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  شكر وتقدير
اللهم إني أسألك ياذا الجالل واإلكرام وباسمك العظيم الذي سجدت له الوجوه  

بالشكر والحمد أوال إلى اهللا عز  وخشعت له األصوات وولجت له القـلوب نتقدم  
المتواضعة والذي ما كان لنوفق من     وجل الذي وفقنا في إنجاز هذه الرسالة

  .دونه إلى من هدانا إلى اإلسالم حبيبنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

وبهذا فـإننا نضع اللمسات األخيرة على رسالتنا هذه فـإن واجب العرفـان أيضا  
كر والتقدير وعظيم االمتنان وجل الثناء ألستاذنا  يشدنا إلى تقديم خالص الش

غربي  "ولكن دون أن ننسى األستاذ الفـاضل  " قرين عبد الكريم"المشرف  
لما أبداه من مالحظات متسمة بالدقة واألمانة وروح العلم أفـاد منها  " الحواس

الباحثين فكان خير موجه ومعين نسأل اهللا العلي القدير أن يرعاهما ويسدد  
  ا فقد كان نعم األستاذين وجزاهما اهللا خير جزاء  خطاهم

  

 وشـــــــــــــــــــــــكرا      

 

 



 

 

  
  

الحمد هللا وحده الذي أنار لي الطريق وأعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع  
الذي أهديه إلى أروع وأفضل وأغلى ما أملك في الوجود إلى دربي ونبراس  

  قـلبي
   إلى مرشدي في الحياة وسندي في الدنيا الذي تعب وشقى ليسعدني 

  وإلى من شجعني على رسم طموحي وحلمي  ..... إلى من حثني على حب العلم  
  وإلى الذي أفتخر بأبوته وأفرح وأبكي لرؤيته  

  "أبي العزيز"إلى  
   وغلى من سخرت  ... إلى الغالية التي كان بطنها وعاء وصوتها دعاء

 وإلى من علمتني معنى المثابرة والصبر واالجتهاد  ... من أجلنا    نفسها
  إلى ريحانة قـلبي  ... إلى نور عيني  

  "أمي العزيزة"إلى  
   فـاتح" "هشام" "عزيز": إلى إخوتي أزهار الفؤاد الذين أكرمني اهللا بهم "

 ".رانيا" "ناصر"
   وإلى كل من يربطني بهم حبل المودة والصداقة وإلى كل األهل

واألحباب وإلى كل من جمعتني بهم لحظة حب وصدق وذكرى طيبة  
 .في حياتي وأخص بالذكر زوجي الغالي

   وأخيرا إلى جميع أصدقـائي وصديقـاتي من الطفولة إلى آخر أيامي في
 .مساري العلمي والتعليمي

  
  
  



 

 

 
 

الحمد هللا الذي كرم اإلنسان فرفعه في منزلة وزينه بالعقـل وبفضله نبلغ  
ونحقق األحالم وهو الذي مكنني من بلوغ هذه المرتبة وإنجاز هذا    األهداف

العمل المتواضع الذي أهديه إلى أغلى ما في الوجود إلى من سهر على  
  .تربيتي وتحمل أعباء الحياة

     إلى من يتناسى شقـائه وتعبه ليخلق... إلى من أحمل اسمه بكل افتخار 
  لي واقعا جميال

     إلى من أنار لي درب العلم  ... إلى رمز الرجولة والوفـاء والتضحية
إلى مصدر فخري  ... بمشعل من األمل وشجعني على رمز المستقبل  

 " أبي الغالي"إلى أطيب قـلب في الوجود  ... ومنبع قوتي وشموخي  
  حفظك اهللا وأطال عمرك

     رت عمري  إلى من لو سخ... إلى الغالية التي ركع العطاء بين قدميها
إليك يا نور عيني وشمس حياتي  ... لخدمتها لن أرد ذرة من صنعها

 "أمي الحنونة"إلى أعظم امرأة في الكون  ... ومنبع فرحي وابتسامتي
     إلى من كانوا سندا لي منذ نشأتي والذين لم يبخلوا عليا بحبهم

" صباح" "شمس الدين" "بالل" "وليد" "عادل" "فـاتح"إخوتي  ... وحنانهم  
 ."بةه"
    على األحبة واألصدقـاء وإلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات من

 الطفولة إلى نهاية المسار الدراسي
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استعمار عرفه التاریخ حیث لم یكتف هذا االستعمار بتلیت الجزائر بأبشع ألقد 
باغتصاب األراضي وتجویع الشعب فقط، بل استخدم سالحا أقوى وأفتك من ذلك وهو نشر 
الجهل واألمیة ومحاربة مقومات األمة الجزائریة، وكل ذلك كان من أجل استغالل الجزائر 

و األسوأ فشاعت بینهم البدع أرضا وشعبا، فأخذت أوضاع الجزائریین تتدهور وتتراجع نح
  .والخرافات

م، ظهرت حركة تهدف للنهوض بالحیاة الثقافیة في 1925 -1900لكن خالل فترة 
المجتمع الجزائري والتي تبناها مجموعة من المثقفین واألدباء، الذین كانت لهم مكانة في 

ي یقوم علیها العمل المجتمع الجزائري، فساهموا بصفة كبیرة في إرساء القاعدة األساسیة الت
  .السیاسي والثوري فیما بعد

وفي هذه السنوات ظهرت إلى الوجود أحزاب سیاسیة وجمعیات دینیة استعملت كل 
األسالیب والمناهج لمقاومة االستعمار بشتى أنواعه التي أحدثت ثورة في العقول ویقظة في 

  .النفوس
 ولعل من أهم دوافع اختیارنا لهذا الموضوع ما یلي:  

  .نا لمقیاس تاریخ الجزائرحب -
محاولة إلقاء الضوء على جزء هام من تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة والكشف عن  -

 .بعض الخبایا التي تعتبر من أحرج المراحل التي مر بها تاریخ الجزائر الحدیث
  الزماني والمكاني اإلطارأما:  
  ووضعه في ید المعمرین تمثل سنة منح االستقالل المالي للجزائر  1910تمثل سنة

الذین كانت لهم الحریة التامة في تسییر شؤون البالد وبذلك فهي مرحلة انتصار باهر 
  .فهي بدایات العمل الجماعي 1925للمستوطنین وانكسار لألهالي ،أما سنة 

 وعن إشكالیة الموضوع فقد جاءت كما یلي:  
الثوري الجزائري ضد إلى أي مدى ساهمت الحركة الوطنیة في إثراء النشاط 

  .المستعمر الفرنسي؟
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 ولدراسة هذا الموضوع استوجب علینا طرح التساؤالت اآلتیة:  
 .م؟1900ما هي أوضاع الجزائر قبل ظهور النهضة الجزائریة سنة  -
 .ما هي أهم عوامل ظهورها؟ -
 .فیما تمثلت مظاهر هذه النهضة؟ -

الوصفي والتاریخي التحلیلي وهذا من وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التاریخي 
م إلى غایة ظهور النهضة سنة 1830خالل تتبع مسار األحداث من مرحلة االحتالل 

  .م1900
ولإلجابة عن هذه التساؤالت قسمنا البحث إلى ثالثة فصول، إضافة إلى مقدمة 

  .وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع والمالحق
 :الفصل األول -

م إلى غایة 1830اریخیة عن أوضاع الجزائر منذ االحتالل الفرنسي تناولنا فیه لمحة ت 
م، حتى نعطي نظرة عن المحاوالت الفرنسیة إلى دمج 1900ظهور النهضة الجزائریة سنة 

  .الجزائر، وما رافق ذلك من سیاسات وقوانین قمعیة
 : أماالفصل الثاني -
  .سمین داخلیة وخارجیةفقد تحدثنا عن دوافع بروز النهضة من خالل تقسیمها الى ق 
 :والفصل الثالث  -

  :فقدعالجنا فیه أهم مظاهر النهضةوالتي تمثلت أساسا في
  ظهور الجمعیات والنوادي الثقافیة التي تناولنا فیها أهم األنشطة الثقافیة من خطب

 .ومحاضرات ومساهمتها في تفعیل الحركة الثقافیة في المجتمع الجزائري
  بشكل كبیر في الكتابة الصحفیة والتاریخیةبروز المطابع التي ساهمت. 
  میالد المسرح الجزائري حیث تناولنا فیه أهمیة المسرح الذي ساهم عن طریق الخشبة

نماء الحس الوطني داخل صفوف المجتمع الجزائري ٕ   .في نشر الوعي وا
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  والتي كان من أبرزها المصادر والمراجعوإلثراء هذا الموضوع اعتمدنا على مجموعة من: 
، تاریخ 1،ج)1850 -1830(الحركة الوطنیة الجزائریة : كتابات أبو القاسم سعد اهللا

  .5،ج3الجزائر الثقافي ج
  .معركة اإلسالم  والصلیبیة في الجزائر: صالح عوض -
  .1962تاریخ الجزائر السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة : عمار بوحوش -
  .1، ط2باركة، جالنهضة الجزائریة وثورتها الم: محمد علي دبوز -
  .1، ج)1962 -1830(أدب المقاومة الوطنیة في الجزائر : لك مرتاضاعبد الم -
 الفرنسیة باللغة أما المراجع:  

- Ihdaden zohir, histoire la aresseindigéne en Algérie des origines aisoie 1930. 
- Ageron Charles Robert, Algériens musulmans et la France. 

 إلى الدراسات الجامعیة باإلضافة:  
ودورها في تطور  جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: الدكتور عبد الكریم الصفصاف -

  .الحركة الوطنیة
  .مظاهر اإلصالح الدیني واالجتماعي: بن عدة عبد المجید -

  واجهتنا في عملنا هذا وتمثلت في التي الصعوباتوفي األخیر البد من اإلشارة إلى : 
  البحثضیق وقت.  
  نقص المادة التاریخیة األكادیمیة المتعلقة بهذا الموضوع فالمراجع التي اعتمدنا كانت

  .عامة في تطرقها لموضوع دراستنا
ورغم هذه الصعوبات تمكنا بفضل اهللا إنهاء هذا العمل ونرجوا أن نكون قد وفقنا 

  .وتمكنا من اإلحاطة بجمیع جوانب هذا الموضوع
  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  المقاومة السیاسیة: المبحث األول

  المقاومة الشعبیة: المبحث الثاني

  واالجتماعیةاألوضاع االقتصادیة : المبحث الثالث

 األوضاع الدینیة والثقافیة: المبحث الرابع
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  المقاومة السیاسیة: المبحث األول
ومنذ السنوات األولى  1830جویلیة  05وقعت الجزائر تحت وطأة االحتالل منذ 

والفرنسة بالتوازي مع سیاسة التوسع لالحتالل، مارست السلطات االستعماریة سیاسة الدمج 
واالستیطان فتمكن الفرنسیین من احتالل الكثیر من المواقع الساحلیة مع بدایة الغزو 

، فتأكد الجزائریین أن الجیش الفرنسي لم یأت لیحررهم )الجزائر، وهران، مستغانم، عنابة(
، بل جاء لیستعمرهم من األتراك، أو یساعدهم على بناء دولة وطنیة، كما كان االعتقاد

  .ویسخرهم لخدمة فرنسا
فغدا الجزائریین إلى مقاومة المستعمر وحفظ ممتلكاتهم ومقوماتهم، وذلك بالمقاومة 

لجنة "بطرق دبلوماسیة داخل البالد وخارجها، فأسسوا بالعاصمة هیئة سیاسیة تحت اسم 
ثمان بن حمدان عكان یرأسها زعیم الجزائر الكبیر  م1830جویلیة  05في " المغاربة

، وقد (2)"الحضر"وكان أعضاؤها من أعیان الجزائر الذین كان یطلق علیهم تسمیة . )1(خوجة
وأمثاله للتفاوض مع السلطة الفرنسیة بقیادة  الداي حسینكان لهذه الفئة دورا كبیرا على 

فهذه . من أجل الوصول إلى حل یرضي الجمیع دون حدوث مزید من الخسائر دیبورمون
النخبة كانت على یقین أن األمة الفرنسیة أمة متحضرة ال تسلك سلوك همجیا وال تخلف 

  .)3(بوعودها فمثلت مقاومتها االتجاه السیاسي الذي یعتمد على كتابة الرسائل والعرائض
أحمد و المفتي ابن العنابي: ات بارزة وهمولقد اخترنا الحدیث على ثالث شخصی

  .ألنهم أكثر الشخصیات بروزا وتوفرا للمعلومات عثمان بن حمدان خوجة، وبوضربة
 :العنابي .1

                                                             
 .230، ص 2010، شركة دار األمة، 4تاریخ الجزائر العام، ج: الرحمان الجیالليعبد ) 1(
  .هي فئة تمثل طبقة األغنیاء وكبار التجار ذوي الرأي) 2(
، مطبعة البعث، قسنطینة، 29، مجلة األصالة، العدد )"1848 -1830(المقاومة في الجزائر : "محمد العربي الزبیري) 3(

  .13، ص 1976
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یعتبر من الشخصیات الوطنیة التي برزت بعد دخول الجیش الفرنسي للجزائر، تمیزت 
محمد لتي قام بها ولقد تأثر بحركة اإلصالح الوطني ا. اإلصالح والتجدیدشخصیته بحب 

والي مصر، ألنه مكث في األزهر قرابة تسعة سنوات قبل االحتالل الفرنسي  علي باشا
كان رجال مخلصا ألمته، رافضا للسیاسة الفرنسیة المطبقة في . استغلها في التدریس والتألیف

 .)1(الجزائر
فاق یذكره فیها بنصوص االت كلوزیللذلك كتب سلسلة من الرسائل إلى الجنرال 

الجزائري الفرنسي، ویحذر من العواقب الوخیمة التي قد تنتج عن السیاسة المتبعة ضد 
، أعد له ابن العنابيالخطر من قبل المفتي  كلوزیلالجزائریین وبعد أن أحس الجنرال 

، وهي أنه كان یتآمر ضد الدولة باالتصال مع العرب وأنه كان یعمل لصالح عودة )2(مؤامرة
  .)3(إلى الجزائر الحكم اإلسالمي

  .سجن المفتي وحكم علیه بالنفي إلى اإلسكندریة كلوزالقرر إثرها الجنرال 
، ولم یفلح العنابيوحاول أن یفهم التهمة الموجهة إلى صدیقه  عثمان خوجةتدخل 

، على الرغم من الصداقة التي ابن العنابيفي إقناع كلوزیل بزیف التهمة الموجهة لصدیقه 
یوما إضافیة یمكثها بالجزائر،  20، ولم یتحصل له إال على كلوزیلمع  عثمان خوجةتجمع 

نهاء التزاماته ٕ وقد كان اتخاذ مثل هذا اإلجراء سببا في صمت . من أجل بیع أمالكه وا
السلطات التشریعیة في البالد كالقضاة والمفتین، وانتهوا عن تقدیم العرائض وتذكیر 

  .البن العنابيمثلما حدث  االستعمار بمخلفاته ألن مصیرهم سیكون
                                                             

 .109، ص 2009، عالم المعرفة، الجزائر، 1، ج1900 -1860: الحركة الوطنیة: القاسم سعد اهللاأبو ) 1(
فقد زار أحد مترجمي الجیش الفرنسي المفتي العنابي وأعلن له أن كلوزیل سینسحب من الجزائر وأنه ینوي تسلیم مقالید  )2(

بأنه سیبذل جهده في : وتدافع عنها؟ فأجاب العنابيالحكم إلیه وهل باستطاعتك تنظیم جیش وأن تعد قوة تهدئ البالد 
وهل ستصلك الجنود من داخل البالد أو أنك ستعمد على قواتك في مدینة : التنظیم عندما یحین الوقت، ثم سأله المترجم

ي أن سأجند عندما یحین الوقت من المدن ومن جمیع أنحاء البالد وسیكون في استطاعت: الجزائر وحدها؟ فأجابه العنابي
،دار النفائس،بیروت، 1883-1830المقاومة الشعبیة لالستعمار الفرنسي  :أجندُ ثالثین ألف رجل،أنظر بسام العسیلي

  .145لبنان،  ص
 .74، ص 2009محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة االحتالل، عالم المعرفة،: أبو القاسم سعد اهللا )3(
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إذا لقد تمكن هذا األخیر رغم تجبر وسلطة العدو من قول كلمة الحق والوقوف في 
 .)1(وجه االستعمار وسیاسته

 : أحمد بوضربة .2
حمدان یعد من أعیان الجزائر العاصمة وأكبر تجارها، كانت له عالقة وطیدة مع 

ومن الذین كانت عالقتهم سیئة مع الحكام األتراك، ألنه كان یهدف إلى تحریر  خوجة
الجزائریین من ظلم العثمانیین واالضطهاد الذي كانوا یالقونه في العدید من المرات على 
أیدي بعض الحكام الذین كان شغلهم األساسي هو جمع اإلتاوات ورفع الضرائب لذلك كان، 

  .دي بورمونع على عالقة جیدة م بوضربة
أقام فترة من حیاته بمدینة مارسیلیا وتزوج من فرنسیة وهناك تعلم لغة الفرنسیین 

رئاسة أول مجلس بلدي للجزائر العاصمة، وكان یأخذ  دي بورمونوعاداتهم وتقالیدهم واله 
منهم، ویعد أیضا من مستشاریه السیاسیین، وقد  الحضررأیه في تعیین األهالي والسیما 

مكة إدارة أمالك  كلوزیل، فقد واله القائد الفرنسي دي بورمونمكانة عند خلفاء  كانت له
  .)2(ثقته برتزین، ووضع فیه والمدینة

التي كانت تعمل من أجل  "لجنة المغاربة"ولم یلبث الفرنسیین بأن اتهموه بأنه ترأس
سریع التأثیر على األهالي، فلعب دورا  بوضربةاستعادة الحكم اإلسالمي في الجزائر، وكان 

  .هاما بینهم، حیث اتبع سیاسة العدل المقترن باللین عند التعامل مع الجزائریین
طریقة االحتالل الفرنسي، وطلب كذلك أن ال تعفي األهالي من  بوضربةوانتقد 

ي المحلي الضرائب ولكن أن تفرضها بعدل، كما اقترح إنشاء جریدة لبث األفكار وتنویر الرأ
للمشاركة في حمایة البالد، وربما أخطر ما ) الزواف أو الزواوین(وكذلك إقامة فرقة جزائریة 

أنه قال ینصح الفرنسیین بأنهم إذا  للجنة اإلفریقیةفي اقتراحاته الموجهة  بوضربةدعا له 

                                                             
، مدیریة النشر لجامعة قالمة، )م1928-1830(لجزائر الحدیث والمعاصر محاضرات في تاریخ ا: صالح فركوس ) 1(

 .145المرجع نفسه، ص 
 .79محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد اهللا) 2(
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ذلك أرادوا االكتفاء باحتالل السواحل والمدن فإنهم لم یحصلوا على نتیجة في الجزائر ل
نصحهم على البقاء الدائم في البالد، وأن لهم خلفاء من أهلها حتى تتوفر لهم شروط اإلقامة 

وأمثاله في المرحلة األولى من االستعمار، ثم نبذهم إلى األبد،  بوضربةلكن فرنسا أفادت من 
، ومنهم من 1934منذ سنة  بوضربةحتى أصبح من الصعب معرفة المصیر الذي آل إلیه 

ه نفي واتهم بالتآمر، وكان ذلك نتیجة لمخالطة الفرنسیین وثقته بأنهم أحسن خلف یقول أن
  .)1(لالستعمار وأنهم سیتمكنون من إعداد أمة جزائریة متحضرة تضاهي األمم األوربیة

أن یحقق أهدافه الشخصیة والوطنیة من الوجود الفرنسي وخابت  بوضربةلم یستطع 
، وأنشأ عالقات تجاریة  مع المغرب، ولم عبد القادر األمیرآماله في الفرنسیین فساند 

 إسماعیل بوضربةیستطع التحرر تماما من التبعیة الفرنسیة ألن زوجته منهم وابنه الوحید 
  .)2(كان یدرس في فرنسا وتجارته في بالدهم

وقد صدرت الكثیر من العرائض عن أعیان الجزائر كلها كانت مفعمة بالثقة في 
وفي كفاءته وكلهم یعبرون عن ثقتهم فیه للتحدث باسمهم مع الفرنسیین، حیث قام  بوضربة

بإصدار مجموعة من العرائض إلى المسؤولین الفرنسیین في  بوضربةأعیان الجزائر ومنهم 
الجزائر یحتجون على بعض التصرفات التعسفیة ویحتجون على استیالء الفرنسیین على 

حسین هود، كما طالبوا بتهجیر بقایا األتراك إلى بالدهم ومنع أمالك المسلمین دون أمالك الی
باي  إلى قسنطینةو وهرانمن العودة إلى الجزائر واحتجوا أیضا على بیع إقلیمي  باشا

  .)3(تونس
 : عثمان بن حمدان خوجة .3

جزائریة عریقة تملك األراضي في سهل متیجة والمحالت  تاجر كبیر، ینتمي إلى أسرة
م، من 1773سنة  18تلف أنحاء العاصمة وضواحیها، وقد ولد أواخر القرن التجاریة في مخ

                                                             
 .144، 143، 139المرجع السابق، ص ص : بسام العسلي) 1(
 .105، المرجع السابق، ص1لوطنیة، جالحركة ا: أبو القاسم سعد اهللا) 2(
 .106المرجع نفسه، ص ) 3(



 م1900م إلى 1830أوضاع الجزائر من .................................: الفصل األول

 9 

، وكان )أي مسؤول المالیة(أسرة لها مكانتها البارزة في الدولة، فقد كان عمه أمین السكة 
  .)1(والده أستاذا في الشریعة وأصول الدین ثم كاتبا من الدرجة األولى للدولة

وذلك لسعة الرصید الثقافي والعلمي الذي  الداي حسینتقلد مناصب هامة في عهد 
الذي  دي بورمونمحل ثقة  الخوجةاكتسبه من خالل سفره إلى مختلف أرجاء العالم، وكان 

  .)2(كلوزیلواله عضویة المجلس البلدي لمدینة الجزائر وبقي كذلك في عهد 
عادة التفكیر لمحارب ٕ تهم غیر أن وحشیة االستعمار جعلته یغیر من نظرته إلیهم وا

م، غیر 1883سیاسیا وبسبب ذلك اتهموه ولفقوا له التهم، وتم إجباره على الرحیل في سنة 
اللجنة "م إعالن إنشاء 1833جویلیة  05أنه لم یبق مكتوف األیدي فقد أعلن في 

  .بجمیع الوثائق والحقائق عثمان خوجة، وزود "بحزب المقاومة"، وعرف أیضا "اإلفریقیة
لكشف عن همجیة وحقیقة االستعمار وذلك من خالل العدید اجتهد من خاللها في ا

الذي تحدث فیه عن النوایا الحقیقیة لالستعمار وبین أنه " المرآة"من الكتب أشهرها كتابه 
جاء لیستعمر ولیس لتخلیص الشعب الجزائري من الحكم التركي، كما عمل على إرسال 

  .)3(من أجل نجدة الجزائرالعدید من الرسائل للدولة العثمانیة واإلنجلیزیة 
إلى المحاكمات بدعوة التشهیر بالغیر وقدم للمحاكمة،  "المرآة"لقد عرضته آراؤه في 

بقسنطینة یترجم الحاج أحمد باي وبعد ذلك ذهب إلى اسطنبول، حیث ظل على اتصال مع 
  .رسائله إلى التركیة ویطلع السلطات على أحوال الجزائر

من خالل ذلك یتضح لنا أن لهذه الشخصیة دور كبیر في التعریف بالقضیة ومحاربة 
في  خوجةاالستعمار الفرنسي عن طریق انتهاجه األسلوب السیاسي في المقاومة، توفي 

  .)4(م1842القسطنطینیة عام 
  المقاومة الشعبیة: المبحث الثاني

                                                             
 .19، 18المرجع السابق،  ص ص : محمد العربي الزبیري) 1(
 .254المرجع السابق، ص : عبد الرحمان الجیاللي) 2(
 .153، ص 2010،دار المعرفة ،الجزائر، 2م، ج1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر : رابح  لونیسي وآخرون) 3(
 .82المرجع السابق، ص : صالح فركوس )4(
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فعل أخر عسكري، تمثل في إلى جانب رد الفعل السیاسي للشعب الجزائري هناك رد 
المقاومات الشعبیة التي خاضها الجزائریین تمن أجل الدفاع عن أراضیهم، والحفاظ على 

  :مقاومتهم الوطنیة، ولعل أهمها ما یلي
 : مقاومة األمیر عبد القادر في الغرب الجزائر .1

 26ه الموفق لـ 1222رجب  23بن محي الدین الهاشمي في  األمیر عبد القادرولد 
، ومنذ طفولته القى اهتماما كبیرا امن قبل والده، )2(القیطنةفي قریة . )1(م1807سبتمبر 

فكان ال یسمح ألحد غیره بعنایته، كانت له ملكات عقلیة تدل على نبوغ وذكاء غیر 
  .)3(عادي

، )4(م1832نوفمبر  27عام فقط في  24للجهاد والمقاومة وعمره  األمیربویع 
نشاء  األمیروبمجرد مبایعته شرع  ٕ في بناء الدولة الجزائریة الفتیة وتكوین جیش وطني وا

المؤسسات ووضع قوانین جدیدة مستمدة من الشریعة اإلسالمیة تعتمد على القرآن والسنة 
 وتمیزت دولة وفي نفس الوقت عصریة شوریة تستمد قوتها وشرعیتها من الشعب قوال وفعال

  .)5(األمیر بحسن التنظیم وصك عملة باسمه
، وقد 1833فیفري  04هجوماته العسكریة على أعدائه ابتداءا من یوم  األمیربدأ 

كان األمیر یحارب على جهتین في آن وحد، فقد كان یحارب القبائل المتمردة من جهة 
  .)6(والجیش الفرنسي من جهة أخرى

                                                             
في جزآن (تحفة الزائر في تاریخ الجزائر واألمیر عبد القادر، شرح وتعلیق محمود حقي : محمد بن عبد القادر الجزائري) 1(

 .932، ص 1964، دار الیقظة العربیة، دمشق،)مجلد واحد
لدائرة بوحنیفة والیة معسكر، أنظر األمیر عبد القادر كلم من مدینة معسكر، تابعة  28قریة على بعد : القیطنة) 2(

 .48مذكرات األمیر،ص :الجزائري
حیاة األمیر عبد القادر، ترجمة وتقدیم ابو القاسم سعد اهللا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : شارل هنري تشرشل) 3(

 .61، ص 2004
 .23المرجع السابق، ص : صالح فركوس) 4(
 .156، ص 2002، 1موجز في تاریخ الجزائر، دار ریحانة للنشر والتوزیع، ط: ةعمار عمور ) 5(
 .110، ص 1997، 1، دار الغرب اإلسالمي، ط1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة : عمار بوحوش) 6(
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في خطته العسكریة على  األمیردارت الكثیر من المعارك مع الجیش الفرنسي اعتمد 
من استعادة أغلب المناطق التي سبق  األمیرحرب العصابات تمكنت من خاللها قوات 
الفرنسیین في المدن الساحلیة، ومن بین  األمیراحتاللها من طرف فرنسا فحاصرت قوات 

  ."برج العین"و "والثانیة خنق النطاح األولى"هذه المعارك 
" دي میشال"وأما هذه األوضاع المتأزمة لم ترى فرنسا سوى السبیل إلى عقد معاهدة 

 األمیروبمقتضاها فك  األمیر عبد القادرو دي میشالبین الجنرال  1834فیفري  26في 
 آرزیوكمیناء  دي میشالالحصار علیهم مقابل التنازع عن بعض المناطق التي احتلها 

  .)1(على غرب ووسط الجزائر األمیربحري واعتراف رسمي من فرنسا بسیادة ال
 دي میشالالذي خلف  تریزللكن الفرنسیین سرعان ما خرقوا المعاهدة وذلك بمجيء 

وهذا استفز  األمیر، حیث بدأ االعتداء على قبیلة عائلة األمیروالذي عرف بحقده على 
  .)2(ودفعه إلى التصدي لهاألمیر 

م التي انتصر 1836سنة  "المقطع"جددت المعارك بین الطرفین ومنها معركةوبهذا ت
حیث عقدت بیجو ، وقد أدت هذه الهزیمة إلى عزله، وفي عهد تریزل وهزماألمیر فیها 

من إعادة تثبیت نفوذه  لألمیر، التي منحت )3(م1837ماي  30بتاریخ  "معاهدة التافنة"
عادة التنظیم العسكري لجیشه، أما بالنسبة للطرف الفرنسي فقد رأى أنه من الضروري  ٕ وا

أحمد من أجل فك الحصار على المراكز الفرنسیة والتفرغ للقضاء على مقاومة  األمیرمهادنة 
  .)4(قسنطینة باي

                                                             
، دار العلوم، )م1962-م.ق814(المختصر في تاریخ الجزائر من عهد الفینقیین إلى خروج الفرنسیین : صالح فركوس) 1(

 .156، ص 2002عنابة، 
 .30، 29المرجع نفسه، ص ص )2(
، تحقیق محمد 1849مذكرات األمیر عبد القادر سیرة ذاتیة كتبها في السجن سنة : األمیر عبد القادر الجزائري) 3(

 .124، ص 1995،الجزائر، 2الصغیر ینابي وآخرون، دار األمة للطباعة، ط
 .157المختصر في تاریخ الجزائر، المرجع السابق ، ص : صالح فركوس) 4(
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دولته فخرقوا بنود المعاهدة الفرصة الكافیة لتطویر  لألمیرغیر أن الفرنسیین لم یتركوا 
  .)1(م، واشتعلت الحرب من جدید بین الطرفین1939في أوت 

بدأت الكفة تتأرجح إلى صالح العدو والذي اختار سیاسة االحتالل الكامل للجزائر 
وكان معاونیه من ذوي  "األرض المحروقة"صاحب سیاسة  بیجوواختیر لهذه المهمة الجنرال 

حشیة، وأمر جنوده أن یزرعوا الرعب في نفوس الجزائریین كحرق السوابق في األعمال الو 
إمدادات ضخمة من حكومته بیجو المحاصیل الزراعیة وحجز النساء واألطفال، حیث تلقى 

إلى اللجوء إلى المغرب مرتین إذ استقبله السلطان في المرة األولى لكنه  األمیرمما أجبر 
نفسه  األمیرفوجد . مغرب وذلك بسبب تهدید فرنسا لهمنعه في المرة الثانیة من اإلقامة في ال

  .)2(1847دیسمیر  23مجبرا على االستسالم یوم 
لمدة خمس سنوات، أطلق بعد ذلك  أمبوازبنفیه إلى سجن المورسییر قام القائد 

سراحه، فاختار الهجرة إلى سوریا مع أسرته وأنصاره، ومكث هناك حتى وافته المنیة عام 
  .)3(م1883

 : مقاومة الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري .2
هو أحمد بن محمد الشریف ابن القبلي وأمه الحاجة شریفة بنت قانة والتي كانت لها 

، 1786، وهو كرغلي أي من أب تركي وأم جزائریة، ولد سنة )4(سمعة مرموقة في الصحراء
  .)5(عرف بشخصیته القویة

                                                             
 .56، المؤسسة الوطنیة، الجزائر، ص 1954_1830مظاهر المقاومة الجزائریة : محمد الطیب العلوي )1(
،  1، ج1847- 1808حزب الشعب الجزائري، جذوره التاریخیة والوطنیة ونشاطه السیاسي واالجتماعي : أحمد الخطیب) 2(

 .38، ص 1983،الجزائر، 2لكتاب، طدار الرائد ل
 .158المختصر في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص : صالح فركوس) 3(
، 2000مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة و بوضربة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، :محمد العربي الزبیري) 4(

 .80ص 
 .366المرجع السابق، ص : عبد الرحمان الجیاللي) 5(
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إلى عقد اجتماع مع زعماء  الداي حسینرع فبعد أن نزلت قوات االحتالل للجزائر سا
والتي كان محتواها یتمحور حول الجهاد ضد  أحمد بايالبایلك حیث بعث برسالة إلى الحاج 

 .المستعمر واألخذ باالحتیاطات وذلك بتحصین میناء عنابة
إلى الجزائر شرح له الوضع فاقترح خطة تستهدف  الحاج أحمد بايوبمجرد وصول 

ین حتى تبعدهم عن هدفهم الجزائر العاصمة ومواجهة العدو في عرض مناورة الفرنسی
  .)1(البحر

إال أنه لم یستسلم ولم  الحاج احمد بايلخطة إبراهیم آغا وبالرغم من معارضة 
  .)2(ینقص من عزیمته وشارك في حملة التصدي لالحتالل

هاجمت القوات الجزائریة الجیش الفرنسي ولكن هزمت قوات  1830جوان  18وفي 
إلى قسنطینة ومعه من  أحمد بايفتوجه ) معركة سطاوالي(في هذه المعركة  الداي حسین

  .األهالي الرافضین لالحتالل، واستطاع أنصاره تكوین قوة جدیدة یعتمد علیها
غراءات من الطرف الفرنسي من أجل وفي هذه األثناء عرضت علیه مجموعة من اإل

فسمعته .االعتراف بالسیادة الفرنسیة مقابل االحتفاظ بمنصبه بایا على قسنطینة ولكنه رفض
  .وسط األهالي جعلتهم یسارعون إلى والئه وبهذا كسر شوكة الجیش الفرنسي

على العنصر العربي بدل التركي، وهذا ما دفع  أحمد بآيوفي هذا الشأن اعتمد 
وظلت .)3(ات الفرنسیة الستغالل الوضع في تحریض األتراك ضده والتآمر مع باي تونسالقو 

محاوالت فرنسا قائمة ولم یستسلم، وبعثت برسالة أخرى تطلب فیها إبقاءها كحمایة عسكریة 
  .)4(كرر الرفض أحمد بايولكن  قسنطینةوعنابة لكل من 

  .1837و 1836في سنتي إن المقاومة في إقلیم الشرق مرت بمرحلتین حاسمتین 

                                                             
 .47محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص : صالح فركوس) 1(
 .115المرجع السابق، ص : عمار بوحوش) 2(
 .141المرجع السابق، ص : عمار عمورة) 3(
 .122، 120المرجع السابق، ص ص : بسام العسلي) 4(
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 تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل المقاومة في الشرق  :1836حملة : المرحلة األولى
 بجایةو عنابة الجزائري واألكثر صعوبة على القوات االستعماریة فبالرغم من احتالل مدینة 

إال أنها لم تستطع التوسع نحو الداخل انطالقا من هذین المیناءین، وهذا ما  1830منذ 
 .)1(والقضاء علیه أحمد بايجعل الفرنسیین یتأكدون أنه أصبح من الضروري مهاجمة 

 21في  كلوزیلولذلك قامت القوات الفرنسي بالتحضیرات لشن المعركة والتي بدأ بها الجنرال 
  .)2( .1836جانفي 

خطة للدفاع عن المدینة وذلك بجمع قواته والخروج عن  الحاج أحمد بايفأعدا 
  .قسنطینةالتي تبعد مسیرة نصف یوم عن "وادي الكالب"والتمركز في منطقة  قسنطینة

التقى الطرفان في منطقة تدعى عقبة أین حدث القتال بینهما، وأمام رداءة الطقس في 
  .)3(لألمیرالمدینة أدى ذلك إلى إفشال خطط فرنسا، فانتهت المعركة بنصر عظیم 

 بعد الفشل الذي أصاب الفرنسیین في معركة قسنطینة  :1837حملة : المرحلة الثانیة
ازداد الفرنسیین إصرارا لالستیالء على المدینة، فكانت السنة الموالیة من أجل إعادة  1836

األمیر بالقیام بمفاوضات مع  بیجواالعتبار لفرنسا، فقامت بإجراءات عسكریة حیث كلف 
ماي  30في  "معاهدة التافنة"میت ، وبالفعل حدثت معاهدة صلح بینهما سعبد القادر

عما یحدث في الشرق، فقامت فرنسا بنقل  األمیر، وكان هذا االتفاق من أجل عزل 1837
 .)4(قسنطینةقواتها من الغرب نحو الشرق وأعلنت بذلك قیامها بحملة ثانیة على 

 بینما كان في كل الحاج أحمد بايوقبل بدایة المعركة حاول الفرنسیون التفاوض مع 
مرة یرفض مطالبهم وهذا ما دفعهم لتسخیر كل ما یملكون من أجل احتالل المنطقة بینما 

                                                             
 .117المرجع السابق، ص : عمار بوحوش) 1(
 .66، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، )1850-1826(أحمد باي قسنطینة :فركوسصالح ) 2(
، ص 1994قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، : جمال قنان )3(

108. 
 .67أحمد باي قسنطینة، المرجع السابق، ص : صالح فركوس) 4(



 م1900م إلى 1830أوضاع الجزائر من .................................: الفصل األول

 15 

اكتفى بنفس الخطة السابقة وهي مواجهة الجنود الفرنسیین من الداخل  الحاج أحمد باي
  .)1(وضربهم من الخلف والتي باتت معلومة لدى العدو

نیة على قسنطینة والتي م، بدأ الجیش الفرنسي حملته الثا1837وفي شهر أكتوبر 
 13یوم  قسنطینةدامت ثمانیة أیام بلیالیها، وأخیرا تمكنت القوت الفرنسیة من احتالل 

لم یقبل الهزیمة بل واصل جهاده، واعد تنظیم مقاومته من  أحمد باي، لكن م1837أكتوبر
  .)2(جدید والذي حاول فیها قطع الطریق أمام تحركات القوات الفرنسیة

لم یأبه لذلك، مما دفعه  السلطانكما عمد إلى االستغاثة بالدولة العثمانیة، غیر ان 
  .إلى اللجوء إلى حث الناس والقبائل إلى االستمرار في مجابهة العدو

وبالرغم من كل مجهوداته من أجل المحافظة على إقلیم الشرق، إال أنه اضطر 
أن تعرضت معظم القبائل المؤازرة له  لالستسالم وطالب األمان من السلطة، وخصوصا بعد

  .إلى الحصار الشدید، وتدهور صحته
 الحاجوهذا في إطار المفاوضات التي جمعت بین الطرفین والتي انتهت باستسالم 

  .م1850إلى أن توفي سنة  الجزائروالذي وضع تحت اإلقامة الجبریة في 
  .)3(مة في اإلقلیم الشرقيتلك هي النهایة المأسویة للشخصیة التاریخیة لبطل المقاو 

بل زادت الشعب  الحاج أحمد بايواألمیر لم تنته المقاومة لالحتالل رغم انهزام 
  . الجزائري إصرارا فانتشرت المقاومة في كافة أرجاء الجزائر

 یجاز ٕ  : ونظرا لطول الثورات الشعبیة وتعددها فإننا سنستعرض أهم الثورات وا
) 1847- 1846(الونشریس استمرت عاما كامال في منطقتي الشلف و : ثورة بومعزة .1

 .)4(وانتهت باستسالم بومعزة

                                                             
 .118، 117المرجع السابق، ص ص: وحوشعمار ب) 1(
 .145المرجع السابق، ص : رابح لونسي وآخرون) 2(
 .92الحاج أحمد باي قسنطینة، المرجع السابق، ص : صالح فركوس) 3(
 .151،ص2، ط1، مطبعة دحلب،ط1معركة اإلسالم والصلیبیة في الجزائر،دراسة تحلیلیة،ج:صالح عوض) 4(
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واحة في الجنوب، قادها المجاهد بوزیان أبید أهلها وأزیلت من الوجود : ثورة الزعاطشة .2
 .، وهي في مدینة بسكرة1848عام 

فتكت فرنسا أثناء عملیة إخضاعها بثالثة مائة  1852عام : ثورة بالد القبائل الصغرى .3
 .یلة، وقریة قتال وتهجیراقب

، حیث استطاع أهل األوراس منع الفرنسیین من التوغل 1854و 1853: ثورة األوراس .4
 .في جبالهم

 .)1(محمد بن عبداهللاوالتي أعلنها  1854في الجنوب الجزائري بدأـت في : ثورة توقرت .5
كمفكر  حمزةاألعلى بن بكر بن بالجنوب الوهراني، حیث برز : ثورة أوالد سیدي الشیخ .6

للثورة منذ اندالعها وكقوة محركة، وقد كانوا كلهم شبابا، خاضوا عشرات المعارك ضد 
جیش االحتالل على الرغم من قلة اإلمكانیات العسكریة وصعوبة الصحراء، بقي الوضع 

 أوالد سیدي الشیخهكذا إلى أن تقلص نشاطها لیفسح المجال من جدید لثائر آخر من 
 .)2(ةالشیخ بوعماموهو 

م ضد جیش االحتالل الفرنسي في 1857تزعمت الثورة عام : ثورة اللة فاطمة نسومر .7
 .)3(الحاج عمرجبال جرجرة إلى جانب الشیخ 

الشیخ ومعاونه  الباش آغا محمد المقرانيبقیادة : 1871ثورة المقراني والشیخ الحداد  .8
، فقد اجتاحت د القادراألمیر عبوتعتبر من أهم الثورات الوطنیة بعد حرب  ابن الحداد

مراكز الفرنسیین في شمال شرقي الجزائر ووصلت إلى أبواب العاصمة وتمكنت من 
إال أن  المقراني، حیث استشهد "البویرة"ثم التغلب علیهم في معركة  المقرانيإیقاف جنود 

 .)4(ستة أشهر أخرى بومزراقالثورة استمرت بقیادة شقیقه 
                                                             

 .52المرجع نفسه،ص )1(
 .155المرجع السابق، ص : عمار عمورة) 2(
، دار 1962_1954ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین من شهداء ثورة أول نوفمبر :یحي بوعزیز) 3(

 .4، ص 2008الهدى،عین ملیلة، الجزائر،
 .153، 152المرجع السابق، ص ص : صالح عوض) 4(
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 بوبغلة، حیث هدد 1849ي خمس سنوات ابتداء من دامت ثورته حوال: ثورة بوبغلة .9
 .1854دیسمبر  26إلى أن استشهد في  زواوةالوجود الفرنسي في بالد 

في الجنوب الغربي من الجزائر، وهي امتداد لثورة أوالد سیدي الشیخ : ثورة بوعمامة .10
، هدفها مقاومة 1908، واستمرت إلى غایة أن توفي عام 1881انطلقت عام 

 .تحت لواء الجهاد ورایة اإلسالماالحتالل 
، 1881: الشدیدة التوغل الفرنسي في الصحراء خالل السنوات التالیة: مقاومة التوارق .11

 .م1895، 1889، 1886
حیث قمعت من طرق العدو  1852بالجنوب الجزائري بدأت عام : ثورة األغواط .12

  ).1(وبشدة
  األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة: المبحث الثالث

 :الجانب االقتصادي .1
، هدف رئیسي وهو 1830في الجزائر منذ االحتالل سنة  لسیاسة فرنسالقد كان 

من أصحابها وتحویلها إلى  انتزاعهاثروات وخیرات الجزائر و ستنزافاألراضي وانهب 
تدمیر الكیان االقتصادي أمالك المعمرین بمختلف الطرق والوسائل، فهي كانت تهدف إلى 

یق سیاسة المستعمر على أرض الواقع، قامت الحكومة الفرنسیة بإصدار ، ولتطبللجزائر
أراضي الجزائریین، وهذا وفق المرسوم مصادرة العدید من القوانین والمراسیم التي تهدف إلى 

  .)2(1930وتوالت المراسیم إلى غایة  1844الذي أصدرته سنة 

                                                             
  .68، 55،56الحدیث والمعاصر،المرجع السابق،ص صمحاضرات في تاریخ الجزائر : صالح فركوس) 1(
، دار شطابي، للطباعة 2013، 1954- 1927حركة الوطنیة الجزائریة النادي الترقي ودوره في : الوناس الحواس) 2(

 .47والنشر، ص 
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ئة الفتاكة كالكولیرا فكان من آثار ذلك على األهالي أن انتشرت األمراض واألوب
والیتفیس وغیرها وانتشار البطالة وهجرة الجزائریین الذین سلبت منهم أراضیهم الخصبة 

  .)1(وطردوا إلى المناطق الوعرة والجبال
، رفع مكتب قسنطینة تقریره 1846وتوالت األزمات االقتصادیة على البالد، ففي 

  .الجراد لها مبنیا على أن الزراعة عانت الكثیر نتیجة اكتساح
، ظل خاللها الجزائریون 1850إلى غایة  1845واستمرت أزمة المجاعة من عام 

- 1866یعانون البؤس والحرمان وانتشار األوبئة، والتي تجددت مرة أخرى ما بین سنتي 
، الجراد بشكل مروع مما زاد كذلك من بؤس 1870-1869وانتشرت بین عامي .1870
  .)2(األهالي

لتوسیع إجراءات المعامالت العقاریة وجعلها  1858أكتوبر  30وقد جاء مرسوم 
  .)3(مطابقة للقانون الفرنسي حتى یتمكن األوروبیین والیهود من امتالك األراضي الموقوفة

قانون وراثي الذي نص على تفكیك أراضي القبائل  1873جویلیة  26كما صدر في 
في الجزائر، وهو ما مهد إلصدار قانون  المشتركة باعتبار أن الملكیة الجماعیة غیر قانونیة

  .)4(الذي أخضع أراضي القبائل للبیع 1887
مساحات واسعة من األراضي المخصصة للحبوب  تحویلكما لجأ المستوطنون إلى 

من أجل إنتاج  لزراعة الكرومالتي كانت الغذاء األساسي للجزائریین إلى مساحات مخصصة 
  .القتصاد االستدماري للمعمریناالخمر وأصبحت زراعة الكروم أساس 

                                                             
، 2013 ، دار الخلیلة العالمیة،1، ج1932-1886عمر بن قدور ودوره في الحركة الوطنیة الجزائیة : مولود قرین )1(

 .9ص 
 .211،212المختصر في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص ص: صالح فركوس) 2(
أبو بكر رحال، مطبعة فضالة، المحمدیة، المغرب، : حرب الجزائر وثورتها لیل االستعمار، ترجمة: فرحات عباس) 3(

 .117، ص 1960
 .44المرجع السابق، ص : مولود قرین) 4(
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 تشویه البنیة االقتصادیة الجزائریةوكان من النتائج البعیدة لمشروع زراعة الكروم 
وتوجیه ضربة قاسیة للجزائریین المسلمین الذین ال یستهلكون المشروبات الكحولیة، كما 

  .)1(ساهمت في جلب المستوطنین إلى الجزائر
العمال الجزائریین في كل القطاعات  أرهقتولم تكتف فرنسا بمصادرة األراضي بل 

، حیث فرضت علیهم إلى جانب الضرائب القانونیة، ضرائب دینیة مثل بالضرائب الثقیلة
  .)2(زكاة العشور

فقد حارب االحتالل الصناعة المحلیة بكل قوة وذلك بهدف  المیدان الصناعيأما في 
استغالل للصناعة الفرنسیة الحدیثة، كما عمل على  سوق مفتوحةأن تبقى الجزائر 

  .)3(معادنها
فقد سیطر األوروبیون بمساعدة البنوك وشركات االحتكار  الجانب التجاريوفي 

وشكلوا فیما بینهم شبكات متداخلة كانت الفرنسیة الكبرى على التجارة الداخلیة والخارجیة، 
 سوقا رئیسیاالجزائر تمثل  فأصبحتتسیطر على سائر المرافق االقتصادیة في البالد، 

  .)4(للتجارة الفرنسیة
 مجتمعا تحكمه التبعیةوهكذا أصبح المجتمع الجزائري خالل هذه الفترة االستعماریة 

منة االستعماریة فأصبحت الجزائر جزء ال للمستعمر وغیر قادر على المقاومة الفعالة للهی
 .)5(یتجزأ من فرنسا

 
  

                                                             
 .180، المرجع السابق، ص 1الحركة الوطنیة، ج: أبو القاسم سعد اهللا) 1(
 .55المرجع السابق، ص : الوناس الحواس) 2(
 .127محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص : صالح فركوس) 3(
، 1عیسى صقور، منشورات عویدات، ط: ، ترجمة1876- 1830تاریخ الجزائر المعاصرة  :شارل أندري جولیان )4(

 .90، ص 1986بیروت، 
 .92المرجع السابق، ص : جمال قنان) 5(
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 : الجانب االجتماعي .2
كانت الحالة االجتماعیة صورة معبرة عن الحالة االقتصادیة في الجزائر، فقد كانت 

تحصد اآلالف من األهالي ولم تحرك السلطات الفرنسیة ساكنا،  المجاعةإلى جانب األوبئة 
بـ  1849بل زادت األهالي فقرا ورعبا، وقد قدرت الخسائر البشریة نتیجة الكولیرا علم 

  .)1(نسمة بمقاطعة قسنطینة 9.434
للمجتمع  زعزعة البنیة االجتماعیةعمدت السیاسة االستعماریة منذ البدایة إلى 

لقبیلة الواحدة تنقسم إلى العدید من األسر من خالل خلق المشاكل الجزائري وجعل ا
بین العنصر  التمبیزوالنزاعات بین أفراد القبیلة وحتى األسرة الواحدة، كما عملت على 

األوروبي والعنصر األهلي، إضافة إلى ذلك مصادرة األراضي الخصبة للجزائریین مما حمل 
  .)2(خارج الوطن الهجرةقیرة الجرداء أو إلى المناطق الف النزوحأصحابها على 

 90تتجاوز وفي ظل غیاب المرافق الصحیة التي خصصت لألهالي حیث لم 
أعداد كبیرة من السكان بسبب موت سریر في المستشفیات مما تسبب في  500مستوصفا و

المرض، وقد تسبب هذا األمر في كبح دیمغرافي كبیر عاشته الجزائر، فمثال بلغ عددهم 
 60بأكثر من  1872نسمة لیخفض سنة  273285حوالي  1867إحصاء  حسب
  ..)3(نسمة

ن حالفهم الحظ  ٕ وفي ظل هذه الظروف الصعبة حرم األهالي من مناصب الشغل، وا
  .)4(في الحصول علیهم یكون األجر منخفض وساعات العمل كثیرة

                                                             
 .212المختصر في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص : صالح فركوس) 1(
 .12المرجع السابق، ص : مولود قرین) 2(
 .42، 41المرجع نفسه،ص ص  )3(
رسالة  - 1983-1899أحمد توفیق المدني ودوره في الحیاة السیاسیة والثقافة بتونس والجزائر : عبد القادر خلیفي) 4(

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف عبد الكریم بوالصفصاف، كلیة العلوم اإلنسانیة 
 .37، ص 2007، 2006واالجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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الجزائریین  بل تركت دور إنسانيویمكن القول أن السلطات االستعماریة لم تقم بأي 
ابادتهم یموتون جوعا ومرضا وحرمانا، وهذا لیس بغریب مادامت نوایا االستعمار الخفیة هي 

  .)1(من الوجود محوهمو
  األوضاع الدینیة والثقافیة: المبحث الرابع

تعرضت المؤسسات الدینیة بالجزائر لمحاربة شدیدة طیلة الفترة : الجانب الدیني .1
واألسالیب واألشكال ألنها كانت تمثل عائقا صلبا ضد  االستعماریة بمختلف الوسائل

 .السیاسة االستعماریة وسیاسة الفرنسة والتنصیر والتجهیل
 : ومن بین هذه المؤسسات ما یلي

 المساجد : 
كانت القوات الفرنسیة بمجرد احتاللها لمدینة ما تهرع إلى مساجدها فتهدم بعضا 

  :أو مستشفیات عسكریة ففي وتحول األخر إلى كنائس ومستودعات عسكریة
 2(الجزائر كاتدرائیةإلى  كتشاوةحول أكبر مسجد وهو  العاصمة(. 
  فندق دي الریجانسأقیم على أنقاضه  السیدةومسجد.  
  كنیسة سیدة االنتصارتم تحویله إلى  علي بتشینيومسجد.  
  مخزن عام للعسكریینالهواري إلى  سیدي محمدحول مسجد  وهرانوفي.  
  كنیسةإلى  صالح بايحول مسجد  قسنطینةوفي.  

من أجل تتویج ونشر الفكر  خطابات استفزازیةوقد كان یتبع كل عملیة تحویل مسجد 
 .)3(المسیحي في الجزائر ومسح اإلسالم منها

 
  

                                                             
 .213المختصر في تاریخ الجزائر،المرجع السابق،ص:صالح فركوس) 1(
 .80، المرجع السابق، ص 1الحركة الوطنیة، ج: أبو القاسم سعد اهللا) 2(
 .206، 205المرجع السابق، ص :صالح عوض) 3(
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 الزوایا: 
، )1(قامت السلطة الفرنسیة بمضایقة الزوایا ولم تسمح بالتعلیم فیها، إال بشروط خاصة

الزوایا، ووضعت حد لنشاطهم الدیني، وفرضت علیهم وعلى أتباعهم وحاربت األئمة وشیوخ 
مراقبة شدیدة ودائمة، وتم إغالق الكثیر من الزوایا وتهدیم البعض منها خاصة التي شاركت 

 .)2(في مقاومة االحتالل الفرنسي
 الكتاتیب القرآنیة : 

استهدف أغلق الكثیر منها بدعوى عدم وجود رخصة لها من الحكومة الفرنسیة، و 
رجالها للمالحقات القضائیة والمتابعات من طرف الشرطة والضباط العسكریین ومصالح 

 .)3(المخابرات السریة
 األوقاف: 

. )4(األوقافمنذ بدایة الغزو االستعماري وضعت سلطات االحتالل یدها على 
خذ رواتب العتبارها الراعي والممون الرئیسي للنشاطات الدینیة والتعلیمیة، فمنها كانت تأ

األئمة الفقهاء والقضاة، وبلغ األمر أنه ال یعین إماما أو فقیها إال إذا شارك في أعمال 
الجاسوسیة الفرنسیة ثم علیه أن یثبت قدرا كبیرا من الحماس واإلخالص لإلدارة لكي یرتقي 

 .)5(في الرتبة
 كما أصدرت الحكومة الفرنسیة عدة قرارات تهدف إلى تصفیة أمالك األحباس

 .)6(جاء قانون صودرت بموجبه نهائیا كل أمالك األوقاف 1873تدریجیا، ففي 

                                                             
 .130المرجع السابق ، ص :محمد الطیب العلوي) 1(
 .224، ص 2004،عین ملیلة، الجزائر، 2اریخ الجزائر، جموضوعات وقضایا من ت: یحي بوعزیز) 2(
 .225المرجع نفسه، ص  )3(
. جمع وقف وهو حبس عقار ما من أرض أو دكان أو مصنع على األیتام أو المساجد أو الزوایا أو غیرها: األوقاف )4(

 .34،  ص 1954-1927نادي الترقي ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریة : أنظر الحواس
 .35، 34المرجع نفسه، ص  ص )5(
 .124المرجع السابق، ص : عمار عمورة )6(
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وكان ذلك  العملیات التبشیریة المسیحیةوهكذا أصبحت األوقاف اإلسالمیة تخدم 
محاولة لتشویه اإلسالم في أعین الجزائریین وجرهم إلى المسیحیة، وفي هذا المجال بذل 

كان یأمل أن تصبح الجزائر مهدا لدولة مسیحیة منبع  جهدا كبیرا، فقد الكاردینال الفیجري
  .)1(وحیها اإلنجیل

 :الجانب الثقافي .2
واسعة  تخریبإلى الجزائر قام بعملیة  1830بعد دخول االستعمار الفرنسي سنة 

تفكیك البنیة النطاق على كل المؤسسات الدینیة والتعلیمیة والثقافیة، كما أنه عمل على 
بمعالم لیسهل علیه تدمیر كیان المجتمع العربي اإلسالمي واستبداله  الثقافیة للجزائریین

  .)2( التي تخدم مصالح االستعمار الثقافة الفرنسیة الغربیة
استخدمت فرنسا جمیع السبل وشتى الطرق والوسائل لمنع تعلیم الجزائریین تعلیما 

كثیر من المدرسین عربیا إسالمیا، فكثیر من المدارس قد تعرضت للهدم والتحویل، ونفي 
والطلبة ولعل من أهم نتائج هذا الهدم انخفاض عدد المدارس واضطهاد اللغة العربیة وارتفاع 

فقد قام . )3(1830نسبة األمیة بعد أن كان جمیع الجزائریون یحسنون القراءة والكتابة في 
التي لم تحمل و  1850االستعمار بفتح باب واحد للتعلیم وهو باب المدارس الفرنسیة العربیة 

من العربیة إال االسم وعارض بشدة تعلیم الجزائریین، وفي هذا الصدد صرح الحاكم العام 
إن التجربة قد دلت على أن األهالي الذین : "م قائال1891-1881 فلورین تیرمان

  ".أعطیناهم تعلیما كامال سوف یصبحون خصوما لنا
مهضومة، ومن هنا یصبح أقل فحسب نظرهم متى نعلم الجزائري سیطالب بحقوقه ال

  .)4(طواعیة وطاعة لهم
                                                             

، ص  1998، بیروت، 1، دار الغرب اإلسالمي،ط1954- 1830، 3تاریخ الجزائر الثقافي، ج: ابو القاسم سعد اهللا) 1(
 .173، 172ص

 .212المرجع السابق، ص : صالح عوض) 2(
 .213المرجع نفسه، ص ) 3(
 .173، 172، المرجع السابق، ص ص 3تاریخ الجزائر الثقافي، ج: سعد اهللاأبو القاسم ) 4(
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م 1849لذا أنشأت فرنسا مدارس للتكوین النظري في مجال الزراعة والصناعة سنة 
  .)1(لتوجیه أطفال الجزائر نحو األعمال الیدویة المهنیة التي تعود علیها بالفائدة

الجیش ورجال كما شهدت المكتبات الجزائریة عملیات نهب وحرق من طرف ضباط 
الدین الذین أتلفوا العدید من الوثائق والسجالت بعد عثورهم على المكتبات ومن أشهر 

ألف مجلد  40التي كانت تزخر بأزید من  "مكتبة الجامع الكبیر"المكتبات التي أحرقت نجد 
ة ودامت عملی" األمیر عبد القادر"ومكتبة "الباشطرزي"بقسنطینة، مكتبة  "آل الفكون"ومكتبة 
  .)2( )1830-1900(عاما  70النهب 

التي كانت مراكز الكتاتیب القرآنیة و الزوایاخاصة  مراكز الثقافة التقلیدیةوحتى 
اإلشعاع الثقافي والدیني كانت السلطات تنظر إلیها على أنها بؤر توتر وحمالت ضد فرنسا 

لهدف هو ، وكان اكنائسإلى  المساجدوحولت . )3(لذلك عملت على تحطیمها وغلقها
محو التراث العربي القضاء على الدین اإلسالمي والتدخل في الشؤون الدینیة للسكان و

  .)4(في الجزائر اإلسالمي
هویة الشعب على  القضاءوعلیه نستنتج أن تركیز فرنسا على الجوانب الثقافیة كان بهدف 

 .)5(اضطهاد اللغة العربیة، وطمس معالم شخصیتهوالجزائري 

 

 

 

                                                             
 .64المرجع السابق، ص : لوناس الحواس )1(
 .96، ص 1981التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : رابح تركي لعمامرة )2(
 .552، 551، المرجع السابق، ص ص 1، ج1900-1830زائریة الحركة الوطنیة الج: أبو القاسم سعد اهللا) 3(
 .107المرجع السابق، ص :شارل أندري جولیان ) 4(
 .130المرجع السابق، ص : محمد الطیب العلوي) 5(
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  : العوامل الداخلیة: المبحث األول
تعتبر الجزائر من الثغور الجهادیة الحصینة، والربط المتین لجمیع الربوع 
اإلسالمیة حیث قاومت التحرشات الصلیبیة والنصرانیة الحاقدة وما سقوط الجزائر في 

النهیار الجدار اإلسالمي في مغارب م إال بدایة 1830قبضة االحتالل الفرنسي سنة 
األرض ومشارقها، بحیث یلجأ االستعمار األوروبي الحدیث یتوغل اإلقلیم اإلسالمیة 
ویتحكم في مصیرها إلى الیوم، وهذا وقد تمیزت المصادمات األولى مع االحتالل الفرنسي 

الجهاد زعماء للجزائر بجهاد شعبي عسكري مسلح وبمقاومة سیاسیة دینیة فكریة وقد تولى 
  ).وغیرهم الشیخ بوعمامة، أوالد الشیخ، المقراني الحداد، األمیر عبد القادر(معروفین 

وزعماء غیر معروفین یعملون في الخفاء جاهدوا وهم مجهولون، حیث كانوا 
ینهبون الناس ویؤلفون اللجان ویكتبون العرائض في الصحف، ویرسلون بعضهم البعض 

خطیطه، ألن االحتالل الفرنسي في الجزائر قد محى جمیع معالم من أجل تنظیم الجهاد وت
الدولة الجزائریة وحكم البالد حكما مباشرا، حیث ال یوجد من یتكلم باسم الشعب وال توجد 

استمرت  1واسطة بنیة بین السلطة الفرنسیة لذلك اندفع الشعب الجزائري في حركة وطنیة
  .)2(أكثر من سبعین سنة كاملة

ذا كله أراد الشعب الجزائري أن یغیر جهاده، فأوقف دور البندقیة لیحل ونتیجة له
محلها القلم وأسلوب البعث الحضاري والوعي الفكري ضمن النضال في الحركة الوطنیة، 
وعلى الرغم مما یتعرض له الشعب الجزائري من اضطهاد،فان كیان األمة بقي قائما 

مدحرة، فعرفت الجزائر في مستهل القرن وصامدا یواجه سیاسة االستعمار الفرنسي ال

                                                             
بدأت تتبلور وتتشكل في بدایة القرن العشرین مع بزوغ العمل السیاسي كبدیل عن العمل العسكري : الحركة الوطنیة )1(

، عندما قاد حركة الشباب 1913لكنها عرفت طفرة نوعیة مع یقظة األمیر خالد  حفید األمیر عبد القادر بدایة من 
عث فیه إلى عصبة األمم  یكشف فیها الممارسات اإلنسانیة وهو تاریخ الذي ب 1919الجزائر ووصلت إلى ذروتها عام 

لالحتالل الفرنسي في الجزائر وتمخض عن هذه الیقظة السیاسیة للنخبة الجزائریة بقیادة األمیر خالد، تأسس اول حزب 
  .  سیاسي جزائري لنجم شمال إفریقیا الذي قاد الحركة الوطنیة إلى ثورة نوفمبر

 .190مقاومة الشعبیة، دار مدني، ص ال: إبراهیم میاسي  )2(



 عوامل ظهور النهضة الجزائریة........................................: الفصل الثاني

 27 

التراث الفكري الحضاري لألمة ) أو إعادة میالد(لبعث  Renaissanceالعشرین نهضة 
ثبات الحقیقة  ٕ الجزائریة، حتى تعي ما یدور حولها فتستیقظ وتنهض لتغییر واقعها المر، وا

  .)1( :نذكر منها) داخلیة(تاریخیة وقد كان لهذه النهضة أسباب داخلیة عدیدة ومتداخلة 
  :قساوة االستعمار وفظاعته .1

إن السبب األول للنهضة الجزائریة هو قسوة االستعمار الفرنسي وفظاعته وجبروت 
المستعمر وعداوتهم الصلیبیة، كما أن غزوهم للجزائر كان لمقاصد صلیبیة خبیثة وهي 

لثقافة العربیة وكذلك القضاء على ا. )2(القضاء على اإلسالم والمسلمین في الجزائر
اإلسالمیة في الجزائر ونشر حركات التبشیر المسیحي المحمیة من طرف االستعمار 
وذلك من أجل العمل على تنصیر أبناء وبنات الجزائر وسیاسة الفرنسة والتجنیس التي 

كما حاربوا التعلیم العربي ومنعوا فتح . )3(أرادت الدولة االحتالل فرضها على الجزائریین
وقد جاء في أحد التعلیمات . )4(العربیة وشددوا الخناق على اللغة العربیة لیقتلوها المدارس

إن : "التي صدرت أوائل عهد االحتالل عقب المشروع في تنظیم إدارة الجزائر ما یلي
إیالة الجزائر لن تصبح حقیقة مملكة فرنسیة إال عندما تصبح لغتنا قومیة والعمل 

جازه هو السعي وراء نشر اللغة الفرنسیة بین األهالي إلى الجبار الذي یترتب علینا إن
  .)5( "...أن تقام مقام اللغة العربیة الدارجة بینهما آلن

وهكذا شرعت في تطبیق هذه السیاسة مبتدئة إیاها بمجال التعلیم فاستعملت 
قد البندقیة والمدرسة حینما جنبا إلى جنب لتكریس االحتالل على ارض الجزائر الطاهرة، ف

                                                             
 .191المرجع السابق، ص  :إبراهیم میاسي )1(
 .2، ص 2013، 1، دار العلم للطباعة والنشر،ط2النهضة الجزائریة وثورتها المباركة، ، ج: محمد علي دبوز) 2(
 .8، ص 102اون، العدد المؤرخ الجزائري مبارك المیلي في الصحافة التونسیة، مجلة التع: محمد صالح الجابري) 3(
 .2المرجع السابق،ص :محمد علي دبوز) 4(
، 5،طANEP، منشورات )رائد اإلصالح والتربیة في الجزائر(الشیخ عبد الحمید بن بادیس : رابح تركي لعمامرة) 5(

  .160، ص 2001
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بأن فتح المدرسة وسط األهالي أفضل من فیلق إلقرار السلم : "قائال" دومال"صرح الدوق 
  .)1(في البالد

باإلضافة لذلك فقد كان المستعمرون الطغاة قد سروا بهمود الجزائر بعد احتاللهم 
 وانتظروا أن یلفظ المسلحون أنفاسهم األخیرة. لها وقضائهم على مقوماتها واطمأنوا لهدوئها

فیدركوا مناهم في الجزائر التي رؤوها تفتح عینیها وفیهما بریق الیقظة، وعزة اإلسالم ثم 
ه، فضاعفوا شرورهم علیها لیمنعوها من الحركة 13رواها تتحرك للوثوب في آخر القرن 

وشددوا قبضتهم على عنق الجزائر بحیث أنهم حاربوا كل أسباب الیقظة، باإلضافة لذلك 
لى الجزائریین، لكي ال یتصلوا بإخوانهم المسلمین فتسري إلیهم الیقظة فقد حرموا الحج ع

التي اشتد في بعض األمم اإلسالمیة ولكي ال یشاهد الجزائریین نعیم الحریة واإلسالم في 
الدیار المقدسة فیشعروا بفظاعة االستعمار وجحیمه فیثور علیه كما أن السفر إلى الخارج 

ز، التي تعتبر من اكبر أسباب الثقافة وعوامل من عوامل یعتبر خطیرا سیما إلى الحجا
النهضة فمنعوا الجزائریین منه ومن حج مفهوم خفیة سجن أو غرم ،وفرضت علیه 
األشغال الشاقة وعد مجرما قد اعتدى على الدولة وارتكب أكبر جریمة ،وقد بقي الحج 

ج علماؤهم، فخففوا القیود سنین كثیرة وهو محرم على والجزائریین حتى ثار المسلمون واحت
، وأصروا على )القلة(على الحج وقللوا أیامه، واغلوا أسعاره حتى ال یقدره إال األقلون 

تحریم السفر إلى األقطار اإلسالمیة سعیا الناهضة منها ،وخصوصا إذا كان لطلب العلوم 
  .)2(الحربیة والدینیة التي یردون قتلها من الجزائر وتجرید المسلمین منها

كما سلط على الجزائر فرنسیین منهم اللقطاء والدخالء الذین یعملون لمصلحة 
یحرصون على هدوء الجزائر في أیدیهم، فیعاملونها حسب مزاجها بذلك كانوا  حیث فرنسا،

أصبحت أزمة الجزائر في أیدیهم، فسول لهم الجنون االستعماري وجهل الصعالیك أن 

                                                             
والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار الهومة للطباعة )1849-1847(الهجرة الجزائریة نحو بالد الشام : عمار هالل) 1(

 .106، 105، ص ص 2007
 .9المرجع السابق، ص : محمد علي دبوز) 2(
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مهمین الذي خلق أرضا للفؤوس والنعال، فركلوها باألرجل یعاملوا الجزائر األبیة معاملة ال
كما أنهم لم یكتفوا بحرمانها من العلم والغنى وكل أسباب . ودسوها في التراب لیدفنوها حیة

لى أسباب الضعف  ٕ لى اللغة العربیة تشد علیها وا ٕ الحیاة، فثارت الجزائر تتمسك بدینها وا
لى نهضتها تحمیها فتخلت بذ ٕ   .)1(لك النهضة لشبابهاتتقرب منها وا

  : النهوض بالتعلیم السیما العربي منه .2
لقد كان لفتح عدد كبیر من المدارس العربیة الحرة انطالق من األعوام الثالثین من 

دى في كل مدینة غ، إسهام كبیر في بلورة الحركة الثقافیة واألدبیة في الجزائر، ف20القرن 
متحفزین لتعلیم اللغة العربیة وتذوق آدابها ومحاولة جزائریة مدرسة عربیة تستقبل أطفاال 

 )2(محاكاة نصوصها مثال، ثم محاولة تطویر أسالیب الكتابة، ولقد كان تعداد المدارس
مدرسة عصریة لتدریس  4000العربیة الحرة التي أسستها جمعیة العلماء المسلمین حوالي 

فیا والتاریخ، وبلغ اعدد معلمیها ما العربیة، ومبادئ الفقه اإلسالمي والریاضیات والجغرا
معلم على حین عدد تالمذتها خمسة وسبعین ألف تلمیذ ولم ینهض بهذا  7000یقارب 

  .)3(اإلنجاز الكبیر أي من الحركات التجدیدیة في العالم اإلسالمي
أهل  إلىكما أن المدن الجزائریة الكبرى كان بها مدارس عربیة ویعود الفضل 

وا جهودا كبیرة في تأسیس مدارس عربیة، كما أن حركة التعلیم العربي غردایة الذین بذل
في الجمعیة لم تتوفق لدى المدارس االبتدائیة فحسب، ولكنها جاوزتها بعض المعاهد 

والذي تأسس تحت إشراف الجمعیة ،فكان  عبد الحمید بن بادیس،معهد : الثانویة مثل
االبتدائیة یلتحقون بهذا المعهد التي كانت  تالمیذ المدارس العربیة حین ینالون الشهادة

  .دراسته في مستوى التعلیم اإلكمالي

                                                             
 .10المرجع السابق، ص :محمد علي دبوز )1(
  .كان یطلق علیها المدارس الحرة وأصیف إلیها صفة العربیة ألنها كانت تعلم باللغة العربیة فقط: المدارس الحرة )2(
، دار هومة للطباعة والنشر 1، ج)1962_ 1830(ب المقاومة الوطنیة في الجزائر أد: عبد المالك مرتاض) 3(

 .52، ص 2009والتوزیع، الجزائر، 
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كما أن األساتذة یلقون دراستهم بالقیاس إلى المواد العصریة كالجغرافیا والریاضیات 
والعلوم، ولم تزل هذه المؤسسة ترقي وتتطور وكان لهذا المعهد أثر كبیر في بلورة الحركة 
األدبیة وترسیخها وصقل العربیة في أحیائها، فأصبح أساتذة هذا المعهد ومعلمین في تلك 

ن أشعارهم وقصائدهم في بعض الصحف والمجاالت الوطنیة ذات اللسان المدارس ینشرو 
محمد البشیر : العربي، وأما من الكتاب فكان ینشر في الصحف والدوریات الجمعیة

  .)1(وأحمد رضا حوحو، ابن بادیسو اإلبراهیمي
 : ظهور الصحافة الوطنیة المجاهد .3

یة الجزائریة، بحیث أن لقد كان السبب اآلخر للنهضة هو اتساع الصحافة الوطن
الصحف كانت مجاال فعاال لتربیة المثقفین الجزائریین على العمل اإلسالمي الثقافي الذي 
ساهم في إیجاد وعي نهضوي منتشر عبر األقطار العربیة، وكانت الصحافة هي التي 

أن  كما. )2(تتجاوز الحدود وتكسر العزلة المفروضة على والجزائر من اإلدارة االستعماریة
بعض علماء الجزائریین المصلحین قد رأوا أهمیة الصحافة في إیقاظ الشعوب وحمایة 
النهضة، وفي رد المعتدي وقمع الظالمین وفي فضح المستعمرین حتى یراهم العالم في 
وجوههم الكاحلة، فسارعوا إلى إنشاء الصحف العربیة فدعوا فیها إلى نبذ الخرافات والبدع 

لى أخذ من حضارة أوروبا التي تفسد الدین، و  ٕ لى االتحاد والتآزر وا ٕ لى التربیة والتعلیم وا ٕ ا
لى كل ما یرقي األمة في كل نواحیها ونفخوا روحهم في األمة،  ٕ بكل حسن نافع، وا
فازدادت یقظة على االستعمار وثقة بالنفس ووجد المصلحون في كل أنحاء الجزائر 

وكان للصحافة المخلصة أعظم . یریدون وسیلتهم االتصال باألمة فأقروا في أعماقها ما
  .)3(النفع لألمة واألثر العظیم في نهضتنا

                                                             
 .55المرجع السابق، ص :عبد المالك مرتاض )1(
 .658، ص 2003الجزائر في التاریخ، دار األمة للطباعة والنشر، برج الكیفان، الجزائر، : عثمان سعدي) 2(
 .13المرجع السابق، ص : دبوزمحمد علي ) 3(
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وقبل الحدیث عن الصحف الجزائریة یجب أن نذكر العوامل التي ساعدتها على البروز 
  :والظهور ونذكر منها

، باإلضافة إلى صلة 20صلة الكتاب الجزائریین بالصحف الشرقیة إلى بدایة القرن  -
وعبد الحلیم بن ، محمد بن مصطفى بن الخوجة: حیة بالجزائر أمثالالحركة اإلصال

، وقد عبروا للشیخ عبده نفسه یوم زار "المنار"، بمجلة عبد القادر مجاويو سمایة
إننا نعده مدد الحیاة لنا :"قائلین" المنار"الجزائر عن إحساسهم المتدفق تجاه جریدة 

هذه الصحف والمجاالت كانت تصل إلى كما أن ". فإذا انقطعت، انقطعت الحیاة عنا
الجزائر عن طریق تونس حیث كانت المراقبة الفرنسیة أخف وطأة، أو عن طریق 
المغرب الذي كان ال یزال یتمتع باستقالله أو ما بین حقائب الحجاج ولقد عبر أحد 

لقد كان هناك مجرى سري ولكنه :"بقوله )1(الكتاب الفرنسیین عن هذه الطرق السریة
ر وتواصل من الصحف والمجاالت الشرقیة التي أعانت المغاربة في مجهوداتهم غزی

  .)2("اإلصالحیة وجعلتهم مرتبطین ابدأ بالرأي العام العربي
من ثم كان الصحفیون الجزائریون الرواد یعترفون دائما بفضل الصحافة العربیة 

تهم به من أخبار الوطن الشرقیة علیهم، سواء في ما أمدتهم به من غذاء فكري أو ما أفاد
  .)3(العربي واإلسالمي وما طبعت به أسالیبهم من بیان رفیع

كما یعتبر الجو السیاسي واالجتماعي الداخلي والخارجي من أهم العوامل في بعث  -
الصحافة الوطنیة، فإن األوضاع التي كان یعیشها الوطن العربي واإلسالمي قبل 

ثناءها وبع ٕ دها فتحت أعین الجزائریین وعلمتهم كیف الحرب العالمیة األولى وا
یستفیدون من الصحافة في سبیل المطالبة بحقوقهم والتعبیر عن مشاعرهم القومیة 

                                                             
، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، ، طبعة خاصة،المحمدیة، 1تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة، المجلد: محمد ناصر) 1(

 .12، ص 2013الجزائر 
(2  ) meradali, la musulman en Algérie de 1925 a 1940, paris, 1967, p 105. 

 . 55، ص1978المقالة الصحفیة الجزائریة، المجلد األول، الشركة الوطنیة ،الجزائر، :محمد ناصر  )3(
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واإلسالمیة والعمل جاء في سبیل الخروج من تخلفهم االتصال بالجماهیر العریضة 
  .)1(التي راحوا یثبتونها أفكارهم اإلصالحیة

شك مساعدة فعالة على نشأة الصحافة العربیة كل هذه العوامل مجتمعة ساعدت وال
في الجزائر، ولكنها لم تجد الطریق مذلوال وال المسیرة السهلة، بل أن جهاد الصحافة 
الوطنیة الجزائریة في هذا المضمار طبع تاریخ حیاتها ورسم واقعها بطابع المقاومة 

أنها استطاعت أن تقاوم المستمرة ألنها اصطدمت منذ البدایة یجدوا استعماري لدود، غیر 
في دأب وصبر مما جعل تاریخها حافال بالصراع والمقومة، زاخرا بآیات التصمیم 

  .)2(والتحدي
  : بعض الصحف الوطنیة التي ساهمت في إیقاظ الشعب الجزائري

  1926-  1847(المبشر( : 
عرفت الجزائر الصحافة بصفة عامة منذ أن عرفت االحتالل الذي دخل الیها في 

وكانت صحافة أجنبیة عن البالد في لغتها وتحریرها واتجاهها العام، وقد  1830 عام
وهي جریدة  1847صدرت أول جریدة باللغتین العربیة والفرنسیة في الجزائر في عام 

ومعنى ذلك أن مصدر هذه الصحیفة  )3(المبشر الرسمیة التي أنشأتها اإلدارة االستعماریة
ائها الملك فیلب ملك فرنسا، ویبدوا أن هدفه الرئیسي من كان استعماریا، فقد أمر بإنش

إنشاء هذه الجریدة العربیة حرصه على القضاء على العناصر الوطنیة التي ما انفكت 
تحاربه هنا وهناك، فاختار هذه الوسیلة لتصله باألهالي الجزائریین الذین كانوا ال یفهمون 

  .)4(آنذاك اللغة العربیة

                                                             
 .13المرجع نفسه، ص  )1(
 14المرجع نفسه،ص )2(
،  المرجع السابق، ص )رائد اإلصالح والتربیة في الجزائر(الشیخ عبد الحمید بن بادیس : رابح تركي لعمامرة )3(

137. 
 .49اریخ الصحافة العربیة الجزائریة ،المرجع السابق، ص ت:محمد ناصر )4(
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ا تصدر مرتین في الشهر في ثالث صفحات ذات حجم كانت في بدایة أمره
صادرت بتطبع بالطباعة اآللیة  1850صغیر وتطبع بالطباعة الحجریة وبدایة من سنة 

في حجم كبیر وبعدد الصفحات أكثر، كما أصبحت أسبوعیة وكان الذین یقومون على 
مكتوبة أصال إدارتها موظفون فرنسیون یساعدهم بعض الجزائریین بتعریب جل موادها ال

باللغة الفرنسیة، وكان هذا التعریب كافیا ألن یجعل أسلوبها ركیكا، مهلهل التركیب، 
ضعیف اللغة، تطغى علیه العامیة، واأللفاظ األجنبیة وممتلئة باألخطاء نحوا وصرفا مما 
جعل معانیها في بعض األحیان غامضة، كما كان محتواها ضعیفا وتشمل موادها أحیانا 

كما كانت تهتم بنشر بعض المقاالت العلمیة المعربة في : احیة معربة بسیطةعلى افتت
تاریخ والجغرافیا والفلك وبخاصة في مجال الزراعة والتجارة والصناعة، كما كانت تقتبس 

  .)1(بعض األساطیر والخرافات عن كتاب ألف لیلة ولیلة
ذا كانت مشاركة األقالم الجزائریة فیها محدودة فإنها فتح ٕ ت أعینهم على شيء وا

ولعلها أفادتهم علما بمقاالتها التعلیمیة التي حاول كتابها تبسیط " الصحافة،"جدید یقال له 
بعض القضایا العلمیة مثل الحدیث عن الشمس والقمر، والریاح، وكیفیة تربیة الغنم وزرع 

ذي ، غیر أن مقصدها ال)2()الوقائع المصریة(الخضروات وهي من هذه الناحیة تشبه 
ركزت علیه ومحاولة غزو نفوس الجزائریین، فقد صرحت في افتتاحیة عددها الثاني بأنها 

القضاء على كل الوشاة أهل الشیطنة دمرهم اهللا "تحت عنوان  )3(ستحارب أمل الشیطنة
في الهالك ، والمقصود بأهل الشیطان هم رجال ) نقصد الجزائریین(الذین یسعون لكم 

باسلة ضد االحتالل الفرنسي ویبدوا أنها توقفت عن الصدور نهائیا المقاومة الجزائریة ال
  .)4(ولم تعرف أسباب توقفها 1926سنة 

  
                                                             

 .51المرجع نفسه، ص )1(
  .م1828وهي ثاني جریدة عربیة أنشأت بالقاهرة التي أنشأها محمد علي باشا في سنة : الوقائع المصریة )2(
 .51تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة، المرجع السابق، ص :محمد ناصر )3(
 .137،  المرجع السابق، ص )رائد اإلصالح والتربیة في الجزائر(الشیخ عبد الحمید بن بادیس :رابح تركي لعمامرة )4(
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  1904 - 1903المغرب : 
تعد جریدة المغرب التي كانت تصدر بالعاصمة یومي الثالثاء والجمعة من كل 

المشاركة في تنویر أسبوع من أوائل الصحف العربیة التي فتحت أمام النخبة المثقفة باب 
الرأي اإلسالمي الجزائري العام، وقد صدر العدد األول منها في العاشر من أبریل سنة 

صاحب المطبعة " P.fantana،بییرفونتانا"وكان صاحب امتیازها الفرنسي  1903
الشهیرة التي أخرجت العدید من الكتب العربیة من تلك األثناء، وجاء في افتتاحیة عددها 

ال تلفي مریر مداخلة األمة اإلسالمیة والفوز بتحسین التفاتها أن یتكلم : "ا یلياألولى م
بلغتنها فقط، بل یجب علیه زیادة على إتقان لعتها، مشاركة أفرادها في الوجدان وفي 

فالغایة المقصودة للمغرب هي السعي في التألیف بین ". كثیر العقلیات والمعتقدات
األمة الفرانسویة وذلك إلزالة لكل الخالف وبیان ضرورة األهالي من سكان الوطن وبین 

  .)1(المعاملة بالجمیل بین األمتین
والواقع أنها كانت حسب مقاالتها كتابها مهتمة بالجانب االجتماعي بغیة التأثیر 

كما خصصت الجریدة حیزا  )2(في المسلمین الجزائریین لیسروا في طریق العلم والمعرفة
ات الثقافیة تناولت فیها مسائل أدبیة علمیة وأخالقیة عاجها من صفحاتها الموضوع

عبد الحلیم بن سمایة، وعبد : مجموعة من الكتاب الجزائریین البارزین في هذه الفترة أمثال
القادر المجاوي، والسعید بن أحمد بن زكري، ومحمد بن أبي شني، كما كانت تنقل بعض 

  .)3(وفة بنزعتها اإلصالحیةالمقاالت عن جریدة المؤید المصریة المعر 

                                                             
 .59، 58تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة، المرجع السابق، ص ص : محمد ناصر )1(
 .59المرجع نفسه، ص  )2(
، 1993-1992، جامعة الجزائر، 2، رسالة ماجستیرمظاهر اإلصالح الدیني واالجتماعي: بن عدة عبد المجید )3(

 .143ص 
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وهي على فبح ورقها : "وقال فیها الشیخ محمد عبده إبان زیارته للجزائر وعلق علیها قائال
وسوء طبعها نافعة للجزائریین المحرومین من الصحف الوطنیة التي تعرفهم بعض أحوال 

  .)1(العالم وشؤون االجتماع فتمنى لها دوام القصد والرواج في تلك البالد
لم یدم لها قصدا ورواج فقد توقفت بعد سنة واحدة فقط من صدورها أبرزت و 

هو مقال عثر  1904والدلیل على أنها توقفت في سنة . )2(خاللها ستة وعشرین عددا
م یقول فیه 1904 -09-23علیه في جریدة المصباح في العدد السابع الصادر في 

البعض حتى انقطع دون األثر،  أنه یلتفت له«كتابه متحدثا عن جریدة المغرب هذه 
لم : "ابن أبي شنبویقول ". وحذف الخبر، وهذا حال قطرنا الجزائري من وجهة الجرائد

فاضطروا لقطع صدورها لقلة رواجها ولعدول القراء  یلبث أصحاب جریدة المغرب طویال
  .)3("عنها
  1894 -1893(عنابة  –الحق( : 

التاریخیة باعتبارها أول جریدة وطنیة لقد وقع اختالف شدید حول هذه الجریدة 
ناطقة باللغة العربیة، في الجزائر تظهر  للوجود، غیر أن الحق فیما یبدوا هي عنوان 

، وأنشأها في عنابة السادة )4("هنا واآلن" ،"ولیس سبلینا"، "الحق واحدة"لثالث حقوق، 
وكانت . )5(یونالمصلحون األدباء سلیمان بن بنقى، وعصر السمار، وخلیل قاید الع

أشهر وكان من دسائس الیهود  08تصدر أسبوعا بالفرنسیة أوال، وبعدها توقعت ودام ذلك 
وقد صدرت باللغة العربیة في  16استأنفت صدورها العربیة والفرنسیة ابتداء من العدد 

، ویبدوا أنها لم تعمر إال عام واحد، فهذه جریدة الحق هي أم الصحافة 1994ینایر  14

                                                             
 .60، ص 1964النهضة العربیة بالجزائر، مجلة كلیة اآلداب، العدد األول ، جامعة الجزائر، ،  )1(

(2  ) aliharad, la formatio de la presse musulmane en Algérie 1919-1939, IBLA, N 105, 
1984, p 15 

 .60تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة ، المرجع السابق، ص : محمد ناصر )3(
 .69المرجع السابق، ص :عبد المالك مرتاض )4(
 .7المرجع السابق، ص : محمد علي دبوز )5(
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یة في الجزائر وهي الضحیة األولى لالستعمار الفرنسي الذي كان شدید الكلف الوطن
بخنق أصوات الحق، حیث كان یوسوس له إنها تعلوا في أي رجا من أرجاء الجزائر وقد 

  .)1(عددا باللغة العربیة كلها كانت بالمكتبة الوطنیة بباریس 26صدر منها 
 جریدة كوكب أفریقیا:  

الجرائد العربیة التي استطاعت الوقوف على قدمیها طویال، وما ذلك إال هي أولى 
لروحها المتملقة باالستعمار الفرنسي فهي فیما نحسب ال تختلف عن أیة صحیفة 
استعماریة أخرى إال بلغتها العربیة نسبیا، ویذهب ابن شنب إلى أن منشأها هي الوالیة 

راقب الجریدة بطریقة غیر مباشرة، فرضخت العامة وقد اكتفت السلطات الفرنسیة بأن ت
 17لجزائري في أنشاء جریدة لثقتها بها وهو وقتئذ موظف عندها، صدرت بالجزائر في 

، لمدیرها محمود كحول، وهي لیست أول جریدة یصدرها عربي بالجزائر كما 1905ماي 
جم ذهب إلى ذلك بعضهم كانت تظهر یوم الجمعة من أسبوع في أربع صفحات من الح

  .)2(الكبیر
كما كوكب إفریقیا تعني یتتبع تنقالت الوالة الفرنسیین ونشر أخبارهم باهتمام 
حریص وتقصي السیاسة االستعماریة والدعایة لها حتى في المستعمرات البعیدة وتركیز 
األضواء على العالقات السیاسیة بین فرنسا وتركیا كسبا لقلوب المسلمین الجزائریین، كما 

، أما بین الجانب الثقافي )3(أیضا بنشر المقاالت االجتماعیة والدینیة والتربویة كانت تعني
فقد تغیر على ما كان علیه في جریدة المغرب فلم یعد التركیز موضوعات جادة وهادفة 
نحو اإلصالح، فهاته ال تظهر في إعدادها إال نادرا رغم طول عمر الجریدة مقارنة 

                                                             
 .70المرجع السابق، ص :عبد المالك مرتاض )1(
لقرن الرابع عشر في مجلة كلیة اآلداب، النهضة العربیة بالجزائر في النصف األول من ا: ابن أبي شنب الدین )2(

 .61، ص 1964جامعة 
  .65تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة ، المرجع السابق، ص: محمد ناصر )3(
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فقد وصلت المقاالت التي نشرتها الجریدة في میدان الدین  ، بإضافة إلى ذلك)1(بسابقتها
واللغة واالقتصاد وموضوع المرأة والتربیة حوالي عشرة مقاالت شارك في تحریرها المجاوي 

وابن موهوب وغیرهم من المثقفین وكانت هذه الجریدة تمتنع عن ) المحور(ومحمد كحول 
أنه أن یؤدي إلى طرد صاحبها من الخوض في المسائل السیاسیة وتتجنب كل ما من ش

، كما كانت تتمیز بالتنوع والتجدید في العرض واإلخراج وهذا ما اكسبها بعض )2(وظیفته
الرواج واإلقبال من طرف القراء والسیما عند الخاصة المتعلمة، ولكنها كانت بعیدة كل 

فإنها لم تكن  أما كوكب إفریقیا«: عمر بن قدورالبعد عن الروح الوطنیة كما یقرر ذلك 
توقفت عن الصدور بعد نشوب " إال جریدة شبیهة بالرسمیة عاریة من كل صبغة وطنیة

  .)3(1914الحرب الكبرى سنة 
 جریدة الحق الوهراني : 

توفیق  حسب–صدرت هذه الجریدة في مدینة وهران، عاصمة الغرب الجزائري 
الجزائر فتحت اكتتابا م، وكانت هذه الجریدة أول جریدة عربیة في 1919في  -المدني

في عام ) حرب الطرابلسیة(عاما للهالل األحمر العثماني أیام الحرب اللیبیة اإلیطالیة 
م، ومع أن الشیخ دبوز 1912أما محمد علي دبوز یرى أنها صدرت في سنة . )4(1911

كتاب "یعلن أن من مراجعه التي عول علیها في كتابه من كتبه عن الصحافة الوطنیة 
إال أنه هنا خالف كما ذكرنا المدني من تاریخ صدور هذه  أحمد توفیق المدنيلـ " الجزائر

كتب التاریخ في (الجریدة الوهرانیة، فلعل مخالفته تعود إما إلى خطأ مطبعي في كتابة رقم 
ما سهو ذهني) كتاب دبوز باألرقام دون الحروف ٕ   .)5(وا

                                                             
، 21الصحافة ابان االحتالل الفرنسي، مجلة التاریخ، المركز الوطني للدراسات التاریخیة، العدد: ملیكة سالمي )1(

 .160م، ص1986
 .160، ص 2003، الشركة الوطنیة للتوزیع، 4تاریخ الصحافة في الجزائر، ج: سیف اإلسالم الزبیر )2(
 .67تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة، المرجع السابق، ص : محمد ناصر )3(
 .138ص  ، المرجع السابق،)رائد اإلصالح والتربیة في الجزائر(الشیخ عبد الحمید بن بادیس : رابح تركي لعمامرة )4(
 .73المرجع السابق، ص : عبد المالك مرتاض )5(
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رة باللغة الفرنسیة كلها وبدایة من محررة في أول م "الحق الوهراني"كانت جریدة 
، أضافت لصفحاتها الفرنسیة صفحة ثم صفحتین 1912العدد الواحد والثالثین من أبریل 

، ویشیر تقریر المحافظة ،بوهران أن تأسیس هذه الصحیفة كان على ید )1(باللغة العربیة
، وتاجران لجنة جزائریة تتكون من سبعة أشخاص منهم أستاذ في مادة اللغة العربیة

  .)2(صغیران، واثنان من ذوي الو رشات الصغیرة وآخران أصحاب المهن الحرة
أني أرید أجعلكم تشاركون "كانت تحمل تحت عنوانها هذه الكلمات لنابلیون الثاني 

اعتنق ) Tapié" (تابي"، أما صدورها فقد كان فرنسیا یدعى "في إدارة وطنكم شیئا فشیئا
متحمسا لإلسالم ویظهر هذا جلیا في المواضیع التي كانت اإلسالم وأخلص له، وكان 

تتطرق إلیها الجریدة مدافعة عن حقوق الجزائریین وموضحة ما في التجنید اإلجباري خطة 
علیهم وعلى ألبنائهم، ومحرضة األهالي إلى الوقوف ضده وعدم السماح للسلطات 

  .)3(اإلسالمبتطبیقه كما كانت تكتب عن نوایا المبشرین المسیحیین ضد 
، عمر راسمولعل اتجاه الصحیفة المخلص هو الذي شجع الكتاب الجزائریین مثل 

سالمیة  ٕ فراحوا یشاركون فیها بأقالمهم، داعین إلى التمسك بالشخصیة الجزائریة عربیة وا
كما أن صدق لهجة جریدة الحق واتجاهها الوطني الصریح، جنیا علیها فكتمت ید 

  .)4(عددا 96أن صدر منها االستعمار أنفاسها بعد 
 جریدة الفاروق : 

فبرایر  18هي جریدة إسالمیة علمیة اجتماعیة وأدبیة، أصدرها عمر بن قدور یوم 
، الذي یعتبر من أتباع مدرسة اإلصالح الدیني اإلسالمي، المتأثر بالشیخ محمد 1913

الخرافات وكان عبده ومجلة المنار للسید رشید رضا، فأراد أن یقلده في مكافحة البدع و 

                                                             
 69تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة، المرجع السابق، ص : محمد ناصر )1(

(2  ) ihdaden zohir, histoire la presse indegene en algerie des origine dupui en 1930, 
alger,1986, p236. 

 .71تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة ، المرجع السابق، ص : محمد ناصر )3(
 .71المرجع نفسه، ص  )4(
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دیني ووجداني .......قلمي لسان ثالث بفؤادي" شعار صحیفة الفاروق هي البیت اآلتي
  ".وحب بالدي

، كما كان یعتني عنایة "المنار"وكان ینقل إلى جریدته بعض المقاالت من مجلة 
، كما شارك )1(خاصة بأخبار المشرق العربي والعالم اإلسالمي لیطلع قراء جریدته علیها

عمر راسم في تأسیسها إلى جانب عمر بن قدور وهي أول جریدة وطنیة ترتقي إلى 
مصاف الجرائد العربیة المعتبرة، وكانت إسالمیة وطنیة محضة، طالما اهتمت بقضایا 
المسلمین وحللت واقعهم المریر والتفت بصفة خاصة إلى أحداث تركیا الدامیة ناصحة 

یدة إسالمیة بكل المعاني الكلمة تبحث في شؤون جر "ومحللة، مما جاء في افتتاحیتها 
  .)2("المسلمین مع مراعاة االعتدال الذي انتقته مشربا لها

ویقول عمر بن قدور أنه اختار لهم اسم لفاروق لتكون بمشربها االعتدالي فارقة 
تأمر بالمعروف وناهیة عن المنكر، وكان من أهم مشاریعها مشروع و بین الحق والباطل، 

فقد دعت إلى تكوین جمعیة بهذا االسم بالمغرب العربي كنواة " اإلسالمي رفالتعا"
لى جانب هذه النظرة اإلسالمیة المتفتحة  ٕ لتعارف أكبر یضم كل البالد اإلسالمیة، وا
اهتمت بواقع المجتمع الجزائري البائس، فحاربت البدع والمنكرات التي تروجها بعض 

الدین إلى منابعه الصافیة األولى واستمرت على الطرق الصوفیة ودعت إلى الرجوع إلى 
توفیق ، عبد الحفیظ بن الهاشمي، أبو الیقظان: هذا النحو یحف بها األدباء مثل

  .)3(المدني

                                                             
 .138، المرجع السابق، ص )رائد اإلصالح والتربیة في الجزائر(الشیخ عبد الحمید بن بادیس : رابح تركي لعمامرة )1(
 .202المرجع السابق، ص : إبراهیم میاسي )2(
 .75تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة، المرجع السابق، ص : محمد ناصر )3(
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وبعد أن صدر منها عشرات األعداد فرأى المستعمرون أثارها الحسنة في الجزائر فقضوا 
حراء الجزائر حیث مكث في منفاه علیها واعتقلوا صاحبها ونفوه إلى مدینة األغواط في ص

  .)1(إلى نهایة الحرب العالمیة األولى ثم أفرج منه
 جریدة ذو الفقار :  

أصدر هذه الجریدة األسبوعیة األدیب المصلح، أحد أكبر الصحافیین الجزائریین 
" ذو الفقار"، وذلك بعد ثمانیة أشهر من صدور الفاروق، وحیث عنونها )2(وهو عمر راسم

لسیف األمام علي بن أبي طالب كرم اهللا وجه، ولقد توارى عمر راسم تحت اسم وهو اسم 
كما أن هذه الجریدة عجبا في إخراجها الفني " ابن المنصور الصنهاجي"مستعار هو 

ومادتها الفكریة وأسلوبها العفیف الذي یختلف عن حدة أسلوب الفاروق، وهي أول جریدة 
خراجها وطبعهاعربیة جزائریة یقوم عمر راسم بأعبا ٕ ، )3(ء تحریرها وكتابتها ورسم صورها وا

وقد ذكر عمر راسم في مقدمة العدد األول أنه أصدرها من أجل كشف أسرار المنافقین 
ظهار مكائد الیهود والمشركین للناس أجمعین وكان شعارها ٕ بعثت ألقتل النفاق : "وا

سامح والتواضع واإلیمان أبث فیهم الصدق والت......والحسد والكبر والشرك من قلوبهم
  .)4("الخالص وحب الخیر لبعضهم

ویبدوا أن هذه الجریدة كانت ذات اتجاه إصالحي دیني، اجتماعي وطني، فقد نشر 
 "ذو الفقار"صاحبها في العقد الثالث منها صور لمحمد عبده، هو مدیرها الدیني وكانت 

طبعا حجریا وقد سبقت  تصدر في شكل مجلة مصورة وكانت هذه الجریدة الوطنیة تطبع
جمیع الصحف العربیة إلى التحذیر من خطر الصهیونیة ولیبدوا أنه لم یصدر منها إال 
أربعة أعداد، حیث كان من المستحیل تمكین لعمر راسم في بث أفكاره الوطنیة 

                                                             
 .08المرجع السابق، ص: محمد علي دبوز )1(
 .74المرجع السابق، ص : مرتاض عبد المالك )2(
 .77تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة ، المرجع السابق، ص : محمد ناصر )3(
 .74المرجع السابق، ص :مرتاض عبد المالك )4(
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اإلصالحیة وخصوصا كان یعادي الیهود الذین دبروا له دسیسة بتوقیف الجریدة والزج به 
  .)1(في السجن

 : البعثات العلمیة إلى تونس الخضراء .4
لقد شعر الجزائریین بضرورة العلم سیما التعلیم العربي فهبوا ملهوفین إلیه، ولكنهم 
لم یجدوا المعاهد الكافیة ولیس هناك إال معاهد قلیلة ال تكفي جهاتها، باإلضافة إلى ذلك 

ق إلیها، وكان قانون كان االستعمار یكیدها ویعصف بها ویجهد لغلقها، ویسد الطر 
األندیجینا الخاص بالمسلمین ال یطبق إلى علیهم، حیث ینص على أن التنقل من مكان 
إلى مكان في الجزائر ولو إلى قریة قریبة البد له من رخصة من إدارة الشرطة وهذه إذا 
ذا سافر طالب بغیر رخصة  ٕ عرفت أن الرخصة لطلب العلم في المعهد ال تعطیها وا

دته، فصارت تلك المعاهد من صعوبة للوصول إلیها وكان االستعمار ال یترك عاقبته ور 
أحد یفتح معهدا للعربیة والدین وأن جزاء من یفعل ذلك السجن، وغلق المعهد وتشرید 
تالمیذه فنظرت الجزائر حولها ملهوفة تبحث عن موارد العربیة والدین فوجدت تونس 

المستعمر من حقهم في طلب العلم، فقد كان  ، كمنهل للعلم بعد أن حرمهم)2(الخضراء
الجزائریون یشدون الرحال لطلب المعرفة معتقدین أنها من أنجع األسباب وأمثلها في 

) تونس(مساعدتهم على الخالص من محنتهم، فكانوا لذلك یهاجرون إلى البالد الشقیقة 
، ألن .)3(والمعارف لینهلوا من جامعاتها ومراكز العلم بها، ما یروون به ظمأهم للعلوم

نهضتها نضجت وأینعت مدارسها وازدهرت فیها جامعة الزیتونة كما أنها للتعلیم الثانوي 
والعالي، وفیها علماء فحول مخلصون، حیث تصدر دروسهم من قلوبهم وعقولهم نورا 

، محمد بن یوسف: وروحا تحي النفوس وتنیر العقول، وكان فیها أساتذة عظماء مثل
، والشیخ اجعیط عبد العزیز، ووالصادق النیفر، وبلحسن النجار، عاشوروالطاهر بن 

                                                             
 .75المرجع نفسه، ص  )1(
 .15المرجع السابق، ص : محمد علي دبوز )2(
 .61، 60، ص ص 2003في اآلداب الجزائري الحدیث، الجزائر، مطبعة الكاهنة، : بن سمیة محمد )3(
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س وكان في تون .الخ...، وغیرهم الشیخ القمودي، والعربي الماجريو محمد الزغواني
یتونة الخاصة انه تتمة لجامعة  الز معهد ابن خلدون وهو ابتدائي وثانوي للعلوم العصریة و 

وكان فیه اللغة الفرنسیة و یتولى  ،ا المعهد مزدهراذالدینیة حیث كان هللعلوم العربیة و 
  .)1"(حسني عبد الوهاب حسنو ,عثمان الكعاك"التدریس فیه أساتذة مخلصون منهم 

إذن فقد كانت تونس تأتي في المرتبة األولى كمقصد لطالب العلم من الجزائریین 
بعضهم في تلك الدیار الذي انخرط الكثیر منهم في أسالك التعلیم بالزیتونة ،فقد استقر 

أما غالبیتها فقد حملوا و  فة،فمكثوا وترقوا بها وتوصلوا إلى درجات عالیة على سلم المعر 
في صدورهم ما حصلوا علیه من الزاد العلمي ثم ولوا وجوههم شطر ارض الوطن من 

نهاضه من من عثرته و  اجل إقالته ٕ إن دافعنا إلى الهجرة : "عبد اهللا ركیبي، یقول كبوتها
 هو دافع جیل كامل بل أجیال قبلنا تهدف إلى إن تتثقف ثقافة عربیة إسالمیة أصلیة

ن التعلیم المتوسط و و  خاصة، ٕ ونحن أبناء ..)2(لكنه كان بالفرنسیةالثانوي لم یكن بالعربیة و ا
الشعب من یعیش منا في الریف أو القریة وات فرصة له لیواصل تعلیمه بعد االبتدائي 

ملجأ لمن حرم من ثقافته وتراثه القومي ولم یكن للجغرافیة دخل في هذه  )الزیتونة( فكانت 
  .)3("الهجرة إلى تونس فهناك التقینا بأمثالنا من شتى أنحاء الوطن

  
  
  
  
  
  

                                                             
 .16المرجع السابق، ص : محمد علي دبوز )1(
، ص 2015، دار الصدیق للنشر والتوزیع، 2جقضایا تاریخیة في اإلسهام الفكري والحضاري، : خیر الدین شترة )2(

56. 
 .57المرجع  نفسه ، ص )3(
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  العوامل الخارجیة: المبحث الثاني
 : دور االحتالل الفرنسي في بروز یقظة الجزائر .1

قبل مجیئه لها دینها ومورثها  إن االستعمار الم یصنع الجزائر فقد كان للبالد
الثقافي، كما نسجت المحن المشتركة روابط عدة، لكن كل سبب من أسباب الوحدة هذه لم 

، ذلك أن الوعي القومي واللغة والدین لم تتبلور 1830یصبح عامال مؤثرا إلى بعد سنة 
قومي مكونات للشخصیة الوطنیة إال داخل حلبة الصراع ضد فرنسا المحتلة فالوعي ال

یتعارض والعقلیة القبلیة لألفراد، یمكننا إذن أن نقول دون حرج أن االستعمار كان أحد 
ن النظام الذي أقره كان  ٕ العوامل المؤثرة التي أدت إلى ظهور الجزائر والحركة الوطنیة، وا

والجغرافیة والخدمة . )1(بمثابة الكاشف لها، وانتشار األفكار الجدیدة والحركیة االجتماعیة
العسكریة كلها عوامل مساعدة على اكتشاف شكل انتماء أوسع إال وهو األمة، فالشعور 
القومي الذي كان كامنا بدأ یظهر بجالء في الثالثینیات في وقت كان االستعمار یبدو 
وكأنه تمركز نهائیا معبرا عن ذلك باالحتفال بالذكرى المئویة الحتالل مدینة الجزائر 

ان المدن الكبرى في الجزائر كانت هي البؤر التي ارتقى فیها فالجالیة في فرنسا وسك
الجزائریون إلى الوعي بشخصیتهم الممیزة وذلك عن طریق احتكاكهم بالفرنسیین فالفوارق 

  .)2(االجتماعیة التي متحجرة ومتباینة كامال بدأت تضمحل شیئا فشیئا
 : صدى الجامعة اإلسالمیة .2

اس ذلك التیار الفكري والسیاسي الذي أدرك إن الجامعة اإلسالمیة تعني باألس
قادته وأنصاره أن هناك عددا من التحدیات التي تواجه الفكر اإلسالمي والشعوب واألمم 
اإلسالمیة سواء كانت تلك التحدیات آتیة من داخل األوطان اإلسالمیة كالتخلف الفكري 

لقبلیة أو آتیة من الخارج والروحي واالنحدار الحضاري والسیاسي والصراعات اإلقلیمیة وا
متمثلة في المد االستعماري الذي زحف على المشرق من أوروبا، فرأى أصحاب فكرة 

                                                             
 .105، ص 2008، الموفم للنشر ، الجزائر، )سنوات المخاض(الثورة الجزائریة : محمد حربي )1(
 .106المرجع نفسه، ص  )2(
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الجامعة اإلسالمیة أن طریق العودة بالشعوب اإلسالمیة إلى دائرة التأثیر اإلنساني 
، وذلك من خالل األسس )1(والعطاء الحضاري هو الكفیل بالتغلب على تلك التحدیات

، أما بالنسبة إلى وحدة الثقافة، وحدة اللغة، العقیدةوهي : ئ التي تقوم علیها وهيالمباد
وسائلها فتقوم على اإلصالح الدیني واالجتماعي والسیاسي، ومن أبرز رواد األوائل لهذه 

عبده، وتواصل العمل إلى الدعوة للجامعة  محمد، والكواكبي، األفغاني: الحركة هم
محمد رشید رضا : دباء والمفكرین مثلوا الجیل لها نذكر منهماإلسالمیة مجموعة من األ

عمر بن وشكیب أرسالن، أما على المستوى الوطني فقد تمثلتا في ) 1935- 1865(
  .)2(قدور الجزائري وابن بادیس

أما بالنسبة إلى میالد الجامعة اإلسالمیة فإنه یمكن تمیز أربع اعتقادات اختلفت 
األول وهو الشائع یرى أن الجامعة اإلسالمیة قد ظهرت في في هذا الشأن، فاالعتقاد 

، وذلك من خالل بعض الكتب التي دونت فكرة 19الشرق األردني في أواخر القرن 
الجامعة اإلسالمیة ذات مصدرا أوربي أنجلو سكسوني، وذلك معناه أن المسلمین یقومون 

، )3(السالفیة زعمهم بالجامعةبتقلید الفكر الغربي في المجال الوحدوي، وتأثرها على حد 
  .)5(األنجلو سكسونیة، والجامعة )4(الجرمانیة والجامعة

أما الرأي الثاني فیرى أن بدایتها األولى هي محاولة الدولة العثمانیة تأسیس قیادة 
- 1729( عهد كاتریف ثانیةإسالمیة عالمیة، وذلك من خالل حروبها ضد روسیا في 

م، وهناك من یرى بأن 1774سنة " كوجرك قنارجي"هدة والتي انتهت بعقد معا) 1736
یعود سبب ذلك هو االحتالل الفرنسي للجزائر و الجامعة اإلسالمیة هي فكرة جزائریة، 

                                                             
 .49، ص 1994، بیروت، 1الجامعة اإلسالمیة، نموذج مصطفى كامل، دار الشروق، ط:محمد عمارة )1(
 .182، المرجع السابق، ص 1الحركة الوطنیة ،ج : أبو القاسم سعد اهللا )2(
هي تلك الشعوب التي تنحدر من الجنس الهند وأوربي، وهو منتشر رفي أوربا الشرقیة وهناك : الجامعة السالفیة )3(

  .نوعان من السالف وكان الرابط بینهم اللغة والمعتقد والحرف
 .وتتمثل في القومیة األلمانیة ومن أهدافها تتزعم القارة األوروبیة: الجامعة الجرمانیة )4(
الدولة : عزیز الشناوي/ للمزید أنظر les saxans, les jutus, les angles: انحدرت هذه األمة من ثالث )5(

 .58، ص 1974، مكتبة األنجلو مصریة، مصر، 1رى علیها، جالعثمانیة مفت
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، باعتباره أول من نادى بالتضامن حمدان بن عثمان خوجة، ورائدها السیاسي هو 1830
  .)1( )لغربیةاإلسالمیة وا(اإلسالمي وكذلك نادى بالتفاهم بین الحضارتین 

أما بالنسبة للرأي األخر فیرجعها إلى أواخر العقد الرابع من القرن العشرین وذلك 
من مصر وسوریا، حیث بدأ الوعي القومي مبكرا وذلك نظرا محمد علي باشا في عهد 

.  )2(للنهضة األدبیة والعلمیة، وبدایة التبلور العلمي والثقافي في فكرة الجامعة اإلسالمیة
أما مالك بني نبي فیذهب لها ابعد من ذلك فهو یرجعها إلى الوهابیة التي هي ثمرة تعاقب 

للهجرة، وكان من حسن حظ األفغاني، أن فكرته  8المصلحین منذ ابن تیمیة في القرن 
في النهوض بعثت الحركة اإلصالحیة في كل مكان وكشف عن الشعوب غطائها، ولقد 

الة الجزائر، فأخذت منها بنصیب ورأى ابن نبي أن الفكرة الوهابیة بلغ تأثیر تلك القوة الفع
الشیخ المولود بن الموهوب والشیخ مبارك المیلي، وأو هي من مفتي مدینة قسنطینة 

  .یعلي الزواوي
واستطاع الشیخ مولود بن الموهوب أن یكشف ألجیال المدرسین أفكار اإلصالح 

  .)3(ي الحركة اإلصالحیة الناشئة بالجزائرالتي وجدوا أنفسهم بها بعد، منخرطین ف
وأهم ما جاءت به الجامعة اإلسالمیة هي الدعوة إلى تضامن المسلمین من أجل 
تحقیق الوحدة والقوة بینهم في وجه التوسع األوروبي وكذلك الدعوة إلى اإللحاح الدیني 

را حتمیا وذلك حیث نجد أن رواد الجامعة قد اتفقوا على التجدید الدیني الذي أصبح أم
إلصالح العقول والنفوس ویتم ذلك بإثبات قیمة الدین وأثره في رقیة وأثر اإللحاف في 

، حیث دعا المصلحون األولیین المسلمین في مشارق المعمورة ومغاربها )4(انحطاطه

                                                             
 .114، المرجع السابق، ص 1الحركة الوطنیة ج: أبو القاسم سعد اهللا )1(
الحركات الفكریة في عصر النهضة في فلسطین واألردن، األصلیة للنشر والتوزیع، بیروت، : علي المحافظة )2(

 .118، ص 1987
، مجلة 1938-1920بن نبي واالتجاه الحضاري في الحركة الوطنیة بین الحربین مالك: محمد العربي ممریش )3(

 .208، 206، 205، ص ص 85الثقافة، العدد 
 .78، ص 1990زعماء اإلصالح، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، : أمین أحمد )4(
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األمة اإلسالمیة : األفغانيللرجوع إلى منابع اإلسالم الصافیة الصحیحة، حیث نادى 
خاصة أن ینهض بثقافته وعلمه وتربیته وصفا، دینه وتنقیة عقیدته من عامة والشرق 

أما محمد عبده فقد كان الرجل .)1(الخرافات وأخالقه مما تراكم علیه واستعادة عزته ومكانته
الذي أوقد في أوساط المثقفین التقلیدیین في الجزائر شعلة اإلسالم، وجسد روحه في 

: ان الجهل وتقضي على مصادر الجمود، ذلك أنه قدالدعوة إلى ثورة فكریة تزعزع أرك
دعا المسلمین للرجوع إلى بساطة اإلسالم األولى، والتأمل من منبعي الدین اللذین ما زاال 

وعمل على التوفیق بین الدین والعلم الحدیث، فبین  القرآن والسنة: على حیویتهما وهما
، ویشارك الشیخ رشید رضا )2(والقرآنأن الحقائق التي جاء بها العلم الحدیث ال تتناقض 

الشیخین األفغاني ومحمد عبده في تلك األفكار اإلصالحیة إذ أن الشیخ رشید رضا قد 
ثار على األوضاع االجتماعیة والدینیة المتردیة، ومزق ضباب الخرافات والبدع التي 

  .)3(م الصحیحأحافت بالدین نتیجة األعمال الزوایا والطرق الصوفیة المنحرفة عن اإلسال
أما بالنسبة لتأثیر حركة الجامعة اإلسالمیة على الجزائر فقد كان لها دور كبیر في 
نهوض ویقظة الشعب الجزائري وذلك من خالل جمال الدین األفغاني الذي أثر عن 
طریق محمد عبده على بلدان المغرب العربي بواسطة تیارین متكاملین التیار السیاسي 

 مصالي الحاج، والتیار اإلصالحي التربوي، فالتیار األول یمثله االستقاللي الثوري
  .)4(عبد الحمید بن بادیس، أما التیار الثاني فیمثله )1874- 1838(

نفسه استطاع بحركته اإلصالحیة التي زرع بذرتها في العالم محمد عبده أما 
ود الجماعة اإلسالمي أن یعید ألذهان الجزائریین فضل اإلسالم المعاصر، ونتائج جه

                                                             
، مصر، 2الرد على الدهریین، ترجمة األستاذ محمد عبده، مكتبة الخزناجي والمتنبي ، ط: جمال الدین األفغاني )1(

 .25، ص 1995بغداد،
، 1954_1931جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها في تطویر الحركة الوطنیة: عبد الكریم بو الصفصاف )2(

 .50،ص2007جامعة منتوري ،قسنطینة ،الجزائر،
سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، المطبعة الجزائریة اإلسالمیة، قسنطینة، : البشیر اإلبراهیمي )3(

 .340، ص 1935
 .117، ص 1972،  44الشعور اإلصالحي في الجزائر،مجلة الثقافة، العدد : صالح خرفي )4(



 عوامل ظهور النهضة الجزائریة........................................: الفصل الثاني

 47 

اإلسالمیة على مر السنین والعصور والسیما أن دعوته لم تجد في العالم اإلسالمي ضد 
ما وجدته في الجزائر بسبب األوضاع المأسویة التي كانت تعاني منها الجماهیر 

  .)1(الجزائریة
إضافة إلى ذلك فقد تأثر الجزائریون بأفكار الجامعة اإلسالمیة فنجد في إطار 

لتضامن الدین واالجتماعي عمر بن قدور الجزائري، الذي كان واحد من األخوة وا
الجزائریین الذین كانوا یفرحون لنصرة المسلمین في معاركهم، ویتحسرون عندما تحدث 
هناك انكسارات في الخالفة العثمانیة، وكانت كل هذه المساندة عن طریق جریدة اللواء، 

جاه إخوانهم في المشرق ویعتبر أن االتحادیین فكان یعبر فیها عن الشعور اإلسالمي ات
  .)2(المسلمین هو واجب مقدس

كما أن المستعمر الفرنسي حاول عزل الجزائریین عن بقیة إخوانهم في المشرق 
دماجهم في الثقافة الغربیة، وبهذا تكون قد تعرضت إلى أبشع  ٕ بمحاولته تجنیسهم وا

عربیة من قبل فكان دافعهم لتمسك استعمار استیطاني لم یسبق أن تعرضت له دولة 
بأصالتهم أكثر من ذي قبل، ورغم كل هذه المصاعب فقد كانت الجزائر تتطلع إلى معرفة 
كل لما یجري في البالد اإلسالمیة األخرى بلهف وشوق وحرارة إسالمیة كثیرة، على الرغم 

ما كان یحدث من الجدار الحدیدي الذي حاول المستعمر أن یقیمه بین الجزائر وبین كل 
: في المشرق إال أنها تأثرت بحركة الجامعة اإلسالمیة عن طریق الصحف المشرقیة منها

  .)3(العروة الوثقى والمنار

                                                             
 .55، 54المرجع السابق، : عبد الكریم بوالصفصاف )1(
 .117المرجع السابق، : صالح خرفي )2(
 .125، ص 1978شعر المقاومة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : صالح خرفي )3(
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وقد كان السلطان عبد الحمید الثاني، حیث كان محبوبا لدیهم إلى درجة أنهم قد 
الخالفة ، واعتبروا ذلك حادثة خطیرة في تاریخ 1909حزنوا إلبعاده عن الحكم سنة 

  .)1(العثمانیة
باإلضافة إلى العالقات والصالت التي كانت تربط الجزائریین بالجیل الثاني، حیث 
كلما أتیحت لهم الفرصة قاموا بتعبیر عن تعاطفهم وتضامنهم مع إخوانهم المسلمین في 
أي مكان ودلیل ذلك التعبیر األخوي الذي أدلى به توفیق المدني إلى صدیقه مبارك 

أني لست بمفرق وهللا بین الجزائریین وتونس فتلك أرض الجهاد، ": ، حیث قالالمیلي
منیت األجداد، وهذه الوطن المیالد ومرتبع الفراغ والجالب، وال بین أي قطر من أقطار 
المسلمین فأنا أجاهد حیثما وجد المجاهدین بل أجاهد من أجل تكوین المجاهدین وال 

  .)2("قي كثیرا في الجزائریهمني أن أرجع كثیرا لیؤنس أو أب
 : الحرب العالمیة األولى .3

إن األسباب الخارجیة التي أثرت في الجزائر فزادت في وعیها وازدهرت بها 
نهضتها أهمها الحرب العالمیة األولى، فإنها هزت العالم كله ال سیما الدول الخامدة 
فتیقظت التي أخذت بكل أسباب القوة التي تمكنها من النصر في المعارك وذلك في سبیل 

قبالها على العلم والصالح، وذلك بتكوین الجمعیات، حیاتها وحریتها وكرامتها، فزاد إ
ونظمت صفوف مرصوصة تهاجم االستعمار فتحطه بالسنابك، وكانت الجزائر أكثر تأثرا  
بالحرب العالمیة األولى من كل األمم المستعمرة لمشاركتها في تلك الحروب المهولة التي 

ستعمار ال یرفع عنها قد جبرها االستعمار على خوض تلك الحروب، وكیف أن اال
، فهزتهم الحرب وزادت في )3(العذاب، حیث یراها بأنها حطب یابسا لنیرانه المشتعلة

یقظتهم ووعیهم ورأوا كیف تموت األمم في سبیل حریتها وكرماتها وعزموا على سلوك 

                                                             
 .183، المرجع السابق، ص 1الحركة الوطنیة، ج:أبو القاسم سعد اهللا )1(
 .9نشر، ص ، الشركة الوطنیة لل1، ج1925-1905حیاة كفاح : أحمد توفیق المدني )2(
 .31المرجع السابق، ص : محمد علي دبوز )3(
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طریق الجهاد للتسلح بالعلم والفضیلة ومصارعة األعداد، وكان الفرنسیون قد جندوا من 
الجزائر ما یزید عن أربعمائة ألف أرسلوهم إلى أوروبا فاختلطوا باألمم الراقیة شباب 

وشاهدوا أسالیب الحیاة الجیدة وتعلموا فنون الحرب الحدیثة وجربوا أنفسهم في المعارك 
فوجدوا أنفسهم أشجع من الفرنسیین فوثقوا بأنفسهم، وعزموا على النضال واإلصالح إذا 

  .)1(رجعوا إلى الجزائر
وكان في أوروبا جماعة من العلماء المجاهدین المصلحین من المغرب والمشرق 
العربي وكانوا یوصلون جهادهم هناك لفائدة النهضة اإلسالمیة وكانوا یتصلون بالجنود 
الجزائریین فینفخون فیهم روحهم ویبثون فیهم مناشیرهم الثائرة، باإلضافة إلى ذلك فقد 

با كیف یعزم األوروبیین بالموت في سبیل الحریة والعزة شاهد الجند الجزائري في أور 
والكرامة، وتمسكه بالدیمقراطیة والحریة فازداد أبناء الجزائر إدراكا لسبب تخلفهم و تسلط 
االستعمار علیهم، فاغرموا بالعلم واالتحاد واإلصالح، فثقفتهم الحروب فأثاروا جرأتهم على 

  ، )2(االستعمار، وحبهم للعلم
ا جعل الحركة اإلصالحیة الجزائریة كما هو معروف منذ ظهورها كتیار وهذا م

معبر وحركة منظمة اثر حرب العالمیة األولى بتطور الوعي الوطني الجزائر، وذلك بفعل 
نشاء النوادي وتألیف الجمعیات الثقافة وتشكیل األحزاب السیاسیة  ٕ انتشار التعلیم وا

تمسكت باللغة العربیة، ونشئت الصحافة العربیة وازدادت الجزائر إقباال على التعلیم و 
المجاهدة فشنت الجزائر معاركها إلصالح النفوس فدخلت النهضة لشبابها بفضل الحرب 
العالمیة األولى التي زادت یقظتها فكانت تلك الحروب التي أكلت منها روعتها سبب 

  .)3(زیادتها في نهضتها
  

                                                             
 .32المرجع نفسه، ص  )1(
 .32المرجع السابق، ص :محمد علي دبوز )2(
، دار )مقاومات للواقع الجزائري من خالل قضایا ومفاهیم تاریخیة(الجزائر منطلقات وآفاق : سعیدني نصر الدین )3(

 .216، ص 2013ائر ، البصائر للنشر والتوزیع، طبعة خاصة، الجز 
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 : م1903زیارة محمد عبده إلى الجزائر سنة  .4
لقد كان لبعض رواد وزعماء الجامعة اإلسالمیة السمعة عظیمة ومكانة كبیرة في 

األفغاني ومحمد الجزائر، وذلك من خالل تأثیر بعض المصلحین في الجزائر بكل من 
عبد ویعتبر هذا األخیر له األثر الكبیر على العدید من الشخصیات الجزائریة مثل  عبده

، ویعود هذا التأثیر بسبب الزیارة التي قام بها القادر المجاويعبد ، وسمایة الحمید بن
، التي تدخل في إطار رغبة محمد عبده في 1903محمد عبده إلى الجزائر في سنة 

وما تلى هذه الزیارة من أحادیث ولقاءات .)1(االطالع على أحوال المسلمین بشمال إفریقیا
اسما في انتعاش الحركة الفكریة ودروس ومحاضرات ونحو ذلك، والتي تمثل عامال ح

، الذین كانوا )2(اإلسالمیة في الجزائر وقد خلفت هذه الزیارة أثار طیبة في نفوس الناس
في حاجة ماسة إلى فكرة رشیدة ترشدهم إلى طریق الحق وعمقت تلك الزیارة أفكار 

ى اإلصالح بصورة مباشرة في نفوس المثقفین الجزائریین الذین أصبحوا یعملون عل
  .)3(استنباط البعد الحقیقي لألخذ بهذه الفكرة اإلصالحیة الحدیثة

بن خوجة، عبد : وعند زیارة محمد عبده للجزائر أجتمع فیها بعلماء الجزائر منهم
، الشیخ محمد بن زكور، حیث تبنى هؤالء العلماء محمد بوقندورة، والقادر بن سمایة

لقد وجد له في الجزائر : "ذلك بقوله ، وقد عبر رشید رضا عنعبدهأفكار الشیخ محمد 
نما الصلة بینهم وبینه مجلة المنار ٕ كما .)4("حزبا دینیا ینتمي إلیه من حیث لم یكن یعلم، وا

، كما قام "سورة العصر"قام الشیخ بناء على طلب علماء الجزائر قدم درسا في تفسیر 
نیة والدنیویة، وحث بتقدیم نصائح للشعب الجزائري منها الجد في تحصیل العلوم الدی

  .)5(الجزائریین على إعطاء األولیة للتربیة والتعلیم على تقویة سیاسة الدعوة
                                                             

 .82، ص 1965الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفریقیا، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، : أنور الجندي )1(
 .129المرجع السابق، ص : إبراهیم میاسي )2(
 .97الخطاب اإلصالحي عند الشیخ مبارك المیلي، دار الواحة للطباعة والنشر، ص : مزهود سلیم )3(
 .872، ص 1931، مصر، 1، مطبعة المنار، ط1تاریخ األستاذ األمام محمد عبده، ج: محمد رشید رضا )4(
 .874، 870المرجع نفسه، ص ص  )5(
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وكان لهذه الزیارة صدى كبیرا في األوساط الجزائریة، لدرجة أن أحد علماء الجزائر 
  : كتب أبیاتا عن زیارة اإلمام ومبینا أثرها على الجزائریین

  بسعود بفر منا الشقاء    قد سعدنا بزورة منه جاءت       
  .)1(كم شهرنا ومنه نلنا علوما           ما سمعنا بها وال اآلباء

وبالتالي فقد كان الشیخ محمد عبده األثر العمیق في نفوس أهل الجزائر ما لم یكن 
لغیرهما من علماء الدین المصلحین من المشرق، فقد أرسل دعوته إلى العالم اإلسالمي 

ي القلوب الحیة في العالم اإلسالمي كله، وقد كانت الجزائر من أكثر كله، فتغلغلت ف
أقطار العالم اإلسالمي تأثرا، واستجابة لهذه الدعوة بحیث سلك علمائها نهج محمد عبده 
من إصالح دیني وذلك لتطهیره من الخرافات، وقاموا بواجب النصح واإلرشاد وتطهیر 

أجل ذلك وقد امتازت الجزائر دهورا طویلة بما  المجتمع وضحوا في ذلك ونالهم األذى من
  .)2(نالته مصر في حقبة قصیرة هي من أعظم أیامها وهي أیام الشیخ محمد عبده

وبالتالي یمكننا القول أن هذه الزیارة كانت تعكس بصدق حلقة من حلقات التواصل 
ة العلماء الحضاري والتاریخي بین الجزائر والمشرق العربي والذي سینهي بظهور جمعی

  .)3(المسلمین
 : دور الصحافة المشرقیة في بروز النهضة الجزائریة .5

لقد كانت السیاسة التي اتبعتها فرنسا في الجزائر بعد أن تمكنت من القضاء على 
المقاومة المسلحة للشعب الجزائري ضد احتاللها الغاضب لبالده، هي ضرب نطاق 
حدیدي حول الجزائر وفصلها فصال تاما عن العالمین العربي واإلسالمي وكان لهذه 

فأصبحوا یرنون بأبصارهم إلى والشرق  السیاسة رد فعل عنیف من طرف الجزائریین
العربي ویهتفون على سماع أخباره وتتبع نشاطه، واالنفعال بكل ما یحدث فیه تطورات 

                                                             
 .876المرجع نفسه، ص )1(
 .36السابق، ص المرجع :محمد علي دبوز )2(
 .231، ص 1987، 52الجزائر في كتابات محمد عبده، مجلة األصالة، العدد : محمد البرج  )3(



 عوامل ظهور النهضة الجزائریة........................................: الفصل الثاني

 52 

، اجتماعیة، وثقافیة، وعلمیة، وفكریة ودینیة، وكانت سیاسة الجزائریین إلى معرفة سیاسیة
ن مصر وبقیة البالد ذلك هي الجرائد والمجالت العربیة التي كانت تتسرب إلى الجزائر م

، سواء بطرق مباشرة أو غیر مباشرة وكانت الصحافة بصفة عامة تصل إلى )1(العربیة
ما عن  ٕ الجزائر إما عن طریق تونس التي كانت تتمتع نسبیا بحریة أفضل من الجزائر وا
طریق المغرب األقصى الذي كان ال یزال یتمتع باستقالله، وأما عن طریق أوروبا، وأنا 

ق بعض الحجاج وبعض المسافرین المارین بالمشرق العربي، ومن المجاالت عن طری
والجرائد التي كان لها قراء بالجزائر ولها تأثیر كبیر في بعث الیقظة العربیة الحدیثة فیها 

  .)2( :في مطلع القرن العشرین نذكر منها
 مجلة المنار :  

فترة باكرة بالمشرق كانت أبرز الصحف التي عرفت باالهتمامات اإلسالمیة في 
، وكان 1898في القاهرة سنة  للشیخ رشید رضا )4(، حیث صدرت مجلة المنار)3(العربي

یرسلها إلى مختلف البالد العربیة واإلسالمیة وكان لها قراء دائمون في الجزائر وهي التي 
نشرت مدرسیة اإلمام عبده في اإلصالح الدیني، ویذكر الشیخ رشید رضا، أن اإلمام 

، رأى جملة من علماء الجزائر 1903مد عبده عندما زار الجزائر في صیف عام مح
أمالي "المتأثرین بها والسیما دروس العقائد التي تنشرها لإلمام محمد عبده تحت عنوان 

وقد طالبوا منه أن یوصي صاحب المنار بأن ال یذكر في مجلته دولة فرنسا بما  "دینیة

                                                             
 .128،المرجع السابق، ص )رائد اإلصالح والتربیة في الجزائر(الشیخ عبد الحمید بن بادیس : تركي رابح لعمامرة )1(
 .129المرجع نفسه، ص  )2(
 .4، ص 1883، المنار، دار األنصار، القاهرة، 1ة اإلسالمیة تاریخ الصحاف: أنور الجندي )3(
م ثم تحولت إلى مجلة 1898مارس سنة / هـ1315شوال  22األول من المنار كصحیفة أسبوعیة في صدر العدد  )4(

یولیو سنة  1/ هـ1354ربیع الثاني  29الصادر في  35شهریة وآخر عدد طبع منه هو الجزء األول من المجلد 
إلى  135للدكتور إبراهیم العدوي من ص  33، سلسلة أعالم العرب عدد "رشید رضا اإلمام المجاهد"راجع م، 1935
 .القاهرة بدون تاریخ 150
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أننا نعده مدد الحیاة لنا فإذا أنقطع : "إلى الجزائر وقالوا له یسوؤها لئال تمنع دخول المنار
  .)1("انقطعت الحیاة عنا

 مجلة العروة الوثقى:  
في محمد عبده و جمال الدین األفغانيوهي أبرز الصحف الشهریة التي أصدرها 

، وكانت تدعوا إلى یقظة العرب والمسلمین بصفة خاصة والشرقیین )2(م1884باریس سنة 
امة وكانت تدافع عن بالدهم ضد االحتالل األجنبي وتعمل على محاربة البأس بصفة ع

القاتل، ورغم قصر حیاتها لعبت دورا كبیرا في ،بعث حركة البعث العربي اإلسالمي العام 
في عصر الحدیث، حیث أحیت األمل في النفوس، وقوت الرابطة بین المسلمین وفتحت 

الوثقى تصل  )3(روبي، وكانت مجلة العروةعیون العرب على خطر االستعمار األو 
المثقفین الجزائریین الذین كانوا یحرصون على قراءتها، والبعض اآلخر یقوم بنسخها من 

  .)4(جدید بخط یده ویتم هذا خفیة عن عیون االستعمار ورقابته الصارمة
 جریدة اللواء: 

كتب عن ، وكانت ت1900في القاهرة سنة مصطفى كامل أسسها الزعیم المصري 
الجزائر كثیرا وتدافع عن أقطار المغرب العربي الثالثة، في وجه المظالم االستعماریة، 
وتعني بشؤون العرب والمسلمین عنایة كبیرة، وتدافع عن الخالفة اإلسالمیة في 

، مراسل لجریدة اللواء القاهریة، فكان عمر بن قدور، إضافة إلى ذلك فقد كان )5(األستانة

                                                             
 .872المرجع السابق، ص :محمد رشید رضا )1(
 .4تاریخ الصحافة اإلسالمیة، المرجع السابق، ص : أنور الجندي )2(
 16م في باریس وآخر عدد صدر منها في 1884مارس  13صدور أول عدد من مجلة العروة الوثقى بتاریخ  )3(

عددا فقط ثم توقعت عن الصدور نهائیا نتیجة محاربة  18وقد بلغت حملة األعداد التي صدرت منها  1884أكتوبر 
 .االستعمار العالمي لها

 .122، ص )رائد اإلصالح والتربیة في الجزائر(ادیس الشیخ عبد الحمید بن ب:رابح تركي لعمامرة )4(
 .131المرجع نفسه، ص  )5(



 عوامل ظهور النهضة الجزائریة........................................: الفصل الثاني

 54 

باسم مراسل اللواء في الجزائر، یشرح من خاللها األوضاع المتردیة ویعالج ینشر مقاالته 
  .)1(أیضا بعض أحوال العالم اإلسالمي

 جریدة المؤید: 
، وتعتبر هذه الجریدة هي )2(م1889في القاهرة في عام علي یوسف أسسها الشیخ     

) 1908-1907(األخرى التي ثارت وعالجت قضایا الجزائر، حیث شنت حملة عنیفة 
، وقد كانت )3(ضد اإلدارة الفرنسیة في الجزائر عندما نشرت رسائل تلقتها من الجزائر

صالح األوضاع الداخلیة في البالد العربیة  ٕ جریدة المؤید أیضا تدعوا إلى الیقظة العامة وا
ومقاومة االستعمار و االستبداد السیاسي، والظلم االجتماعي وتثبت حب الحریة في 

كانت تدعوا إلى نهضة العرب والمسلمین ووحدتهم وكانت رائجة في أقطار  النفوس، كما
  .)4(المغرب العربي

 جریدة األسد اإلسالمي: 
أنشأها الشیخ سلیمان الباروني أحد زعماء النهضة اإلسالمیة في القاهرة سنة 

م، وكان االستعمار یمنع وصولها إلى الجزائر ومع ذلك كانت تصل، حیث تحدث 1908
ن ما یحدثه األمل والحماس في النفوس من االنتعاش والطموح والجرأة ونفعت نفعا فیها ع

عظیما، كما كانت من أقوى الجرائد العربیة وأحسنها وهي دینیة، اجتماعیة، سیاسیة 
  .)5(أسبوعیة ذات حجم كبیر في أربعة صفحات

وخاصة إذن فالصحافة المشرقیة وجدت لها جمهورا كبیرا وسط المجتمع الجزائري، 
سیاسة القمعیة لإلدارة االستعماریة، على الصحف الجزائریة األمر الذي دفع بجمهور 

                                                             
 .77، ص 1997الجزائر واألصالة الثوریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : خرفي صالح )1(
 .130السابق، ص ،المرجع )رائد اإلصالح والتربیة في الجزائر(الشیخ عبد الحمید بن بادیس : رابح تركي لعمامرة )2(
- 1881حول موقف اإلدارة الفرنسیة من الصحافة الوطنیة الجزائریة من خالل النصوص الرسمیة : جمال بوشارب )3(

 .62م، ص 1995-1994م، مذكرة الماجستیر، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، 1919
 .130،المرجع السابق، ص )ة في الجزائررائد اإلصالح والتربی(الشیخ عبد الحمید بن بادیس : رابح تركي لعمامرة )4(
 .17المرجع السابق، ص : محمد علي دبوز )5(
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كبیر من الجزائریین إلى اقتناء الدوریات العربیة المطبوعة في القسطنطینیة والقاهرة 
وتونس رغم المراقبة الشدیدة التي فرضتها اإلدارة االستعماریة والفرنسیة على هذه 

لى )1(الصحف ٕ ، فقد كانت أیضا الصحف )2(جانب ذلك مساهمتها في توعیة الجزائریین، وا
العربیة قد فتحت صفحاتها لصرخات الجزائر ولقضایاها ومعاناة شعبها، فلجأ إلیها 
الجزائریون لإلیصال صورتهم عن طریقها فقاموا بمراسلة بعض الصحف العربیة في 

نسیة التي كانت رافضة لالستعمار، المشرق، أما في المغرب العربي فراسلوا الصحف التو 
وكانت تونس بدورها لها دورها كبیر في تسریب األفكار اإلصالحیة وعبورها إلى الجزائر، 
كما كان لها دور استراتیجي، وذلك عند تشدید السلطات االستعماریة الخناق على 

  .)3(الصحافة نجد الصحف التونسیة متنفسا للجزائریین
 : ریین من المشرق العربي إلى الجزائرعودة المتعلمین الجزائ .6

لقد كانت الجزائر قبل االحتالل تتوفر على احتیاط مهم في الكفاءات المعرفیة، 
نما على عكس  ٕ مما یدل على أن العطاء الثقافي في الوطن لم یكن شحیحا وال عقیما، وا

لوطن في من ذلك كان عطاء مثمرا بدلیل أن الزمر من حملة العلم والدین ممن غادروا ا
تلك الفترة كانت زمرا مهمة من حیث النوعیة والكفاءة وأنها أثبتت مستواها ببروزها في 

  .)4(البیئات التي حلت بها واكتسبت الشأن والمكانة
ومن خالل تتبعنا للمثقفین في الجزائریین ومساهمتهم في المشرق العربي، فإننا 

  : ز بینهانالحظ تنوع أسباب هجراتهم ودوافعها ویمكن أن نمی
 عداد العدة للكرة علیهم : رحلة الفرار من جور الظالمین ٕ وذلك الكتساب المدد وا

خراجهم من البالد ذودا عن الدین والوطن وخاصة بعد صدور قانون التجنید  ٕ وا
                                                             

 .61المرجع السابق، ص :محمد رشید رضا )1(
م، الدار العربیة للكتاب 1962-1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونس : الجابري محمد صالح )2(

 .223تونس، ص 
 .184المرجع نفسه، ص  )3(
 .225، ص 2004م، الجزائر، دار الغرب للنشر، 19م و 18العالم اإلسالمي خالل القرنین : عشراتي سلیمان )4(
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، وكان اإلصرار على رفض هذا 1912اإلجباري للجزائریین في الجیش الفرنسي عام 
 .التجنید من أبرز أسباب هذه الهجرة

 حیث كانت هذه الرحلة  :الرحلة بقصد زیارة البقاع المقدسة بالحجاز كهدف أولي
للحجیج الجزائریین تسمح لهم وهم في طریق ذهابهم أو عودتهم أن یعرجوا على بعض 
البلدان الشقیقة فیربطوا بعض الصالت األخویة والثقافیة مع بعض رجاالتها المفكرین 

ن بتلك البالد أمال في االلتحاق بمعاهدها وجوامعها، وأدباء، وكثیرا ما كانوا یستقرو 
 .)1(كما فعل ذلك ابن بادیس أثناء عودته إلى الجزائر

 وهذا یدل أن : أما السبب األخیر وهو المهم فقد ارتبطت الرحاالت بعملیة طلب العلم
الجزائریین قد حرموا من طرف المستعمر من حقوقهم في طلب العلم ولهذا نجدهم 

 .)2(الرحال طلب للعلوم ونشادا للمعرفةیشدون 
حیث كانت هذه الفئة ذات أهمیة كبیرة بحیث بلغت البعثات العلمیة التي تمكنت 
بصفة فردیة وبطرقها الخاصة من الخروج من الجزائر والذهاب للدراسة في مصر أو 

ث سوریا أو الحجاز، ثم عادت بعد ذلك إلى الجزائر ولعبت دورا بالغ األهمیة في بع
بعد أن تشبعوا باألفكار  .)3(في الجزائر في القرن العشرین الیقظة العربیة اإلسالمیة

الناضجة الحدیثة هناك، واختمرت أفكارهم وعقولهم وتأثروا بها، وقد تأثروا باإلصالح تأثرا 
مباشرا، مستمدا قوتهم وحرارته من كالم اهللا عز ووجل وسنة رسوله صلى اهللا علیه وسلم 

  .)4(مباشرة
حیث كان أفراد هذه البعثات العلمیة هم الطلیعة التي نهضت بالجزائر، نهضتها 
الفكریة الكبیرة، من بین أعضاء هذه البعثات العلمیة نذكر الشیخ عبد الحمید بن بادیس 

 والطیب العقبي الشیخ البشیر اإلبراهیميم، و1912الذي تخرج من جامعة الزیتونة 
                                                             

 .55المرجع السابق، ص : شترة خیر الدین )1(
 .56المرجع نفسه، ص  )2(
 .131رابح تركي لعمامرة، المرجع السابق، ص  )3(
 .100مزهود سلیم، المرجع السابق، ص  )4(
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، )1(المتخرج جامع األزهر بن بلقاسم التبسي شیخ العربيوالاللذین تخرجا من الحجاز، 
الذي یعتبر هذا األخیر له الفضل كبیر إلى جانب جامع الزیتونة على الحركة الفكریة في 

فضل الزیتونة العام على جمیع المعاهد في  مبارك المیليالجزائر، وقد أبرز الشیخ 
ویؤكد شرف االنتساب إلى هذا المشرق والمغرب وفضلها الخاص على أبناء الجزائر، 

المعلم یعبر عن مسؤولیته ومسؤولیة كل خرجي هذا المعهد تجاه كل نشاط تقوم به 
جامع الزیتونة أقدم الكلیات اإلسالمیة الثالث، ومنه انبعث : "الزیتونة قائال بهذا الصدد

الضوء نحو المغرب فتأسس بفاس جامع القرویین، ثم انفصل منه نور نحو المشرق 
زدهر بالقاهرة فكان الجامع األزهر، أما لجامع الزیتونة  فكان له الفضل العام على العالم أ

اإلسالمي في حیاته الفكریة ثم له علینا الفضل بصیغة خاصة، أنفعتنا بما كتب من علوم 
الدین، وسائله لذلك تجدنا نهوى جامع الزیتونة ونعرف له منزلته، فیؤسفنا ویضعفنا كل ما 

  ".ن خلل ویشرفنا كل ما یدركه من شرفینتابه م
كما ساهم المثقفون والعلماء المهاجرین بعد عودتهم إلى أرض الوطن بجهود 
عظیمة في النهوض بالحیاة الفكریة والدینیة، حیث قاموا ببناء مدارس في مختلف أنحاء 
الوطن وكذالك أصلحوا العقائد وصححوا المفاهیم ونقلوا األفكار من رواسي البدع 
والخرافات التي علقت بها، وأحیوا الشعلة التي أخذها االستعمار في نفوس األمة ویوم 
اسوداد المآزم وتالحم الخطوب وأعادوا ذكرى أسالفهم في الصبر والصمود ومن هؤالء 

الذي یعتبر من العلماء القالئل الذین كانوا على  المجاوي عبد القادرالشیخ : الرواد نجد
  .)2(یة في الجزائررأس الحركة اإلصالح

باإلضافة إلى ذلك فال ننسى مساهمات العلماء الجزائریین في المهجر الذین كانوا 
یقومون بمراسلة قادة النهضة في الجزائر وتالمیذهم وأسرهم فینفخون روحهم القویة في 

                                                             
 .23المرجع السابق، ص : الح الجابريمحمد ص )1(
، الوطنیة )من بدایة القرن العشرین إلى ما بین الحربین العالمتین(النخبة الجزائریة وقضایا عمرها : الطاهر عمري )2(

 .174، ص 2009للنشر والتوزیع، قسنطینة، 
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النفوس ویرسلون إلیهم طرود الكتب والمجالت العربیة النافعة والصحف الوطنیة القویة، 
كانوا یرسلونها سرا، فتصل إلى الجزائر فیقرؤها الكثیرون وتحدث أحسن اآلثار في حیث 

النفوس، فكانت أحسن نداء لنهضتنا وهذا كله وهم بعیدون عن بالدهم، ومن بین هؤالء 
رحمه اهللا لقد كان جسمه في القاهرة ولكن فكره وقلبه  إبراهیم اطفیشالعلماء نجد الشیخ 

لتكون غداء وروح "المنهاج "ها یوما واحدا، حیث أنشأ مجلته في الجزائر ولم یغفل عن
  .)1(النهضة في الجزائر وسالحا في الخارج

، وهذا وأن كانت الخضر بن الحسینفیما بین هؤالء العلماء الفحول أیضا، نجد 
أسرته في تونس ولكنه لم ینسى أنه أبن طولقة، حیث كان وثیق الصلة بأقاربه في أنحاء 

كالمنهاج في االعتناء بأخبار المغرب  "الهدایة اإلسالمیة"نس وكانت مجلته الجزائر وتو 
  .الكبیر وقضایاه

وفي األخیر یمكننا أن نتطرق إلى النتائج الهامة لهذه الهجرة إنها في مرحلة أولیة 
قد مكنت الجزائریین في دیار الغربة أن یتعرفوا فیما بینهم وأن یحتكوا احتكاكا مباشرا 
باآلخرین وفي مرحلة ثانیة برزت من بین هؤالء نخبة مثقفة هامة في المشرق العربي 

ا األنظار وأن تساهم مساهمة فعلیة في الحركة العلمیة والثقافیة استطاعت أن تجلب إلیه
والسیاسیة التي عمت بلدان المشرق العربي في أواخر القرن الماضي وعلى الصعید 
السیاسي الذي عرفته الجزائر في العشرینیات من هذا القرن فقد ساعدت الهجرة الجزائریین 

ب كثیر من األفكار التحریریة والقومیة وعودة كثیر منهم إلى أرض الوطن على استیعا
والوطنیة وغیرها من الشعارات والمبادئ التي انطلقت منها الحركة الوطنیة الجزائریة في 

 .)2(هذه الفترة التاریخیة من تطورها
 
 

                                                             
 .42المرجع السابق، ص : محمد علي دبوز )1(
 .158،159المرجع السابق، ص ص : هالل عمار )2(
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  ظهور المطابع والمسرح: المبحث األول
 توعیةفي بدایة األمر اعتمد المثقفون الجزائریون على الجمعیات في : ظهور المطابع .1

الشعب الجزائري عن طریق المحاضرات التي تقدمها، وكذا المساجد من خالل 
وذلك بطبع الدروس  الدور الكبیر للطباعةالدروس التي تلقى فیها، وبعد ذلك أدركوا 

والمحاضرات التي تصل إلى كافة التراب الوطني وتنشر الثقافة الجزائریة وفتح 
  .جهمالمجال أمام المفكرین واألدباء لنشر إنتا

وتوالى صدور الصحف والمجالت متعددة تنشر مقاالت لتوعیة الشعب والكشف 
  .)1(عن نوایا االستعمار الحقیقیة

  : ولذلك كان من الضروري وجود مطابع لهذا الغرض ومن أبرزها خالل هذه الفترة
 مطبعة فونتانة:  

" بییر فونتانا"م من طرف الفرنسي 1895تأسست في الجزائر العاصمة سنة 
اهمت في طبع العدید من الكتب والمؤلفات ألدباء ومثقفین جزائریین ومصلحین حیث س

أكثر من ) م1912 – 1895(بلغ عدد الكتب المطبوعة في الفترة الممتدة ما بین 
لـ اإلكتراث في حقوق اإلناث: باللغتین العربیة والفرنسیة ومن بین هذه الكتب ثالثینكتاب

ــــ " ریف الخلف برجال السلفتع"م، 1897سنة  "محمدبن خوجة" في  "الـشیخ الحنفاوي"لــ
 عبد القادر المجاويللعالمة"اللمع على نظم البدع"، وكتاب )م1907 -1905(جزأین 
  .)2(وغیرها من الكتب 1912سنة  المولود بن الموهوبللشیخ  منظومة البدع"على 

 المطبعة الثعالبیة: 
م، 1896التركیان سنة " رودسي أحمد وقدور"تأسست بالجزائر على ید اإلخوان 

الدرایة في من : "طبعت أیضا العدید من الكتب والمؤلفات ومن بین هذه الكتب نذكر

                                                             
  .65المرجع السابق، ص :بن أبي شنب الدین )1(
  .67المرجع نفسه، ص  )2(
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ــ "ئة السابعة ببجایةعرف من العلماءفي الما في سنة  أبي العباس الغبرینيلـ
ــــ"البستان في ذكر األولیاء والعلماء بتلمسان"م، وكتاب 1910   .م1909سنة  البن مریملـ

لى جانب هذه المطابع ظهرت مطابع أخرى لعبت دورا ثانویا مثل  ٕ " مطبعةجوردان"وا
الجزائریة إال أن مساهمتها كانت قلیلة ساهمت في نشر المؤلفات " جولكاربونیل"ومطبعة 

  . )1(مقارنة بسابقتها
لقد أدت الطباعة دورا فعاال في نشر وتوسیع دائرة الوعي الثقافي داخل المجتمع 

وأعادت إحیاءه فنفضت عنه الغبار  حمایة التراث الجزائريالجزائري، وساهمت في 
وتلخیصها مما علق بها  العربیةترقیة اللغة من جدید ،كما لعبت دورا بارزا في  وبعثته

عیوب وتكلف وتنمیق ولفظیة فارغة بدون معنى وفتحت بابا واسعا لنشأة وانتشار البحوث 
 المحافظةوالمقاالت ونشر الثقافة الجزائریة بین أفراد المجتمع وبالتالي فقد ساهمت في 

  .)2(من الضیاع المقومات الوطنیةعلى العدید من 
  :في النهضة المسرح الجزائري ودوره .2

م ولكنه عرف ازدهارا في 19ظهر المسرح العربي في سوریا في منتصف القرن 
مصر،وفي البدایة كان یعتمد على الترجمة من األدبیین الفرنسیین واإلنجلیزیین وبعد 
التمكن من هذا الفن تدرجت موضوعات المسرح حیث أصبحت تبحث في التراث وعن 

  .)3(خشبة المسرح الموضوعات األصلیة وترجمتها على
یلقى اهتمام بین أوساط ولكن هذا الفن في البدایة كان شبه معدوم حیث لم 

وهي عبارة  ،"الكراكوز"الجزائریین حیث نجده في أشكاله القدیمة والبدائیة والتي تتمثل في 
عن حفالت تقام في شهر رمضان وكان یحضرها عدد كبیر من المواطنین وحتى 

هو أهم شخصیة في المسرحیة یرتدي لباسا بدویا ویمتاز " الكراكوز"األوروبیین وكان 

                                                             
  .155المرجع السابق، ص : بن عدة عبد المجید )1(
  .157المرجع نفسه، ص  )2(
  .272، ص 1983الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : محمد الطمار )3(
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القامة وال یظهر على المسرح إال عندما یتبادل الضربات مع الممثلین الذین بطول 
یرتدون لباس الجنود الفرنسیین، وهذا یدل على استمرار المقاومة في البداوى واألریاف، 

تتنافى والوجود الفرنسي فأصدروا قانون " الكراكوز"فرأى الحكام الفرنسیین أن مواضیع 
  .)1(ى األبدم فاختفى إل1843یمنعه سنة 

لى جانب هذا الشكل من أشكال المسرح البدائیة هناك أیضا شكل آخر تمثل في  ٕ وا
في مراكز الطرق الصوفیة، حیث یعتمد على الحركة واإلشارة في تمثیل  "حفالت الذكر"

  .لبعض المشاهد وخاصة ما یتصل بالدین مثل یوم عاشوراء وغیره
رضت على الجزائریین فإن المسرح لم ونتیجة سیاسة التجهیل االستعماریة التي ف

یلقى اهتمام من طرف الجزائریین إال في وقت الحق بالرغم من أن الفرنسیین أنشأوا في 
الجزائر مسارح كثیرة منذ عهد االحتالل وكانت الفرق الفرنسیة تقوم بتقدیم األوبیرات 

زائري فهناك من والمسرحیات المختلفة فیها، وهناك اختالف حول تحدید جذور المسرح الج
جورج "یرجع بدایته إلى األمیر خالد الذي كان یحضر حفل أقامة الممثل المصري 

بمناسبة حصوله على دبلوم الكونسرفاتور فطلب منه أن یرسل له بعض " أبیض
 العاصمةالمسرحیات لتمثل في الجزائر وأسس في نفس الوقت ثالث جمعیات فنیة في 

  .    )2(لى مدار سنوات العدید من العروضوالتي قدمت ع المدیةو البلیدةو
 فرقة المدیةفي الجزائر إذ مثلت  التمثیل المسرحي العربيم بدأ1912ومع بدایة 

فرقة ونفس المسرحیة قدمتها " ماكبث"مسرحیة  وفرقة العاصمة،"المروءة والوفاء"مسرحیة 
  .،وتوالت المسرحیات بعد ذلك البلیدة

رفقة فرقته لخدمة  الجزائربزیارة إلى  "جورج أبیض"م قام 1918ومع حلول سنة 
م لنشر الفن المسرحي، ولكن مع 1921المسرح الجزائري وأعاد زیارته إلى الجزائر سنة 

األسف كان الجمهور قلیال ولم یتذوق هذا النمط من الفن ماعدا بعض المثقفین ثقافة 
                                                             

  .275، 274المرجع نفسه، ص  ص  )1(
  .13المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص : بوعالم رمضاني )2(
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رفیعة، ولكن على الرغم من فشل هذه الفرقة إلى أنها نجحت في دفع مجموعة من 
  .)1(إلى تكوین ثالث فرق مسرحیةالجزائریین 

والتي  محمد المنصاليبرئاسة " جمعیة التمثیل العربي"م تأسست 1922وفي سنة 
، عالل العرفاوي، براهیم دحمونكانت تضم عددا من الممثلین والفنانین الجزائریین مثل 

 29،وقدمت هذه الجمعیة مسرحیتین في سبیل الوطن بتاریخ ومحي الدین بشطارزي
م، لكن الحكومة الفرنسیة التعسفیة منعت عرضها مرة أخرى، ومن جهة 1922 سبتمبر

أخرى على الرغم من كل هذه المحاوالت من أجل إثراء المسرح الجزائري إال أنها لم تكن 
تثیر سوى اهتمام جمهور محدود من المثقفین،إضافة إلى الممثلین لم تكن لهم الخبرة في 

  .)2(وافتقار العنصر النسوي في المسرح التمثیل كفن له أصوله وقواعده 
كل هذه المحاوالت الفاشلة ساهمت في بروز المسرح الشعبي الذي لقي صدا كبیرا 
بین الشعب ألن لغته هي العامیة كانت قریبة للشعب مما سهل مهمة إیصال الفكرة إلیهم،  

أ مع سنة حیث نجد الكثیر من الباحثین یجمعون على أن انطالق المسرح الجزائري بد
م وعالج هذا النوع من المسرح خاصة القضایا االجتماعیة التي كانت منتشرة بین 1926

  .)3(الجزائریین في تلك الفترة بأسلوب فكاهي
من خالل مما سبق یمكننا القول بأن هذه المسرحیات وعلى الرغم من فشلها إال أنها 

داخل المجتمع الجزائري، فقد  بروز الیقظةساهمت في تطور ملحوظ في الحیاة الثقافیة و
الذي  الدعوة إلى مواكبة العصرومعالجة الواقعوفك الجمودحاول هذا المسرح أوالفن 

سالمیة على سبیل المثال ٕ   :یعیشه الجزائري،فجاءت أغلب المواضیع وطنیة وا
فاالنبعاث الثقافي في ، "فتح األندلس"، "في سبیل الوطن"، صالح الدین األیوبي

الجزائر قد شمل كل المجاالت منها االجتماعیة وحتى الدینیة والسیاسیة والثقافیة خاصة، 
                                                             

  .273المرجع السابق، ص : محمد الطمار )1(
  .15المرجع السابق، ص : بوعالم رمضاني )2(
ستقالل ،سلسلة الدراسات الكبرى، المؤسسة حتى اال 1954أدب النضال في الجزائر من سنة : أنیسة بركات درار )3(

  .192، ص 1984الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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انتقال الجزائریین خالل هذه الفترة من مرحلة الركود : ومن أبرز هذه المظاهر
 العرائضالسیاسي إلى النهضة والمطالبة بالحقوق والتدرج في المطالب وذلك عن طریق 

  .إلى باریس بعثالوفودو
التي طمسها االستعمار  بعث ثقافة الجزائرومنه نستنتج أن المسرح ساهم في إعادة 

  . )1(وأسدل علیه ستار النسیان التاریخي
  .الجمعیات والنوادي: المبحث الثاني

  :الجمعیات .1
لقد استغلت فرنسا االستعماریة كل المدارس ودروس التاریخ التي تمجد فرنسا من 

فرنسة الشعب الجزائري ولكن بعد فشلها غیرت من وجهة نظرها وذلك بإقامة أجل 
جمعیات تسعى من ورائها إلى هدف في غایة األهمیة أال وهو استقطاب عدد كبیر من 
الجزائریین بمغریات كبیرة، وبعد التردد المستمر على المراكزیسهل هذا في عملیة سلخ 

میة وتذویبها في الشخصیة الفرنسیة وبما أن الجزائریین من الشخصیة العربیة اإلسال
هدف المصلحون والمجددون . المدارس والمساجد كانت مقصورة على فئة محدودة

الجزائریون أن یوسعوا من نشاطهم اإلصالحي ویكون ذلك عن طریق تأسیس جمعیات 
ب ثقافیة التي یمكنها إیصال أكبر قدر ممكن من األفكار اإلصالحیة وخاصة لفئة الشبا

ومن بین الجمعیات التي لعبت دورا بارزا في توسیع الدائرة الثقافیة في هذه الفترة نذكر 
  :منها
 1902: ((1)الجمعیة الراشدیة:( 

وهي جمعیة ودادیة لقدماء تالمیذ المدارس العربیة، الفرنسیة لمدینة الجزائر تأسست 
وبما أن هذه الجمعیة كانت تضم قدماء تالمذة المدارس فإن أهدافها . )2(1902سنة 

كانت متمركزة على اهتمام هذه الفئة، مع إعطاء هذه األهداف صیغة سیاسیة، وحاولت 
                                                             

  .194، 193المرجع نفسه، ص ص  )1(
 Ihaddaden Zohir: op- cit, p 191. )2(  
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من خالل نشاطها تعریف هؤالء على الثقافة الفرنسیة لتتمكن من دمجهم في الوسط 
ها ینص على ضرورة تنظیم الدروس من أهداف 3الفرنسي ونذكر أیضا أن البند رقم 

  .)1(والمحاضرات لتمكین التالمیذ من معرفة اللغة الفرنسیة ومن تقدیس األفكار الفرنسیة
كما اهتمت الجمعیة بالناحیة االجتماعیة، وكان لها دورا بارزا في هذه الناحیة، 

خیلها فعملت على مساعدة الفقراء والمعوزین، وذلك عن طریق تخصیص لهم جزء من مدا
، كما كانت )2(كمساعدات مادیة حیث تمثلت في شراء األدوات المدرسیة وشراء المالبس

، أدب(هذه الجمعیة متفتحة ویظهر ذلك من خالل مواضیع المحاضرات التي تنوعت من 
محاضرة بعنوان : حیث تناولت فیها جملة من القضایا ومن بینها) علوم، سیاسة، قانون

 "فتاح"للسید " لعلیما"، وكذلك محاضرة بعنوان بن بریهماتدكتور لل "تاریخ الطب العربي"
لـ " اإلسالم واللغات األجنبیة"كما ألقیت عدة محاضرات حول الحضارة اإلسالمیة أهمها 

 ،)3("فرنسا الحریة المساواة"محاضرة بعنوان  القاسم الحنفاوي، كما ألقى أبو ابن زكري
وفي األخیر یمكننا مالحظة الجمعیة من خالل محاضراتها المختلفة أنها سعت إلى لم 
شمل كل المجاالت وجوانب الحیاة الیومیة للشعب الجزائري، وذلك من أجل االلتحاق 

  .)4(بركب الحضارة والتطورات التي كان یعیشها العالم في تلك الفترة الزمنیة
 1908( الجمعیة التوفیقیة:( 

، من طرف مثقفین جزائریین 1908بمدینة الجزائر سنة  تأسست هذه الجمعیة
وبعض من اللیبرالیین، وكان هدفها هو جمع الجزائریین الذین یریدون تثقیف أنفسهم 
وتطویر أفكارهم، كما جاء في قانونها االبتعاد عن السیاسة وعدم الخوض في األمور 

                                                             
  .109ص  ،2004 شخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصر، الجزائر،:أحمد صاري )1(

   Ageron Charles Robert, Algériens musulmans et la France, p 225. )2(  
  .138، المرجع السابق ،ص 1الحركة الوطنیة الجزائر، ج: أبو القاسم سعد اهللا )3(
  .111، 110المرجع السابق، ص ص :أحمد صاري )4(
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السیاسیة ومن یفعل ذلك یعرض للطرد، وهذا بهدف الحفاظ على استمراریتها ألن 
  .)1(السیاسة بحسب رأیها تعمل على عرقلة عملها من طرف اإلدارة الفرنسیة

كما سجلت هذه الجمعیة عمال ثقافیا واسعا، كان له أثر كبیر على النخبة والمجتمع 
 Peltierبلتیياستدعاء األستاذ : كر منهاكما تنوعت محاضراتها ونشاطاتها الثقافیة نذ

وألقى محاضرة  )2(حیث حدد فیها كیفیة التعارف" فوائد العارف"الذي ألقى محاضرة بعنوان 
محاوال من خاللها  صوالح محمدمن طرف " مالمح العالم اإلنساني المعاصر"بعنوان 

  . )3(إظهار العالقة القائمة بین الشرق اإلسالمي والغرب المسیحي
 م1918لجمعیة الودادیة للتالمیذ المسلمین في شمال إفریقیا ا: 

بعد الظروف الصعبة التي عانى منها الطلبة الجزائریون التي تمثلت في سیاسة 
التعسف والتهمیش من طرف اإلدارة التي تمنح الحقوق فقط ألبناء فرنسا، ولم تكتف 

تمییز بین الطلبة سیاسة التعسف على الجانب اإلداري بل امتدت ووصلت إلى ال
الفرنسیین الذین كانوا دوما یطردون الطلبة الجزائریین من تنظیماتهم الطالبیة، ومن هنا 

حیث تم تأسیس تنظیم . )4(ظهرت حاجة الطلبة الجزائریین إلى إقامة هیئة تنظیمیة لهم
حیث خاص بهم یحقق مطالبهم المادیة والبیداغوجیة تتكفل بمستقبلهم التعلیمي والمهني، 

، ویطلق علیها آخرون )5(أطلقوا علیها الجمعیة الودادیة للتالمیذ المسلمین في شمال إفریقیا
  .)6(تسمیة رابطة الطلبة األهالي

خدمة قضایا الطلبة واالهتمام : وقد كان لهذه الجمعیة أهداف متنوعة منها
ة أمورهم البیداغوجیة، كما أنها قد حاولت من خالل بمشاكلهمالمادیة والمعنویة ومعالج

                                                             
  139،ص ، المرجع السابق 1الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: أبو القاسم سعد اهللا )1(
  .132المرجع السابق ،ص :بن عدة عبد المجید )2(
  .140،المرجع السابق،ص 1الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: أبو القاسم سعد اهللا )3(
، جویلیة 1922_ 1900نماذج من الجمعیات الجزائریة ودورها في تعمیق الوعي التحرري ما بین : أحمد ممریش )4(

  .409، 408، ص ص 2005، 4_3المؤرخ، العدد
. 65نھج المسبكة بالجزائر ثم حول الى نھج ایسلي رقم  2كان المقر المركزي للجمعیة الودادیة رقم  (2) 

  .409نفسه، ص المرجع  )6(
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محاضراتها وبرامجها ولقاءاتها إضفاء جو ثقافي لمناقشة القضایا الفكریة 
م نشریة أبرزت فیها معالم حیاة 1927، كما عملت الجمعیة على إصدار سنة )1(والثقافیة

یذ وذلك في سنة المنظمة منذ تأسیسها إلى ذلك الحین، كما أنشأت أیضا مجلة التلم
  .)2(التي كانت تهتم بقضایا اإلصالح 1930

كما ساهمت هذه الجمعیة في إنماء الثقافة العربیة لدى الشباب الجزائري، وذلك عن 
طریق تعریفه بحضارته اإلسالمیة، كما عملت أیضا على إظهار أهمیة التراث الجزائري، 

لى جانب ذلك فإنها كذلك وذلك من خالل مدى اهتمامها ومجهوداتها في الحفاظ ع ٕ لیه، وا
كانت كسابقاتها تعمل على مساعدة التالمیذ الفقراء، أما عن توقف نشاطها فكان في سنة 

1913)3(.  
  1913الجمعیة الصدیقیة: 

، والسید )4(الحاج بكیر العنقمن طرف الشیخ  1913تأسست هذه الجمعیة سنة 
نشر التعلیم العربي، : ، وكانت جملة أهداف هذه الجمعیة تتمثل في)5(نةعباس بن حما

حیاء اللغة العربیة والعنایة بالتربیة اإلسالمیة ٕ . )6(وكذلك القیام باإلصالح االجتماعي، وا
كما قامت هذه الجمعیة باإلضافة إلى أهدافها بإنشاء مدرسة قرآنیة عصریة حرة وكانت 

لتدریس اللغة  أحمد بن صالح: في مدینة تبسة، وقد كان فیها مدرسین ماهرین أمثال
لتدریس اللغة الفرنسیة، أما عن برامجها التربویة فقد كانت محمود بن محمد العربیة و

افة إلى ذلك فقد كان إخالص القائمین بها في العمل وحسن تواكب وتسایر العصر، إض
                                                             

  .411، 410المرجع نفسه، ص ص  )1(
  .16، ص 2002شخصیات فكریة وأدبیة، دار األمة للطباعة والنشر، الجزائر، : الصدیق محمد صالح )2(

(3)  haddaden Zohir: op- cit, p 188 
ولد بالقرارة وتعلم بها یعد من رجال النهضة البارزین الذي ساهم في تأسیس  1933 -1868الحاج بكیر العنق  )4(

  .عبد العزیز الثعالبي: الجمعیة الصدیقیة وكان على صلة بالمصلحین الكبار في المغرب العربي أمثال
لجزائري، اعتبره مالك بن نبي أول من سعى وهو أحد رجال اإلصالح المغمورین ویعد من رواد الحركة في الشرق ا )5(

  .إلحیاء اللغة العربیة مع الوفد الجزائري
  .1925مارس  21، العدد جریدة الفاروق )6(
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التسییر والرعایة من قبل إدارتها لها أثرها الفعال في تحقیق نتائج مذهلة منها في 
المیدان العلمي، لكن نجاحها هذا لم یستمر وذلك بمبادرة سلطات االحتالل بإغالق أبوابها 

  .)1(في وجه الطالب ونفي المعلمین
  األخوة الجزائریةالجمعیة: 

م، 1922جوان  23في  األمیر خالدم على ید 1922تأسست بمدینة الجزائر سنة 
وكان هدفها البحث عن وسائل للدفاع وتحسین أحوال المجتمع الجزائري من كل جوانب 

إلى إیصال مفاهیمه  األمیر خالد، وبعد مضي شهرین على تأسیسها بادر )2(الحیاة
شعبیة وذلك عن طریق إقامته لتجمعات بباب الوادي حضرته السیاسیة إلى الطبقة ال

كما أن  ،)3("بارقة األمل"شخصیات ووجوه بارزة وتابعته جریدة اإلقدام وعلقت علیه بعنوان 
من تأسیس الجمعیة هو تعزیز الروابط األخویة، ألن الوحدة أساس كل  األمیر خالدمسعى 

ظة على الشخصیات الجزائریة، وذلك بناء وطن ناجح، وكانت تهدف أیضا إلى المحاف
  .باتخاذها كل من األهداف اآلتیة محور برامجها ورسم لخططها المستقبلیة

 .1919فیفري  4تطبیق شامل لقانون  -
التمثیل البرلماني للسكان الجزائریین المسلمین الذین لم یحصلوا على الجنسیة  -

 .الفرنسیة
 ).ألهاليقانون ا(اإللغاء النهائي لقوانین االندجینا  -
 .تعمیم التعلیم -
 .)4(تطبیق المساواة وتمثیل عادل للمسلمین في المجالس الشعبیة -

                                                             
  .139المرجع السابق، ص : بن عدة عبد المجید )1(
، المؤسسة الوطنیة 1936 - 1920الكفاح السیاسي والقومي من خالل مذكرات معاصرة : ابن العقون عبد الرحمان )2(

  .76، ص 1984للكتاب، الجزائر، 
  .418المرجع السابق، ص : أحمد ممریش )3(
  .76المرجع السابق، ص : ابن العقون عبد الرحمان )4(
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وبهذا فقد لقیت الجمعیة إقباال واسعا من مختلف شرائح المجتمع الجزائري وكانت 
اإلدارة االستعماریة متخوفة من عملها، وذلك یظهر من خالل المراسلة السریة التي بعث 
بها ضابط عسكري باألغواط إلى قائد عسكري بمنطقة غردایة، في تقریره على ضرورة 

ر على خطورة الجمعیة وأهدافها، وهكذا اتخذت اإلدارة أعذارا إبالغ الحاكم العام في الجزائ
  .)1(إلى اإلسكندریة وأوقفت عمل الجمعیة األمیر خالدوهمیة وقامت بنفي 

  :النوادي .2
  :أما النوادي التي كان لهادور كبیر في تنشیط الحیاة الثقافیة فنذكر منها

 نادي صالح باي: 
، ویعتبر هذا )Arripe)2 أریببمدینة قسنطینة على ید السید  1907تأسس سنة 

، كما كان هذا النادي على شكل )3(النادي انطالقة للشبان الجزائریین في هذا المجال
جامعة شعبیة وله برنامج عریض لقي تأییدا من طرف الفرنسیین المتعاطفین مع 

 ابن ،ابن الموهوب: الجزائریة المثقفة أمثالالجزائریین ولقد شاركت مجموعة من النخبة 
أما عن أهداف هذا النادي فكان یهدف إلى تعلیم ومساعدة الفقراء ومواساة  .)4(العابد

، كما یهدف أیضا إلى تمكین المسلمین )5(الضعفاء والمرضى وتأسیس المكتبات للمطالعة
  .)6(من القرض العمومي ومن الدفاع عن حقوق العمال منهم

ضافة إلى أهدافه، فقد كان النادي یدعوا إلى محاربة الجمود واالنحرافات التي كان  ٕ وا
الذي ساهم بثقافته في  ابن الموهوبیعیشها الشعب والشباب الجزائري، ومثال ذلك نجد

                                                             
  .418المرجع السابق، ص : أحمد ممریش )1(
  .111المرجع الساق، ص : أحمد صاري )2(

(3) Ihaddaden Zohir: op- cit, p .191  
  .112المرجع السابق، ص : أحمد صاري )4(
  .139، المرجع السابق ،ص 1الحركة الوطنیة، ج: أبو القاسم سعد اهللا )5(
  .112، 11المرجع السابق، ص ص : أحمد صاري )6(
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یها القضایا هذا النادي وذلك من خالل إلقائه لمجموعة من المحاضرات التي عالج ف
  .)1(االجتماعیة واألدبیة

 نادي الشبان الجزائریین: 
م بمدینة القرارة، وهو رمز بدایة ظهور الحركة الشبانیة على 1911تأسس سنة 

ساحة األحداث، أما عن أهدافه فقد كان یسعى إلى خلق جو من الترفیه والمناقشة في 
  .)2(نشر العلم والتعلیم األفاق االجتماعیة وكذلك: بعض المواضیع األساسیة مثل

م حیث 1912كما عرف هذا النادي نشاطا ثقافیا متنوعا،ومن أمثلة ذلك في سنة 
محاضرة : كان یشمل على محاضرات أدبیة وعلمیة واقتصادیة ولعل أهم هذه المحاضرات

، باإلضافة انحطاط المجتمع الجزائريتمحورت حول أسباب الطالب عبد السالمللشاب 
حیث حث " التعاون وفوائده"محاضرة بعنوان  إسماعیل محمدلقى األستاذ إلى ذلك فقد أ

  .)3(فیها على ضرورة التعاون والتكافل والتكاتف في مختلف المجاالت
 نادي اإلقبال: 

خالف بمدینة جیجل، وكان رئیسه الشرفي هو  1919أنشأ هذا النادي في سنة 
بن یحیى ، أما الرئیس الفعلي فهو بوربون فرحاتأما نائبه فقد كان  عبدالرحمان،

الطبقة ویبدو أن كل ومعظم مسیري هذا النادي من . )4(نائبا له خالف مختاروعمر
، كما كان هذا النادي موالي لفرنسا ویظهر ذلك البرجوازیةوالمثقفین بالثقافة الفرنسیة

تحیا "جتماع بالنشید الفرنسي وبالهتاف م أنه انتهى اال1919تدشینه سنة  جلیا عند
، وذلك الیقظة الوطنیةولكن رغم ذلك فإننا ال یمكننا اعتباره بأنه لم یساهم في  ،)5"(فرنسا

                                                             
  .112المرجع نفسه، ص  )1(
 -1900دور الجمعیات والنوادي الثقافیة في الحركة الوطنیة الجزائریة : اصفصاف كریمة -موهوب مبروك )2(

  .38، ص 2006_2005، مذكرة المدرسة العلیا لألساتذة في األدب والعلوم اإلنسانیة، بوزریعة، 1939
  .39المرجع نفسه، ص  )3(

(4) Guy Perville le s’étudiant Algériens de l’université français 1880- 1962, édition de 
centre national de la recherche scientifique, France, paris 1989, p 82. 

  .115المرجع السابق، ص : أحمد صاري )5(
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من خالل محاضراته التي كانت تلقى ومتابعته لتطورات العالم الخارجي التي لها 
دور كبیر تمثل في القضاء على العزلة التي كثیرا ما عانى منها الجزائریین، وكما ساهم 

وذلك بمنحه مجاال لتتبع األفكار الجدیدة التي نتجت من  الجزائري توعیة الشعبفي 
  .)1(الحرب العالمیة
لما سبق ذكره من الجمعیات والنوادي فقد كان لها دور كبیر في ظهور وخالصة 

كانت ال تتنافى في ) الجمعیات، النوادي(األحزاب السیاسیة على الرغم من أن قوانینها 
الخوض في األمور السیاسیة، كما ساهمت في ظهور الصحافة الجزائریة، وفي بث روح 

كلت هذه النوادي والجمعیات ملتقى لتبادل النهضة والتعریف باألفكار الجدیدة، كما ش
وذلك من خالل  یقظة الجزائرییناألفكار ومناقشة القضایا، وساهمت مساهمة فعالة في 

تركیز زعمائها على التعلم والتقدم، وحاولوا أن یطوروا المجتمع الجزائري ویجعلوا منه 
داخل  بناء النهضةفي  مجتمعا حدیثا، وبالتالي فقد كان للجمعیات والنوادي دورا كبیرا

  .المجتمع الجزائري
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .140المرجع السابق، ص : بن عدة عبد المجید )1(
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  :أهم الرواد: المبحث الثالث
إن النهضة الجزائریة لم تكن ولیدة الصدفة، بل جاءت كمحطة لجهود العلماء 
 والمثقفین، الذین عملوا ما في وسعهم على انقاض المجتمع الجزائري من حالة التخلف
والجهل التي الزمته لسنین طویلة، والتي وصل إلیها من جراء كثرة البدع والخرافات 
حداث االنبعاث الثقافي في  ٕ والخرافات، ولقد تولى مهمة محاربة هذه البدع والخرافات وا
الجزائر الكولونیة مجموعة غفیرة من المصلحین والمثقفین والعلماء وسنتطرق ألهم رواد 

  :رة في هذا الفصلالنهضة في هذه الفت
  :]م1859 -1787/ هـ1276 - 1202[الشیخ بن علي السنوسي الجزائري  .1
 مولده ونشأته:  

ولد محمد بن علي السنوسي الخطابي اإلدریسي في بلدة الواسطة بالقرب من مدینة 
م من أسرة 22/12/1787هـ الموافق لـ 1202مستغانم الواقعة بالغرب الجزائري سنة 

، ویتصل نسبه باإلمام إدریس األكبر مؤسس دولة األدارسة في )1(حسینیة شریفة النسب
كما یلقب بالخطابي نسبة إلى جده . ولذا یلقب باإلدریسي 173المغرب األقصى سنة 

خطاب بن علي ویلقب بالسنوسي نسبة إلى جده القریب السنوسي بن العربي المنتسب إلى 
التي سكنت یلمسان ونزلت بجبل هناك قبیلة بني سنوسإحدى القبائل العربیة الجزائریة 

  .)2(یسمى سنوس بالقرب من مدینة مستغانم
 طلبه للعلم:  

نشأ السنوسي في بیت دین وعلم وفضل وشرف، وقد بدا تعلیمه األول في بلدته 
فقه واألصول مستغانم التي حفظ فیها القرآن الكریم والحدیث الشریف ومبادئ العربیة وال

والطرق الصوفیة والفلك والفلسفة والمنطق وغیرها من فنون عصره وظل بها إلى أن بلغ 

                                                             
  .92، 91، ص ص 1971ة األولى،بیروت ، الفكر اإلسالمي في تطوره، دار الفكر، الطبع: محمد البهي )1(
  .338، ص 2012أعالم الفكر اإلسالمي في الجزائر، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  :أحمد عیساوي )2(



 معالم ومظاهر النهضة وأهم روادها.......................: .............الفصل الثالث

 73 

وتتلمذ على ید علمائها  )1(سنه العشرین ومنها انتقل إلى مازونةالشهیرة في الجزائر
محي الدین بن شهلة، ومحمد بلقندوزالمستغانمي، وبوراس المعسكري، وبوطالب : ومنهم

محمد بن التهامي البوعلقي، وابن أبي زوینه، ومحمد بن عبد القادر المازوني، و 
سنوات، حیث  7غادر السنوسي الجزائر الى فاس حیث بقي  1821وفي سنة . )2(وغیرهم

حمدون بن الحاج ومحمد بن : أبى إال أن یتتلمذ في فارس على شیوخ القرویین أمثال
وأثناء إقامته .)3(وغیرهم... ب بن هداجعامر المعداني ومحمد بن أبي بكر الیازغي، والطی

بفاس كان حریصا على زیارة الزوایا واجتماع اإلخوان فیها وتعرف أیضا على الطرق 
  .)4(الصوفیة األخرى المنتشرة في المغرب األقصى

م غادر السنوسي المغرب األقصى معلنا نیة الحج وقد سلك 1829وفي سنة 
لداخلیة، ثم حل باألغواط ودرس بها ثم دخل الصحراء حیث رحل عبر التالل والمدن ا
حیث كانت الحملة الفرنسیة تنزل في  1830الجلفة وبوسعادة وكان ذلك في صیف 

الجزائر، ومر بتماسین ومنها إلى وادي سوف ثم الجرید التونسي فطرابلس وبرقة ثم مصر 
  .)5(فالحجاز

بعد أن ) 1837 -1830(أدائه لفریضة الحج سبع سنوات  وقد أقام بالحجاز بعد
تعرض لحمالت النقد والتجریح التي وجهها له شیوخ األزهر، وعلى رأسهمالشیخ المحافظ 
والفقیه المالكي محمد علیش الذي أذاع بین الناس فتوى بتكفیره واتباعه وزاویته بإیعاز من 

ت بعد عودته من الحجاز إلى والي مصر محمد باشا، ثم تعرض ثانیة لتلك الحمال

                                                             
  .55، ص 1981، بیروت،  3االتجاهات الفكریة عند العرب، ،األهلیة للنشر والتوزیع، ط: علي المحافظة )1(
موسوعة أعالم الجزائر أثناء الثورة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة : بوعالم بلقاسمي )2(

  .414، ص 2007، 1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .414، ص المرجع نفسه )3(
  .144، ص 1994، الجزائر،1الزوایا في الجزائر، دار الفكر، ط: محفوظ محمد نسیب )4(
  .415المرجع السابق، ص : بلقاسميبوعالم  )5(
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وفي  )1(نظرا ألفكاره ومبادئه التي دعا إلیها 1840المغرب مارا بالقاهرة سنة 
الحجاز قام بطلب العلم من علمائها وبتحسین أوضاع المسلمین في مواسم الحج ویدرس 
أحوالهم وأوضاع بالدهم ودینهم وحالة الضعف واالنهیار التي غدو علیها أمام حمالت 

 .)2(االستكبار الغربي
 وفاته:  

اء ظل اإلمام السنوسي یدعو وینشر اإلسالم من خالل اتباعهومریدهوزاویته البیض
هـ الموافق لـ 1276بواحة جغبوب الجنوبیة في أوساطإفریقیا الى أنتوفاه اهللا تعالى سنة 

م، ودفن رحمه اهللا بجغبوب في الجنوب الشرقي من لیبیا عن عمر یناهز 07/09/1859
الثانیة والسبعین قضاها كلها في طلب العلم والتعلیم والدعوة ونشر اإلسالم ومقاومة النفوذ 

  .)3(زاویة 22في إفریقیا وبعد أن ترك االستكباري 
 آثاره:  

ترك اإلمام السنوسي تراثا فكریا وعلمیا ودعویا كبیرا وقد أحصى مؤلفاته األستاذ 
عادل نویهض فیما یقارب األربعین مؤلفا، بالرغم من غلبة الطابع الدعوي واإلصالحي 

المسائل العشر العلمي على سائر مجهوداته وقد خلف العشرات من المؤلفات أشهرها 
، "السبیل المعین في الطرائق األربعین"، و"بغیة المقاصد وخالصة المراصد"المسمى 

وهدایا الوسیلة في اتباع صاحب "، و"إیقاظ الوسنان في العمل بالحدیث والقرآن"و
، كما ألف السنوسي أیضا عدد كبیر من الكتب في علوم التظاهر والباطن أو )4("الوسیلة

  :وف ومنها تلك التي ذكر فیها أسانیده ومسلسالته مثلالشریعة والتص
 كتاب األوائل. 

                                                             
  .363م، ص 1966، القاهرة، 2الدولة العربیة الكبرى، ، دار المعارف، الطبعة : محمود كامل المحامي )1(
  .339المرجع السابق، ص :أحمد عیساوي )2(
  .365المرجع السابق، ص : كامل المحامي )3(
 -178هـ، ص ص1399/ م1979، بیروت، ، 2معجم األعالم الجزائر، مؤسسة نویهض، ط: عادل نویهض )4(

180.  
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 صوابع األیدي. 
 المنهل الروي الرائق في أسباب العلوم وأصول الطرائق. 
 السلسل المعین في طرائق األربعین. 
 المسلسالت العشر. 
  والمشارقةالشموس الشارقة في أسماء مشائخ المغاربة. 
 1(البدور السافرة في اختصار الشموس الشارقة(.  
 ]م1919- م1848:[الشیخ عبد القادر مجاوي .2
 اصله ونسبه: 

هو عبد القادر بن محمد عبد الكریم بن عبد الرحمن المجاوي، ولد بتلمسان سنة 
 .م نسبة إلى قبیلة مجاوة، بشمال المغرب األقصى1848

 مولده ونشأته: 
أسرة اشتهرت بالمكانة العلمیة وكان والده محمد عبد الكریم قاضیا ولد المجاوي في 

  .)2(في تلمسان
ولما أتاح له والد إلى طنجة انتقل معه، وهناك أتم حفظ القرآن الكریم وأكمل 

العلوم الشرعیة وآداب :دراسته االبتدائیة بطنجة وتطوان، وقد تركزت دراسته فیها حول
حق بالقروییین لمتابعة دراسته، درس فیها الفقه وأصوله، اللغة العربیة وغیرهما، ثم الت

والفرائض والتفسیر والحدیث الشریف وعلوم البالغة والتصوف والحساب والفلك والتاریخ 
  .)3(واألدب

وقد اتصف المجاوي بصفاء النفس وكرم الطبع والجرأة واإلقدام وقوة اإلرادة 
إلى الفصاحة والتواضع،كما كان معتزا بشخصیته اإلسالمیة، غیورا على دینه  باإلضافة

                                                             
  .417المرجع السابق، ص : بوعالم بلقاسمي )1(
  .40، ص 2،2007، موفم للنشر،ط1أعالم المغرب العربي، ج: محمد صالح الصدیق )2(
  .03، ص 1912اللمع على نظم البدع، مطبعة فونتانة، الجزائر، : المجاوي عبد القادر )3(
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فالوسط الذي عاش فیه المجاوي . ولغته العربیة حتى بین األوساط األوروبیة
ونوعیة الدروس التي انكب علیها باإلضافة إلى استعداداته الفطریة وتأثره بالوضع الذي 

في ظل السیطرة الفعلیة للمعمرین، كل هذه األمور كانت تعیشه بالده، والذي ازداد سوءا 
لعبت دورا حاسما في تحدید توجهه اإلصالحي حیث نجد جهوده العلمیة واإلصالحیة قد 

 ).1(التربیة والتعلیم والصحافة والتألیف: تبلورت في عدة میادین وهي

 نشاطه التربوي والفكري: 
زوایاها ومساجدها،واستطاع استقر بقسنطینة أخذ یمارس التدریس ب 1869في سنة 

أحییت النفوس وأنعشت "...أن یساهم بحركته في إحیاء نهضة علمیة في االمنطقة 
ولم یقتصر عمله فقط في المساجد، بل تعداه إلى المساهمة في تنشیط المدارس  "...الروح
نظرها ولهذه الشهرة عینته الحكومة الفرنسیة إماما بجامع الكتاني، حتى یكون تحت . الحرة

  .)2(فقبل بهذا المنصب، كما عمل مدرسا في المدرسة الكتانیة
م عینته اإلدارة الفرنسیة في المدرسة الثعالبیة في العاصمة 1878وفي حدود سنة 

حتى یقل نشاطه الدیني واإلصالحي الذي أخذ یوقظ العقول ویفتح األبصار، ویوجه نحو 
الصحیح، حیث كانت العاصمة في هذه الفترة تعاني الجهل وأثاره والفساد المنتشر الطریق 

بها إلى درجة كبیرة فكان علیه مضاعفة جهوده اإلصالحیة فكان یختلط بطالبه خارج 
الدرس لینفخ فیهم من روحه، وكانت عالقته بهم عالقة روحیة تقوم على المحبة والجهاد 

لحیاة الثقافیة في العاصمة عن طریق المؤسسات والنوادي العلمي النافع، كما أثر على ا
م عین إماما وخطیبا بجامع سیدي رمضان بالعاصمة 1908وفي سنة . )3(والجمعیات

وكان حیویا ونشطا كعادته فحارب البدع والخرافات ودعا إلى النهوض العلمي والدیني 
الحي مثل السعید بن وقد انتج المجاوي مصلحین وعلماء أكملوا عمله اإلص. والوطني

                                                             
  .04المرجع نفسه، ص  )1(
، 1978، قسنطینة، 1، مطبعة البعث،ط2، ج)1975 -1921(أعالم اإلصالح في الجزائر : محمد علي دبوز )2(

  .112ص 
  . 114، ص المرجع نفسه )3(
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حمدان : زكري والشیخ عمر بن دراجي قاضي الحنفیة بالجزائر، وأبرز تالمذته
وبالموازاة مع نشاطه التعلیمي، فقد ساهم المجاوي في . )1(الونیسي والمولود بن موهوب

م، 1903الحركة الصحفیة حیث ساهم في كل من جریدة المنتخب، جریدة المغرب سنة 
فقد تنوعت المواضیع ) م1909 -1908(كوكب إفریقیا في الفترة وشارك في جریدة 

اإلصالحیة التي عالجها في مقاالته فنجد له مقاالت تنادي بإصالح العقیدة والعبادات من 
خالل محاربة البدع وحمل العلماء مسؤولیتهم في محاربة البدع عن طریق اإلرشاد ونجده 

ما وجه كتاباته ضد اآلفات االجتماعیة فنجده ك. قد تحمل مسؤولیته كعالم في هذا الجانب
حارب مختلف األمراض االجتماعیة التي انتشرت وسط الجزائریین، فقد عالج موضوعات 
أخرى من بینها القمار حیث حذر منه بأنه ینتهي بصاحبه إلى الهالك المادي 

 .)2(واألخالقي
برزت شخصیته  لقد نالت التربیة أیضا االهتمام األكبر من طرف المجاوي،حیث

كمربي في هذا المجال،فحاول أن یعطي منهجا للتربیة قائما على أسس علمیة 
حدیثة،واهتم أیضا بالناحیة االقتصادیة وحث الجزائریین على تقلید الغربیین فیما توصلوا 

 .إلیه في هذا المجال والعلوم الحدیثة
 وفاته: 

م ودفن بها 1914أكتوبر 06وقد توفي األستاذ عبد القادر المجاوي بقسنطینة في 
تاركا وراءه أثرا طیبا في شباب تلك الفترة وفي تالمذته العلماء الذین واصلوا دربه، وأثاره 

 . )3(تمثلت في الكتب والمؤلفات القیمة نوعا وكیفا
 
  

                                                             
  .74، ص 2012، كلوریوم، )أعالم وقضایا ومواقف(في الفكر العربي  صوت الجزائر: عمر بن قنیتة )1(
  .225ص المرجع السابق، : بن عدة عبد المجید )2(
  .75المرجع السابق، ص  :عمر بن قنیتة )3(
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  ]م1952 - م1866: [الشیخ أبو یعلي الزواوي .3
 أصله ونسبه: 

علي بن محمد الشریف بن العربي بن یحي بن الحاج بن سیدي محمد هو أبو ی
  .الحاج الزواوي وهو ذو نسب شریف إذ تنتسب الى األشراف اإلدریسیین

 مولده ونشأته: 
م بجبال القبائل بقریة زواوة، وقد درس بها على ید 1866ولد بقریة تغاروست سنة 

تعلم اللغة العربیة وآدابها ودراسة سنة، وقضى عمره في  12شیوخها، فحفظ القرآن وعمره 
الفقه، وقد دخل حتى المدارس الفرنسیة، وتولى المناصب الرسمیة في سلك اإلدارة 

المتخصصة في تخریج األئمة ) لفرنكو میزلمون الفرنسیة اإلسالمیة(الفرنسیة، والمدرسة 
ه بإحدى الرسمیین والقضاة والباش عدول، وقد ذكر هو بنفسه أنه تولى في مطلع شباب

  .)1(محاكم القطر الجزائري كمساعد القاضي
م ومنها إلى مصر وفرنسا وعاد إلى الجزائر سنة 1893وقد رحل إلى تونس سنة 

م واشتغل باإلمامة والتدریس والخطبة والقضاء والفتوى في جامع سیدي رمضان 1901
اجته السفارة م فر هو وأسرته إلى سوریا فاحت1912بالجزائر وبعد صدور قانون التجنید 

  .)2(الفرنسیة فعمل كاتبا ومترجما في القنصلیة الفرنسیة
  :ولقد اجتمعت مجموعة من العوامل ساعدت على نبوغه منها

 عراقة نسبه وأصله.  
 نشأته في أسرة محافظة قامت بتحفیظه القرآن الكریم واألحادیث واألخبار الصحاح.  
  القراءة والكتابة والترجمة بهامعرفته الدقیقة باللغة الفرنسیة وقدراته على.  
 لى مختلف حواضر إلى العالم اإلسالمي ٕ تونس، : رحالته المتعددة إلى فرنسا وا

  .مصر، سوریا
                                                             

  .210المرجع السابق ،ص : أحمد عیساوي  )1(
  .145محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، المرجع السابق، ص :أبو القاسم سعد اهللا )2(
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 تأثیر سیاسة القمع االستعماري فیه وتأثره بوضعیة الشعب الجزائري المزریة.  
 نشاطه االصالحي: 

  :النقاط التالیةیمكن تلخیصه في 
محاولة إصالح فساد الطرق الصوفیة والتي نشرت البدع والخرافات بین صفوف  -

 .الشعب الجزائري وتواطئها البشع مع اإلدارة االستعماریة باستغفال الشعب الجزائري
نقاض اللغة العربیة المحاربة من قبل االستعمار  - ٕ إیقاف زحف اللغة الفرنسیة وا

 .الفرنسي
ح لبناء الفرد الجزائري العربي المسلم الواعي والمتسلح بدینه وقیمه اإلعداد الصحی -

 .ولغته
 .)1(إنقاض منطقة الزواوة البربریة من محاوالت المسح االستعماریة لها -

وقد زاد نشاطه اإلصالحي وتوسم بالعمق بعد رحالته العلمیة والثقافیة العدیدة وبعد 
من الشخصیات العلمیة والسیاسیة والسیما إقامته في دمشق حیث تعرف فیها على الكثیر 

عائلة األمیر عبد القادر، وبعض زعماء الغرب العربي أمثال الشیخ طاهر الجزائري 
والشیخ عبد القادر المغربي والشیخ محمد الخضر حسین وشكیب ارسالن والسید رشید 

  .)2(راكرضا، وساهم أثناء تواجده في دمشق في الحركة العربیة القومیة ضد قمع األت
كان قد ضرب  1920وعندما عاد الشیخ أبو یعلي الزواوي إلى ارض الوطن سنة 

بسهمه في العمل اإلصالحي بما نشره من كتب عدیدة ومقاالت متنوعة نشرها في عدة 
والبرهان التي أسسها عبد  1908مجاالت كالمقتبس التي أسسها محمد كرد بدمشق سنة 

وواصل نشر أفكاره خاصة عن طریق تألیف . 1911ة القادر المغربي بطرابلس الشام سن
ثم عن  1926و اإلسالم الصحیح سنة  1924الكتب نذكر منها كتاب الخطب سنة 

  .طریق مجلة الشهاب وجریدة البصائر
                                                             

  .212، 211المرجع السابق، ص ص : أحمد عیساوي )1(
  .146ائر، المرجع السابق ،ص محاضرات في تاریخ الجز :ابو القاسم سعد اهللا )2(
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وبالرغم من اشتغاله في الوظیف الرسمي لدى مساجد اإلدارة االستعماریة إال انه 
نظم إلى صفوف جمعیة علماء المسلمین الجزائریین اإلصالحیة من یوم تأسیسها سنة ا

1931)1(. 
 وفاته : 

جوان  01توفي الشیخ أبو یعلي الزواوي اثر إصابته بمرض البروستاتة یوم 
م، فقد عاش عمرا طویال مأله باألعمال الفكریة واإلصالحیة  التي كانت بمثابة 1952

 .)2(عمر ثان ال یفنى
  ]م1929 - م1869: [الشیخ محمد بن أبي شنب .4
 مولده ونشأته: 

وتعلم في بلدته  1869أكتوبر  06باحث وعالم وأدیب  ولد بمدینة المدیة یوم 
مبادئ اللغة واإلسالم وحفظ القران الكریم، ثم درس اللغتین الفرنسیة والعربیة بدار 

وبعد سنوات أحیز .بالجزائر المعلمین العلیا الفرنسیة بالجزائر وتعلم اللغة االیطالیة
م ،ثم مدرسة الجزائر 1888للتدریس بمدرسة اآلداب العلیا ،ثم بمدرسة قسنطینة سنة 

  .م من كلیة اآلداب1901
 نشاطه التربوي واالصالحي:  

م، نشر عددا من المؤلفات التي تبرز دور  1924أصبح مدرسا بكلیة اآلداب سنة 
د العربیة األخرى في الحضارة اإلسالمیة وتناول العلماء الذین برزوا في الجزائر والبال

  . )3(أیضا مؤلفات عدیدة فیها رحالت قام بها علماء الجزائر داخل الوطن وخارجه
ترك العدید من المؤلفات في العربیة واإلسالمیات من بینها أنه نشر بعض اآلثار 

ما نشره في حركة األحیاء للتراث التاریخي نجد له كتاب  األدبیة القدیمة وكان من بین
                                                             

،السنة الخامسة ،عدد  2الى عالم السعادة و الخلود یا ابى یعلي ،جریدة البصائر ، السلسلة : اسماعیل زكري )1(
  .7، ص  1952جویلیة  07،  االثنین195

  . 9المرجع نفسه ، ص  )2(
  .229المرجع السابق، ص : أحمد عیساوي )3(
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حاول من خالله إبراز دور كل من تلمسان وبجایة أي مساهمة الجزائري في تاریخ 
الحضارة اإلسالمیة، ونشر تراجم لعدد كبیر من علماء الجزائر والمغرب وكان یهدف من 

ن للتاریخ الجزائري، الذین خالل عمله هذا التصدي لهجومات ومحاوالت تشویه الفرنسیی
براز مدى مساهمة الجزائریین في إقناع الفرنسیین بذلك  ٕ یدعون بأن الجزائر ال تاریخ لها وا
لى جانب ذلك نجده أیضا قان ببعض األبحاث التي تتعلق بالتاریخ مثلبحث حول تاریخ  ٕ وا

أندلسیین ترجمة لعلماء مختلفین  64األندلس والصقلیة والمغرب،وساهم خالله في جمع 
  . )1(ومغاربة

 وفاته: 
 .1969فیفري  05سنة ،في  60توفي ابي شنب عن عمر یناهز 

  ]م1840 - م1886[ :الشیخ عمر بن قدور .5
 مولده ونشأته: 

م، بدأ یتردد على المدرسة القرآنیة منذ سن الخامسة 1886بالعاصمة حوالي  ولد
الكتاب وقد حصل عندئذ تعدیل ، وقد دخل المدرسة الشرعیة الفرنسیة بعد )2(أو السادسة

سنوات فقد أصبح التعلیم  9م عندما كان عمره 1895في برامج هذه المدرسة حوالي سنة 
مزدوجا ملما بالتراث العربي اإلسالمي وبالثقافة الفرنسیة معا، إذ كان یتخرج من هذه 

ة بتونس ودرس أیضا بجامع الزیتون. المعلمون والصحفیون بالعربیة) الثعالبیة(المدرسة 
  .وذهب إلى مصر للدراسة والمشاركة في صحافتها

 نشاطه االصالحي: 
كما أخذ یتعامل مبكرا مع . سنة 20كتب في جریدة اللواء المصریة وعمره حوالي 

جریدة الحاضرة التونسیة والحضارة العثمانیة التي تصدر في إسطنبول وقد عاد إلى 

                                                             
  .30، ص 1983محمد بن أبي شنب حیاته وآثاره، الجزائر، :عبد الرحمن بن محمد الجیاللي )1(
، ص 1998، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 5، ج)1954 -1830(تاریخ الجزائر الثقافي : أبو القاسم سعد اهللا )2(

276.  
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أن نضجه كان مبكرا  1909وتشهد أثاره التي ظهرت منذ . م1908ر سنة الجزائ
وموهبته كانت استثنائیة فقد كانت رؤیته واضحة عن حالة العالم العربي واإلسالمي لذا 
كان اهتمامه وتعلقه بالصحافة كبیر من أجل نشر الوعي والیقظة في نفوس الجزائریین 

مضطهدة من جهة أخرى، حیث قامت فرنسا من جهة والوقوف مع الشعوب اإلسالمیة ال
  .م، وشردت عددا منهم وقد انتصر لهم ابن قدور1908بإبعاد زعماء تونس منذ 

م، فوقف ابن قدور 1912وكانت فرنسا تحضر الحتالل المغرب األقصى سنة 
م، كما دعا إلى الوحدة 1911ضد ذلك كما وقف ضد الغزو اإلیطالي للیبیا سنة 

  .)1(1913یق الخالص والقوة ،فأنشأ جریدة الفاروق سنة اإلسالمیة ألنها طر 
وقد اهتم أیضا بالجانب التربوي حیث یرى بأنه ال تكون هناك نهضة لألمة 

كما دعا إلى االهتمام باللغة العربیة ألنه یعتبرها إحدى . الجزائریة ما لم تسلك طریق العلم
  .)2(العناصر المشكلة للشخصیة الجزائریة

ر من أبرز المفكرین والمصلحین الذین خاضوا قضیة اإلصالح یعتبر ابن قدو 
الدیني في الجزائر ضد المؤسسات الدینیة والثقافیة التي كانت تنشر البدع والخرافات بین 

  .)3(أوساط الشعب الجزائري
كما اهتم بإصالح شؤون المرأة الجزائریة ودعا إلى تحریرها من قیود وأغالل الجهل 

  .)4(الجهل هو العدو اللدود في تفكیك المجتمعاتوذلك بتعلیمها ألن 
 وفاته: 

سنة فقط، ویكفي أنه عرف بالقضیة  46أو  44توفي عمر ابن قدور مبكرا عن 
الجزائریة في العاصمة العربیة واإلسالمیة وأنه وقف ضد االضطهاد االستعماري، فقد 

                                                             
  .278، 277المرجع نفسه، ص ص  )1(
  .26، ص 1913ماي  09، 11ة، العدد عمر ابن قدور، اللغة العربیة لغة رسمی )2(
  .43، ص 1984عمر ابن قدور الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري، : صالح خرفي )3(
  .45المرجع نفسه، ص  )4(
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الوسائل التي استطاع بواسطتها نشر أفكاره اإلصالحیة كانت الصحافة من أبرز 
  .)1(واالسهام في بث الیقظة الجزائریة الحدیثة

  ]م1954- 1898/ه1364 - 1316[الشیخ مبارك بن محمد المیلي الجزائري  .6
  أصله ونسبه: 

هو مبارك بن محمد بن رابح بن علي اإلبراهیمي المیلي، نسبه إلى مدینة المیلیلة 
المنطقة الشمالیة الغربیة لمدینة قسنطینة وجنوبي مدینة جیجل الساحلیة، وكان الواقعة في 

، 1902والده محمد ذا منزلة ومكانة حیث كان من أعیان المنطقة، وقد توفي في سنة 
وكذلك والدته السیدة تركیة بنت أحمد بن فرحات حمروش، المرأة التقیة الفاضلة التي 

  .)2(ي المنطقة، التي توفیت بعد وفاة زوجها بقلیلتنتمي ألسرة آل حمروش العریقة ف
 مولده ونشأته : 

، موطن أبائه )أوالد مبارك(ه بقریة 13الموافق لـ 1898ولد مبارك المیلي سنة 
وأجداده، وبعد وفاة والده كفله جده رابح وسرعان ما توفیت والدته فأصبح یتیم الوالدین 

أدخله جده كتاب القریة عند الشیخ المرحوم فحضنته جدته، ولما بلغ الرابعة من عمره 
الذي تم على یدیه حفظ القرآن الكریم وهو في سن العاشرة، ولما بلغ سن ) أحمد مزهود(

الخامسة عشرة التحق بزاویة الشیخ سیدي حسین، حیث كانت تسمح لحفظة القرآن 
یحفظون المتون بمتابعة الدراسة فیها، فیتعلمون فیها مبادئ العلوم العربیة والدینیة و 

  .)3(وشروحها
كما كان الشیخ المیلي معروفا بالزهد فكان یعطي من ماله بغیر حساب، ویبدو أن 

ورث الشاب مبارك قدر ورث عن شیخه محمد المیلي لیس فقط العلوم واآلداب بل فقد 
رك المیلي یعتمد في حیاته على الكرم وحسن المعاملة ولم یكن الشاب مباعنه الزهد و 

                                                             
  .281، المرجع السابق، ص 5تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد اهللا )1(
  .17، 16ص  ص المرجع السابق، ، 2ج أعالم اإلصالح في الجزائر، :محمد علي دبوز )2(
  .48، 17المرجع نفسه، ص ص  )3(
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أستاذه فحسب، بل كان هناك من یساعده وهو الشیخ محمد بو الصوف أحد 
أثریاء البلدة حیث كان یرسل له المؤونة أثناء دراسته، وقد افتداه من الخدمة العسكریة، 

  .)1(بمبلغ مالي معین یسمح بتجنید آخر مكانه
 طلبه للعلم : 

م في میلة نصحه أستاذه أن ینتقل إلى قسنطینة ألنه وبعد أن أخذ نصیبه من العل
كان متأكد من أنه سیستفید من ابن بادیس اضعافا مما لو بقي في میلة، وفعال فقد رحل 
مبارك المیلي إلى قسنطینة وكان لقائه مع ابن بادیس نقطة تحول هامة في حیاته حیث 

وبدوره عبد الحمید . )2("ألوضاعاخذ منه روح النقد، وعزز لدیه الجرأة على التمرد على ا
م إلى جامع الزیتونة بتونس لمتابعة دراسته العالیة، لما رأى   1919بن بادیس أرسله سنة 

وسع مبارك المیلي من مداركة العلمیة واألدبیة  ،)3(استواءه على علوم من هم في سنة 
إلى قسنطینة لیباشر من أساتذتها الكبار ) التطویع(والدینیة وعاد منها حائزا على شهادة 

عمله معلما ومربیا في مدارسها الحرة، كجامع سیدي بومعزة الذي كان أول مدرسة عربیة 
  .)4(، تحت إشراف بن بادیس1922عصریة أنشئت سنة 

 نشاطه التربوي والفكري : 
م، 1934 - 1927من بعد رحیل مبارك المیلي إلى األغواط أقام فیها سبع سنوات 

ولقد استطاع بفضل دروسه العلمیة والتربویة أن یغیر من الحیاة االجتماعیة والثقافیة بین 
سكان تلك المنطقة، كما استطاع أیضا أن یدعم الحركة اإلصالحیة، ویعمل على ترسیخ 
مبادئها في نفوس الجماهیر الجزائریة المتعطشة للعلوم والمعرفة في الجنوب الذي كان 

                                                             
، بیروت، لبنان، 1الشیخ مبارك المیلي حیاته العلمیة ونضاله الوطني، دار الغرب اإلسالمي،ط: محمد المیلي )1(

  .107، 105، ص ص 2001
، طبعة منقحة، دار الهدى )م1965 – 1889(رواد النهضة والتجدید في الجزائر : عبد الكریم بو الصفصاف )2(

  .100، ص 2007للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 
  .101المرجع السابق، ص  :أحمد عیساوي )3(
  .101المرجع السابق، ص ، )م1965 – 1889(رواد النهضة والتجدید في الجزائر  :عبد الكریم بو الصفصاف )4(
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ولكنه اضطر إلى . )1(خاضعا لنفوذ العائالت الحاكمة وبعض الزوایا الجامدة
بعد أن حقق فیها حركته اإلصالحیة نجاحا كبیرا واختار  1933الخروج منها في سبتمبر 

االستقرار في میلة الذي بدأ فیها نشاطه الفكري حیث تحول الشیخ إلى مصدر إشعاع 
االجتماعیة للسكان في تلك المدینة رغم العراقیل  ثقافي ودیني واستطاع أن یغیر الحیاة

ومع ذلك فقد نجح في تمزیق الجمود الفكري وفي تحبیذ أهل میلة لحب .)2(التي واجهته
العمل واالهتمام بالنظافة والحماس في الدراسة، عالوة على إنتاجه الثقافي في میدان 

والتعلیم والتألیف فقد شارك في  التألیف والصحافة وباإلضافة إلى نشاطه في میدان التربیة
سنوات من تأسیسها  6حركة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین مشاركة فعالة، وبعد 

وهكذا كان الشیخ مبارك المیلي شخصیة . )3(أسندت إلیه رئاسة تحریر جریدة البصائر
من  إصالحیة تجدیدیة مبدعة ذات وزن كبیر بین جماعة المصلحین الجزائریین كما كان

أكبر دعاة اإلصالح المعروفین بإنتاجهم الفكري الغزیر في شتى میادین الحیاة العلمیة 
  .)4(واألدبیة واالجتماعیة والسیاسیة

 وفاته:  
توفي الشیخ مبارك المیلي بعد أن تناوشته األمراض القاتلة السكر وارتفاع الضغط 

واحتشد لجنازته  1945فبرایر  09هـ الموافق لـ 1364صفر  26والسرطان یوم الخمیس 
آالف الخالئق یقودهم البشیر اإلبراهیمي والعربي التبسي وابناه تأبینا سالت فیه العبرات 
وتحشرجت فیه األنفس، وختم الشیخ البشیر اإلبراهیمي تأبینه ببیت المرحوم أمیر الشعراء 

  :أحمد شوقي

                                                             
(1) Ali Merad, le reformisme Musulman en Algérie de 1925 a 1940, Marton paris, France, 
1967, p 91. 
(2) Ali Merad, op, cit, p 91. 

  .103المرجع السابق، ص ، )م1965 – 1889(رواد النهضة والتجدید في الجزائر : عبد الكریم بو الصفصاف )3(
  .103المرجع نفسه، ص  )4(
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  .)1(؟       فعلى األفواه أو في األنفسأن تسل أین قبور العظماء
 آثاره:  

ترك الشیخ مبارك المیلي الكثیر من المقاالت والدراسات واألبحاث الصحفیة 
، كما ترك العدید من )المنتقد، الشهاب، البصائر(المنشورة في صحف ومجالت الجمعیة 

  :المؤلفات أشهرها
 الكتب:  
جزاء أنجز منها الجزء األول ویتناول تاریخ ثالثة أ: تاریخ الجزائر بین القدیم والحدیث -

ویعالج الجزء الثاني تاریخ الجزائر في العصر  1928الجزائر القدیم وقد طبع سنة 
م، أما الجزء الثالث فیدرس تاریخ الجزائر الحدیث 1932اإلسالمي وقد تم طبعه سنة 

 .)2(في العهد العثماني وقد طبع بعد استرجاع استقالل الجزائر
  الشرك ومظاهرهرسالة: 

یعد هذا الكتاب من بین أهم الكتب التي تركها الشیخ مبارك وقبل أن یطبع قرظه 
وقیمه الشیخ العربي التبسي، ولعل إلقاءنا الضوء على بدایاته وأصوله تكشف لنا قیمته 

كما كان الشیخ مبارك المیلي صفحة شهریة في مجلة الشهاب وصفحة . )3(الحقیقیة
البصائر لسان حال جمعیة العلماء المسلمین یكتب فیها عن الشرك  أسبوعیة في جریدة

ومظاهره وتأثیراته السلبیة على الدین اإلسالمي وعلى عقیدته السمحة الصافیة وعلى الفرد 
والمجتمع الجزائري، والمظاهر الشركیة التي ابتدعها رجال الطرق الصوفیة، حیث قام 

الشرك ومظاهره وتقدم به للمكتب الدائم لجمعیة بجمعها وطباعتها في كتاب أسماه رسالة 
  .)4(العلماء لطباعته، فأحالته على العالم العامل الفقیه المتكلم

                                                             
 04، االثنین 27، عدد 2مبارك المیلي، جریدة البصائر، السلسلة أطوار من حیاة الشیخ : عبد الحفیظ الجنان )1(

  .7م، ص 15/03/1948هـ الموافق لـ 1367جمادى األولى 
  .109، المرجع السابق، ص )م1965_1889(رواد النهضة والتجدید في الجزائر: الصفصافعبد الكریم بو  )2(
  .196المرجع السابق، ص : أحمد عیساوي )3(
  .196ص  المرجع نفسه، )4(
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 المقاالت:  
 انتقال اإلدارة: 

یمثل اإلدارة التي تولى فیها الشیخ مبارك المیلي رئاسة تحریر البصائر وهي نفس 
نتقلت فیها إدارة البصائر من العاصمة الجزائریة إلى عاصمة الشرق الجزائري الفترة التي ا

قسنطینة، نظرا إلى أن مبارك المیلي كان یقیم ببلدیة میلة التي تبعد عن قسنطینة حوالي 
 .)1(خمسین كیلو متر

 م05/11/1937/ هـ1336وطبع في غرة رمضان : نأمل ونألم. 
 م26/11/1937/ هـ1336رمضان  22طبع في : صیام رمضان ووداعه. 
 م1937دیسمبر  10/ هـ1356شوال  6وطبع في : السنة الثالثة من البصائر. 
 م1937دیسمبر  17/ هـ1356شوال  13وطبع في : المغرب أو إفریقیا الشمالیة. 
 دیسمبر  24/ هـ1356شوال  20طبع في : جمعیة العلماء بین األمة والحكومة

 .م1937
 م1938أوت  19/ هـ1356جمادى الثانیة  22 طبع في: الحیاة للعلم. 
 شعبان  05طبع في : االجتماع العام لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

 .)2(م1938سبتمبر  30/ هـ1356
  
  
  
  
  

 
                                                             

  .110، المرجع السابق، ص )م1965_1889(رواد النهضة والتجدید في الجزائر :الصفصافعبد الكریم بو  )1(
  .110المرجع نفسه، ص  )2(
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التي تعتبر حلقة ) 1925 -1900(النهضة الجزائریة ما بین  بعد تناولنا لموضوع
من حلقات المقاومة الجزائریة ضد االحتالل الفرنسي في جانبها السلمي، التي كان لها 

سنة  130الدور الكبیر والفضل الكثیر في یقظة ونهوض شعب من حالة سبات دامت 
وتقف على قدمیها، ولعل أهم إلى النور الذي بفضله استطاعت الجزائر أن تلد من جدید 

ما استخلصنا من خالل دراستنا لهذا الموضوع عدة نقاط البد من توضیحها فالنقطة 
هو أن المقاومة الجزائریة كانت من أعظم الصراعات الدامیة والخطیرة ضد الغزو : األولى

حث األجنبي من استقالل الوطن، كما أن العامل الدیني الذي كان له األثر البالغ في 
ودفع الجزائریین إلى مواجهة العدو، والمقاومة بحیث اتسمت هذه األخیرة بقوتها وكذلك 

رادتها التي استطاعت أن تحقق انتصارات متكررة ٕ   .اندفاعها وا
فنستخلص منها من زاویة أخرى أن كل تلك المحاوالت التي : أما النقطة الثانیة

ائریة، لم تحقق نجاحا یذكر وخاصة أبدت فرنسا إال وأن تطبقها من طمس الشخصیة الجز 
في مجال التنصیر والتبشیر، وكان سبب هذا الفشل هو تمسك الجزائریین بالقرآن واللغة 
التي تعتبر أكبر محصن لهم، أما بالنسبة لسیاسة الفرنسیة فال ننكر أن المستعمر عمل 

یل شعور على تحویل اللسان العربي إلى الفرنسیة مدة من الزمن، لكنه عجز عن تحو 
ووجدان الشعب الجزائري الذي كان یرى ویعي ویؤمن في الوقت ذاته بأنه ممیز بالعقیدة 

ولعل من المؤشرات واألدلة على حب الوطن والتمسك بثوابت وجوده . واللغة والتراث
إضافة إلى شخصیته اإلسالمیة وهي األهم، هو نداء أول لنوفمبر الذي ركز بكثیر على 

  .ني ال یمكن التنازل عنه في فترة االحتاللاإلسالمهو ثابت وط
باإلضافة إلى هاتین النقطتین ال ننسى أهمیة العوامل الخارجیة التي كانت لها 
مساهمة كبیرة في یقظة الشعب الجزائري منها الحرب العالمیة األولى التي لها الفضل 

سابه للخبرة، الكبیر في بعث روح الشباب الجزائري من خالل مشاركته في الحروب واكت
ومشاهدته لكیفیة موت شباب فرنسا من أجل الحریة، هذا كله دفعه لحب المغامرة والموت 
من اجل الوطن، باإلضافة إلى ذلك هناك عامل آخر ال یقل أهمیة عن األول أال وهو 
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صحوة العالم العربي وخاصة المشرق اإلسالمي الذي یعتبر البذرة الصالحة التي أعطت 
بعاد الجزائریین عن ثمارها، فقد  ٕ ساعدت على إیقاف الحركة الساعیة والهادفة إلى فصل وا

ماضیهم، وبذلك ال یمكننا أن نتنكر أن نتجاهل لفضل المصلحین المشارقة في دفع عجلة 
الثقافة في وسط المجتمع الجزائري الذي بدوره كان على ظروف مساعدته على االستجابة 

  .والتفاعل لهذه الحركة
طلع القرن العشرین الذي یعتبر نقطة تحول كاملة وجذریة في تاریخ ولكن مع م

الجزائر حیث أدرك الجزائریون فشل العمل المسلح وأنه من الضروري االتجاه صوب 
إصالح حالة المجتمع الجزائري الذي كان متعفنا وغارقا في البدع والخرافات وكذلك 

ت عدة تطورات في مجاالت مختلفة االنحطاط الثقافي فنالحظ خالل هذه الفترة قد شهد
من اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وثقافیة وهذا كله دلیل على بدایة الوعي الوطني 

وهذا بفضل العلماء الذین اتخذوا على عاتقهم . وظهور یقظة داخل المجتمع الجزائري
إال أنهم التوعیة واإلرشاد ولكن على الرغم من اختالف وتباین آرائهم واتجاهاتهم الفكریة 

اتفقوا على نقطة واحدة أال وهي انتهاج أسلوب المقاومة السلیمة والتركیز على ضرورة 
إیصال الفكر اإلصالحي داخل المجتمع الجزائري وذلك من خالل بث روح الرقي والتطور 
الحضاري والحث على محاربة البدع والخرافات واألخذ بالعلم والتعلیم وذلك عن طریق 

فمنهم من حارب بقلمه في الصحف سواء المشرقیة والوطنیة، ومنهم من أسالیب مختلفة 
أسس نوادي وجمعیات وكذلك تأسیس المسارح والعرائض التي أظهرت حنكة بعض القادة 
السیاسیین الذین اغتنموا ثغرة داخل السیاسة الفرنسیة التي كانت تشدد الخناق على 

لتي أدخل عن طریقها المسرح من بابه ، ا1830الجزائریین التي تمثلت في معاهدة عام 
الواسع، وغلى جانب العرائض ظهرت الحركة الصحفیة الجزائریة التي كان لها الدور 
الفعال في المقاومة والتوعیة ضد المستعمر القاسي، والتي كانت هذه األخیرة تعتمد في 

حافة الجزائریة ذلك على اإلسالم واللغة العربیة كسالحین لمواجهته، ورغم ما واجهته الص
من صعوبات تمثلت أولها في صد فرنسا األبواب أمام هذه المحاوالت الصحفیة، إال أن 
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یمانهم بقضیتهم دفعتهم للمواصلة وعدم الیأس بإنشاء صحف جدیدة  ٕ عزیمة الجزائریین وا
  .تواصل درب التي سبقتها

سان والتفكیر، هكذا نجد أن عملیة البناء أصعب من عملیة الهدم، والسیما بناء اإلن
ففترة الیقظة الجزائریة تمیزت بعملیة البناء الفردي الذي دعم ومهد للبناء الجماعي الذي 
تزعمته جمعیة العلماء المسلمین، حیث كانت بمثابة القاعدة الصلبة واألساسیة التي ارتكز 

 .علیها العمل اإلصالحي فیما بعد
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I. المصادر: 
مطبعة سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، ال: راإلبراهیمي البشی .1

 .1935ینة، الجزائریة اإلسالمیة، قسنط
النهضة العربیة بالجزائر في النصف األول من القرن الرابع  :ابن أبي شنب الدین .2

 .1964عشر في مجلة كلیة اآلداب، جامعة 
ن، ترجمة األستاذ محمد عبده، مكتبة الرد على الدهریی:األفغاني جمال الدین  .3

 .1995غداد، ب، مصر ،2طوالمتنبي،  الخزناجي
مذكرات األمیر عبد القادر سیرة ذاتیة كتبها في السجن : األمیر عبد القادر الجزائري .4

،الجزائر، 2، دار األمة للطباعة، طتحقیق محمد الصغیر ینابي وآخرون، 1849سنة 
1995. 

تحفة الزائر في تاریخ الجزائر واألمیر عبد القادر،  :محمدبن عبد القادر الجزائري  .5
 .1964، دار الیقظة العربیة، دمشق،)في جزآن مجلد واحد(شرح وتعلیق محمود حقي 

حیاة األمیر عبد القادر، ترجمة وتقدیم ابو القاسم سعد اهللا،  :تشرشل شارل هنري .6
 .2004،ان المطبوعات الجامعیة، الجزائردیو 

 .2010، شركة دار األمة، 4تاریخ الجزائر العام، ج:الرحمانجیاللي عبد ال .7
حزب الشعب الجزائري، جذوره التاریخیة والوطنیة ونشاطه السیاسي  :خطیب أحمد .8

 .1983،الجزائر، 2ط، دار الرائد للكتاب، 1، ج1847-1808واالجتماعي 
 .1،1931ط،مطبعة المنار،1تاریخ األستاذ اإلمام محمد عبده، ج :درشیرضا محمد  .9

عیسى : ، ترجمة1876-1830تاریخ الجزائر المعاصرة : أندري جولیان شارل .10
 .1986، بیروت، 1ور، منشورات عویدات، طفصع
أبو بكر رحال، : حرب الجزائر وثورتها لیل االستعمار، ترجمة :فرحات عباس .11

 .1960المحمدیة، المغرب،  ،مطبعة فضالة
 .1912، الجزائر، ةالبدع، مطبعة فونتانم ظاللمع على ن :مجاوي عبد القادرال .12
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 .لنشرل، الشركة الوطنیة 1، ج1925-1905حیاة كفاح  :مدني أحمد توفیق  .13
دار الغرب  لي حیاته العلمیة ونضاله الوطني،الشیخ مبارك المی: محمد میلي .14

 .2001بیروت، لبنان،  ،1اإلسالمي،ط
 .1994 ،الجزائر، 1ط ،الزوایا في الجزائر، دار الفكر :نسیب محمد محفوظ .15

  :المراجع
الكفاح السیاسي والقومي من خالل مذكرات معاصرة : عقون عبد الرحمانابن ال .1

 .1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1936 -1920
 .1990زعماء اإلصالح، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،  :أمین أحمد  .2
موسوعة أعالم الجزائر أثناء الثورة، منشورات المركز  وآخرون، بلقاسمي بوعالم .3

 .2007، 1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
 .1971،بیروت،1الفكر اإلسالمي في تطوره، دار الفكر،ط:بهى محمد .4
، )1965 – 1889(رواد النهضة والتجدید في الجزائر  :بو الصفصاف عبد الكریم .5

 .2007طبعة منقحة، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 
، دارالغرب 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة : عمار بوحوش .6

 .1997 ،1اإلسالمي، ط
ملیلة، الجزائر، ،عین 2موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر، ج: بوعزیز یحي .7

2004. 
والعشرین من شهداء ثورة أول  ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر: یحي بوعزیز .8

 .2008 الجزائر، عین ملیلة، الهدى، دار ،1962_1954نوفمبر 
-1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونس : جابري محمد صالحال .9

 .نستو  ،، الدار العربیة للكتابم1962
الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفریقیا، الدار القومیة للطباعة  :أنورجندي ال .10

 .1965والنشر، القاهرة، 
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 .1883، دار األنصار، القاهرة، ، المنار1ریخ الصحافة اإلسالمیة تا: جندي أنورال .11
محمد بن أبي شنب حیاته وآثاره، الجزائر،  :جیاللي عبد الرحمن بن محمدال .12

1983. 
 .2008، الجزائر، للنشر ، الموفم)سنوات المخاض(الثورة الجزائریة  :دمحمحربي  .13
، 1954-1927حركة الوطنیة الجزائریة النادي الترقي ودوره في  :حواس الوناسال .14

 .، دار شطابي للطباعة والنشر2013
الجزائر واألصالة الثوریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  :خرفي صالح .15

1997. 
شعر المقاومة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  :خرفي صالح .16

1978. 
عمر ابن قدور الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري،  :خرفي صالح .17

1984، 
 ،1الطبعة مطبعة البعث، ،2، جرأعالم اإلصالح في الجزائ :دبوز محمد علي .18

 . م1978قسنطینة، 
، دار العلم للطباعة 2النهضة الجزائریة وثورتها المباركة،ج :محمد عليدبوز  .19

 .2013، 1والنشر، ط
 ،حتى االستقالل 1954في الجزائر من سنة  ضالأدب الن :بركات أنیسة درار .20

 .1984سلسلة الدراسات الكبرى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
لمؤسسة الوطنیة المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر، ا :رمضاني بوعالم .21

 .للكتاب
أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، الشركة الوطنیة كرات ذم: زبیري محمد العربيال .22

 .2000للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، الشركة الوطنیة للتوزیع، 4تاریخ الصحافة في الجزائر، ج :سیف اإلسالم زبیزال .23
2003. 

، عالم المعرفة، الجزائر، 1ج، م1900 -1830 الحركة الوطنیة: سعد اهللا أبو القاسم .24
2009. 

، دار الغرب 5ج ،1954-1830 تاریخ الجزائر الثقافي: القاسم أبو سعد اهللا .25
 .1998، اإلسالمي، بیروت

محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة االحتالل، عالم : سعد اهللا أبو القاسم .26
 .2009 المعرفة،

،، دار الغرب 3ج،1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي: القاسم أبو سعد اهللا .27
 .1998، 1اإلسالمي، بیروت، ط

مة للطباعة والنشر، برج الكیفان، الجزائر في التاریخ، دار األ :مانسعدي عث .28
 .2003الجزائر، 

مقاومات للواقع الجزائري من خالل (الجزائر منطلقات وآفاق  :سعیدني نصر الدین .29
الجزائر،  طبعة خاصة، بصائر للنشر والتوزیع،، دار ال)اریخیةقضایا ومفاهیم ت

2013. 
 .2003في اآلداب الجزائري الحدیث، الجزائر، مطبعة الكاهنة،  :سمیة محمد .30
، دار الصدیق 2قضایا تاریخیة في اإلسهام الفكري والحضاري، ج:شترة خیر الدین .31

 .2015للنشر والتوزیع، 
، مكتبة األنجلو مصریة، مصر، 1الدولة العثمانیة مفترى علیها، ج :عزیزشناوي ال .32

1974. 
 .2004 شخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصر، الجزائر، :صاري أحمد .33
 .2007، 2ط ، الموفم للنشر،1أعالم المغرب العربي، ج :الصدیق محمد صالح .34
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شخصیات فكریة وأدبیة، دار األمة للطباعة والنشر،  :الصدیق محمد صالح .35
 .2002الجزائر، 

الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  :الطمار محمد .36
 .1983الجزائر، 

، دار )م1838_1830(المقاومة الجزائریة لالستعمار الفرنسي : عسیلي بسامال .37
 .2010 النفائس، بیروت، لبنان،

م، الجزائر، دار الغرب 19و م18العالم اإلسالمي خالل القرنین  :عشراتي سلیمان .38
 .2004للنشر، 

الجزائر،المؤسسة  ،1954_1830مظاهر المقاومة الجزائریة  :الطیبمحمد  علويال .39
 .الوطنیة

، 1اإلسالمیة، نموذج مصطفى كامل، دار الشروق،ط ةالجامع: محمدعمارة  .40
 .1994بیروت، 

من بدایة القرن العشرین إلى ما (النخبة الجزائریة وقضایا عمرها  :طاهرالعمري  .41
 .2009والتوزیع، قسنطینة،  ، الوطنیة للنشر)بین الحربین العالمتین

 .2002، 1موجز في تاریخ الجزائر، دار ریحانة للنشر والتوزیع، ط:عمورة عمار .42
مطبعة  ،1تحلیلیة، جمعركة اإلسالم والصلیبیة في الجزائر، دراسة :عوض صالح .43

 .2، ط1ط دحلب،
 ،1أعالم اإلصالح اإلسالمي في الجزائر، دار الكتاب الحدیث، ط: عیساوي أحمد .44

2012. 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1850-1826(أحمد باي قسنطینة  :صالحفركوس  .45

 .2005الجزائر، 
الفرنسیین  إلى خروج الفینیقیینالمختصر في تاریخ الجزائر من عهد  :فركوس صالح .46

 .2002، دار العلوم، عنابة، )م1962-م.ق814(
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مدیریة  ،)1925- 1830(محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر : فركوس صالح .47
 .2010،النشر لجامعة قالمة

، 1932-1886عمر بن قدورة ودوره في الحركة الوطنیة الجزائیة  :قرین مولود .48
 .2013، دار الخلیلة العالمیة، 1ج

قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات  :جمالقنان  .49
 .1994المتحف الوطني للمجاهد، 

، كلوریوم، )أعالم وقضایا ومواقف(في الفكر العربي  صوت الجزائر: قنیتة عمر .50
2012. 

، الشركة الوطنیة للنشر ةالتعلیم القومي والشخصیة الوطنی: رابح تركي لعمامرة .51
 .1981الجزائر، والتوزیع، 

رائد اإلصالح والتربیة في (الشیخ عبد الحمید بن بادیس  :رة رابح تركيمعمال .52
 .2001، 5ط ،ANEP، منشورات )جزائرال
،دار المعرفة 2، ج1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر  :لونیسي رابح وأخرون .53

 .2010الجزائر، 
الحركات الفكریة في عصر النهضة في فلسطین واألردن، األصلیة  :محافظة عليال .54

 .1987للنشر والتوزیع، بیروت، 
، 3 الطبعة العرب، األهلیة للنشر والتوزیع، عند الفكریة االتجاهات: محافظة عليال .55

 .1981 بیروت،
القاهرة،  ،2معارف،الطبعة الدولة العربیة الكبرى، دار ال :محامي محمود كاملال .56

 .م1966
، 1، ج)1962 _1830(المقاومة الوطنیة في الجزائر  أدب: ض عبد المالكامرت .57

 .2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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الواحة للطباعة  دار إلصالحي عند الشیخ مبارك المیلي،الخطاب ا: مزهود سلیم .58
 .والنشر

وعي التحرري ما نماذج من الجمعیات الجزائریة ودورها في تعمیق ال :ش أحمدیمر م .59
 .2005، 4_3، جویلیة المؤرخ، العدد 1922 _1900بین 

 .المقاومة الشعبیة، دار مدني: إبراهیممیاسي  .60
، الجزائر، الوطنیة الشركة المجلد األول، المقالة الصحفیة الجزائریة،: ناصر محمد .61

1978. 
للنشر ، عالم المعرفة 1تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة، المجلد: محمدناصر  .62

 .2013محمدیة، الجزائر، ، الوالتوزیع، طبعة خاصة
/ م1979، بیروت، 2نویهض، طمعجم األعالم الجزائر، مؤسسة  :نویهض عادل .63

 .هـ1399
الهومة  ، دار)م1849-1847(زائریة نحو البالد الشام الهجرة الج: عمارهالل  .64

 .2007الجزائر، ، للطباعة والنشر والتوزیع
  المذكرات

 جامعة ،2ماجستیر رسالة واالجتماعي،ي الدین اإلصالح مظاهر: المجید عبد عدةبن  .1
 .1993_1992 ،الجزائر

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها في تطویر  :عبد الكریم صفصافالبو  .2
 .2007، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،1954_1931الحركة الوطنیة

حول موقف اإلدارة الفرنسیة من الصحافة الوطنیة الجزائریة من خالل  :بوشارب جمال .3
، مذكرة الماجستیر، معهد التاریخ، جامعة م1919-1881النصوص الرسمیة 

 .م1995- 1994الجزائر، 
والثقافة بتونس  السیاسیةأحمد توفیق المدني ودوره في الحیاة  :خلیفي عبد القادر .4

لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث  رسالة مقدمة ،1983-1899والجزائر 
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، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، بو الصفصافوالمعاصر إشراف عبد الكریم 
 .2007، 2006جامعة منتوري، قسنطینة، 

دور الجمعیات والنوادي الثقافیة في الحركة : موهوب مبروك، اصفصاف كریمة .5
ة في األدب والعلوم ذسة العلیا لألساتكرة المدر ذ، م1900_1989الوطنیة الجزائریة 
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