سبب نشاط مصايل الذي تزايد الربازافيل حيث كانت تريد أن دحيا حياة هادئة وكان ذلك مستحيال ب

 .1يف تلك اآلونة

كانت أسرة مصايل احلاج وأسرته واغرتابه يف فرنسا وزواجه من إمييلي من األسباب اليت أثرت  
على تكوينه اإلجتماعي وشخصيته املطالبة ابإلستقالل لبالده وتبنيه فكرة التحرر اليت اندى هبا منذ 

 بداايته األوىل يف حياته السياسية.

 ملصايل احلاج:والوطين التكوين الثقايف 

ذكران يف الفصول السابقة أن مناضلي التيار اإلستقاليل مل يكونوا من كبار النخبة املثقفة يف   
 اجلزائر وسنتطرق إىل منوذج مصايل احلاج ابعتباره القائد األول هلذا التيار.

 

 تعليمه:

، رغم أن أمه كانت تريده جبامع سيدي الوزان وقد ذكر أنه التحق كباقي األطفال إىل الكتاب
أن يتعلم إحدى احلرف اليت تنفعه يف حياته كباقي التلمسانيني، ولكن أبوه هو الذي دفعه إىل 

يف مذكراته: "...ويف تلمسان هناك أربع أومخس مساجد مفتوحة على مدار  3، ويذكر مصايل2التعليم
يستعمل كمدرسة لألطفال..." حيث مسجد صغري السنة للمؤمنني، أضف إىل هذا أن كل حي فيه 

 يذكر أن اجملتمع التلمساين معروف بتدينه وأتثره ابملبادئ اإلسالمية كما يسري حياة كل مسلم.
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م 5259كما كان يرتدد على زاوية الشيخ الشيخ بن يلس الذي هاجر إىل سوراي يف عام 
، ويذكر مصايل 1عصرية تعتمد على التعليموخلفه الشيخ بن عودة برصايل، وكانت الزاوية الدرقاوية 

ولعبت دورا هاما يف تلمسان  ،أن مهمة هذه الطرق متثلت يف إرشاد املؤمنني يف ممارستهم اإلسالمية
اليت تنتمي إليها أغلب عائلة مصايل وهلذا أسست الزاوية  ،منها القادرية والتيجانية والطيبية والدرقاوية

قائدها، لقد كانت عائلة مصايل   احلاج، مث أصبح الشيخ بن يلسيف تلمسان يف فرتة ميالد اهلربية
فرتىب على مبادئها وحافظ طوال حياته على يف ذلك عائلة أمه  كلها تنتمي إىل الطريقة الدرقاوية مبا

ربة املنكر ذكرايت ممتازة عن هذه الرتبية وعن الفلسفة البسيطة للطريقة اليت مفادها أنه ينبغي حما
، وقد ساعده ذلك على مواجهة كل الصعوابت اليت اعرتضته خالل حياته والدفاع عن اخلري

كان يتكلم عنها يف سجنه خاصة الطريقة الدرقاوية اليت عاش معهم فرتة من  ، وكثريا ما2النضالية
لى التضامن بني عمره يف حمبة وإخاء ومودة، فيذكر أن هذه الطريقة وغريها هلا تربية دينية قائمة ع

الطبقات الغنية واألخرى الفقرية، فقاموا برتبية أجيال من املؤمنني العاملني ويشبههم ابألحزاب العمالية 
الذين ال حييدون عن مبادئهم ويقول عنهم: "إن الزاوية كانت مرحلة بني القبلية املتأخرة والنضام 

مبنية على حمبة هللا وحمبة خلقه والفناء يف حمبته، السياسي اجلديد وال ميكن اإلستغناء عنها، إن الزاوية 
     3وهذه اخلصلة اليت هي احملبة هي اليت تنقصنا اآلن"

، 4التحق مبدرسة فرنسية على الرغم من والدته اليت أرادت أن يكمل تعليمه ابللغة العربية
الفرنسيني وبني عائلته وكانت حجج والده يف إرساله إىل املدرسة الفرنسية كي يكون ترمجاان بني 

                                                           
 .70ص املصدر السابق، م،9191-م9191جنم الشمال اإلفريقيحممد قنانش، حمفوظ قداش:  - 1
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عني هلذا مل تستطع اإلدارة الفرنسية اإلمساك به، هذه الطريقة رأت النور يف منطقة بين سناسنعلى احلدود اجلزائرية املغربية، وقد 
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وللدفاع عن نفسه، كما أن دراسته الفرنسية ستجعل فرصه يف العمل أكرب من دراسته للغة العربية 
وتبقى اللغة العربية هي لغته األصلية اليت لن يتخلى عنها أبدا، كان هذا النقاش بني الزوجني حول 

، ج والذي أثر كثريا يف نفسه وشخصيتهمستقبل إبنهما الشيء الذي جعله يرسخ يف ذاكرة الطفل احلا 
، عاوده احلنني إىل املدرسة 1وبعد دراسته ملدة عامني توقف نتيجة تغيباته املتكررة وعمل يف عدة مهن

فعاد إليها مثقال ابلسنوات اليت ابتعد هبا عن التعليم، حماوال بذلك دحصيل مافاته رغبة منه يف احلصول 
، فشل يف احلصول عليها لضعفه يف مادة احلساب م5254 سنة على الشهادة اإلبتدائية ولكنه يف

وعلى مايبدو أنه أتثر يف مرحلته اإلبتدائية مبعلمه املدعو"حممد أبو عياد" الذي كان حيد  تالمذته 
عن رحالته إىل فرنسا وعن مشاهداته يف اخلارج وكان دائما حيثهم على العمل املنظم، وكان يردد على 

 .2من مل يكن منظما سيصبح حتما خادما للمنظم"لتالية: "مسامعهم العبارة ا

تخلى عن حب املعرفة حماوال أخذ خمتلف الثقافات فبمجرد وصوله إىل فرنسا أصبح يرتدد يلكنه مل 
على مسرح "بوردو"، فأعجب ابلفن املسرحي واكتشف يف نفسه حب للمسرحيات الرتاجيدية واهلزلية 

كثري املطالعة، مث قرر تسجيل نفسه يف جامعة "بوردو" كمستمع حر وأعجب ابلثقافة الفرنسية فأصبح  
، 3كي يتسىن له تعلم اللغة العربية، فكان يرتدد دائما لسماع هذه احملاضرات وكان عمره عشرون عاما

فطالع كتاب "إثنان  وبعد رجوعه من اخلدمة العسكرية زاد يف مطالعته بتاريخ العرب واملسلمني
وكتاب "حضارة العرب يف  ،(Léon Rochesإلسالم" للمؤلف ليون روشي )وثالثون عاما عرب ا

وانضم إىل مجعية أصدقاء الكتاب حيث تعلم  ،(Gustave Le Bonإسبانيا" جلوستاف لوبون )
 .4أصول الكالم واخلطابة

                                                           
 .99، 90السابق، ص ص: املصدر بن ايمني سطوره - 1
  .590املرجع السابق، ص حزب الشعب اجلزائري،أمحد اخلطيب:  -2
  .157،املرجع السابق، ص9ج معجم األعالم يف القرنني التاسع عشر والعشرين،عبد الكرمي بوالصفصاف...وآخرون:  -3
 .595املرجع السابق، ص حزب الشعب اجلزائري،أمحد اخلطيب:  - 4
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 كان مصايل يشتكي من دروس اللغة العربية اليت كان يتلقاها مع مفدي زكرايء واملبنية على
وذكر حملمد قنانش رغبته يف التعلم بطريقة أسهل من ذلك فساعده هذا األخري بطريقة القراءة النحو 

وشرح املعاين واستنتاج األفكار األساسية للنصوص، ويذكر حممد قنانش عن أايم السجن وكيف كان 
عض حيث يبدأ النقاش يف أمور السياسة لينتقلوا إىل الفكاهة مث إىل ب ،السمر يف أوقات العشاء

األغاين الشعبية واألندلسية، وأما عن الكتب والكتاب فكان يسرد ماقرأه فيتحد  عن تولستوي) 
Tolestoy )( وموريس بوريسMoriss Toriss( وهنري بوردو )Henri Bordeaux وكان )

 .1يستدل يف أحاديثه بشخصياهتم

 التكوين السياسي ملصايل احلاج:

العاملية األوىل يعيش يف ضيق إقصادي وإجتماعي، وقد كان اجملتمع اجلزائري، بعد احلرب   
أسكت صوت األمري خالد الذي كان ينتظر منه الكثري ونفي إىل سوراي مأسوفا عليه، ومل يبق إال 

بصيص أمل كان أييت من الريف املغريب، ومن زعيمه عبد الكرمي اخلطايب قبل أن تتكالب عليه إسبانيا 
ثورة لر ميول مصايل احلاج السياسي الطي اندى منذ الوهلة األوىل ابوفرنسا لتحطيمه ونفيه، هنا ظه
 .2ضد النضام اإلستعماري املستبد

 أتثري اهلجرة على مصايل احلاج:

خاصة وأن تلمسان كانت مقر  ،أثرت اهلجرة إىل فرنسا يف املسار السياسي ملصايل احلاج
ضد اخلدمة العسكرية للمسلمني حيث شارك مصايل يف مظاهرة ، 3م5255اهلجرة الكربى لعام 

شاركني من اجلامع الكبري إىل ففوجىء ابلعزم الذي كان حيرك امل ،األهايل وعمره ثالثة عشرة سنة
النيابة العامة، مث استمع خلطاب "جلول شليب" الذي دعا التلمسانيني للهجرة إىل البلدان اإلسالمية، 

                                                           
  .19املصدر السابق، ص ذكراييت مع مشاهري الكفاح،حممد قنانش:  -1
 .55املصدر نفسه، ص  -2
 .14جوان غليسيب: املصدر السابق، ص -3
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أول ، وكان مصايل احلاج ة الصوفية اليت ينتمي إليهاوممن اتبع رأيه الشيخ "حممد بن يلس" شيخ الطريق
جيري يف هذه  عا على ماطلوكان م، 1م5252ذلك يف أفريل و  إفرتاق له عن وطنه هو أثناء جتنيده

، هذا ماكان يسمعه ة: "احلرب من أجل احلق واحلضارة"الدعائي واليت من أجلها بعثت املقولة ،احلرب
أما السكان فرأوا وجوب اغتنام الفرصة للثورة واسرتجاع احلرية،  ،من جانب اإلدارة اإلستعمارية

فكان مصايل جيتمع ابلشبان يف الزاوية ويسرد  ،2ا هي مركز اإلهتمام ابلنسبة للجزائرينيوبقيت تركي
عليهم أحدا  العمليات احلربية وخصوصا مايتعلق ابلدولة العثمانية مث قيام مصطفى كمال وكان 

، أما ماحد  أثناء الثورة الروسية فق التجأ مصايل احلاج إىل السيد 3ل مناسبةينادي حبياته يف ك
 .4"كويتو" ليشرح له ذلك لكنه مل يستطع آنذاك الوصول إىل تصور اإلشرتاكية وأهذافها

وهذا  ،يف فرنسا بدأ إحتكاك مصايل ابلفرنسيني الذين كانت معاملتهم خمتلفة عنها يف اجلزائر
بكالم وهنا تعرف على رئيسه السيد  ىلمث انتقل من بوردو إ ،العيش فيها زاد يف سروره وتقبله

مستشاره وصديقه الذي كان حمبا لإلسالم  ضابط فرنسي وسيصبح فيما بعدهو (  و Alice"أليس") 
بيار ( و  Alfred De Mousséواألتراك فوجهه للقراءة لكتاب فرنسيني أمثال: ألفراد دي موسي )

 .5( الذين كتبوا عن تركيا ورواايت أخرى Pierre Lottiلويت )

 نوفمرب55اتبع مصايل عن قرب مفاوضات الوفاق مع أملانيا اليت أدت إىل اهلدنة يف 
 ، وكانت خيبته كبرية أمام سقوط تركيا اليت مثلت اإلسالم واملسلمني يف خمتلف بقاع العامل.6م5252

                                                           
، املرجع السابق، 9ج معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين،عبد الكرمي بوصفصاف...وآخرون:  -1
 .154ص

 .79: املصدر السابق، صبن ايمني سطوره -2
 .70، املصدر السابق، صم9191-م9191جنم الشمال اإلفريقي حممد قنانش، حمفوظ قداش:  - 3
  .79: املصدر السابق، صبن ايمني سطوره -4
  .24: املصدر السابق، صبن ايمني سطوره -5
، املرجع السابق، 9ج معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين،عبد الكرمي بوصفصاف...وآخرون:  -6
  .157ص



 اذج عن شخصيات احلركة الوطنيةمن                                                               الفصل اخلامس

 

 
266 

نفسه يفكر يف كيفية التغلب على أوضاع العمال املأساوية يف وبعد رجوعه إىل تلمسان وجد 
وال إجازة أسبوعية أوسنوية معروفة،  ،توجد أجرة حمددة وال ساعات عمل معلومة اجلزائر حيث ال

ية يف املسائل الثور الطريقة ميوله حنو  وهنا بدأ ،األمر الذي كان يثري سخطه وخييب أمله إىل حد لعنته
، أما ترك فيه التأثري الكبري وجعله يطلع على احلركة اإلصالحية الناشئة اليت تبناها "األمري اإلجتماعية

وألول مرة يف إحدى املقاهي ، 1م5299خالد اهلامشي" زايرة هذا األخري مدينة تلمسان سنة 
 :ويهتف وجد نفسه يصعد فوق كرسي اليت كانت عامرة ابلسواح اإلجنليز واألمرييكانالتلمسانية

 .2"حييا كمال مصطفى" وهنا بدأت املضايقات الفرنسية وعلى إثرها سافر إىل فرنسا مرة أخرى

شعر مصايل أن ابريس ميكن أن توفر له ولغريه إمكانية اإلطالع العلمي والسياسي، وهناك قاسى مع 
آخرها ابئعا  غريه من العمال اجلزائريني مرارة اهلجرة وقساوة الفقر والبؤس فمارس أعماال كثرية، كان

 .3متجوال مث تفرغ ألعمال النجم وتوىل احلزب الشيوعي دفع تعويضاته

 

 حياة مصايل احلاج:يف الشيوعية 

حاول اإلطالع على  م5299عندما  بدأت األفكار الشيوعية تتسرب إىل تلمسان عام 
وبتأييدهم عن مصاحل العمال والفالحني أهدافها دون التأثر هبا، وقد أعجب بدفاع الشيوعيني 

( على P.V.Coutrierللشعوب املستعمرة، حىت أنه فضل خطاب احملامي الشيوعي "كوتريب" )
، وكان خالهلا حماطا بطبقة الربجوازية م5299سنةخطاب األمري خالد الذي ألقاه يف تلمسان 

م واملعرفة كان مصايل خالل هذه الفرتة ينهل من العلومل يتسىن لفقراء املدينة التحد  معه،   ،للمدينة

                                                           
  املكان نفسه. -1
 - ).مقهى املشور بتلمسان كانت مقصدا لبعض املهاجرين العائدين من اآلستانة برتكيا، أنظر: )املكان نفسه 
 .70، املصدر السابق، صم9191-م9191جنم الشمال اإلفريقي حممد قنانش، حمفوظ قداش:  -2
 .594املرجع السابق، ص اجلزائري،حزب الشعب أمحد اخلطيب: -3
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وحضر عدة حماضرات يف السوربون ويف كليات  ،فقد خالط الطالب وتردد على النوادي األدبية
م املهاجرين اللغات الشرقية، وانغمس منذ وصوله إىل ابريس يف التيار السياسي الذي كان يثري إهتما

خوة األ"، فكان حيضر إجتماعات العمال يف املقاهي وانضم إىل مجعية يف العاصمة الفرنسية
شارك مصايل احلاج يف جريدة "لوابراي" اليت كان يصدرها هوشي منه وتعرف يف هذه ، و 1"اإلسالمية

الفرتة إىل األمري خالد وعلي عبد القادر احلاج علي الذي كان صديقا محيما له، وقد دعاه هذا 
لكنه رفض ومل يدخل احلزب الشيوعي  ،احلزب الشيوعي ليساعده يف مقرتاحاتهاألخري للدخول إىل 
يف كتابه حزب الشعب اجلزائري: أن عبد القادر احلاج علي  3ويذكر أمحد اخلطيب، 2إطالقا بشهادته

كان يعد إلنضمام مصايل احلاج إىل احلزب فأخد يشرح له معىن األممية الشيوعية وإيديولوجياهتا، وقام 
، وابلفعل كان التقرير مشجعا وهنا نصحه إبسناد له مهمة رصد ردة فعل اجلزائريني جتاه الشيوعية

وابلفعل انضم إىل اخللية الشيوعية يف شارع  ،زب الشيوعي الفرنسي كمتعاطفبضرورة اإللتحاق ابحل
 .م5297بلفور واستمر حيضر اإلجتماعات واملناقشات إىل غاية إنسحابه يف سنة 

وقد إنقطعت كل اإلتصاالت بني مصايل احلاج واحلزب الشيوعي الفرنسي يف خريف 
تقدم إىل النجم ومنها خمصصات مصايل، ويعلل  حيث أوقفت املساعدات املالية اليت كانت ،م5297

مصايل هذا بقوله: "خامرين شعور منذ مدة طويلة أبن احلزب الشيوعي ال جيدين مناسبا لذوقه" وتبني 
وتوضح أنه مل يكن سوى أداة يف يد احلزب الشيوعي  ،أن احلاج علي عبد القادر مل يساند مصايل
لشيوعي أن هذا األخري يتخد العمال كقوة ضاغطة الفرنسي، وكان ماأخذه مصايل عن احلزب ا
 .4لتحقيق مكاسبه على الصعيد الفرنسي فقط 

                                                           
 .591، 595املرجع نفسه، ص ص حزب الشعب اجلزائري، أمحد اخلطيب: - 1
 .75، املصدر السابق، صم9191-م9191جنم الشمال اإلفريقي حممد قنانش، حمفوظ قداش:  -2
  .594، 591، املرجع السابق، ص صحزب الشعب اجلزائريأمحد اخلطيب:  -3
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مواقف مصايل ضد الفاشية والنازية ال جدال فيها وهلذا أطلق عليه الشيوعي، فقد شارك أما 
، ضد الديكتاتورية يف فرنسا وشارك يف أتسيس التجمع الشعيب م5214فيفري  59يف مظاهرات 

اجلبهة الشعبية، وكان عضوا يف رائسة "أمسرتدام بلييل" "ضد الفاشية"  م5214الذي أصبح سنة 
، وكانت مواقفه دائما ضد يف ضد السطو اإليطايل على احلبشةجبن وأخذ الكلمة أمام "عصبة األمم"
ليمني أو من اليسار، وهلذا كان ينعت ابلشيوعي، أما النازية فله معها الدكتاتورية سواءا كانت من ا

أبن مجاعة من مسؤويل احلزب بباريس ويف  ،م5212سنةمعارك فقد وصله وهو يف سجن احلراش 
العاصمة اتصلوا أبملانيا وحاولوا جر احلزب معهم، وبعثوا له مبن يستميله إليهم، ولكنه وقف منهم 

ب منهم اإلبتعاد عن احلزب واملناضلني، وأوقف املغامرة يف حينها وإال كانت موقفا حازما، فقد طل
 .1ستودي ابحلزب إىل ماحيمد عقباه

مثل شكيب أرسالن والذي تعرف عليه سنة  أما عالقات مصايل مع الشخصيات السياسية
صر وهو الذي كان يسكن بباريس بعدما كان قاضيا دوليا مب ،عن طريق األستاذ حممود سامل م5219

، وقد استفاد مصايل احلاج من جتربة هذه م5211سنةصاحب مبادرة املؤمتر اإلسالمي األرويب جبنيف 
الشخصيات كما أفادها بتجربته النضالية يف إطار التنظيم اجلماهريي، منبها إايهم أن سياسة النخبة 

إمكانية استغالل األحزاب املعتمدة على التصرحيات واملقابالت قد فات أواهنا، كما لفت نظرهم إىل 
لشعوب العربية يف السري إىل أمام، وميكن إىل بعض احلرايت اليت تساعد ا ووصول اليسارية كتلها لل

، حيث التقى به وشرح هلم وضعية القول أن زايرة األمري إىل ابريس كانت من أتثري مصايل احلاج
لكثري، وقد جاءته رسائل من بعضهم يطلبون اجلزائر السياسية واإلجتماعية واليت كانوا جيهلون عنها ا

  .2بعض

                                                           
  .41املصدر السابق، ص ذكراييت مع مشاهري الكفاح،حممد قنانش:  -1
 .94، 91املصدر السابق، ص ص ذكراييت مع مشاهري الكفاح،حممد قنانش:  -2
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املعلومات وقد أرسل إىل شكيب أرسالن ورفيقه إسعاد اجلابري، وصحفي الكبري علي 
 .1الغااييت وغريهم

فقد دخل عليه يف أحد األايم وجده ميلي  ،أما عمله يف السياسة فكان منظما تنظيما كبريا
ؤمتر اإلسالمي اجلزائري"، وأوله: أيها الشعب اجلزائري إذا على زوجته مقاال بعنوان "على هامش امل

أردت أن دحيا وتفوز: نظم نفسك. وقال: "لو كنت معلما حريصا، وكان تلميذي الشعب، لطلبت 
، وبعد إنتهائه من كتابة مقاله 2منه أن يصرف فعل نظم نفسك، يف مجيع احلاالت ومبختلف النربات"

فرأيت كيف كان الناس يتحاشون التسليم عليه خوفا  ،البس الوطنيةخرجنا إىل السوق لشراء بعض امل
من اإلدارة اإلستعمارية، وبينما حنن كذلك حىت إلتقينا أبحد معارف مصايل والذي سأله عن مطلب 
اإلستقالل وأراجد تعجيزه متحججا ابلرجوع إىل التخلف األول إذا تركتنا فرنسا فأجابه: هناك ضمان 

روبيني معنا على أرض اجلزائر وهذا يدعوان إىل السري إىل األمام معهم وجينبنا حضاري وهو وجود األ
رجوع البدو إىل املدن للقضاء على املكتسبات احلضارية، أما عن اللغة الفرنسية فذكر أهنا مكسب 

 .3حضاري ال ميكن اإلستغناء عنه وهو ابب الدخول إىل العصر

وقد بدأ حديثه  ،إجتماع إلدارة فرع تلمسان للنجموقد ذكر مصايل احلاج أثناء عقد أول 
ابلكالم عن احلركة اليت تعترب حركة كفاح مستمر أما اهلدنة اليت نعيشها اآلن فهي مؤقتة وللعمل يف 

 إطار النجم جيب أخذ بعني اإلعتبار مايلي كما ذكر مصايل:

، دحاول لتوخي احلذر من الشرطة اإلستعمارية اليت ستكون دائما جبانب كل مناض -5
 استدراجه إىل أن يقع يف اخلطأ.

 أمهية اإلتصاالت يف العمل السياسي وأن يكون للمناضل احلدس يف تصنيف األشخاص. -9

                                                           
 .94املصدر نفسه، ص -1
 .52، 57املصدر نفسه، ص ص - 2
  املكان نفسه. -3



 اذج عن شخصيات احلركة الوطنيةمن                                                               الفصل اخلامس

 

 
270 

 مطالعة الصحافة أمر ضروري للمناضل لتقييم األخبار ودحليلها. -1
 اإلتصاف بروح املبادرة والذكاء للخروج من املأزق. -4

اليت رآها أمرا بديهي وحتمي ال حيتاج إىل مناقشة وتفسري تطرق مصايل احلاج إىل موضوع الثورة 
ودحرر من التخلف واللحاق ابلركب  ،والثورة جيب أن تكون مشولية: سياسية وثقافية وإجتماعية

 .1احلضاري

، حيث ترأس خالهلا أربعة أحزاب: م5214- م5294قاد مصايل احلاج احلركة الوطنية من  
(، حزب الشعب اجلزائري يف املرحلة العلنية م5217 -م5294بني)جنم مشال إفريقيا يف الفرتة ما

(، حركة إنتصار م5244 -م5212(، حزب الشعب اجلزائري يف املرحلة السرية )م5212-م5217)
-م5214(، وبعد إعالن الثورة ترأس احلركة الوطنية بني )م5214-م5244احلرايت الدميقراطية )

 .ونفي إىل برازافيل يف إفريقيايف فرنسا ويف اجلزائر (، سجن مرات عديدة م5212

 اختلف مع مناضلي احلزب حول مسألتني:

 تعجيل تفجري الثورة الذي كان ينادي به املناضلون الشباب يف حني أراد مصايل أتجيله. - أ

مناداة املناضلني الشباب ابلقيادة اجلماعية للثورة، لكنه رفض ذلك إذ أصبح يف بداية  -ب
 .2ات رجل يتربكون به وبنتف شعرة من حليتهاخلمسين

وال شك أن مصايل احلاج كان يبحث عن الزعامة السياسية، وكانت وجهة نظر املناضلني أن 
 ،الثورة يف حاجة إىل غطاء سياسي أي إىل زعامة ذات رصيد واليت جندها يف شخص مصايل احلاج

القضاء عليه وابلتايل القضاء على الثورة، وإال سيكون من السهل ولكنه سيحتاج إىل محاية وحراسة 

                                                           
  .57، 54، 51املصدر السابق، ص ص، ذكراييت مع مشاهري الكفاححممد قنانش:  -1
، املرجع السابق، ص 9جمعجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرون، عبد الكرمي بوالصفصاف...وآخرون:  - 2

 .190، 152ص:
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فمن السهل القضاء على مصايل  ،أما إذا قرر التخلص من الزعامة الفردية ودحقيق الزعامة اجلماعية
 .1وهو الذي سيساعد على إهتامه ابخليانة

ونتيجة لذلك ستفتح األبواب جلميع األفراد واجلماعات بصرف النظر عن معتقداهتم وخاصة 
ذين حاربوا اإلجتاه الثوري، وعند إنتهاء الثورة التحريرية ويتم دحقيق اإلستقالل فإن الرجال أولئك ال

الذين يبقون على قيد احلياة، سيجدون أنفسهم على اهلامش وعندها ستكون مقاليد احلكم يف أيدي 
لألخ  الناس الذين حاربوا فكرة اإلستقالل، ويقول األخ بن امليلي: بلغت هذه النظرية بكاملها

 ان للدخول يف مرحلة العمل املسلحبوضياف، فأجاب قائال: " إن مصايل احلاج يقول أنه حان اآلو 
 وصحيح أن اللجنة املركزية تقول أبنه مل حين اآلوان املناسب للدخول يف مرحلة العمل املسلح ...

الذين هم على لكننا سنسبق مصايل احلاج يف الزمن ونعلن الثورة وسيرتكه كل أو جل املناضلني 
إستعداد لرفع السالح...، ولن يبقى معه إال القليل ممن يقدسون زعامته وسنتخلص من زعامة مصايل 

 .2احلاج الفردية، وترسخ دعائم القيادة اجلماعية، وستبقى الثورة املنتصرة ابسم الشعب"

 

 وفاته وآاثره:

 4، ويف م5214اهتم مصايل احلاج بتعطشه للسلطة مما جعله خيرج عن مساره الوطين سنة  
ماي أراد أن يعيد توحيد حزب جبهة التحرير الوطين واحلركة الوطنية لكنه فشل، وملا رفض حزبه 

ها خرج مصايل احلاج من اجلزائر ومل يعد إلي ،لتقرير املصري م5249جويلية  5اجلديد اإلقرتاع يف يوم 
وهو يوم ميالدهن نقل جثمانه برا إىل مرسيليا مث ابلطائرة إىل وهران  م5274جوان  1حىت وفاته يوم 
مسقط رأسه يف تلمسان، ومن آاثره بعض املقالت يف صحف احلركة الوطنية اجلزائرية اليت  ليدفن يف 

 كان يصدرها وهي:
                                                           

  .40، 12عمار جنار: املرجع السابق، ص ص -1
  .45، 40املرجع نفسه، ص ص  -2
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 .م5210جريدة األمة  -1
 .م5212اجلزائريجريدة الربملان  -4
 .م5247جريدة املغرب  -7
 .5249جملة صرخة الشعب اجلزائري  -2
 .1م5214سنةومذكراته "أصول احلركة الوطنية اجلزائرية" توقفت أحداثها  -2

 

 

 

 

 

 :     املبحث الثالث

 التكوين اإلجتماعي والثقايف والوطين لفرحات عباس

يف تطور احلركة إن دراسة شخصية فرحات عباس كنموذج لقادة النخبة اجلزائرية وقد ساهم  
الوطنية أبطروحاته السياسية يف اجلزائر إابن الفرتة الكولونيالية، وهذا يفرض على الباحث العودة إىل 

 .2بيئته اإلجتماعية والثقافية اليت نشأ فيها فرحات عباس وكيف أثرت هذه األخرية يف تكوينه

                                                           
، املرجع السابق، ص 9جمعجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرون،  الكرمي بوالصفصاف... وآخرون:عبد  -1
 .191، 199ص

مذكرة مقدمة لنيل  م(،9191-م9191فرحات عباس من اجلزائر الفرنسية إىل اجلزائر اجلزائرية )عباس حممد الصغري:  -2
  .9م، ص9007-م9004، إشراف: اجلمعي اخلمري، شهادة املاجستري يف اتريخ احلركة الوطنية
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أمام رجل ذو فكر سياسي  إن القراءة املتأنية والواعية ملسار فرحات عباس النضايل تضعنا
، وعلى خطى االمي خالد اهلامشي جزائري له دور عظيم يف اجملتمع والتاريخ وكل ماله عالقة ابلثقافة

وحركة الشبان اجلزائريني كان فرحات عباس يسعى للحصول على اعرتاف اإلستعمار ابألهايل،  
 .1رفضوا مثل هذه األطروحاتكمواطنني متساوين يف احلقوق والواجبات مع املعمرين الذين 

كان فرحات عباس شخصية متميزة ومشروع سياسي جيد يف اجلزائر الكولونيالية، وهلذا  
أثر على حياة هذه الشخصية، وستكون إشكالية املبحث: كيف   سنحاول أن نقف عند أهم ما

 الوطين؟كانت البيئة اليت ترعرع فيها فرحات عباس؟ كيف كان تكوينه اإلجتماعي والثقايف و 

 

 

 

 

 مولده ونشأته:

التابع لدوار الشحنة التابعة يف منطقة بين عافر م5222أكتوبر  94ولد فرحات عباس يف  
 وهي تعترب من القرى األربعة اليت مت بناؤها يف  ،لبلدية الطاهري جبيجل حاليا وإىل قسنطينة سابقا

                                                           
  .7، 4م، ص ص9002دار املعرفة، اجلزائر:  فرحات عباس رجل اجلمهورية،محيد عبد القادر:  -1
 - فرحات م، أنظر: ) عز الدين معزة: 5222أوت  94ت عباس املكي ولد يوم اخلميس يوجد يف بعض املراجع أنه فرحا

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث م(، 9181 -م9811عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة اإلستقالل )
 .(92م، ص9001-م9004واملعاصر، إشراف: عبد الكرمي بوالصفصاف، 

 

ي املتميز ابلضيق، والذي هي منطقة جبلية معزولة تقع على حواف سلسلة جبال البابور املطلة على سهل جيجل الشرق - 

خيرتقه واد جن جن الذي ينبع من جبال البابور حيث يصب يف البحر األبيض املتوسط، هذه املنطقة الذي ولد فيها فرحات 
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بعد سمن منطقة األلزااستقر فيها مستوطنون معظمهم ، 1قرب سهول جيجل م5271حدود 
، واليت امتدت إىل جيجل م5275مصادرة األراضي من أصحاهبا إثر مقاومة املقراين واحلداد سنة 
-م5215( سنة Saint Arnaudحيث حاول قبائل املنطقة اإلنتقام من اجلنرال "سانت أرنو" )

حني ارتكب جرائم يف حق سكان املنطقة وغريها من املناطق اليت كلف ابلقضاء على  م5219
، وكانت سياسته هتدف للحرق والقتل ودحطيم ممتلكات اجلزائريني املسلمني، 2املقاومات الشعبية هناك
( يفتخر بكل وقاحة ووحشية يف مذكراته أبنه حما من Saint Arnaudوقد كان "سانت أرنو")

 .3عدة قرى، وأقام يف طريقه جباال من جثث املوتىالوجود 

نشأ الطفل فرحات عباس يف أسرة كثرية العدد وحمافظة تتكون من إثين عشر فردا سبع بنات 
، 4ومخسة ذكور، وإىل جانب األم واألب يوجد اجلد واجلدة ومها حجر األساس يف بناء هذه األسرة

ين عمران اليت ينتمي إليها ضد "سانت أرنو"، كما ويقول فرحات عباس أن جده قد شارك مع قبيلة ب
 شارك يف ثورة املقراين واحلداد، وابهنزامهم صودرت أراضيهم ومنحت للمستوطنني من األلزاس واللورين

، وعاقبت فرنسا قبيلة بين عمران بتهجريها قسرا إىل م5270سنةبعد هزمية فرنسا يف حرهبا مع بروسيا 
ا صعوبة يف التأقلم مع مناخ تلك املنطقة فأدى بعضهم إىل الرجوع وقد وجدو  منطقة "فج مزالة"

                                                                                                                                                                                     

عباس يسميها سكانه ب"أحجار امليس" أو "بوعفرون"، تتميز هذه املنطقة مبناخ البحر األبيض املتوسط وتكثر فيها أشجار 
-م9811فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة اترخيية وفكرية مقارنة والفلني، أنظر:)عز الدين معزة: الصنوبر احلليب 

، 9050-م9002أطروحة لنيل درجة دكتوراه العلوم يف التاريخ احلديث واملعاصر، إشراف: عبد الكرمي بوالصفصاف،  م،9111
 .( 29ص

  .1علي اتبليت: املرجع السابق، ص -1
 -  وهلذا مسيت إحدى القرى هناك ابسمStrasbourg  ،وقد أقيمت لتقف أمام القبائل العربية الثائرة ضد املستوطنني

 أنظر:)املكان نفسه.(
املرجع السابق،  م،9111 -م9811فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة اترخيية وفكرية مقارنة عز الدين معزة:  -2
  .21ص

(، املرجع السابق، م9181 -م9811عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة اإلستقالل )فرحات عز الدين معزة:  -3
 .92ص

 .9عباس حممد الصغري: املرجع السابق، ص -4
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ألراضيهم بعد أن اشرتوا جزء منها من املستوطنني الفرنسيني الذين مل يستطيعوا التأقلم مع الوضع، 
د ال ساعة يوميا مقابل أجر زهي 51وقد كان والد فرحات عباس يعمل يف أراضي املعمرين مدة 

 .1قوت أهله فرنك يوميا لتوفري 51يتعدى 

وهم من وسط فالحي  كان والده السعيد بن أمحد عباس وأمه معزة مسعودة بنت علي 
إنين من ساللة فالحية...أولئك عن طفولته قائال: " 2متوسط احلال، ويتحد  فرحات عباس

من بلدية  الفالحني الذين ال ينال الفقر من شجاعتهم وال من انفاهتم، نشأت يف دوار وضيع
متوحشة جرداء أين قضيت طفوليت كلها وأان يف نعومة أظافري يف وسط جمتمع وضيع وساذج لكنه  

 كرمي".

عني والد فرحات قايد على بلدية سرتاسبورغ "األمري عبد القادر حاليا" واليت دحولت إىل بلدية  
ت تواجه مشاكل لرفض كاملة الصالحيات، ونقلته إدارة اإلستعمار إىل بلدية الطاهري ألهنا كان

سكاهنا قياد املنطقة لقساوهتم، أما والده فكان جيمع بني اللني والقساوة وبقي ميارس مهامه فيها 
مث رقي إىل منصب آغا شريف لبلدية الطاهري املختلفة، أحيل على  ،م5222"بوعفرون" إىل غاية 

لبهجة، ظريفة، ميينة، زكية، ، تتكون عائلة فرحات من سبع بنات هن: فاطمة، ام5292سنة التقاعد 
أما  3مخسة ذكور هم: عمار، أمحد، فرحات املكي، حممد الصاحل، وعبد احلميد،عائشة، وحورية و 

عمار فخلف والده وأصبح قايد مث ترقى إىل منصب آغا، أما اإلبن الثاين فقد عمل يف إدارة البلدية، 
وعبد احلميد فالتحق بكلية احلقوق جبامعة السربون بعد املرحلة الثانوية ابجلزائر لكنه مات عام 

                                                           
السابق، ص ص املرجع  م،9111 -م9811فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة اترخيية وفكرية مقارنة عز الدين معزة:  -1
21 ،24. 
 - (52تذكر بعض املراجع أن اسم أمه مقا بنت علي، أنظر:) محيد عبد القادر: املرجع السابق، ص. 
 .1، 9عباس حممد الصغري: املرجع السابق، ص ص  - 2
السابق، ص املرجع  م،9111 -م9811فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة اترخيية وفكرية مقارنة عز الدين معزة:  -3
21. 
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مل، وكانت هذه وحضر جنازته مجع كبري من الطلبة املسلمني من أحناء العا ،مبرض عضال م5215
، أما حممد الصاحل فتلقى تكوينا مهنيا يف 1الظاهرة األوىل يف اتريخ تضامن الطلبة املسلمني بفرنسا

 .2الفالحة
نشأ فرحات عباس يف بيت مبين ابحلجارة والطني يتكون من مطبخ وثال  غرف أرضية  

داء الشعائر الدينية فتعرف ضيقة املساحة، وكان والد فرحات عباس حيب خمالطة املتعلمني وملتزما أب
الذي   ،(Dasniére de Figieعلى أحد املستوطنني الفرنسيني الذي يدعى"دانيار دي فيجي" )

كا يف جتارة األبقار، واليت مكنته من شراء أراضي فالحية يف كان مستشارا عاما يف البلدية فتشار 
وهبذا أصبح اتجر عقار والذي مكنه من دحسينه ظروف معيشته وانتقل  ،منطقة بومحدون وواد سقان

وغري مقر سكنه، مث أدى فريضة احلج حيث بىن منزلني  ،للعيش يف املنطقة العمرانية يف مدينة الطاهري
 .3وأصبح من أعيان مدينة الطاهري م5257يف عام 

القادمني من املغرب أما أصول عائلة فرحات عباس فيقال على األلسن أن أحد الرجال 
بعد أن هرب من األتراك إثر قتله  م54يكون قد سكن املنطقة يف القرن  ،واملدعو "اخلف بن حسان"

ألحد جنود فرقة األوجاق، زمنذ ذلك احلني استقرت العائلة يف املنطقة اهلادئة واهلامة من جيجل، أما 
جاءت من بالد  ،ا من أصول عربيةفرحات عباس فهو دائم اإلفتخار بعائلته واليت يقول عنها أهن

الرافدين وأن أجداده هم العباسيون، فاعتزازه ابلعروبة واإلسالم طبع مشواره السياسي والنضايل وجتسد 
 .4ذلك يف مطالب حركته

                                                           
 .1املرجع السابق، ص علي اتبليت: -1
(، املرجع السابق، م9181 -م9811فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة اإلستقالل )عز الدين معزة:  - 2
 .92ص

السابق، ص املرجع  م،9111 -م9811فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة اترخيية وفكرية مقارنة عز الدين معزة:  -3
24. 

 .1املرجع السابق، ص عباس حممد الصغري: - 4
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 ماعي لفرحات عباس:التكوين اإلجت

كانت تسمى "بن داوي" استقرت منذ قرنني يف بلدية   ينحدر فرحات عباس من أسرة فالحية 
أصر جد فرحات على تغيري لفبه إىل "عباس" تيمنا ابلبطل احمللي  م5225"الطاهري"، ويف سنة 

الشجاع ابملنطقة، وذلك مع بدء تسجيل اجلزائريني األهايل يف احلالة املدنية، أما والده فكان أميا لكنه 
فأتقن احلديث ابللغة الفرنسية وكثريا ماخالط العلماء فتشبث فكره متتع بذكاء فطري وفطنة خاصة 

 .1كما اشتهر ابلتقوى والتضامن يف طباعه واللني يف معاملتهد اإلجتماعية اإلسالمية،  ابلتقالي

فتح فرحات عباس عينيه يف بيئة أتثرت ابهلجمات العسكرية الشرسة واليت تركت آاثرا متثلت 
يف مصادرة أراضي األهايل وكان جده من بينهم، انهيك عن الفقر والعوز والتفاوت الطبقي الذي  

خبصوص هذا الوضع: "عندما ولدت كان جتريد  3، وقال عباس2كان بينهم وبني املعمرين النازحني
وكان نظام اإلستعماري مهيمنا على اجلزائر، تلكاهتم قد دحول إىل حقيقة واقعة، زائريني من مماجل

سكاهنا يعيشون الفقر املدقع حياولون تضميد جراحهم، واإلفالت من قبضة الفناء املادي، واإلحنالل 
د...  املعنوي، وكان الفالحون يتشبثون ابألرض بشكل ايئس ويئنون دحت عبء البؤس واإلضطها

كان الشقاء يقرع األبواب غالبا ليستقبله الفالح اجلزائري بذات الدعاء: لنصرب فهذا كله من عند 
هللا، والصرب هنا ال يعين اإلستسالم األبله، ألن الصرب هو املقابل الوحيد الذي وجده الفالح ضد 

رائب واليت أثرت فيه اليأس"، لقد احتفظت ذاكرة فرحات بعض املشاهد اليت مل تفارقه كيوم مجع الض
حالة الفقراء الذين ال يستطيعون الدفع، حيث كانوا جيلسون ملدة يوم كامل دحت أشعة الشمس 

عقااب هلم، وكان يسأل رئيس املشىت عن هذا املشهد فيجيبه ألن والده وأيديهم مكبلة ورؤوسهم عارية 
نحها للفالحني الذين ينقصهم مل يقم بعمله فكان فرحات يبادر بسرقة بعض النقود من والدته ومي

                                                           
إشراف: عمار بن سلطان،  م(،9111 -م9191تطور فكرة الوطنية اجلزائرية عند فرحات عباس )نفيسة دويدة:  -1

 .2، 7م، ص ص9001
 .4عباس حممد الصغري: املرجع السابق، ص - 2
 .50نفيسة دويدة: املرجع السابق، ص - 3
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: 1بعض الفرنكات للدفع، وكم حز يف نفسه هذا املشهد، وذات يوم استفزه أحد الفرنسيني بقوله
رد عليه: "قبل جميء فرنسا كنا أنكل  2"من دون فرنسا كنت سرتعى األغنام يف الدوار"، لكن عباس

ماذا فعل أبواك يف مالطا؟ أليس  حىت الشبع، وجدي كان ميلك حقال وقطيعا، لكن أنت هل تقول يل
 .البؤس هو الذي دفعكم للهجرة إىل اجلزائر"

ويصف فرحات عباس فئته اإلجتماعية اليت ينتمي إليها بقوله: "أان من العامة الذين سلبت 
حقوقهم، وظهورهم مقوسة إىل األرض تبحث عن اخلبز املفقود مغطاة ابجلراح والثياب الرثة...، أن 

نبوذين"، وكان دائم احلديث عن وسطه اإلجتماعي الذي جاء منه فلم ينس أن والده  منبوذ وسط امل
 .3كان فالحا معدوما وفقريا

ميكن القول أنه رغم الطفولة اخلالية من الذل واإلهانة والفقر اليت عاشها فرحات عباس 
أنه خرج من دوار ابعتباره ابن القايد، إال أنه أتثر مبحيطه البائس، وظل يردد يف مناسبات عدة 

الذي ذكر يف كتابه  ،، كان فرحات عباس يعرتف دائما هبذه احلقيقة عكس ابن حبليس4املساكني
"اجلزائر الفرنسية كما يراها األهايل" والذي عرب عن انغماسه الكلي يف احلضارة الغربية وتعاىل عن 

كتبه: "أن الفالحني البؤساء   الوسط الذي جاء منه وراح يشيد مبا قدمته فرنسا من رقي وتقدم، ومما
لن خيسروا شيئا إذا ما أصبحوا فرنسيني واستغنوا عن أحواهلم اإلسالمية ألهنم سيحظون ابمتيازات 

 .5أخرى"

                                                           
 .املكان نفسه - 1
 املكان نفسه. -2
(، املرجع السابق، م9181 -م9811فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة اإلستقالل )عز الدين معزة:  - 3
 .14ص

 .2نفيسة دويدة: املرجع السابق، ص -4
 .7محيد عبد القادر: املرجع السابق ، ص - 5
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رغم أنه استطاع أن حيقق اإلرتقاء  ،هذه الطبقة تكلم فرحات عباس عن مشاكل ما كثريا
كلم عنها فرحات عباس بفخر ومحاس، بل وهي الوظيفة اليت ال يت ،اإلجتماعي مبنصب والده )قايد(

وصل به األمر أن يصف والده ابإلقطاعي الذي ال يرحم الفقراء ويعاقبهم، ويقول عن والده: "إنه مل 
الرجال العظماء الداعني إىل دحسني وضعية الفالحني، بل كان جمرد مالك  هؤوالءيكن من طراز 

أراضي يرتدي برنوسا أمحر يفتخر به كثريا، وال هتمه إطالقا وضعية فالحية"، هنا يظهر اإلختالف بني 
واليت منحتهم جزءا من  ،فكر فرحات عباس ووالده الذي كان من املوالني لإلدارة اإلستعمارية

هذه البيئة اليت نشأ فيها فرحات عباس الذي دحدى أوال والده واثنيا اإلحتالل حيث أتثر  اإلمتيازات،
 .1إخاء( -مساواة -مببادئ الثورة الفرنسية )حرية

نقلت األسرة املتعاونة مع اإلحتالل صورة حسنة عن فرنسا، وكان أتثري األسرة اإلجتماعي 
ا مل تكن تنظر لفرنسا نظرة احلقد والكراهية، حيث كان هاما يف أفكار النخبة وميوالهتم السياسية، ألهن

 .2والد فرحات يرى فيها أهنا صاحبة الفضل يف كل ما وصل إليه من ثروة وجاه ومنصب إجتماعي

رغم أن عالقة فرحات عباس مع والده كانت متوترة ومتناقضة منذ البداية فكان عكس ذلك 
كانت حكاايهتا خاصة حول دخول الفرنسيني إىل اجلزائر و  ،ابلنسبة جلدته اليت كان مرتبطا هبا كثريا

ومقاومة الشعب هلا خاصة قبائل بين عمران اليت ينتمي إليها، فشكلت بذلك حجر األساس يف 
 .3التماسك العائلي ودعوهتا املتكررة للتمسك ابلدين اإلسالمي

احتفل فرحات عباس بزواجه من ابنة سي حسن بن خالف، أحد  م5214سبتمرب  99يف 
 شخص، لكنه سرعان ما 4000رواد حركة الشباب اجلزائري ومن نفس منطقته وقد حضر احلفل 

استقراره يف سطيف تزوج من زوجة الطبيب احمللي بعد طالقها منه، وتدعى "مارسيل  دطلقها، وبع
                                                           

(، املرجع السابق، م9181 -م9811فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة اإلستقالل )عز الدين معزة:  -1
 .11ص

 .14املرجع نفسه، ص -2
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لتها وهي من أصل ألزاسي ومن عائلة كولونيالية قدمية ( رغم معارضة عائMarcelle Perezبرييز" )
إىل غاية ووضعت يف سجن احلراش ملدة شهر، مث نقلت ملعتقل آقبو  ،(ماي2سجنت يف أايم اإلابدة )

 54بعدها وضعت دحت اإلقامة اجلربية يف غليزان حىت أطلق صراحها يف  م5244غلقه يف جانفي 
 .1إال يف عهد الرئيس الراحل بن بلة ، وبعدها مل تعرف أي إهانةم5244مارس 

أظهر فرحات عباس حبه للطبقة الفقرية املعوزة واليت متثل عامة الشعب اجلزائري، رغم أنه كان  
ذلك مل مينعه من تقاسم عناء وبؤس الفالحني الفقراء، كما أنه  من الطبقة الربجوازية الريفية املتوسطة 

ني عمله كقايد موايل لإلستعمار من جهة ومتسكه مببادئ كان حيرتم والده الذي استطاع أن يوفق ب
 وقيم الدين اإلسالمي.

 التكوين الثقايف لفرحات عباس:

هلذا فقد توىل إرسال مجيع  ،كان والد فرحات عباس أميا لكنه كان متحمسا لتعليم أبنائه 
أبنائه إاناث وذكورا إىل املدرسة القرآنية اجملاورة ملنزله ببوعفرون، وكان يقول هلم أن العلم هو أحسن إر  

، وقد تعلم القرآن الكرمي على يد معلمه حممد 2يرتكه اإلنسان خللفه، وأحسن صديق لإلنسان
لمي الكتاتيب القرآنية، وكان حمرتما يف األوساط وقد بوكفوس والذي متيز مبعلوماته احملدودة كبقية مع

والصرب والتحمل، وكان فرحات حمبواب بني زمالئه ومل يتميز تعلم منه فرحات التواضع واحرتام الناس 
 .3عنهم ابللباس

وكان والد  ،والتقدم كان اإلعتقاد السائد آنذاك هو أن اللغة الفرنسية هي لغة املستقبل
هلذه الطبقة املهوسة ابلرقي العائلي، حيث اعتقد أن التعليم الفرنسي هو الوسيلة فرحات عباس ينتمي 

                                                           
 .94علي اتبليت: املرجع السابق، ص -1
السابق، ص املرجع  م،9111 -م9811فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة اترخيية وفكرية مقارنة عز الدين معزة:  -2
22. 

(، املرجع السايق، م9181 -م9811فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة اإلستقالل )عز الدين معزة:  -3
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الوحيدة القادرة على منح أبنائه فرص الرقي، كما كان يظن أن دراسة القانون والعلوم هي املهمة 
، م5202 سنةوالباقي يبقى اثنواي، وهلذا غادر فرحات عباس مسقط رأسه عندما بلغ سن العاشرة 

للدراسة يف الطاهري يف املدرسة الفرنسية األهلية اليت حرم منها غالبية الفقراء، وابتعد عن جدته وتوجه 
، وبعد عامني من 1واحتك ابللغة الفرنسية اليت ستكون فضاءه الوحيد اليت كانت مصدر إهلامه الوطين

ملراحل اإلبتدائية، وقال الدراسة اليت أبدى فيهما الطفل فرحات عباس تفوقا كبريا فنقله والده إلمتام ا
فرحات عباس عن هذه املرحلة: " كنا نتعلم كيفية التفكري والفعل داخل املدرسة"، يف هذه املدرسة 

اليت وضعتها  ،تعلم الطفل عباس فلسفة األنوار اليت كانت تدعو إىل دحطيم عبودية القرون الوسطى
ت سحرها عليه، كما انتقلت إىل ذاكرته ، هكذا احتك فرحات عباس هبذه املدينة اليت مارس2الكنيسة

من الكتب املدرسية اليت قدمت له نفس أفكار املقاومة والدفاع عن الذات، قرأ فرحات عباس الكثري 
فرنسا كنموذج للحرية، هذا ماجعله يعتقد أن لفرنسا نية حسنة يف اجلزائر وهذا ال يعين أن هذه 

عرب ينعتون بصفات ساخرة ك"اجلنب األمحر" ألهنم املدرسة قد خلت من السلبيات فكثريا ماكان ال
يضعون شاشيات محراء على رؤوسهم، كما مهشت هذه املدارس اللغة العربية وشوهت اتريخ اجلزائر 

 .3حيث علمت العرب أن أجدادهم هم الغولوا

ومن جيجل انتقل إىل مدينة سكيكدة ليكمل دراسته يف املتوسط حيث رفقة عشرون تلميذا 
، وكان معظم التالميذ معه من األهايل 4تلميذا داخليا أروبيا 40وكذا رفقة  ،النظام الداخلي عربيا من

صول على وظائف إدارية وترقية مثله وكان حلمهم بعد التعليم املتوسط هو احل ،من أبناء القياد
ما فرحات عباس فكان حلمه أكرب من ذلك وهو انقاد أمته من الضياع، مث دحصل على إجتماعية، أ

، وبعدها انتقل إىل مدينة قسنطينة، وهنا بدأت تتكون شخصية فرحات م5252الشهادة األهلية سنة 
                                                           

  .97، 94، 91محيد عبد القادر: املرجع السابق، ص ص -1 
  .7عباس حممد الصغري: املرجع السابق، ص -2
 .92، 97محيد عبد القادر: املرجع السابق، ص ص - 3
(، املرجع السايق، م9181 -م9811ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة اإلستقالل ) فرحات عباسعز الدين معزة:  -4
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الوطنية حيث أتثر بتاريخ املنطقة ومقاومات النوميد ضد اإلحتالل الروماين ومقاومة احلاج أمحد ابي 
اإلحتالل الفرنسي، ابإلضافة إىل أن هذه املنطقة يف هذه الفرتة كانت تعرف نشاطا إصالحيا   ضد

مث أدى اخلدمة  ،م5295، دحصل على شهادة البكالوراي سنة 1كبريا من خالل العلماء املصلحني
العسكرية يف اجليش الفرنسي، وعمل ككاتب للتسيري يف مستشفى قسنطينة، مث مساعد صيديل يف 

ورغم أنه رقيب إال أنه الحظ التمييز بني اجلزائريني والفرنسيني فندد بتلك الفوارق وطالب  جيجل
التحق جبامعة اجلزائر فرع الصيدلة ومل يكن  م5291، ويف 2م5299ابملساواة يف أول مقال نشره سنة 

طالبا ئريني ومل يكن يف اجلامعة سوى مخسني مسجاليف هذا الفرع سوى مثانية طالب مسلمني جزا
وألفني طالب أرويب، أما عن أسباب اختياره هلذا الفرع لكي يسمح له بعد خترجه من ممارسة  مسلما

األعمال احلرة، وأال يكون مرتبطا إبدارة اإلحتالل اليت ال متنح مناصب املسؤولية للجزائريني املسلمني، 
 .3درجة األوىلخترج من اجلامعة بعد أن دحصل على دبلوم صيديل من ال م5215ويف سنة 

واحلق أن الوسط اجلامعي أعطى الطالب فرحات عباس فكر سياسي معاد للكولونيالية 
وثقافتها العقيمة واجملردة من احلقيقة واليت عملت على ادالل الشعب اجلزائري، فكان يسعى لتأسيس 

 .4لعنصريةمرحلة يكون فيها اجملتمع اجلزائري بكل فئاته السكانية متجانسخايل من العبودية وا
يقول: "أن أما املؤثرات الثقافية اليت استمد منها ثقافته فتتمثل يف الدين اإلسالمي حيث          

اإلسالم سيبقى الغذاء واحملرك األساسي للمقاومة اجلزائرية" هذا الدين الذي استمده من بيئته، كما 
" اليت تتكلم غوتييه" ستاذاأل حماضراتضر حيكان و  ،قوهتاأتثر ابلثقافة الفرنسية وفهم أسرارها وعناصر 

عن اتريخ اجلزائر منذ دخول القرطاجيني إىل الوقت احلايل، وقد استنتج أن اإلسالم يقلق الغزاة 

                                                           
السابق، ص املرجع  م،9111 -م9811فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة اترخيية وفكرية مقارنة عز الدين معزة:  - 1
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 ألنه احملرك األساسي للمقاومات، كم اطلع على أدابء كبار من عصر التنوير أمثال "شاتو األروبيني
عبقري املسيحية، والشهداء...، وقد قال عنه بنيامني براين" ومؤلفاته مثل حماولة حول الثورة، و 

.1سطورا: "رجل ذو ثقافة مزدوجة واحدة داخلية خاصة مسلمة واألخرى عامة سياسية مجهورية"  
 التكوين السياسي لفرحات عباس:

بدأ عباس حياته السياسية صغريا جدا عندما كان طالبا، وكان من مؤسسي مجعية الطلبة 
حيث أنه مل يتقيد ، 2حيث كان طالبا وعمل صحبة األمري خالد ،إفريقيا يف اجلزائراملسلمني لشمال 

وذلك إلنشغاله ابلكتابة الصحفية والعمل الطاليب  ،ابملدة املخصصة لدراسته واملقدرة بست سنوات
 اهتم ابألدب الفرنسي وتوجه ملطالعة كتب التاريخ، لقد استهوته، حيث وأهنى دراسته يف مثانية أعوام

الصالوانت األدبية واملقاهي الثقافية الراقية فأخد يتعمق يف الثقافة الفرنسية ومنها بدأ يغوص يف احلياة 
السياسية بعد أن اقتنع أنه يف الدرجة الثانية من اإلنتماء وأنه لن يصنف يف الدرجة األوىل مهما 

 .3فعل
يعيشها اجلزائريون املسلمون يرجع نضال فرحات عباس السياسي إىل احلالة املزرية اليت كان  

، وهلذا نقد النظام الكولونيايل وهو يف اجلامعة عن إلستعمار املفروضة ابلقوة والسيفنتيجة سياسة ا
طريق مقاالته اليت كانت تنشر ابللغة الفرنسية يف صحيفيت اإلقدام ومهزة وصل، واليت مجعها فيما بعد 

، وابلرغم من ان دعوته كانت إدماج الشاب اجلزائري"يف كتاب عنوانه "من املستعمرة إىل املقاطعة 
اجلزائر بفرنسا ويقصد بذلك ليس ربط اجلزائر بفرنسا بل املساواة بني اجلزائريني املسلمني والفرنسيني 

 .4ستثنائية اليت فرضتها سياسة فرنساوالواجبات وإلغاء كل القوانني اإل يف احلقوق

                                                           
(، املرجع السايق، م9181 -م9811فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة اإلستقالل )عز الدين معزة:  -1
 .44ص

  .1السابق، صعلي اتبليت: املرجع  -2
 .51دويدة نفيسة: املرجع السابق، ص- 3
السابق، ص املرجع  م،9111 -م9811فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة اترخيية وفكرية مقارنة عز الدين معزة:  -4
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وانشد فرنسا  ،األوائل الذين اثروا ضد اإلستعمار وسياستهواحلق أن فرحات عباس يعترب من 
ان تعيد الكرامة للجزائريني، وكان هذا يندرج ضمن املطالب العامة للشبان اجلزائريني املتأثرين أبفكار 

مثل  ،األمري خالد، والدكتورين بن هتامي وحممد صواحل والذين اندوا برفع القوانني اجلائرة والزجرية
، وتوضح ذلك جليا بع إعالن الرئيس األمريكي "ولسن" يف 1يل واحملاكم الزجرية والضرائبقانون األها

عن مبادئه األربعة عشر واليت من بينها حق تقرير املصري  ،م5252مؤمتر السلم املنعقد بباريس سنة 
إىل ماي  52وسلمت رسالة األمري يف للشعوب املستعمرة، وقد كون وفد جزائري وأرسل إىل املؤمتر 

، وهكذا سار فرحات عباس على درب األمري خالد فعمل على دمج فرنسا يف  2الرئيس "ولسن"
 .3اجلزائردجما كليا مع احملافظة على أحواهلم الشخصية

حاول فرحات الدفاع عن حقوق املسلمني األهايل خاصة فيما خيص التفاوت املوجود يف 
فقط للمسلمني، زهذه املطالب  فرنكات1ولليهود، فرنكا يوميا  51األجور يف العمل داخل الورشات 

أحل عليها يف العشرينات، وابلتايل املساواة حيث يقول: "يوجد سبعة ماليني ينتظرون نصيبهم يف 
 .4وطنهم بعد قرن من احلرية والقهر، ومن أجلهم دخلنا النضال السياسي"
ن يناقش التمييز العنصري بدأ فرحات عباس كتاابته السياسية وهو يف اخلدمة العسكرية وكا

وحالة الشاب اجلزائري املثقف وغريها من املواضيع واليت  ،الذي مارسته فرنسا مع اجملندين يف الرتب
 ،نشرت يف جريديت "اإلقدام" و"مهزة وصل" وكان يكتب ابسم مستعار وهو "كمال بن سراج"

"كمال" استمده من حاكم تركيا وأسباب إختياره هلذا اإلسم املركب حيث أن اجلزء األول منه وهو 
غلى اإلستعمار الربيطاين "كمال أاتتورك" والذي كان عدوا لفرنسا، وقاد ثورة دحررية قضى فيها 

                                                           
  .97، 95عباس حممد الصغري: املرجع السابق، ص ص -1
السابق، ص املرجع  م،9111 -م9811دراسة اترخيية وفكرية مقارنة فرحات عباس واحلبيب بورقيبة عز الدين معزة:  - 2

 .512، 512ص 
(، املرجع السايق، م9181 -م9811فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة اإلستقالل )عز الدين معزة:  -3
 .44ص

 .47(، املرجع نفسه، صم9181 -م9811فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة اإلستقالل )عز الدين معزة:  -4
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، فكان فرحات عباس يرى أن األفكار الكمالية م5294سنةواليوانين وألغى اخلالفة اإلسالمية 
التقدمية منوذجا صاحلا إليقاظ البلدان املغاربية من سباهتا، أما اختياره إلسم "بن سراج" فقد استمده 

اليت  بعنوان " املغامرات األخرية البن سراج"  (Château Briand)من قراءته لرواية "شاتو براين" 
والذي طرده اإلسبانيون سنة  هذا هو آخر ملوك العرب ابألندلس، وابن سراج م5294نشرها سنة 
ولقي إهانة من أمه ألنه مل يدافع عن حكمه دفاع  ،حيث بكى كثريا على ضياع حكمه م5429

الرجال، واملالحظ أن هذا اإلسم املستعار جيمع بني شخصيتني إسالميتني متناقضتني، األوىل دافعت 
لسلبية وعدم القدرة على املواجهة، ومن هذا هل لغزاة والثانية متثل اعن أرضها وعرضها وحررهتا من ا

أراد فرحات عباس أن يكون أاتتورك اجلزائر؟ أو أنه ذو شخصية متناقضة من الضعف يبين القوة؟ 
   .1على كل حال فقد وصفه صديقه "أكلي زانيت" بقوله: "إن شخصية فرحات عباس متناقضة"

الذي التقى به يف مقهى النجمة ابجلزائر العاصمة: "...وكلي  املدينويتحد  عنه أمحد توفيق   
شغوف للتعرف على هذا الرجل الذي أقضى مضاجع اإلستعمار بكتاابته احلارة وأبسلوبه البليغ، 

ووجدت يف انتظاران رجال ال يزال يف مقتبل العمر طويل القامة أمسر اللون يضع على رأسه غطاء من 
وسي األسود الرفيع، وقد جلس جلسة املعتد بنفسه، املعتمد على قوته، الشاعر نوع )الكولباك( الر 

قائال بلسان فرنسي فصيح، ومل يكن يتكلم العربية طة جلست إليه، فبادرين مبسؤوليته، وبعد دحية بسي
إطالقا: صباح اخلري ايعزيزي أان مسرور جدا ابلتكلم مع رجل مؤمن مقتنع قاوم اإلستعمار بشدة 

فتغلب عليه اإلستعمار وأخرجه من البالد، قلت وأان سعيد ابلتعرف على هذا الشاب النابه  ،وصالبة
الذي أمعن يف فضح اإلستعمار، وبني آالم الشعب، وأفضح عن ظالمته: أننا تتبعنا وحنن بتونس 

 .2كمال بن سراج" وعلمنا أنك كاتبها..."مقاالت "
                                                           

- :وهو عبد هللا الصغري آخر ملوك دولة بين األمحر )غرانطة( والذي قالت له امه 
  ابك بكاء النساء ملكا ضائعا                مل دحفظه حفاظ الرجال

السابق، ص املرجع  م،9111 -م9811فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة اترخيية وفكرية مقارنة عز الدين معزة:  -1
  .509، 505ص

  .14، 11علي اتبليت: املرجع السابق، ص ص -2
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فهي الختتلف عن مطالب األمري خالد، حيث مل يتحد  ابسم  فرحات عباسأما عن مطالب 
حقوق اإلنسان اليت أعلنتها الثورة الفرنسية، وقد الدين بل ابسم مبادىء الثورة الفرنسية ودميقراطيتها و 

 أتثر هبذه املطالب:
 متثيل املسلمني يف الربملان الفرنسي بنسب متعادلة مع النواب األروبيني اجلزائريني. -5
 القوانني اإلستثنائية وتطبيق القانون العام العادي.إلغاء  -9
 التساوي يف احلقوق والواجبات اجلارية على الفرنسيني يف اخلدمة العسكرية. -1
 تقلد اجلزائريني املناصب املدنية والعسكرية دون متييز. -4
 تطبيق القانون املتعلق ابلتعليم اإلجباري على األهايل مع حرية التعليم. -1
 اجلمعيات.حرية الصحافة و  -4
 تطبيق فصل الدين اإلسالمي عن الدولة. -7
 العفو العام. -2
 تطبيق القوانني اإلجتماعية والعمالية لفائدة املسلمني. -2
 .1احلرية التامة للعمال اجلزائريني يف الدخول إىل فرنسا -50

دماج الكلي يف فرنسا إلاعتقد عنه أنه يسعى ل كان فرحات عباس يهدف إىل املساواة عكس ما
( بعنوان L' entente، جبريدة )م5214فيفري  91يف مقال صدر له  أن كتب يقول خاصة بعد

لكنه يقول فيما بعد أهنا مرحلة من مراحل  ،"فرنسا هي أان" حيث أنكر وجود وطن إمسه اجلزائر
ميثل من جهة متزق النخبة بني  -ذكر يف الفصول السابقة –وهذا التصريح  اجلزائر كان البد منها،

عليهم اإلنتماء للحضارة العربية اإلسالمية اليت متثل اجلزائر واإلنتماء للحضارة الفرنسية اليت مألت 
وجودهم، ورغم أن فرحات عباس قد عدل عن رأيه فيما بعد ودحول إىل الوطنية اجلزائرية بعد أن يئس 

فرحات عباس  ( أبن كل حياةJean La côtierمن الوطن الفرنسي وقد ذكر عنه جان الكوتيري )
                                                           

، املرجع السابق م،9111 -م9811فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة اترخيية وفكرية مقارنة عز الدين معزة:  - 1
 .540ص
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)هي اتريخ البحث عن وطن يف فرنسا( وكان يعترب أن النزاع القائم بني فرنسا واجلزائر هو نزاع يف 
 .1عائلة واحدة

إىل املطالبة ابإلدماج مع احملافظة  الكليمن اإلدماج والواقع أن فرحات عباس تغريت مطالبه وأرائه 
فدافع عن الطيب العقيب بعد إعتقاله يف  ،جلدتهعلى األحوال الشخصية واجته حنو رعاية مصاحل بين 

، وبعدها أسس مجعية م5217أوت  97ودافع عن مصايل احلاج بعد اعتقاله  ،م5214 أوت2
بعدما أطلق سراحه من  ،أحباب البيان واحلرية، مث أسس حزب اإلدحاد الدميقراطي للبيان اجلزائري

(، انضم إىل م5241 ماي2)حيث اعتقل بتهمة التحريض ملظاهرات  م5244مارس  54السجن يف 
سبتمرب  52، أعلن يف القاهرة عن قيام احلكومة اجلزائرية املؤقتة عايف م5211جوان  95الثورة يف 
 .2م5212

 وفاته وآاثره:
كان فرحات عباس يعاين من مرض ضيق يف التنفس وهذا املرض بدأه عند ابعاده من قبل بن  

كبرية بلة إىل أدرار، وزايدة على مرض السرطان الذي كان السبب يف وفاته، لكنه مل يعطي أمهية  
 .م5221ديسمرب  94للمرض فتفرغ للكتابة، تويف يف 

 ومن آاثره:
 .م5220تشريح حرب  -50
 .دراإلستقالل املصا -55
 .الشاب اجلزائري -59
 .ليل اإلستعمار -51
 .بعض املقاالت يف الصحف واجلرائد -54

                                                           
 .17، 14علي اتبليت: املرجع السابق، ص ص- 1
املرجع السابق، ص معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين، عبد الكرمي بوالصفصاف... وآخرون:  -2
  .959، 955ص
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 املبحث الرابع:
 التكوين اإلجتماعي والثقايف والوطين لعمار أوزقان

وكان قد ربط دعوته يف  ،مباشرة إثر احلرب العاملية األوىلالفرنسي  ظهر احلزب الشيوعي 
البداية بشخص األمري خالد اهلامشي، وترجع جدوره األوىل إىل ميالد اإلدحاد الثقايف للعمال اجلزائريني 

بفرنسا وصار أعضاؤها من من أبرز العاملني ضمن احلزب الشيوعي  م5209الذي تكون سنة 
مل يهتم مبسألة اجلزائر إال عرضا عكس الفرنسي وقد أتثر هذا اإلجتاه ابملاركسية عكس اللينينية الذي 

ضوية بعض العناصر أصبح احلزب الشيوعي أكثر تنظيما بفضل ع م5294ماركس واجنلز، ومنذ سنة 
اجلديدة فرنسية وجزائرية واندى ابلعمل من أجل استقالل اجلزائر الكامل والغاء النياابت املالية وانشاء 

وستكون ، 1سية وإقامة الصراع الطبقي ضد الربجوازية الرأمساليةبرملان جزائري وحماربة اإلمربايلية الفرن
 إشكالية هذا املبحث: كيف كان مولد عمار أوزقان وتكوينه السياسي؟

 التكوين اإلجتماعي والثقايف لعمار أوزقان: 
، يف عائلة م5225مارس  1وتويف يف  م5250يف مارس  ولد عمار أوزقان ابجلزائر العاصمة 

تلقى  ،كانت متلك أراضي شاسعة قبل مصادرهتا من طرف السلطات اإلستعماريةميسورة احلال  
"ابئع ـتعليمه األول، ابملدرسة القرآنية مبسقط رأسه، مث ابملدرسة الفرنسية واشتغل منذ صغره ك

 .2"مصلحة الربيد" ـصحف" مث ب
هنا كانت ميسورة كانت احلالة اإلجتماعية لعمار أوزقان كباقي أفراد اجملتمع اجلزائري، رغم أ

اليت صودرت أراضيهم ابلكامل، فعاشوا حياة البؤس احلال إال أهنا تعرضت الضطهاد املستعمر و 
والشقاء مثل بقية األهايل املسلمني، وميكن أن تكون هذه احلالة ساعدت على ميول عمار أوزقان 

 السياسي.

                                                           
  .99، 95املرجع السابق، ص ص اإلجتاه الثوري يف احلركة الوطنية اجلزائرية بني احلربني العامليتني،يوسف مناصرية: -1
2- (http://zoui-lycee.mam9.com/t537-topic#ixzz1wSoHWb8W) 

http://zoui-lycee.mam9.com/t537-topic#ixzz1wSoHWb8W
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وحفظ القرآن الكرمي مث التحق  درس عمار أوزقان يف املدارس القرآنيةوكمعظم القادة السياسيني 
"ابئع صحف" هذه املهنة اليت مكنته من اإلطالع الواسع على  ـابملدرسة الفرنسية ، مث عمل ك

 مقاالهتا وأهم ماحيد  يف الساحة السياسية يف العامل عامة ويف اجلزائر خاصة، مث يف مصلحة الربيد.
 التكوين السياسي لعمار أوزقان:

ال ننكر أتثر اجلزائريني إمجاال ابألمري خالد ألنه كان يطالب ابإلستقالل الكامل للجزائر،  
ولكن مفهوم  ،اجلمهور من الشعب اجلزائريوهلذا طالب احلزب الشيوعي إبستقالل اجلزائر ليكسب 

أي  اإلستقالل ابلنسبة للحزب الشيوعي هو استقالل العامل اجلزائري يف اإلطار الشيوعي العاملي
جيب أن يكون العامل اجلزائري مرتبطا مبنظمات نقابية تدافع عنه وتسهر على تطبيق القوانني املعتمدة 

 .1يف البالد عليه
وكان من األهداف اليت تكلم عنها عمار أوزقان يف هذا احلزب "انقاذ اجلزائر من الدمار 

 .2من ظلم الكولون واإلحنطاط واملوت" ويف نظره ال يكون إال بتحرير العامل والفالح
ويتضح مما جاء يف هذا البيان أن احلزب الشيوعي اجلزائري يهدف إىل دحرير العامل والفالح 

سواءا كانت يف اجلزائر أو يف فرنسا، وال يهدف  ،الفرنسي واجلزائري من استبداد الربجوازية واإلقطاعية
رته " لكننا لسنا من أنصار املبدأ بتاات إىل استقالل اجلزائر التام، ولعل ذلك جاء واضحا يف عبا

 .3وهو يعين بذلك املطالبني ابستقالل اجلزائر الكامل دون قيد أو شرط اخلاطيء: "الكل أو الشيء"
ومن أراء عمار أوزقان واليت تعرب عن أراء وأفكار عمار أوزقان قوله: " اجلزائر أمة يف طور  

الذين  هؤوالءالتكوين، وشعبها سيكون خليطا، من عناصر ذات أصول أروبية، وبربرية، وعربية، 

                                                           
  .91، 99املرجع السابق، ص ص اإلجتاه الثوري يف احلركة الوطنية بني احلربني العامليتني،مناصرية يوسف:  -1
2-( http://zoui-lycee.mam9.com/t537-topic#ixzz1wSoHWb8W) 
 .97املرجع السابق، ص اإلجتاه الثوري يف احلركة الوطنية بني احلربني العامليتني،مناصرية يوسف:   -3

http://zoui-lycee.mam9.com/t537-topic#ixzz1wSoHWb8W
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انصهروا يف جيل جديد، ولكن هذه األمة مل تنضج بعد لتكوين وطن، احلزب الشيوعي هو الوحيد 
 .1لذي بقي مرتبطا بسياسة اإلندماج" فحزب الشيوعي اجلزائري بقي مرتبطا بسياسة اإلندماجا
 

 خامتة الفصل:
متثلت احلركة الوطنية يف اجلزائر يف أربع إجتاهات قادها رجال كانت هلم هيبة ومكانة يف  

الدين، مساير اجلزائر، نذكرهم الشيخ عبد احلميد بن ابديس وهو عامل ورع وفقيه جمتهد يف أمور 
ملقتضيات العصر ومتطلبات احلياة، ومن يتتبع مسار حياته يلمس بوضوح جوانب شخصيته فهو 

ذلك العامل الورع الذي مجع بني الكتابة والتدريس واخلطاب والنضال السياسي، واإلصالح 
فاهيم اإلجتماعي، مييزه عمق التفكري ومتانة اخللق واإلستقامة يف السلوك، فاستطاع أن يصحح م

احلياة اليت شوهت بسبب اإلستعمار الفرنسي حيث ساد اجلهل واجلمود، وانتشرت اخلرافات...، 
 .وهكذا كان ابن ابديس الرجل الذي أمجع اجلميع على حبه وتقديره حىت أعدائه

أما مصايل احلاج قائد التيار اإلستقاليل امللقب بـ "أبو األمة" وهو الذي محل على عاتقه  
احلاج أن شهرة مصايل  2ياسي والتحضري للثورة املسلحة، حيث يرى املؤرخ عمر كارلييالنضال الس

مؤسس أول حزب وطين جزائري مناهض لالستعمار اكتسبها ليس فقط من أفكاره الثورية اليت كان 
وإمنا كذلك بفضل شخصيته البارزة اليت تسمح له ابلتعبري عن آرائه والظهور على  ،يدافع عنها
دحول شاب مهاجر حيث  ت،اطفة والعقل يف نفس الوقالقائمة على الع كذا أعمالهالساحة، و 

البالغة واحلنكة ، عن طريق حقوق شعب استطاع أن يتصدر صفوفه عصامي إىل حمام يدافع عن
 .يفرض نفسه كزعيم، فاستطاع بذلك أن السياسية

                                                           
  .542املرجع السابق، ص،  م(9111 -م9811احلركة الوطنية ) فرحات عباس ودوره يفعز الدين معزة:  -1
جوان  2، ليوم 4117، العددجريدة صوت األحرار، شهرة مصايل احلاج يف صورة الزعامة اليت جتلى هبا :عمر كارليي-2

9059  .  



 اذج عن شخصيات احلركة الوطنيةمن                                                               الفصل اخلامس

 

 
291 

الفرنسية الذي مل يتكلم ابلعربية وقائد تيار اإلدماج هو فرحات عباس كان من النخبة املثقفة  
، آمن بضرورة الدفاع عن أبناء وطنه وأن إحرتام اإلنسان وهو رجل ومفكر وأديب وسياسي قط،

ألخية ميكننا من بناء وطن تسوده العدالة اإلجتماعية، كان من املتأثرين ابلثقافة الفرنسية ومبادئ 
أتثر بطفولته وحبالة الشعب اجلزائري املزرية فنسي األخوة(، كما  -املساواة–الثورة الفرنسية )احلرية 

 .الطبقة اليت ينتمي إليها ودافع عن طبقة احملرومني والفقراء
قائد احلزب الشيوعي اجلزائري عمار أوزقان الذي كان حزبه يدافع عن احلالة اإلقتصادية  

اجلزائر عمال مع بقاء للبالد خاصة حماوال القضاء على اإلقطاعية الفرنسية، والدفاع عن حقوق ال
وقد متثل ذلك يف مطالب حزبه، وهذا يرجع إىل احلالة اليت كان عليها يف طفولته حيث   قطعة فرنسية

 كانوا من مالك األراضي والضياع اليت سلبت منهم بعد اإلحتالل الفرنسي.
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 ونتائجه: خامتة البحث

حاولت من خالل هذه الدراسة أن أحبث عن أتثري اجملتمع على الطبقة السياسية يف اجلزائر،   
، م5211-م5291وكذا خمتلف التأثريات الثقافية والسياسية على هذه الفئة خالل الفرتة املمتدة من 

وابلتايل تكوين األحزاب السياسية  ،اليت ساعدت يف حتديد ميوالهتم السياسية وتبلور الفكر الوطين
 مبختلف إجتاهاهتا، وقد توصلت إىل نتائج أمهها:

واليت فرضها عليه املستعمر  ،أن الظروف واألوضاع السيئة اليت عاشها الشعب اجلزائري أوال: 
ترعرع فيها قادة نشأ و هي نفس الظروف اليت و  ،على كل األصعدة السياسية واإلجتماعية والثقافية

وحماولة حمو مقومات الشخصية  ،وسن القوانني الزجرية ،احلركة الوطنية، بداية بسلب األراضي
 اجلزائرية العربية اإلسالمية.

وما نتج  ، عا ى منها الشعب اجلزائري خاصة بعد الثورات الشعبيةاألوضاع املزرية اليت اثنيا: 
ر يف دفع النخبة اجلزائرية اف...، واليت سامهت بقسط و جماعات وأمراض وأوبئةعنها من إابدة للقبائل و 

ذه الفئة واليت مثلتها هوابلتايل ظهور مواقف جديدة  ،إىل تغيري نظرهتا اجتاه السلطة اإلستعمارية
 من أجل حصول على تعديالت من النظام اإلستعماري. ،ذلك على أسلوب احلوار معتمدين يف
بدأت التجربة السياسية يف اجلزائر ابلنوادي واجلمعيات واليت كانت ممهدة لظهور  اثلثا: 

 األحزاب الوطنية والزعامات السياسية.
إختالف األصول تنوع و معرفة إىل  توصل البحث، فقد ةاإلجتماعي ما من الناحيةأ رابعا: 
وحىت إختالف تكوينهم اإلجتماعي يف احلزب  ،للقادة السياسيني عموما ةاإلجتماعيالعائلية و 

الواحد، عكس الذي كان متداوال على سبيل املثال أن قادة التيار اإلدماجي كانوا من الطبقات 
لثراء أو الطبقة اإلجتماعية ميوالهتم السياسية مرتبطة بفرنسا، فلم يكن اوهلذا كانت  ،الثرية يف اجملتمع

عامل لتحديد امليول السياسي، ودليل ذلك أن زعيم التيار الديين اإلصالحي عبد احلميد بن 
 .كانت أسرته من الطبقات الثرية والعريقة يف مدينة قسنطينة  ،ابديس
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التغيري بقدر كبري يف أو الطبقة الكادحة مسامهة العمال اجلزائريني املقيمني بفرنسا  خامسا: 
وهناك تزايد  كانت ظروف احلياة أفضلإحتكاكهم ابجملتمع األرويب، حيث   واملطالبة ابإلستقالل بعد

 وعيهم السياسي من خالل التنظيمات واألحزاب اليت تشكلت يف فرنسا.
قابلية الشعب اجلزائري يف إستيعاب خمتلف الثقافات املشرقية والغربية مع إحتفاظه  سادسا: 
العرب والرببر، فرغم  أابئه وأجدادهها عن زائرية وثقافته احمللية اليت ورثمات شخصيته اجلالدائم مبقو 

  تعرف التحجر واجلمود رغم املثثرات املختلفة.مل ةاإلحتالل الفرنسي إال أن الثقافة اجلزائري
تأثروا أتثر القادة السياسيني ابلثقافة املشرقية نتيجة وحدة الدين واللغة واألفكار، ف سابعا: 

ه، ورشيد أبفكار بعض أئمة األمة العربية آنذاك أمثال: مجال الدين األفغاين، الشيخ حممد عبد
، هذه األفكار القائمة على اإلصالح والرجوع ابلدين اإلسالمي رضا...، وشكيب أرسالن وغريهم

دائرة اجلهل واألمية  األوىل مع األخد أبفكار اجملددين من أجل اخلروج من والثقافة العربية إىل منابعه
 .ة التخل  من السيطرة اإلستعمارييللبدع واخلرافات، وابلتاوا

ات العربية اإلسالمية البارزة على أتثر الزعماء السياسني أبفكار وثقافة الشخصيكما   :اثمنا 
أخذوا من اجلرائد واجملالت والكتب املشرقية اليت محلت أفكار الساحة السياسية والثقافية، حيث 

، كما أتثر قادة التيار اإلصالحي  اجلزائريةالعربية إصالحية، واليت كانت حافزا لتطور الصحافة 
وعبد القادر اجملاوي، ومحدان مساية، بن ليم أمثال: عبد احلل األول من املصلحني يف اجلزائر، ابلرعي

  لونيسي وغريهم.
الزيتونة وجامع القرويني ل: جامع ية مثاملشرقاجلامعات العربية املغربية و الدراسة يف  اتسعا: 
 سنة نبيه الكرمي.كان هلم دور األساس يف األخد بكالم هللا و   الذينواألزهر 
  واليت أخدت بتعاليم املدرسة الفرنسية اليت ،أما النخبة املثقفة ابلثقافة الغربية الفرنسية عاشرا: 

ودجمه يف احلضارة الفرنسية  ،ريكانت هتدف إىل حمو الثقافة العربية اإلسالمية يف اجملتمع اجلزائ
ثقافة احلضارة والتطور واإلزدهار،   غربية، حيث كانت العربية ثقافة التخلف واإلحنطاط والفرنسيةال
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الوطين وظهور الفتنة عن ريخ اوابلتايل تشويه الت ،كما حاولوا التأكيد على األصل األرويب للجزائريني
 طريق مشاكل عرقية.

القضاء على مقومات الشخصية العربية عن شل اإلستعمار الفرنسي يف ف إحدى عشر: 
الثقافة العربية اإلسالمية يف الرجوع ابلدين  جناحيف أوساط اجملتمع ،و  طريق نشر الثقافة الغربية

اإلسالمي إىل منابعه األوىل والنهوض ابلثقافة العربية من اجلمود والتحجر عن طريق اإلصالح، وهنا 
 مت احلفاظ على الشخصية املغربية العربية اإلسالمية.

دىء  اختالف اجتاهات األحزاب السياسية يف املطالب واألهداف حسب مبا إثىن عشر: 
مجعية العلماء  ة تيارات وهي: التيار اإلصالحي املتمثل يفكل حزب ومجعية، وتتمثل يف أربع

حركة جنم مشال إفريقيا مث حزب الشعب اجلزائري و  املسلمني اجلزائريني. التيار اإلستقاليل ويتمثل يف
االجتاه وأخريا  املسلمني.هيئة النواب واملنتخبني جتاه اإلدماجي وحزبه اال انتصار احلرايت الدميقراطية.

 احلزب الشيوعي اجلزائري. الشيوعي وميثله
دينية تتمثل يف العودة ابلدين اإلسالمي إىل  همطالباإلجتاه اإلصالحي كانت  ثالثة عشر:

ا ال ينفي تثقيف أبناء هذا اجملتمع، لكن هذصفائه األول وختليصه من البدع واخلرافات وتوعية و 
ابملبادىء السياسية جلمال  عن اإلدارة اإلستعمارية وقد أتثر قادهتاطابعها السياسي اليت كانت ختفيه 

الدين األفغاين واجلامعة العربية وأفكار حممد عبده وغريها من املصلحني يف املشرق العريب خاصة 
 املتدهورة. وأهنا رأت أن التغيري السياسي ال يكون إال إبصالح أحوال اجملتمع

يبقى أتثر القادة السياسيني للحزب اإلستقاليل متمثال يف الشيوعية اليت أتثروا  أربعة عشر:
هبا ألهنا كانت تنادي ابستقالل الشعوب املستعمرة واملضطهدة لكن احلالة اإلجتماعية والثقافية 
والسياسية للبالد هي أهم ما أتثر به القادة السياسيني هلذا احلزب خاصة وأن جلهم من الطبقة 

مة العاملة بفرنسا واليت أتثرت حبق الشعوب يف تقرير مصريها اليت اندى هبا ولسن وشاركت حبرية العا
 يف خمتلف النقاابت يف فرنسا واحتكت ابحلياة السايسية هناك.
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أتثر قادة احلزب اإلدماجي ابلثقافة الفرنسية الغربية فرأو يف فرنسا بلد احلضارة مخسة عشر:
حبقوقهم  األمور السياسية وحاولوا وطالبوامنها كما فصلوا الدين عن  والتقدم وأن اجلزائر قطعة

 اإلنتخاب والرتشح وغريها من احلقوق.اإلجتماعية والسياسية املتمثلة يف 
حاول يف البداية  زائري املتأثر أبفكار لينني فإنهأما احلزب الشيوعي اجل سادسة عشر:

املطالبة ابستقالل اجلزائر من أجل كسب القاعدة الشعبية مث رأى أن اإلستقالل الذي يقصده هو 
زب كان جلهم من الفرنسيني مث أصبح استقالل العامل والبالد من الرأمسالية كما ان قادة هذا احل

مببادئه  ب اجلزائري جلهلهإىل حد ما امام الشعوبقيت مطالبه جمهولة  م،5291جزائراي خالصامنذ 
 وأهدافه.

التجديدي أبرز قادة التيار اإلصالحي  ابديس فكانالشيخ عبد احلميد بن  أما سابعة عشر:
يف اجلزائر، والذي ساهم عن طريق مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف نشر العلم واملعرفة بني كثري 

، رغم أن ابن ابديس من طبقة برجوازية هلا هل من اجلاد الشعب اجلزائري الذي طاملا عا ىمن أفر 
مكانتها اإلدارية والسياسية لدى السلطات الفرنسية، لكن هذا مل مينعه من مقامسة شعبه الفقر 

بكبار العلماء أثناء أدائه  واجلوع واحلرمان، ولعل أهم ماأثر يف شخصيته إحتكاكه يف املشرق العريب
واهتمامه ابإلصالح  أسهم يف توجهه العريب اإلسالمي م، الشيء الذي5259لفريضة احلج سنة 

 يف اجلزائر يف تلك احلقبة. والتجديد يف بالده، فكان من أبرز الشخصيلت العلمية والسياسية
أما مصايل احلاج قائد التيار اإلستقاليل فانتماؤه إىل أسرة فقرية وحمافظة سلبت  مثانية عشر:

هذا  هثر يف ميولاأأهم مو اجملتمع اجلزائري أفراد فعاشوا حياة البثس والشقاء كباقي  ،منها أراضيها
اهلجرة إىل اخلارج واحتكاكه ابجملتمع الفرنسي ومبا جيري يف العامل والتحاقه عليه القائد، كما أثرت 

الكامل يف  ى املطالبة ابإلستقاللا ساعدته احلرية السياسية فيها علابخلدمة العسكرية يف فرنسا كم
 اجلزائر متأثرا ابألمري خالد اهلامشي.
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من أتثري وسطه فإنه مل يستطع أن يتخل  فرحات عباس التخل   أما تسعة عشر:
 علىر الكبري ن بثسه وشقائه يف كتاابته وخطبه حيث كان له األثاإلجتماعي الذي ضل يتحدث ع

عيتهم ألن إمهاهلم يف نظره خيانة هتمام هبم وحتسني وضشخصيته ونضاله السياسي، داعيا إىل اإل
ب ذو ء الفالحني الفقراء، كما بقي ذلك الشاوعمل غري مقبول، فاألمة التتطور إال ابلنهوض هبثوال

كنه ملدنية الغربية ورقيها وحضارهتا، لاب اتأثر ي واتريخ أجداده، مبدينه اإلسالم اتعلقالثقافة الفرنسية م
اليت طاملا رفع عقريته مناداي هبا، مث تغريت قناعته ابهلوية املطالب سرعان مااقتنع بعدم جدوى 

 .الفرنسية
اإلشرتاكية أتثرا عميقا من الناحية أتثره مببادئ لينني  فقد كان اما عمار أوزقان عشرون:

م يثدي فريضة 5215السياسية واإلقتصادية ال من الناحية اإلقتصادية حيث شوهد يف سنة 
ر استقالله يف اجلزائر من واحنص لعامل اجلزائري واإلقتصاد األهليابهوض الصيام، إذ حاول جاهدا الن

 .فقطاإلجتماعية واإلقتصادية  الناحيتني
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 1: شهادة ميالد العالمة عبد احلميد بن ابديس10امللحق رقم 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
 .01املرجع السابق، صور وواثئق لإلمام عبد احلميد بن ابديس،عبد العزيز فياليل:  -1
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1: أساتذة  العالمة عبد احلميد بن ابديس10امللحق رقم                          

     
م(0101-م 0581الشيخ بشري صفر )  الشيخ حممد خلضر بلحسني                                

         
 

م(0101 -م0511الشيخ حممد النخلي ) الشيخ طاهر بن عاشور                                 

 
 

                                                           
 .11، 11، ص صالدراسيةواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة اإلمام عبد احلميد بن ابديس عبد العزيز فياليل: -1
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 الشيخ حممد اجليزاوي            م(0101 -م0581الشيخ حممد خبيت املطيعي )

 

 1بن ابديس وهو تلميذ: عبد احلميد 10امللحق رقم 

 

                                                           
  .11، 11، ص صواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة اإلمام عبد احلميد بن ابديس الدراسية عبد العزيز فياليل: - 1



 املالحق
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 1: جامع الزيتونة 11امللحق رقم

 
 2: تشييع جنازة اإلمام عبد احلميد بن ابديس يف شارع زيغود يوسف18امللحق رقم 

 

                                                           
 .11، 11، ص صواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة اإلمام عبد احلميد بن ابديس الدراسية عبد العزيز فياليل: -1
 .01املرجع السابق، صور وواثئق لإلمام عبد احلميد بن ابديس،عبد العزيز فياليل:  - 2



 املالحق
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1قائمة ملتخرجني من جامع الزيتونة :11امللحق رقم

 
م 0100تصدر الشيخ بن ابديس قائمة الناجحني يف إمتحان التطويع من جامع الزيتونة يف عام 

دليل واضح على جنابته وحبه للعلم، كما ان جامع الزيتونة كان من اجلامعات املعرتف هبا عربيا يف 
 .0م ص0100التدريس، وقد نشر هذا امللحق يف جريدة املشري يف أوت 

                                                           
 .00، ص صور وواثئق لإلمام عبد احلميد بن ابديسعبد العزيز فياليل:  -1
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 : عبد احلميد بن ابديس وكبار أعضاء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني11امللحق رقم 

حممد -البشري اإلبراهيمي -العريب التبسي -اليمني إىل اليسار: حممد السعيد الزاهرياجلالسون من 
 إبراهيم الكتاين

 مبارك امليلي.-عبد القادر بن زاين -الطيب العقيب -عبد احلميد بن ابديس

مصطفى –ابعزيز بن عمر –فرحات الدراجي -الواقفون من اليمني إىل اليسار:حممد العيد آل خليفة
 1أبو اليقظان -علي اخليار-مد خري الدينحم -حلوش

 

 

 
 

                                                           
 .08، ص صور وواثئق لإلمام عبد احلميد بن ابديسعبد العزيز فياليل:  - 1
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 1: عبد احلميد بن ابديس15امللحق رقم 

 

 
 

 
                                                           

 .11املرجع السابق، ص، صور وواثئق لإلمام عبد احلميد بن ابديسعبد العزيز فياليل:  - 1
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 1: بقااي منزل فرحات عباس يف بوعفرون11امللحق رقم 

 
 

 2: الكتاب الذي درس فيه فرحات عباس01امللحق رقم 

 

 

                                                           
 .01 املرجع السابق، ص فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية واإلستقالل،عز الدين معزة:  -1
 .11املرجع نفسه: ص - 2
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 1: شهادة ميالد فرحات عباس00امللحق رقم 

 

 
 

 

                                                           
  املرجع السابق، ص، فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية واإلستقاللعز الدين معزة:  -1
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 1جلرائد وجمالت فرحلت عباس: بطاقة فنية 00امللحق رقم 

 

 
إسالمي، املساواة، اجلمهورية اجلزائرية،  -جرائد متثلت يف الوفاق الفرنكو 0كان للتيار اإلدماجي 

 ورؤساء حتريرها بن جلول وفرحات عباس، وهي جرائد أسبوعية، هلا شعارها اخلاص.

 

 

                                                           
 .000صاملرجع السابق،  دويدة نفسية: - 1
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 1م(0151 -م0100: بطاقة فنية ملؤلفات فرحات عباس) 00امللحق رقم 

 

 
كتب وهي مصادر هامة لتاريخ اجلزائر وهي: الشاب اجلزائري، ليل   1كان لفرحات عباس 

اإلستعمار، تشريح احلرب، اإلستقالل على التوايل، كتبت كلها ابللغة الفرنسية وهي ثقافة هذا 
 م، أما البقية فبعد اإلستقالل.0100نشر كتاب الشاب اجلزائري يف احلقبة اإلستعمارية القائد، 

 

 

 
                                                           

 .001نفيسة دويدة: املرجع السابق، - 1
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 : صورة لفرحات عباس011امللحق رقم 

 

 
 سنة08صورة مصايل احلاج وعمره  :201امللحق رقم 

م، 0105م، أي بعد أداء مصايل احلاج للخدمة العسكرية، 0100التقطت هذه الصورة سنة 
 وانتهاء احلرب العاملية األوىل ورجوعه جمددا إىل فرنسا.

                                                           
1 - google.image.ferhat abass. 
2 - google.image.massali hadj. 
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 : صورة ملصايل احلاج 1 01امللحق رقم

 
 

 

 

                                                           
1 - http://www.google.dz. 

http://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=vGjvmyffZt0T8M&tbnid=YvWjWiVMjZ1ofM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.djazair50.dz/?%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%8C-%D8%A3%D8%A8&ei=kmwCU6_EF8OytAbujoHoDQ&bvm=bv.61535280,d.bGQ&psig=AFQjCNH2Uvd35Dwdxvv5rNk61Wyu-WTcSA&ust=1392753881749354
http://lh3.ggpht.com/-rWCNGMB82Ag/TnWzz2aquKI/AAAAAAACORE/mL6LnI6V85g/s160-c/messali-hadj-300x208.jpg
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 : صورة لعمار أوزقان081امللحق رقم 

 

 

 

                                                           
 املرجع نقسه. - 1

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Amar-ouzegan.jpg
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 املصادر ابللغة العربية:

 .م1691ار املعارف، اجلزائر: ، د2ط، كتاب اجلزائر  أمحد توفيق املدين:      -1

منشورات خمرب الدراسات العليا التارخيية  هذه هي اجلزائر، أمحد توفيق املدين:       -2

 .م2002قسنطينة:  والفلسفية،

،دار 2ترمجة: عايدة سهيل إدريس، ط عاران يف اجلزائر،جان بول سارتر:        -1

 .م1692اآلداب، 

دار  ، منشورات1تعريب: خريي محاد، ط ،اجلزائر الثائرة جوان غليسيب:     -4

 .م1691الطليعة، بريوت: 

الكتب الشرقية، ، توزيع دار 1ط، اجلزائر يف معركة التحريرسعد زغلول فؤاد:      -9

 .م1691تونس: 

ؤسسة املطبوعات احلديثة، ، م2، إشراف عز الدين فريد، طاجلزائر فيليب رفله:      -9

 .دت

دار البصائر، ، 2جم(،5211 -م5291مذكرات حياة كفاح )أمحد توفيق املدين:  -1

 م.2006اجلزائر،

للنشر  الوطنية، الشركة 2، ترمجة حممد العريب الزبريي، طاملرآةعثمان محدان خوجة:  -2

 .1622والتوزيع، اجلزائر: 
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، دار ومكتبة الشركة اجلزائرية، 1، ط01اجمللد آاثر إبن ابديس، عمار طاليب:         -6

 .م1692

الشاب اجلزائري: اجلزائر من املستعمرة إىل فرحات عباس:  -10

ترمجة: أمحد منور، تقدمي: أبو القاسم سعد هللا، صدر عن وزارة  ،م5291اإلقليم

 م،.2001الثقافة، 

، نقله إىل العربية: (:ليل ااٍلستعمار5حرب اجلزائر وثورهتا ) فرحات عباس: -11

 .حال، احملمدية، املغرب: دتأبو بكر الر 

 .م1661 دار اهلدى، اجلزائر:اجلزائر الثائرة، فضيل الورتالين:  -12

، مجع وتقدمي : أمحد 9ج آاثر اإلمام اإلبراهيمي، اإلبراهيمي: حممد البشري -11

  .م1661، دار الغرب اإلسالمي، بريوت:1طالب اإلبراهيمي، ط

-5292آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي) حممد البشري اإلبراهيمي:  -14

 م، 1661، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان: 1،ج1، طم(5211

"عيون البصائر" ) جمموع املقاالت اليت   اآلاثر، اإلبراهيمي:حممد البشري  -19

كتبها يف إفتتاحية جلريدة البصائر اخلاصة(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر: 

 .دت
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مجع  م(،5291-م5211يف قلب املعركة )حممد البشري اإلبراهيمي:  -19

والرتمجة والنشر والتوزيع،  ، شركة دار األمة للطباعة1وتقدمي: أبو القاسم سعد هللا، ط

  .م1664اجلزائر:

ترمجة: ،  م5291 -م5121مذكرات مصايل احلاج بن ايمني سطورا:  -11

 .م2001 ، اجلزائر:ANEPمنشورات  حممد املعراجي،

 م،5211ماي 1آفاق مغاربية "املسرية الوطنية وأحداث حممد قنانش:  -12

 م.2006منشورات دحلب، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر: 

دار القصبة للنشر، اجلزائر:  ،ذكراييت مع مشاهري الكفاح حممد قنانش:  -16

  م. 2004

-م5252احلركة اإلستقاللية يف اجلزائر مابني احلربني حممد قنانش: -20

 .م1622الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر:  م،5292

، م5291-م5299جنم الشمال اإلفريقي حممد قنانش، حمفوظ قداش:  -21

  .م2006ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر: 

 :املراجع ابللغة العربية

، 1ج م،5299-م5191البحث يف اتريخ اجلزائر احلديث إدريس خضري:       -1

 نشر والتوزيع، اجلزائر، دت.دار الغرب لل
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بعض عناصر التفكري ملقارنة اهلجرة اجلزائرية املعاصرة مشرقيا إبراهيم مهديد:       -2

منشورات وزارة  م،5299-م5191اهلجرة اجلزائرية إابن اإلحتالل  –ومغربيا 

 م،2001اجملاهدين، اجلزائر، 

 ، دار البصائر، اجلزائر:9ج، أحباث وأراء يف اتريخ اجلزائرأبو القاسم سعد هللا:       -1

 .م2001

، دار 4، ط1ج، م5291-م5211احلركة الوطنية أبو القاسم سعد هللا:        -4

 .م1662لبنان: الغرب اإلسالمي، بريوت، 

، دار املغرب 4، ط1، ج5211-5291 احلركة الوطنية أبو القاسم سعد هللا:     -9

 .م1662لبنان:  اإلسالمي، بريوت،

ب اإلسالمي، دار الغر ، 1، ط1ج، اتريخ اجلزائر الثقايفأبو القاسم سعد هللا:       -9

 .م1662بريوت، لبنان: 

حزب الشعب اجلزائري جذوره التارخيية والوطنية ونشاطه أمحد اخلطيب:        -1

 م1629، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر: 1ج ،السياسي واإلجتماعي

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها اإلصالحي يف أمحد اخلطيب:       -2

 .م1629اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب، ، اجلزائر

تقدمي: أبو ، شخصات وقضااي من اتريخ اجلزائر املعاصر أمحد صاري:        -6

 .2004العربية غرداية، اجلزائر:   القاسم سعد هللا، املطبعة
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 .، دار اهلدى، اجلزائر: دتاحلقائق االستعمارية واملقاومةأمحد حمساس:  -10

الشيخ الطيب العقيب ودوره يف احلركة الوطنية اجلزائرية، أمحد مريوش:  -11

 م، 2001والنشر والتوزيع، اجلزائر، ، دار هومة للطباعة 1ط

دار البعث للطباعة والنشر، ، فواصل من الفكر والتاريخ أمحيدة عمرياوي: -12

 .م2002اجلزائر: 

 اإلخوان دراسة إثنولوجية حول اجلماعات الدينية عندإدوارد دو نوفو:  -11

 .2001،يل، دار اهلدى، اجلزائر: ، ترمجة وحتقيق: كمال فيالمسلمي اجلزائر

الشركة ، املقاومة اجلزائرية حتت لواء األمري عبد القادرإمساعيل العريب:  -14

 .اجلزائر: دتالوطنية للنشر والتوزيع، 

، الدار القومية الفكر والثقافة املعاصرة يف مشال إفريقياأنور اجلندي:  -19

 .م1699والنشر، القاهرة: للطباعة 

، ترمجة: أمحد عاطف فؤاد، دار املعرفة، املثقفون والسياسةبرمي روبريت:  -19

  .م1629القاهرة: 

دار  عبد احلميد بن ابديس وبناء قاعدة الثورة اجلزائرية، بسام العسيلي: -11

  .م2010النفائس للطباعة والنشر، اجلزائر: 
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ضد اإلحتالل الفرنسي ابلسيف  أعالم املقاومة اجلزائريةبوعالم بسايح:  -12

ئر عاصمة الثقافة صدر عن وزارة الثقافة مبناسبة اجلزا م ،5211-م5191والقلم

 م.2001العربية، 

الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح تركي رابح عمامرة:  -16

 .م2002، وحدة الطباعة رويبة، اجلزائر، 9ط اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر،

مجعية العلماء العلماء املسلمني اجلزائريني التارخيية رة: تركي رابح عمام -20

 .املؤسسسة الوطنية للكتاب، دت ورؤساؤها الثالثة، 5295-5219

الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية:  -21

الثانية والعشرون، جويلية  مبناسبة خترج الدفعة، العالمة املصلح والداعية األديب

  م.2006

، املغرب الكبري الفرتة املعاصرة وحركات التحرر واإلستقاللجالل حيي:  -22

 .م1621دار النهضة، بريوت، لبنان: ،4ج

منشورات ، قضااي ودراسات يف اتريخ اجلزائر احلديث واملعاصرمجال قنان:  -21

 .م1661املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر: 

سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني:  -24

 .م2006دار املعرفة، اجلزائر:  اجلزائريني،



 بيبلوغرافيا البحث

 

 
320 

سلسلة املشاريع الوطنية للبحث، هجرة جيال،يل صاري ...)وآخرون(:  -29

طبعة خاصة بوزارة اجملاهدين، منشورات املركز الوطين للدراسات  اجلزائريني حنو أرواب،

 .، دت1694نوفمرب 1والبحث يف احلركة الوطنية وثورة 

دار املعرفة، اجلزائر،  فرحات عباس رجل اجلمهورية،محيد عبد القادر:  -29

 م.2002

املركز الوطين للتوثيق، املؤسسة الوطنية  حوار حول الثورة،خليفة اجلنيدي:  -21

 .م1629املطبعية، اجلزائر:  ونللفن

اإلمام عبد احلميد بن ابديس،  سلسلة املشاهري الوطنية:دار النفيس:  -22

 .م2001اجلزائر: 

اإلمام عبد احلميد بن ابديس رائد النهضة العلمية الزبري بن رحال:  -26

دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، اجلزائر،  م(،5211 -م5112والفكرية )

  .دت

دار هومة للطباعة ثورة العلم من إبن خلدون إىل إبن ابديس، زهور أسعد:  -10

  .م2012والنشر والتوزيع، اجلزائر:

ٍاىل ٍاندالع 5115اتريخ اجلزائر املعاصرة من ٍانتفاضة شارل روبري أجرون:  -11

 م.2002زائر: ، دار األمة، اجل1، ط2ج، 5211حرب التحرير
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حممد الصاحل  (،5299-5211) قاموس الثورة اجلزائرية شريف عاشور: -12

 م2001بن جلول، ترمجة: عامل خمتار، دار القصبة للنشر، اجلزائر :

اجلزائر يف التاريخ: املقاومة صاري اجليال،يل، حمفوظ قداش:  -11

، ترمجة عبد م الطريق اإلصالحي والطريق الثوري5211-م5211السياسية

 .م1621للكتاب، اجلزائر: القادر بن حراث، املؤسسة الوطنية 

-م5191حماضرات يف اتريخ اجلزائر احلديث واملعاصر )صاحل فركوس:  -14

 .م2010ة: ، مديرية النشر جلامعة قاملة، قاملم(5291

الدور السياسي للهجرة إىل فرنسا مابني احلربني عبد احلميد زوزو:  -19

ديوان املطبوعات  (،م )جنم مشال إفريقيا وحزب الشعب5292-م5251

  .م2001اجلامعية، اجلزائر: 

الكفاح القومي السياسي من خالل  عبد الرمحان بن إبراهيم العقون: -19

 ، منشورات السائحي،1جم، 5299-م5291مذكرات معاصر، الفرتة األوىل 

 .م2002اجلزائر: 

، ديوان 1، ط4ج اتريخ اجلزائر العام، عبد الرمحان حممد اجليال،يل: -11

 .م1664اجلامعية، اجلزائر:  املطبوعات

جهاد ابن ابديس ضد اإلستعمار الفرنسي يف عبد الرشيد زروق:  -12

 .م1666 :، دار الشهاب ، بريوت، لبنان1ط ،م(5211-م5259اجلزائر)
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، دار اهلدى  صور وواثئق لإلمام عبد احلميد بن ابديسعبد العزيز فيال،يل:  -16

 .م2011للطباعة والنشر، اجلزائر، 

البيت الباديسي مسرية عبد العزيز فيال،يل، أمحد صاري، الطاهر بوانين:  -11

  .م2012دار اهلدى للطباعة والنشر، اجلزائر،  علم ودين وسياسة،

ترمجة: ، ااٍلستعمار و الصراعات الثقافية يف اجلزائر عبد القادر جغلول: -41

 .1624ار احلداثة، بريوت، لبنان: ، د1سليم قسطون، ط

ترمجة:  اتريخ اجلزائر احلديث دراسة سوسيولوجية ،عبد القادر جغلول:  -42

  .م1621فيصل عباس، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

إمام اجلزائر: عبد احلميد بن عبد القادر فضيل، حممد الصاحل رمضان:  -41

 .24م، ص2010شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر:  ابديس،

اتريخ الفكر العريب احلديث واملعاصر حممد  الكرمي بوالصفصاف:عبد  -44

 .2009اجلزائر:  ، دار اهلدى،1ج عبده وعبد احلميد بن ابديس منوذجا،

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف عبد الكرمي بوالصفصاف:  -49

 .م1621، اجلزائر، 1ط م(،5211-م5295تطور احلركة الوطنية اجلزائرية )

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وعالقتها الكرمي بوالصفصاف:  عبد -49

دراسة اترخيية وإيديولوجية مقارنة، م، 5211-5295ابحلركات الوطنية األخرى

 .121م، ص 2006دار املداد، اجلزائر: 
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معجم أعالم اجلزائر يف القرنني عبد الكرمي بوصفصاف، ...وآخرون:  -41

فية ، منشورات خمرب الدراسات التارخيية والفلس1، ج1ط التاسع عشر والعشرين،

  .2002جامعة منتوري، قسنطينة: 

معجم أعالم اجلزائر يف القرنني عبد الكرمي بوصفصاف، ...وآخرون:  -42

فية ، منشورات خمرب الدراسات التارخيية والفلس2،ج1ط التاسع عشر والعشرين،

  .2002جامعة منتوري، قسنطينة: 

مشارب –( 5299-5115احلركة الطالبية اجلزائرية): عبد هللا محادي -46

 .م1669هار، اجلزائر: ، املؤسسة الوطنية للنشر واإلش2ط، -ثقافية وإيديولوجية

، مكتبة البعث، 1ط، اجلزائر يف مرآة التاريخعبد هللا شريط، حممد امليلي:  -90

 .م1699قسنطينة: 

م( 5299-م5191اجلزائر)أدب املقاومة الوطنية يف عبد املالك مراتض:  -91

، سلسلة منشورات املركز الوطين للدراسات 1ج رصد لصور املقاومة يف النثر الفين،

م، دار هومة للطباعة والنشر 1694والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب

 .م2006والتوزيع، اجلزائر: 

إبن ابديس "التحول من برزخية القول إىل حضور العشريايت سليمان:  -92

، دار الغرب للنشر 2ج ،الفعل مالمسة لفقه سياسة اإلصالح وإصالح السياسة"

  .م2010والتوزيع، اجلزائر: 
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منشورات اثلة األبيار، اجلزائر:  فرحات عباس رجل دولة،علي اتبليت:  -91

 .م2001

احلركة اإلصالحية يف اجلزائر )حبث يف التاريخ الديين علي مراد:  -94

تني، دار احلكمة، اجلزائر: ترمجة: حممد حييا، ( 5211-5291واإلجتماعي 

 م.2001

، 1ط، 5299التاريخ السياسي للجزائر من البداية لغاية  عمار بوحوش: -99

 .2002ئر، اجلزائر: دار البصا

والتوزيع،  ، دار الرحيانة للنشر1ط موجز يف اتريخ اجلزائر، عمار عمورة: -99

 .م2002اجلزائر: 

، دار البعث، قسنطينة: 1ط، 1، جملحمة اجلزائر اجلديدة عمار قليل: -91

 .م1661

-م5191أحباث ودراسات يف اتريخ اجلزائر املعاصرة ) عمار هالل: -92

 .م1669ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر: ، م(5299

مصادر الوطنية اجلزائرية إىل منابع الوطنية اجلزائرية "  كمال بوقصة: -96

ترمجة: د.ميشيل سطوف، املراجعة اللغوية: صادق خبوش، دار القصبة  الشعبوية"،

  .م2009للنشر، اجلزائر: 
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الفكر اإلصالحي يف اجلزائر الشيخ الطيب العقيب بني كمال عجا،يل:  -06

 (م2001صدر عن وزارة الثقافة،  األصالة والتجديد،

مكتبة ، 2ترمجة: حممد عيتاين، طاجلزائر حتف اإلستعمار، ليون فيكس:  -91

 .املعارف، بريوت: دت

، الفكر السياسي عند اإلمام عبد احلميد بن ابديس :بن خليف مالك -92

 م.2010اجلزائر:  ، دار طليطلة،1ط

، م(5292-م5252اتريخ احلركة الوطنية اجلزائرية ) حمفوظ قداش: -91

 م2002، دار األمة، اجلزائر: 1، ط1ترمجة: أحممد بن البار، ج

ترمجة: حممد معراجي،  ، م5211-5191جزائر اجلزائريني حمفوظ قداش: -94

 .م2002اجلزائر: 

املصلح اجملدد اإلمام بن ابديس هلذا حاولو حممد الصاحل الصديق:  -99

  .م2006ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  إغتياله،

املؤسسة الوطنية ، الثورة اجلزائرية يف عامها األولحممد العريب الزبريي:  -99

 .م1624اجلزائر:  للكتاب،

منشورات املتحف الوطين  املثقفون اجلزائريون والثورة،حممد العريب الزبريي:  -91

 م.1669النشر واإلشهار، اجلزائر: للمجاهد، املؤسسة الوطنية لإلتصال و 
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، منشورات إحتاد الكتاب 1، جاتريخ اجلزائر املعاصرة حممد العريب الزبريي: -92

 .م1666العرب، دمشق: 

صدر الكتاب عن وزارة الثقافة  إبن ابديس وعروبة اجلزائر،حممد امليلي:  -96

 . .22، 21م، ص ص:2001مبناسبة اجلزائر عاصمة الثقافة العربية، 

، دار 1ط ، إبن ابديس فارس اإلصالح والتنوير حممد هبي الدين سامل: -10

 .م1666الشروق، مصر: 

، عامل 1ط معاصريه،عبد احلميد بن ابديس يف عيون حممد دراجي:  -11

  .م2002األفكار، احملمدية، اجلزائر، 

الشركة الوطنية، اجلزائر:  الروابط الثقافية بني اجلزائر واخلارج،حممد طمار:  -12

 .م1621

، ANEPمنشورات  عبد احلميد بن ابديس نصوص خمتارة،حممد قرصوا:  -11

 .م2009اجلزائر، 

ر منشورات مكتبة داقصص من فضائح اإلستعمار يف اجلزائر، حممد منيع:  -14

 .الكتاب البليدة: اجلزائر: دت

ترمجة: حنفي بن عيسى، ، اجلزائر األمة واجملتمعمصطفى األشرف:  -19

 .م1621املؤسسة الوطنية للكتاب: اجلزائر: 
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، دار الشورى، 1، طالثورة اجلزائريةمصطفى الطالس، بسام العسيلي:  -19

 .م1622بريوت: 

 1منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة  -11

 م،5211-م5191منطلقات وأسس احلركة الوطنية اجلزائرية : 1694نوفمرب

 م2001وزارة اجملاهدين، املطبعة الرمسية، اجلزائر: 

أعمال امللتقى الوطين حول اهلجرة اجلزائرية إابن  :منشورات وزارة اجملاهدين -12

 11-10املنعقد بفندق األوراسي يومي ، م5299-م5191حتالل مرحلة اإل

 م، 2001 :م، اجلزائر2009أكتوبر 

أثناء -اهلجرة اجلزائرية حنو املشرق العريباندية طرشون...وآخرون:  -16

منشورات املركز الوطين للدراسات  سلسة املشاريع الوطنية للبحث، -اإلحتالل

م، طبعة خاصة بوزارة 1694مربوالبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوف

 م،2001اجملاهدين،

 م5299-م5191الفكر السياسي اجلزائري نصوص امللتقى األوراسي:   -20

  م،.2010م، املؤسسة الوطنية لإلتصال، رويبة،اجلزائر: 2009سبتمرب  29/29، 

اإلجتاه اليميين يف احلركة الوطنية اجلزائرية من خالل حيي بوعزيز:  -21

  .م2006دار البصائر، اجلزائر:  م(،5211-م5259نصوصه)
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 مارية من خالل مطبوعات حزب الشعبالسياسة االستعحيي بوعزيز:  -22

 .م2006دار البصائر، اجلزائر:   م(،5211-م5191) اجلزائري

سياسة التسلط ااٍلستعماري واحلركة الوطنية اجلزائرية من  حيي بوعزيز: -21

 .م2006البصائر، اجلزائر:  ، دار م5211م ٍاىل 5191

اإلجتاه الثوري يف احلركة الوطنية اجلزائرية بني احلربني يوسف مناصرية:  -24

  م.1622املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر  م(،5292-م5252العامليتني )

  املراجع ابللغة الفرنسية:

1- Charles Robert Ageron: Histoire de l’Algerie 

contemporaine , t2, P.U.F, Paris:1977. 

2- Charles Robert Ageron: Les Algériens 

Musulmans et la France,  

3- Pierre Bourdieu: Sociologie de l’Algérie Que 

sais je, éditions PUF, Paris: 1980. 

 الرسائل اجلامعية:

قضااي العرب واملسلمني يف آاثر الشيخ البشري اإلبراهيمي بشري فايد:        -1

، حتت إشراف األستاذ: -دراسة اترخيية وفكرية مقارنة–واألمري شكيب أرسالن 
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، 1عبد الكرمي بوصفصاف، رسالة دكتوراه العلوم يف التاريخ احلديث واملعاصر، ج

 .م2010/ 2006سنة اجلامعية: ال

بية اجلزائرية ودورها يف القضية الوطنية وثورة احلركة الطالأمحد مريوش:        -2

حتت إشراف: انصر الدين سعيدوين، السنة  م،5211التحرير 

 .2009/2009اجلامعية:

فرحات عباس من اجلزائر الفرنسية إىل اجلزائر اجلزائرية عباس حممد الصغري:        -1

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف اتريخ احلركة  م(،5299-م5291)

  .م2001-م2009الوطنية، إشراف: اجلمعي اخلمري، 

فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة اترخيية وفكرية مقارنة عز الدين معزة:        -4

أطروحة لنيل درجة دكتوراه العلوم يف التاريخ احلديث  م،9111-م5122

 .2010-م2006واملعاصر، إشراف: عبد الكرمي بوالصفصاف، 

فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة اإلستقالل عز الدين معزة:       -9

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، م(، 5211 -م5122)

 .22م، ص2009-م2004الكرمي بوالصفصاف، إشراف: عبد 

تطور اإلجتاه الثوري والوحدوي يف احلركة الوطنية اجلزائرية قريري سليمان:       -9

حبث لنيل شهادة الدكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر،  م(،5211 -م5211)

 .م2011-م2010لسنة اجلامعية: حتت إشراف: مناصرية يوسف، ا
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 -م5291تطور فكرة الوطنية اجلزائرية عند فرحات عباس )نفيسة دويدة:       -1

 .م2009إشراف: عمار بن سلطان،  م(،5211

 املوسوعات:

، دار الطليعة 9ترمجة: مسر كرم، طاملوسوعة الفلسفية، م روزنتال وآخرون:        -1

 .1629طباعة والنشر، بريوت:لل

       اجملالت واجلرائد:

 .م2009، سبتمرب 10العدد جملة املعيار: -1

جريدة ، شهرة مصا،يل احلاج يف صورة الزعامة اليت جتلى هبا :عمر كارليي -2

 2012جوان  6،يومية، ليوم 4191، العددصوت األحرار

 .2002، دار البعث، قسنطينة: سبتمرب 11العدد :جملة األمري عبد القادر -1

 املواقع اإللكرتونية:

1- http://alhiwar.com 

2- http://almaany.com 

3- http://ar.aljasad.com 

4- http://zoui-lycee.mam9.com/t537-

topic#ixzz1wSoHWb8W 

5- http://ar.wikepedia.org. 

http://alhiwar.com/
http://ar.aljasad.com/
http://zoui-lycee.mam9.com/t537-topic#ixzz1wSoHWb8W
http://zoui-lycee.mam9.com/t537-topic#ixzz1wSoHWb8W
http://ar.wikepedia.org/
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 فهارس األعالم
 )أ(

  .17أبو بكر الصديق: 
 .233أبو بكر بن العريب: 
 .222أبو العباس محيدة: 

 .715أبو القاسم احلفناوي: 
 .232أبو حممد بلحسني بن الشيخ: 

  .719 ،753، 734أيب يقضان:
 .713أطفيش: 

 .743إبراهيم بن عبد هللا: 
  .753، 779، 779، 99، 99، 11إبراهيم البيوض: 
 .731ابرهليم الفاتح: 
                                                          .57ابن املوهوب:

 .743، 731، 735، 15إبن تومي:
 .749 ،759 ابن تيمية:

 .753، 749ابن خلدون:
                                                            .749ابن القيم: 

  .799أمحد إينال: 
                                                     .292 ،2،41أمحد ابي: 

 .254أمحد بن حجي: 
 .51أمحد هبلول:

  .794 ،792، 95 أمحد بوضربة:
 ،752، 759 ،799، 91 ،15، 31أمحد توفيق املدين:

759 ،291. 
 .717،231أمحد خان: 

 .211، 215أمحد عباس: 
 .795 ،91األخضري:

 .211أخلف بن حسان: 
 .739أطفيش: 

 .222إمساعيل بن ابديس: 
                                    .759، 49إمساعيل حامت: 

 .291أكلي الزانيت: 
 .79ألبري سارو:

 .211ألفرادي موسي: 
، 91 ،14، 59، 51، 51 ،43األمري خالد اهلامشي:

91 ،99 ،91، 734، 743، 754، 792 ،799 ، ،
299 ،297 ،291 ،279 ،277 ،272 ،275 ،
271 ،253 ،254 ،215 ،211 ،219.  

 .99األمري خوجة: 
 ،91 ،12، 41، 22، 2األمري عبد القادر: 

791،239.                                         
         .214، 299 .12 األمري عبد الكرمي اخلطايب:

 .791األمرية بديعة: 
 ،749، 779 ،773، 91 ،27 األمني العمودي:

759. 
  .795آيت طوردت: 

 .795إيفور حممد: 
                                            .219،217إمييلي ابسكان: 

 )ب(  
 .731، 92 ،91 ابشطارزي:

  .777،275 ،791 ابنون آكلي:
 .227ابديس: البتول بن 

 .91بديعة احلسيين: 
 .23برانر: 
  .43برميو: 

 .237البشري صفر السياسي: 
 .217بن امليلي: 

 .299، 297بن بلة: 



 فهارس البحث

 

 

334 

 .993بن بوعلي: 
 .799بن اتمي: 
  .295 ، 755، 297 ،51بن هتامي: 
 .291، 291بن سراج: 
 .244بن عليوة: 

  .212بن عودة برصايل: 
 .93بن لفقون: 

 .211البهجة عباس: 
 .71بوجو:

                                          .5بوديشون: 
  .19بوزيد شعال:

  .799 ،92 بوعالم خالفة:
                                                         .41، 2 بوعمامة:

  .217بوضياف: 
 .91بوكردنة: 

 .222بلكني بن زيري بن مناد: 
 .215بيار لويت: 
                                                 . 11بريوطون:

 )ت(
 .799، 795 ،91اتمزايل:

  .795 ،91اتمي اجلياليل:
 .779 ،99 ترميليت:
 .32تريمان: 

  )ج(  
 .741اجلاحظ: 

 .215جلول شليب: 
، 737،733، 729، 729، 729مجال الدين األفغاين:

735، 751، 717 ،715 ،711 ،719 ،714 ،
715 ،793 ،799،233 ،239 ،299 ،399.  

 .755، 731، 779مجال الدين دردور: 
 .51جورج كليمنصو:

 . 52جورج ماسي:
 .214جوستاف لوبون: 

  .791جول فريي: 
                                                        .719اجلوهري: 

                                                        .52جون جوريس:
 .737اجلياليل شبيلة:

  )ح(  
 .731احلاج عمر قندوز: 

 .91احلاج صاحل: 
 .757احلبيب التونسي: 

 .11حسن الطرابلسي: 
 .299حسن بن خالف: 

  .724محدان خوجة: 
 ،759 ،757 ،744 ،737 ،91محدان لونيسي:

223 ،229 ،239 ،299.  
 .95 حورية بن شيكو:

  .211حورية عباس: 
 )خ(  
  .99خدوجة: 

 .729خليل بن إسحاق: 
 .772 ،792خري الدين: 

 )د(  
 .211دانيار دي فيجي: 

  .11دوغول: 
 .792دومان: 

 .42دي بورمون: 
 )ر(  
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 .729راجف بلقاسم: 
 .275 ،795 رزقي طويل:
، 717، 719 ،751 ،729، 729،729 رشيد رضا:

712 ،715 ،715 ،232 ،239 ،242 ،299. 
 .755رضا حوحو: 

  .754ريبل: 
  .791رين: 

 )ز(  
  .91الزين بن اثبت: 

 .299زغلول: 
 .211زكية عباس: 

 .255زليخة مصايل: 
  .227زهرية بن جلول: 

  .222الزوبري بن ابديس: 
  .757زيدان الشنقيطي: 

  )س(  
 .215، 214سانت أرنو: 

  .773، 91سعدان: 
 .757السعيد الزهريي: 
 .227سليم بن ابديس: 

 .755، 795سي اجليالين حممد السعيد: 
 ،.91سيدي بومدين: 

 55سرييف:
 )ش(  

  .291، 294شاتو براين: 
 .731شارل دي جالن: 

 .751الشاديل خري الدين: 
 ، 732 ،791، 95الشريف بن حبليس:

 ، 795شبيلة اجلياليل: 

، 219، 799، 719، 715، 714شكيب أرسالن: 
219 ،299. 

 .91شكيكن: 
 .799شوان: 

 .759الشوكاين: 
 .713شهاب الدين األلوسي: 

  .239الشيخ أمحد: 
 .215، 214 ،15الشيخ احلداد: 

 .232زائري: الشيخ الطاهر اجل
 )ص(

 .743الصادق دندان: 
  .92الصادق هجريس: 

 .47،95صاحل ابي: 
  .717،239 ،729صاحل بن مهنا:

   .11الصديق احلافظي األزهري: 
 )ط(

  .93الطاهر الغمري: 
  .719الطنطاوي: 

 ،734 ،91،779، 92، 97 ،11 الطيب العقيب:
745 ،731،749 ،759، 759، 719 ،791 ،
799 ،799 ،799،249 ،243 ،299.  

 )ظ(
 .211ظريفة عباس: 

 )ع(
 .211عائشة عباس: 

                                          .79عباس محانة:
  .99، 99عبد احلليم بن حسني خوجة: 

 ،745، 735 ،737، 721 ،57عبد احلليم بن مساية:
759 ،714 ،719 ،711، 249 ،299. 
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  .227عبد احلق بن ابديس: 
                                               .799، 714 ،94عبد احلميد) السلطان(:
، 723، 729، 11 ،15، 17عبد احلميد بن ابديس:

721 ،737 ،733، 745 ،741 ،741، 
749،759 ،757، 753 ،751، 759، 712 ،
719 ،279 ،229 ،227 ،222 ،223 ،224 ،

،225 ،221 ،221 ،229 ،229 ،239 ،237 ،
232 ،233 ،234 ،235 ،231 ،231 ،239 ،
239 ،249 ،247 ، ،243 ،242 ،245 ،241 ،
241 ،249 ،249 ،259. 

 .211عبد احلميد عباس: 
                                                                               .715عبد الرمحان الكواكيب: 

                                         .11عبد القادر القامسي:
 ،745، 731، 735، 739 ،57عبد القادر اجملاوي: 

759،  713، 719 ،239 ،299.                                                  
 .259، 251عبد القادر املمشاوي: 
، 794، 274، 279، 79عبد القادر حاج علي:

795،754.                                        
  .43عبد هللا بلقاسم: 
 .59عبد هللا خبلخال: 

  .229عبد املليك بن ابديس: 
  .229العريب بن ابديس: 

 ،759 ،759 ،745 ،731 ،777، 99العريب التبسي:
799 ،247 ،242. 

                                                    ، 291علي بوخرط: 
 19علي بومنجل: 
 .719علي شريف: 

   .791عليوة: 

، 299 ، 279 ،277، 291، 92، 15عمار أوزقان: 
 ،299 ،297 ،292 ،392.  

  .211عمار عباس: 
 .92عمر أوصديق: 
 .19عمر إمساعيل:
                                    .59عمر بوضربة:
                                             .711، 733، 739عمر راسم: 

  .719، 715، 737، 39عمر بن قدور: 
 .734، 91علي بن أيب طالب: 

 .51علي بومنجل: 
  .713علي رضا: 

 .735علي الشريف: 
  .715،239، 711 ،733علي يوسف:

 )غ(
 .794غاندي: 

 )ف(
 .91فاطمة الزهراء: 
 .215فاطمة عباس: 

،  742 ،732  ،791 ،17، 19، 19فرحات عباس: 
، 212، 217، 794،279ـ، 793، 792،  799
214، 215 ،211 ،211 ،219 ،219 ،299 ،
297 ،292 ،293 ،294 ،295 ،291 ،297 ،
397. 

                      .721فريد وجدي:
 

 )ق(
 .11قاستون دومارق: 

 .727قدور بن مراد الرتكي الرودوسي: 
  .795قدور فار: 
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 )ك(
  .11، 15كاردينال الفيجري:

  .295كمال أاتتورك: 
 .295، 294ج: كمال بن سرا 

 )ل(
 .79البوش ديرون: 

 .793لوبو:
 )م(

 .91ماسوين احلاج: 
  .251، 253قلفاط: ماما بن 

 .759مالك بن نيب: 
 ،741،759 ،739، 772، 91، 11مبارك امليلي:

757، 234 ،242.  
  .92مربوك بلحوسني: 

 .752حممد بلحاج: 
 .741حممد أبو مجعة القلي: 

 .741حممد أبو القاسم البوحليلي: 
 .212حممد أبو عياد: 

 ، 232حممد خبيت املطيعي: 
، 91، 99 ،11، 11، 15حممد البشري اإلبراهيمي:

772، 731،745 ،741 ،741 ،749،749 ،
759 ،752 ،757، 759،  792 ،791 ،799 ،
799 ،271،249 ،247 ،243.  

 .759حممد العيد آل اخلليفة: 
 ،772، 792،793، 94حممد الصاحل بن جلول:

742، 739، 753 ،754، 229.                          
 .741، 745حممد املكي اإلبراهيمي: 

 .91حممد بن أمحد بن حممد املدين: 
 .77حممد بن رحال:

 .717حممد السعيد بن زواوي: 
 .759حممد إقبال: 

 .249 ،711، 759حممد بن خوجة: 
 .719حممد بن علي السنوسي: 
 .231حممد بن علي الشوكاين: 

 .719حممد: حممد بن 
  .214، 217حممد بن يلس: 
  .299حممد بوكفوس: 

، 717، 719، 749 ،741 ،779الوهاب: عبدحممد 
715،231.  

 .731حممد خري الدين: 
، 729، 721، 721، 725، 729: حممد عبده

729 ،737 ،733 ،734 ،735، 749، 759، 
752 ،753، 751 ،759 ،759 ،719 ، ،712 ،
717 ،714 ،715 ،719 ،714 ،715 ،711 ،
793 ،799 ،227 ،237 ،232 ،233 ،239 ،
249 ،299 ،399. 

 .711حممد فريد: 
  .93حممد قروف: 

 .731حممد السعيد بن زكري:
 .712حممد الشوكاين:  
  .237مد الصادق النيفر الزيتوين: حم

 .215حممد الصاحل عباس: 
 .294حممد صواحل: 

 .239حممد الطاهر بن عاشور: 
 .237حممد خلضر بن حسني: 

  .229، 229، 221، 222مد املداسي: حم
، 229، 225، 223 ،735ابديس:حممد املصطفى بن 

259 ، 
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 ،291 ،794حممد معروف:
 ،712حممد جنيب: 

 ، 232، 239حممد النخلي: 
 ، 229حممود بن ابديس: 

 ،794، 793 ،24 ،23 ،79مصايل احلاج: 
721،799 ،299 ،291 ،277 ،274 ،279 ،
253 ،254 ،255 ،251 ،251 ،259 ،219 ،
217 ،213 ،214 ،211 ،211 ،219، 219 ،
219 ،217 299 ،397.  

 .77مصطفى احلاج موسى:
  .99مصطفى بن الكبابطي: 

  .714، 737 مصطفى بن خوجة:
 .215، 714،214: مصطفى كمال
                                                   .213، 79مفدي زكرايء: 

  .214، 213،  3املقراين:
 .794مقدوش: 

 .214معزة مسعودة بنت علي: 
 .227املعز لدين هللا بن ابديس: 

 .29موالي الشريف: 
  .229مولود بن ابديس: 

 .735املولود بن موهوب: 
                                                             .213، 97،291موريس توريز: 

  .24،772موريس فيوليت: 
                                      .27موالي بن الشريف: 

 .12 ،27امليلي: 
  .249ميمي حممد الشريف: 

 )ن(
 .229نفيسة بن ابديس: 

 )ه(

 ، 793هارمتورت ألسنهانس: 
 ،22هتلر:

 .213هنري بوردو: 
 )و(

  .399، 799،252، 791، 77ويلسون:
 )ي(

 .229اليامنة بن ابديس: 
 .215ميينة عباس: 

 .719يوسف الدجوي: 
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 فهرس األماكن
 )أ(

  .794 أربعاء إيراثن:
 .99األردين: 
  .794األصنام: 
 .749 ،794 األغواط:

 .55أمريكا الشمالية: 
 .272،  19رواب:و أ
 .219 ،75 إفريقيا: 

 99.أقبو: 
 ، 213، 259اسبانيا: 
 792أسرتاليا: 
 .99اسطح: 

 .232 ،94 اإلسكندرية:
 .791،  79إكس بروفنس:

   ، 211، 215، 257 ،743 ،93 ،23 ،27أملانيا: 
 .22اجنلرتا: 

  .749،295األندلس: 
 .94 ،5، 3األوراس:

 .235إيران: 
 .99اإليزن: 

 .94، 93إيطاليا : 
 )ب(

 .77ابتنة:
 .99، 99، 91اب دي كالييه: 

 741. ،99 جباية:

 ،732 ،791، 795، 799، 99، 99 ،55ابريس:
739، 753 ،754، 299 ،295 ،279 ،273 ،
211 ،219 ،294.   

 .219، 219برازافيل: 
 .249برج بوعريرج: 

 .214بروسيا: 
 77:بريكة

 .795برينوي: 
 .754، 779 ،97، 95 ،19بسكرة: 
 .231، 227، 712بغداد: 
 .231البصرة: 

 ، 212بين عافر: 
 .235بالد فارس: 

 .743البلقان: 
                                                 .794، 95، 23البليدة: 

  .215بومحدون: 
 .99،  11بوزريعة:

 .215بوعفرون: 
 .753 ،749 ،779، 779، 794، 19بوسعادة: 

 .719 ،94 بريوت:
 )ت(

 . 99 تبسة:
 ، 294، 215، 214، 235 ،93 ، 4تركيا:

، 722، 727، 729 ،95، 94، 93، 91 تونس:
725 ،737، 741 ،741 ،749، 749، 759 ،
757 ،752 ، 799 ،291 ،299، 279 ،224 ،
221 ،221 ،229 ،239 ،233.   
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 ،729 ،721  ،799، 94 ،59، 1 ، 1، 4تلمسان: 
253 ،259 ،214 ،215 ،211 ،219 ،217.  

 .99تيزي وزو: 
 .729تيطاوين: 

 )ج(
 .99 ،4 جرجرة:

، 49، 37، 23، 22، 79، 1، 5، 4:اجلزائر العاصمة
59 ،57 ،53 ،54 ،15 ،11 ،91 ،91 ،721 ،

729، 734، 753 ،791 ،799 ،293 ،294، 
243 ، 292 ،295 ،299.  

، 75، 74، 73، 72، 79، 1، 5، 3، 7،2 اجلزائر:
71 ،71 ،79 ،22 ،23 ،24 ،25 ،21 ،21 ،29 ،
39 ،37 ،33 ،34 ،39 ،39 ،47 ،42، 45 ،41 ،
49  ،49 ،52، 54 ،55 ،59 ،12 ،13، 14، 
19 ،19، 12 ،14 ،19 ،19 ،97 ،92 ،93 ،95 ،
91 ،91 ،99 ،92 ،93 ،94 ،95 ،91 ،91 ،

799 ،797 ،792 ،791 ،791 ،799 ،779 ،
777، 774 ،771 ،771 ،779 ،779 ،729 ،
727 ،722 ،724 ،725 ،721 ،729 ،

739،737 ،732 ،733، 734 ،739 ،739 ،
747 ،742 ،744 ،741 ،741 ،749، 759 ،
757 ،752، 753، 717 ،713 ،711 ،713 ،
، 794، 792، 799، 719، 711، 715ـ، 714
791 ،799 ،792 ،791 ،799 ،297 ،291 ،
299 ،272 ،274 ،275 ،271 ،279 ،279 ،
227 ،221 ،239 ،244 ،249 ،257 ،214 ،
219 ،219 ،217 ،297 ،293 ،291 ،299 ،
399 ،397. 

 .719،231اجلزيرة العربية:  
 ،749اجللفة: 
  .292، 297، 211، 213 ،794 ، 23جيجل:

 )ح(
 .211احلبشة: 
، 719 ، 749، 741 ،722، 727 ،4 احلجاز:

713 ،791، 221 ،229 ،233 ،242    
 .211 ،15، 53احلراش:
  .251احلنااي: 

 )خ(
 .24خراطة : 
 .794،223: اخلروب

 .794خنشلة: 
 )د(

 .719دهلي: 
 791 ،753 ،741 ،723 ،95 دمشق:

 99دراع امليزان: 
  .99دوار مزالة: 

 )ر(
 .99رأس الوادي: 

 .251الرمشي: 
 .22روسيا: 

 )س(
 .795الساماريتان: 

 .99سانت آتيان: 
 .215سرتاسبورغ: 

 ،759 ،94، 99، 15 ،24، 23 ،22سطيف:
791 ،799، 242 ،243.  

 23سعيدة:
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   .723 السعودية:
 .297 ،52سكيكدة:
  .719السودان: 

 ،299، 791 ،744 ،722 ،94 ،73 ،4 سوراي:
259 ،217. 

 .94سيدو: 
  .259 ،95 ،52، 23سيدي بلعباس:

 ،17، 71سيدي فرج: 
 .759 ،99سيدي عقبة:
  .794سيدي عيش:

 .91سني: 
 )ش(

 791 ،749، 741 ،727، 91، 93: الشام
 )ط( 

 .297، 211، 212الطاهري:  
 93طرابلس: 

 
 .729طنجة: 

 )ع(
 .712 ،749 العراق:
 .23 عنابة:

 .794العلمة: 
 .794عني احلمام: 

 ، 52عني تيموشنت:
 )غ(

                                       ،299 ،295 ،794 غليزان:
  53،99غرداية: 

 ،791غرونوبل: 
 )ف(

 ، 741فاس: 
 95فرجيوة: 

، 71، 75، 74، 73، 77، 9، 1، 5، 3، 7 فرنسا:
79 ،27 ،22 ،24 ،25 ،21 ،39 ،37 ،32 ،33 ،
34 ،31 ،39 ،42 ،44 ،45 ،41 ،49 ،49 ،54 ،
51 ،12 ،13 ،14 ،15 ،11 ،19، ،19 ،19 ،
97 ،92 ،95 ،93 ،91 ،91 ،99 ،799 ،797 ،

794 ،795 ،791 ،791 ،799 ،779 ،777 ،
772، 774 ،771 ،722 ،732، 731 ،739 ،
749 ،742 ،743، 754 ،755،  711 ،799 ،
793 ،794 ،791 ،799 ،799 ،297 ،279 ،
277 ،229 ،223 ،229 ،231 ،242 ،241 ،
259 ،219 ،217 ،212 ،214 ،215 ،219 ،
219 ،214 ،211 ،219 ،293 ،294 ،291 ،
291 ،399. 

  .214فج مزالة: 
 )ق(

 ،714، 712 ،741 ،732، 739 ،22القاهرة: 
231. 

   .779 ،774 ،99، 94، 99 ،19، 2القبائل: 
 .719قريش: 

، 54، 53، 52، 59، 43، 23، 71، 1 قسنطينة:
13، 15 ،94 ،91 ،99 ،99، 779 ،721 ،729، 

735، 749 ،759، 753، 293، 279 ،279 ،
229 ،227 ،223 ،221 ،221 ،229 ،233 ،
242 ،243 ،249، 249 ،257،  213 ،297 ،
292 ،299.   
 .729القل: 
 ،95 ،23 قاملة:
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 ، 239، 749القريوان: 
 )ل(

 ،713لبنان: 
 .719ليبيا: 

 )م(
 .99املارن: 
 .211مالطا: 

 .759 ،749 املدينة املنورة:
 .217، 99، 99، 91: مرسيليا

 794معسكر: 
 ،743 ،737، 729، 729، 91، 93، 94: املغرب
711 ،291 ،299.   

 .249 ،95 مستغامن:
 ،737، 721، 722، 729، 91، 95، 93 مصر:
749، 711 ،719 ،713، 227 ،233 ،211. 
 .713مكة: 

 .291موسكو: 
 .94مليانة: 
 .754 ،791 مونبلييه:

   .749ميلة: 
 )ن(

  .713جند: 
 )ه(

 .231، 235، 719، 719، 719اهلند: 
 )و(

  .223واد زانيت: 
  .215واد سقان: 

  ،799، 55، 22الايت املتحدة األمريكية: الو 

، 253 ،293 ،94، 95 ،53 ، 49،44وهران: 
259 ،217. 

 )ي(
 .717 اليمن:
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 فهرس اجلمعيات والنوادي واألحزاب
 )أ(

 299، 24اإلحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري: 
 )ت(

 79تركيا الفتاة: 
 )ج(

 .217، 793جبهة التحرير الوطين: 
 .211 اجلبهة الشعبية:

 .211مجعية األخوة اإلسالمية: 
 ،249مجعية الرتبية والتعليم: 

  .734اجلمعية التعاونية: 
  .735اجلمعية التوفيقية: 
 .734اجلمعية الرشيدية: 

 .799الطلبة املسلمني اجلزائريني: مجعية 
 .293مجعية الطلبة املسلمني لشمال إفريقيا: 

، 11، 17 ،11،19مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني: 
91 ،712 ،714 ،799 ،797 ،792 ،793 ،

794 ،791 ،799 ،299 ،275 ،239 ،249 ،
242 ،243 ،245  ،225. 

 .24اجلمعية الوطنية الفرنسية: 
 )ح(

 .291، 295، 794ركة أحباب البيان: ح
 .299، 79اد املنتخبني املسلمني: حركة اإلحت

 732حركة البعث العريب اإلسالمي: 
 .719سية: احلركة السنو 

 .11، 79، 9كة الشبان اجلزائريني: حر 
، 713، 712، 719 ،719، 711احلركة الوهابية: 

799 ،799 ،231.  
 .219، 255، 24رايت الدميقراطية: حركة انتصار احل

 .299حزب اإلستقالل: 
 .772، 92، 97احلزب الشيوعي اجلزائري:  

 9حزب اجلزائر الفتاة: 
 .299، 799احلزب الدستوري التونسي: 

 .95احلزب الراديكايل: 
 .299، 219، 799حزب الشعب اجلزائري: 
 .792، 95احلزب الشعب الفرنسي: 

، 291، 294، 293، 71احلزب الشيوعي اجلزائري: 
291 ،279 ،255 ،215 ،211 ،211 ،299 ،
299 ،297 ،299. 

، 299، 291، 295، 71احلزب الشيوعي الفرنسي: 
299 ،279 ،277 ،211 ،211، 299. 

 )ل(
 .92اللجنة املركزية للوحدة والعمل: 
 )م(

 .79الفتاة: مصر 
 95منظمة العمل العمالية: 

 )ن(
 ،731، 29اندي الرتقي: 

 .799اندي ريتشارد الباريسي: 
، 794، 792، 93، 12، 79، 79جنم مشال إفريقيا: 

799 ،779 ،777 ،772 ،714 ،299 ،295 ،
299 ،279 ،277 ،272 ،271 ،219 ،252 ،
219 ،215 ،219 ،299.  

 )و(
  .714، 71وحدة النواب املسلمني: 
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صــــــــــــملخ  
أتثر قادة األحزاب السياسية اجلزائرية ابألوضاع العامة اليت عاشتها اجلزائر بعد تعرضها لإلحتالل الفرنسي 
)أوضاع إجتماعية، ثقافية، وسياسية( كما لعبت الطبقات اإلجتماعية اليت ينتمي إليها هؤوالء املناضلون دورا يف 

طبقات برجوازية فهذا ال يعين أهنم موالون لفرنسا والعكس صحيح، كما أتثر  ميوهلم السياسي، فرغم إنتمائهم إىل
الزعماء السياسيون ابهلجرة اخلارجية سواءا إىل اىل املشرق العريب أو فرنسا حيث أدى إحتكاكهم مبجتمهات 

 أخرى إىل زايدة الوعي الوطين.
جتماعي والثقايف سياسية إىل تكوينهم االويف األخري يعود تكوين األحزاب السياسية من قبل هذه النخبة ال

والوطين الذي ساهم يف إبراز ميول كل اجتاه حماولني الوصول ابجملتمع اجلزائري إىل التخلص من اإلستعمار 
 واألوضاع اليت خلفها كل بطريقته.

 
Résumé 

Les présidents des partis politique algerins sont affectés par les situations génerale de 
l'algerie aprés l'occupation française ( situations sociaux. culturel.  Politique(; ses présidents qui 
appartiennent à des classes bourgeoise mais ça ne veux pas dire qu' ils sont avec la direction 
française et vice versa et les militans politique sont aussi affectés par l'immigration vers l'orient 
arabe ou vers la france. leur contact avec d'autre population a resulté l'augementation de l'esprit 
patriotisme. 

Finallement la création des partis politique par cette groupe politique a leur formation 
sociale culturel et politique et qui a contribué a surligné les tendances de chaque partie ont 

essayant l'arrivée de la population algerien pour élimination de la colonisation française chaqu' 
un ça méthode. 

Summary 

the presidents of the political parties algerins are affected by general situations in Algeria 
after the French occupation (social situations. cultural. policy) 
its presidents belonging to bourgeois classes but that does not mean that they are with the French 
leadership and vice versa; their political militans are also affected by migration to the Arab East 
or to France. their contact with other people resulting augementation the spirit of patriotism. 
finally the creation of political parties in this policy group their cultural and social education 
policy and has contributed to highlight the trends of each Party trying the arrival of the Algerian 
population for disposal of French colonization 


