
  

 ٍّٟـــــذث اٌؼـــــــؼاٌٟ ٚاٌثـــــــؼ١ٍُ اٌــــــــــٚصاسج اٌر

 ّحـــــــــــلاٌ 1945ِـــــــــــــاٞ  08جاِؼح 

 وٍــــــــ١ح اٌـــــــؼٍَٛ اإلٔـــــغا١ٔح ٚاالجــــــــرّاػ١ح

 لغُ اٌرـــــــــــــــاس٠خ

 

 
 

 

 

 

 
 

 ٌفٍغط١ٕ١حٚاٌمض١ح ا ٓجّؼ١ح اٌؼٍّاء اٌّغ١ٍّٓ اٌجضائش١٠

(1931-1954 )َ 

  

 

 

 ِزوـــــــــشج ِمــــــــذِح ٌــــــــ١ًٕ شـــــــٙادج  اٌّـــــاعرش فٟ اٌراس٠خ اٌؼاَ

 

 اٌطٍثح:ئػذاد 

 أيٛشجتهخايغح ـ 

 األعرار:ئششاف                                                                               ضٕ٘ غادجي  ـ 
                                                                  انسٕاط غشتٙ-                                                                                                              

 

 

 ٕالشــــــــــح :ّــــٌـــــــــجٕح اٌ
 

 

 األعــــــــــــــــــــــــــرار  اٌشذـــــــــــــــــــــــــثح  صـــــــــــــــــــــفح اٌ اٌجاِــــــــــــــــــــؼح
 1945يا٘  08خايؼح 

 لانًح
 ٍٚ ػثذ انكشٚىلش أعرار يغاػذ/ا ــــــغاــــسئ١ـــــــــــ

 1945يا٘  08خايؼح 

 لانًح
 غشتٙ انسٕاط أعرار يغاػذ/ا ششفا ِٚمشساـــــــــِ

 

 1945يا٘  08 خايؼح

 لانًح
 تٍ شؼثاٌ عثرٙ أعرار يغاػذ/ا ِـــــــّرـــــــــــذٕا

 

 

 

 َ 2015/2016اٌغــــــــــٕح اٌجاِؼ١ح : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

                                           
 

 إلى من قال فييما تبارك اسمو وجل ثنائو
 وقل ليما قوال كريما واخفض ليما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحميما كما ربياني صغيرا) 

) 

 ئٌٟ اٌزٞ ٌطاٌّا وأد غا٠رٗ ِٕٚاٖ سؤ٠حاٌٟ ِٓ وٍٍٗ هللا تا١ٌٙثح ٚاٌٛلاس

 أتٕائٗ ٠ذممْٛ إٌجاداخ فٟ دساعرُٙ

 ٚفٟ د١اذُٙ

 جٕاذٗ." أتٟ " سدّٗ هللا ٚاعىٕٗ فغ١خ  ئٌٟ سِض اٌرضذ١ح ٚاٌؼطاء

 ئٌٟ ٠ٕثٛع اٌشدّح ٚاٌذٕاْ ،ئٌٟ اٌرٟ ٚلفد تجأثٟ ٚدػّرٕٟإلى نبع الصف اء ورمز الوف اء

 ئٌٟ ِٓ واْ دػائٙا عش ٔجادٟ

 ٟئ١ٌه ٠ا دث١ثح لٍث

 "أِٟ اٌغا١ٌح ".

 صثشٚذذًّ ِؼٟ ِشاق اٌثذثئٌٟ ِٓ 

 ًواْ ٌٗ اٌفضً اٌىث١ش فٟ ئذّاَ ٘زا اٌؼّ ئٌٟ سف١ك دستٟ ئٌٟ ِٓ شجؼٕٟ ٚعاػذٟٔ ٚ

 صٚجٟ اٌىش٠ُ "."

 ئٌٟ ٔٛس ػ١ٕٟ اتٕٟ اٌؼض٠ض دفظٗ هللا "أظ".

 ئٌٟ اػض ِٓ اٍِه فٟ اٌٛجٛد

 اٌٟ ِٓ لاعّٟٛٔ دٍٛ اٌذ١اج ِٚش٘ا

 "أدالَ"،"دٕاْ"،"د١اج"."ساتخ""ع١ّذح"،ئخٛذٟ ٚأخٛاذٟ "ساتخ"،ػثٍح"،

 

 ٚالأغٝ وراو١د اٌؼائٍح "ِذّذ اٌضاوٟ"،"غفشاْ"،"ٚجذاْ"

 ،"ٔغش٠ٓ"."جّأح"،"دػاء"،"أ٠ح"

 

إلى التي كانت أختي قبل أن تكون صديقتي .....إلى من تق اسمت معها شق اء هذا العمل وأتق اسم معها  
 "بلخامسة اميرة"  اليوم فرحتي

 .ُ ج١ّؼا ا٘ذٞ ٘زا اٌؼًّ ،ٚأعاي هللا اٌرٛف١كىئ١ٌ

- 

 

 



 

 

 

 إه   داء

 إلي من نبض قمبي في أحشائيا
 إلي من تسير الميالي من اجمنا

 في قولو: ون أوصي عمييا رسول اإللإلي م
 " أمك ثم أمك ثم أمك"

 إليك أمي الغالية أىديك ثمرة جيدي
 إلي من أعطاني حبو وحنانو من أول يوم حممني بين يديو

 إلي من كان  سندي وعضدي ودليمي في ىذه الحياة
 إلي من كان لو الفضل الكبير في مساعدتي إلتمام ىذا العمل

 ك ثمرة جيديإليك أبي العزيز أدي
 إلي شريك حياتي الذي ساندني وساعدني في كل كبيرة وصغيرة

 إلي من لم يبخل عميا بدعمو ومساندتو وتشجيعو في مواصمة مشواري الدراسي
 إليك زوجي أبو إنني أىديك ثمرة جيدي

 إلي أخواتي: فادية، عبد اليقين، وباألخص أختي الغالية اليام التي ساعدتني كثيرا في عممي
 ثمرة جيدي يدكم أعزائأى

 ألي كل أفراد أسرتي والي كل صديقاتي

 خاصة صديقتي ورفيقة دربي الدراسة
 غادة أىديك ثمرة جيدنا

 وأخيرا إلي حبيبي وصغير وكل أممي في ىذه الحياة
 إليك إبني أيوب أىديك ثمرة جيدي

 
 

 

 

 



 

 

 
    

 

 

                                                      

                                                              
ْذ تأّذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديدقال اهلل تعالى: )قال اهلل تعالى: ) ْذ تأّذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديدوا  (               (               وا 

أول وقبل كل شيء نحمد اهلل سبحانو وتعالى أن مكننا من انجاز ىذا أول وقبل كل شيء نحمد اهلل سبحانو وتعالى أن مكننا من انجاز ىذا                                           

  العمل ونسألو أن يتقبمو خالصا لوجيو الكريم.العمل ونسألو أن يتقبمو خالصا لوجيو الكريم.

ا ويسعدنا كثيرا أن نتوجو بعظيم الشكر وخالص االمتنان ا ويسعدنا كثيرا أن نتوجو بعظيم الشكر وخالص االمتنان اعترافا لذوي الفضل بفضميم ،يسرناعترافا لذوي الفضل بفضميم ،يسرن

ألستاذنا الفاضل "األستاذ الحواس الغربي "عمى تكرمو باإلشراف عمى ىذا البحث وجيده ألستاذنا الفاضل "األستاذ الحواس الغربي "عمى تكرمو باإلشراف عمى ىذا البحث وجيده 

ونصائحو وتوجياتو القيمة حتى يكون العمل في أحسن صورة ممكنة وجزاه اهلل  عنا كل الخير ونصائحو وتوجياتو القيمة حتى يكون العمل في أحسن صورة ممكنة وجزاه اهلل  عنا كل الخير 

..  

رة وأساتذة قسم التاريخ واآلثار لكمية العموم اإلنسانية رة وأساتذة قسم التاريخ واآلثار لكمية العموم اإلنسانية كما نتوجو بالشكر والتقدير واالحترام إلداكما نتوجو بالشكر والتقدير واالحترام إلدا
م بقالمة عمى كل المساعدات التي قدموىا لنام بقالمة عمى كل المساعدات التي قدموىا لنا54915491ماي ماي 88واالجتماعية بجامعة واالجتماعية بجامعة    

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخرصاسا

 

 ىٍّح    اٌ
 

 

َ 

 

 يٛالد٘

 

 ذش
 

 

 ذشخًح

 

 ص
 

 انصفسح

 

 د خ
 

 دٌٔ ذاسٚخ

 

 د ب
 

 دٌٔ تهذ

 
 

 ط
 

 انطثؼح

 

 ج

 

 اندضء

 

 

 يح

 

 انًدهذ



جذٚي - اٌّخرصشاخ:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خًؼٛح انؼهًاء انًغهًٍٛ  ج  ع و ج

  ٍاندضائشٚٛ



 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 مقدم        ة

 

   إلى تحطيـ كؿ مقكمات الشخصية سعى المخطط الفرنسي منذ احتالؿ الجزائر      
محاربة الديف اإلسالمي كتعاليمو مف جية كمحاربة  ك تشكيو القيـ التاريخية ،عف طريؽ نيةلكطا

  ظيرت الحركة اإلصالحية التي تبناىا مجمكعة مف المصمحيفمف جية أخرل ، كقد  المغة العربية
، كفي القرف العشريف كخاصة   مع مطمع الثالثينيات     كمع اكتماؿ ليذه األكضاعنتيجة  
الحركة اإلصالحية كمنظمة كطنية كاضحة المعالـ السياسي لدل الجزائرييف تجسدت  النضج

كالمقاصد كذلؾ بتشكيؿ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، التي حممت عمى عاتقيا لكاء 
كتجمى ذلؾ في إىتمامات جمعية العمماء  اإلصالح كقد نما ىدا النضج السياسي كتبمكر ،

 بالقضية الفمسطينية .  المسمميف الجزائرييف  
فقد ظمت المأساة الفمسطينية كمنذ جذكرىا األكلى أم  منذ تبني بريطانيا سياسة إيجاد كياف    

صييكني في فمسطيف إلي أف تكجت سياستيا ىذه بكعد بمفكر الذم أطمقو كزير خارجيتيا آرثر 
محط   اىتماـ مختمؼ جيمس بمفكر ،حيث ساىـ ىذا الكعد في تككيف دكلة صييكنية في فمسطيف 

الفعاليات السياسية كالدينية ك الثقافية عمى امتداد الكطف العربي كلكطننا الجزائر كنخبتو المثقفة 
آنذاؾ نصيب مف االىتماـ بالقضية كتداعياتيا،حيث أخذت جمعية العمماء المسمميف عمى عاتقيا 

عالميا كماديا منذ فضح المخططات الصييكنية في فمسطيف كدعـ نضاؿ الفمسطينييف معن كيا كا 
 .1956تأسيسيا كحتى تجميدىا سنة

كمف ىنا جاءت أىمية ىذا المكضكع كالذم يندرج تحت عنكاف جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف 
 (.1954-1931كالقضية الفمسطينية )

 كمف أسباب اختيارنا ليذا المكضكع ما يمي:    
المشرؽ عمكما كقضاياه الخاصة كعمى رأسيا  إبراز مدل اىتماـ الجزائرييف بإخكانيـ في -

لما تحتمو فمسطيف كمقدساتو مف مكانة عظيمة في قمكب  ا، نضر القضية الفمسطينية خصكصا
 الجزائرييف 

 إما عف إشكالية المكضكع فتدكر حكؿ :
* التيار اإلصالحي في الحركة الكطنية ممثال في جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، كمدل  

(، كأشكاؿ ىذا 1954-1931اميا بالقضية الفمسطينية كتطكراتيا في الفترة الممتدة بيف )اىتم
 االىتماـ كتجمياتو   



 مقدم        ة

 
 كؿ ذالؾ كاف كفؽ خطة قسمناىا إلى ثالثة فصكؿ:                                             

 كاىـ أعماليا. *الفصؿ األكؿ:نشأة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف
 *الفصؿ الثاني:الحركة الصييكنية كبركز القضية الفمسطينية.                                              

 الفصؿ الثالث:دكر جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف في الدفاع عف القضية الفمسطينية.*
جزائرييف كابرز شخصياتيا كاىـ أىدافيا فتناكلنا في فصمنا األكؿ تأسيس جمعية العمماء المسمميف ال

.كفي الفصؿ الثاني تناكلنا بكادر ظيكر الحركة الصييكنية كاألطماع الصييكنية في فمسطيف 
ابتداء مف اتفاقية سايكس بيكك ككعد بمفكر الذم ميد الطريؽ إلنشاء الدكلة الييكدية كصكال إلي 

اح الفمسطيني ضد الصياينة أما الفصؿ الثالث قرار االنتداب كلقد عرجنا إلي ذكر أىـ مراحؿ الكف
كاألخير فقد ارتأينا أف نتكجو فيو إلي مكاقؼ الجمعية مف القضية الفمسطينية بداية مف مكقفيا مف 

 ـ. 1954قرار التقسيـ كقياـ الكياف الصييكني كمكاصمة اىتماميا بالقضية إلي غاية 
ىـ النتائج التي تكصمنا إلييا في مختمؼ جكانب كفي األخير ختمنا بحثنا بخاتمة ذكرنا فييا أ    

 الدراسة كما اعتمدنا في بحثنا ىذا جممة مف المالحؽ .
 ككاف إعتمادنا في ذالؾ عمى مجمكعة مف المصادر نذكر منيا:

محمد عزة دركزة: القضية الفمسطينية في مختمؼ مراحميا،حكؿ القضية الفمسطينية مختارات  -
 قكمية.

 اىيمي: سجؿ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف.محمد البشير اإلبر -
إضافة إلى مجالت كجرائد الجمعية كالشياب كالبصائر كنحكىا مف الجرائد اإلصالحية     

 المتعاطفة مع جمعية العمماء.    
التخمك أم دراسة مف الصعكبات كلعؿ  أىميا يتعمؽ بكثرة المصادر كالمراجع التي كتبت عف     

بطريقة مفصمة لألحداث ما جعؿ األمر صعب في تحكـ باألحداث  إضافة إلي أف نكبة فمسطيف 
المادة العممية المتعمقة بدراسة اىتماـ الجمعية بالقضية معضميا  كاف متناثرا بيف طيات مجالت 
الجمعية، كفي األخير نسأؿ اهلل تعالى أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـ إنو كلي ذالؾ 

 .  كالقادر عميو
                  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل األول:                    نشأة جمعية علماء المسلمين و أهم أعمالها      
 : : تأسيس جمعية عمماء المسممين وأىم أعمالياالمبحث األول

 :المطمب األول :ميالد و تأسيس جمعية عمماء المسممين
قبؿ دراسة ميالد جمعية عمماء المسمميف، نتطرؽ أكال إلي دراسة الظركؼ التي كانت سببا       

 1يقظة في جميع مجاالت الحياة. ـ1931_1919في نشأتيا حيث شيدت الفترة الممتدة ما بيف 
خاصة مف الناحية الدينية حيث ظير نشاط إسالمي مكثؼ ظير مف خالؿ تأسيس المساجد 

قرآنية رغـ كؿ المعيقات  السياسية كاف ىناؾ شعكر خاص نحك الديف اإلسالمي ك كالمدارس ال
مقكماتو مف لغة كديف ككطف، ككؿ ىذه التطكرات قد جعمت خمؽ الجمعية أمرا ضركريا حسب رأم 

   2العمماء.
كاف ابف كذلؾ عندما  ـ1913فالبنية األكلي لتأسيس جمعية عمماء المسمميف كانت سنة      

كطمبة ثالث أشير التي الزما فييا  محمد البشير اإلبراىيميفي المدينة المنكرة مع الشيخ ديس  اب
بعضيما قضياىا في دراسة أكضاع كطنيما الذم تردم أماـ الكطأة  االستعمارية كدرسا كيفية 

كقد أثرت صداقتيما فيما بعد مف الجيكد اإلصالحية لجمعية عمماء  كبتوكطنيما مف ك إخراج
 .3الجزائرييف فقد خططا مع بعض مف أجؿ إخراج االستعمار الفرنسي مف حيز الكجكد  المسمميف

ك قبؿ أف نتطرؽ إلي كيفية التأسيس الجمعية يجب أف نتعرؼ أكال عف مفيكميا، إذا ما ىي     
 جمعية عمماء المسمميف؟.

ريخ الجزائر، فقد تعتبر جمعية عمماء المسمميف حركة سياسية ذات قاعدة شعبية ال مثيؿ ليا في تا
اتجيت منذ البداية إلي غرس بذكر الركح الكطنية في نفكس الشباب الجزائرم كتعميميـ بمغة أبائيـ 
ك أجدادىـ كتعريفيـ التراث العربي اإلسالمي حتي تككف فييـ عزيمة قكية في مكاجية االستعمار 

مماء المسمميف ىي الفرنسي الذم ييدؼ إلي محك شخصيتيـ . ك منو يمف القكؿ أف جمعية ع

                                                 
1
 ص108. -  َصش اندهٕٚهٙ: جّؼ١ح ػٍّاء اٌّغ١ٍّٓ ت١ٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌغ١اعح ، اٌّجٍح اٌراس٠خ١ح49 -50، ذَٕظ، خٕا1988ٌ ،

،  م1992، 4، دار الغرب اإلسالمً ،  بٌروت ، ط2، ج5491-5411الحركة الوطنٌة الجزائرٌة أبو قاسم سعد هللا:  -2

 .413ص
 .40،ص م1999، 1دار الشروق ، القاهرة ،ط ابن بادٌس فارس اإلصالح و التنوٌر،محمد بهً الدٌن سالم :  -3



حركة سياسية ذات رسالة ثقافية كعممية كاجتماعية تيدؼ إلي حماية التراث الكطني مف الذكباف 
 4.في الحضارة األكربية

الفصل األول:                    نشأة جمعية علماء المسلمين و أهم أعمالها      
ا بعد محاكلة تأسيس جمعية كيمكف إرجاع تأسيس جمعية عمماء المسمميف الجزائرييف إلي م 

، كبعدما انطمؽ عمؿ الركاد في الميداف ك في مناطؽ مختمة مف ـ1924اإلخاء العممي سنة 
ليميد األرضية المناسبة كالشركط الضركرية لتأسيس جمعية عمماء المسمميف  ـ1928الكطف سنة 

معية بعد إف ، تضمنت دعكة عامة لتأسيس الجـ1931طالجزائرييف طمعت الشياب في عدد شبا
رأم اإلماماف كما كرد في قكؿ اإلماـ محمد البشير اإلبراىيمي : "... الذم نستطيع إف نعمف بيو 

 .تأسيس الجمعية ، ك المدد مف أخكاننا لنا كانكا بالشرؽ العربي، مياجريف أك طالب عمـ"
االقتراح حسف ىذ" إننا نرغب مف كؿ مف يستكما قاؿ اإلماـ عبد الحميد ابف باديس كذالؾ:       

كيمبي الدعكة مف أىؿ العمـ أك محبي اإلصالح أف يكاتبنا مبينا رأيو كيرسؿ بيو إلينا عمي عنكاف 
 5الجريدة حتي لذا ما رأينا استحسانا كقبكال كافيا شرعنا في التأسيس كاهلل كلي التكفيؽ".

كىك مف الذيف لبكا كقد تـ نشر في جريدة الشياب األسبكعية مف طرؼ المكلكد الحافظي       
ديني  اقتراح تأسيس  حزبيدعكة اإلماـ عبد الحميد ابف باديس فكتب مقاال كاف تحت عنكاف "

 6فصؿ الحديث فيو  كختمو ببعض البنكد التي رأم أف تقاـ عمييا ىذه الييئة.ف،  إصالحي "
إلي تأسيس   ، كطمب منو أف يقـك بالدعكة عبابسةكقد دعا اإلماـ ابف باديس الشيخ محمد     

جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف بالعاصمة ، ككمفو باختيار جماعة لتثير شككؾ السمطات 
االستعمارية الفرنسية  ، أك مخاكؼ أصحاب الزكايا ، كتتكلي ىذه الجماعة تكجيو الدعكة إلي 
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لغاية المرجكة ، ا العمماء لتأسيس الجمعية بنادم الترقي حتي يتـ االجتماع في سالـ كىدكء كتحقيؽ
و كقد أفضي اإلماـ عبد الحميد إلي محمد خير سة في ذلؾ اليـك كنفذ ما كمؼ ببابفانطمؽ محمد ع

الديف ك المبارؾ المبمي المذاف كانا حاضريف ، بأنو لف يمبي دعكة االجتماع في يكمو األكؿ حتي 
 .يقرر المجتمعكف استدعاءه بصفة رسمية لمحضكر  إلي االجتماع العاـ 

  

الفصل األول:                    نشأة جمعية علماء المسلمين و أهم أعمالها     
 

فيككف مدعكا ال داعيا. كبذلؾ يتجنب ردكد فعؿ السمطة الفرنسية في البالد ، كأصحاب الزكايا 
 7الذيف يؤكلكف أعماؿ ابف باديس,

المكافؽ  ق1349جة في صباح يـك الثالثاء الساعة الثامنة السابع عشر مف ذم الح      
اجتمع بنادم الترقي بعاصمة الجزائر اثناف كسبعكف مف عمماء القطر  ـ1931لمخامس مف مايك

الجزائرم ك طمبة العمـ ، فيو إجابة لدعكة لجنة تأسيسية مف جماعة مف فضالء العاصمة عميدىا 
 . "، كبدئكا في قكانينيا عمر إسماعيلالسيد " 

ء المسمميف الجزائرييف إلي الكجكد بنادم الترقي الذم أسس سنة كىكذا أبرزت جمعية عمما     
الذم كانت تعقد فييا اجتماعاتيا. كقد تكلي رؤسائيا منذ البداية الشيخ عبد الحميد ابف  ـ1926

باديس الذم انتخبو زمالؤه رسميا رئيسا لمجمعية في غيابو كتكلي نيابتو في الرئاسة الشيخ محمد 
 8ذم استمر بشغؿ ىذا المنصب إلي أف تكفي الشيخ عبد الحميد ابف باديس.البشير اإلبراىيمي ال

كقد سارع االستعمار الفرنسي باالعتراؼ ككافؽ عمي قانكنيا األساسي بعد خمسة عشرة يكـ     
أعضاء  مف تقديمو كيعكد السبب في ذالؾ إلي المركنة في جمع الكممة كتكحيد الصفكؼ بيف 

لمكاطنكف الجزائريكف بعد االحتفاؿ المؤكم لالحتالؿ الفرنسي فيي تمثؿ الجمعية كقد استبشر بيا ا
 9سطعت األمؿ بعد ظالـ يائس.

كقد كاف سبب تأسيس مقر الجمعية  في العاصمة رغـ أف رئيسيا في قسنطينة  كمعظـ     
 أعضائيا مف الشرؽ ، ىك أف مقر السمطة اإلدارية  كنادم الترقي الذم كلدت فيو الجمعية كانا
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بالعاصمة ، كلقد تقاسما المسؤكلكف الكبار في الجمعية  العمؿ في المراكز الجزائرية الحيكية 
ككزعكا العمؿ فيما بينيـ ، بحيث يتكلي اإلماـ ابف باديس العمؿ في قسنطينة كعمالتيا ،كيتكلي 

ىراف الطيب العقبى نائب األميف العاـ لمجمعية العمؿ بالعصمة كعمالتيا ، كاإلبراىيمي في ك 
 .10كعمالتيا 

 
الفصل األول:                    نشأة جمعية علماء المسلمين و أهم أعمالها      

 المطمب الثاني: القانون و النظام الداخمي لمجمعية:
مف ذم الحجة  17عقدت جمعية عمماء  المسمميف جمستيا التمييدية يـك الثالثاء         

مرئاسة المؤقتة أبك الساعة الثامنة صباحا كعيف ل ـ1931مايك  5ىجرية المكافؽ ؿ  ق1349
، كلمكتابة كضع القانكف األساسي محمد األميف العمكدم ، كقد كقبؿ إف تنفض يعمي الزكاكم

الجمسة الصباحية  عمي الساعة الحادية عشر كانت الجمعية العمكمية قد أقرت القانكف األساسي: 
قراره فينا يتبادر إلي الذىف عدة تساؤالت: ىؿ كا ف بإمكاف كضع القانكف األساسي كمناقشتو كا 

خالؿ الجمسة جمسة ال تزيد عف ثالثة ساعات؟ كىؿ كاف القانكف األساسي  معدا كمعركفا لدم 
 11الجميع أك معظميـ مما سيؿ األمر؟

الحقيقة أف القانكف األساسي كاف معدا مف قبؿ، ىذا ما أكضحو اإلبراىيمي بقكلو: "...         
ا ليا قانكنا أساسيا مف كضعي أذرتو عمي قكاعد مف العمـ كالديف ال تثير شؾ كال كأحضرن

  12تخكيؼ..."
لقد تكالت االجتماعات التأسيسية ألربعة أياـ ثـ كاف مف نتائج اختيار المجمس اإلدارم          

 13األكؿ كالتالي:
 رئيس الجمعية. عبد الحميد ابف باديس -
 نائبو.       البشير اإلبراىيمي     -
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 .78، ص  م2011،
 .79ص  ،نفسه    -2
، 13العدد     لسان حال جمعٌة العلماء  المسلمٌن الجزائرٌٌن، البصائرمجموعة جرائده  ،االجتماع اإلداريمد خٌر الدٌن: مح -3

 .5،ص م1937 ىالسنة األول
 .79ص  ،مازن صالح حامد مطبقانً: المرجع السابق -4

 



 أميف الماؿ المبارؾ الميمي              -
 نائبو. أبك اليقظاف                 -
 كاتب عاـ. العربي التبسي              -
 نائبو. محمد بف منصكر          -

 مراقب عاـ محمد خير الديف          
 14المستشارين:    

اء المسلمين و أهم أعمالهاالفصل األول:                    نشأة جمعية علم      
 عمي كالخيار -
 المكلكد الجافضي -
 مكالم ابف الشريؼ -
 الطيب المياجرم -
 السعيد البحرم -
 حسف الطرابمسي -
 عبد القادر القاسمي -
 اليراتني الفضيؿ محمد -
لقد نمت صياغة القانكف األساسي لجمعية عمماء المسمميف مف الشيخ محمد البشير         

المجمس اإلدارم فصيغ في مائة كسبع ك أربعيف مادة كحرص فيو أف يبعد اإلبراىيمي بتكميؼ مف 
عد إجراء تعديالت بسيطة عميو ، بة ثـ تاله عمي المجمس الذم أقره مكاده عف أية شبية سياسي

كعرضو بعدىا عمي الجمعية العامة ، فصادقت عميو باالجتماع ، كقررت ترجمتو إلي المغة 
 15لمحككمة. ليقدـ الفرنسية

كقد تمحكر القانكف األساسي لمجمعية حكؿ أربعة كعشركف فصال تناكؿ فيو التسمية        
 16كطبيعة الجمعية كىياكميا كأعضائيا كطرؽ تسيرىا ك تمكيميا.

 كقد قسميا الشيخ محمد خير الديف إلي خمسة أقساـ كؿ قسـ يتضمف فصكؿ نذكر منيا مايمي:
 القسم األول: الجمعية. .1

                                                 

 
 1982،  1طدار الشهاب، لبنان  ،  5491-5459جهاد ابن بادٌس ضد االستعمار الفرنسً فً الجزائرعبد الرشٌد زروقة: -15

 29.،صم
 .75،ص م1982، دار المعرفة،د م ،ذ ط ،1ج،5484-5891تارٌخ الجزائر المعاصربشٌر بالح وآخرون: -16



 الفصل األول:
تأسست في عاصمة الجزائر جمعية إرشادية تيذيبية تحت اسـ جمعية العمماء المسمميف        

 مدينة الجزائر. 9الجزائرييف مركزىا االجتماعي بنادم الترقي ببطحاء الحككمة عدد 
يقكؿ الشيخ اإلبراىيمي في المادة األكلي:"االسـ الرسمي القانكني لمجمعية: جمعية عمماء       

 17جزائرييف كيجب أف تدعي في الخطابات العامة ك الخاصة..."المسمميف ال
الفصل األول:                    نشأة جمعية علماء المسلمين و أهم أعمالها      

ىذه الجمعية مؤسسة حسب نظاـ كقكاعد الجمعيات المبنية بالقانكف الفرنسي   الفصل الثاني:
 ـ. 1901المؤرخ بغرة 

ال يجكز ليذه الجمعية في أم حاؿ مف األحكاؿ أف تخكض في المسائؿ جاء فيو " الفصل الثالث:
 السياسية.

 
 غايات الجمعية. القسم الثاني: .2
 القصد مف الجمعية ىك محاربة اآلفات االجتماعية.الفصل الرابع: -
:تتذرع الجمعية لمكصكؿ إلي غاياتيا بكؿ ما تراه صالحا نافعا ليا غير الفصل الخامس -

 18.عمكؿ بيا ...مخالؼ لمقكانيف الم
لمجمعية أف تؤسس شعبيا في القطر كاف تفتح مكاتب كنكادم حرة لمتعميـ  الفصل السادس: -

 االبتدائي.
 القسم الثالث: تحديد أعضاء الجمعية. .3
 أعضاء الجمعية عمي ثالث، مؤيدكف، كعاممكف كمساعدكف. الفصل السابع: -
 يف فقط.يتألؼ المجمس اإلدارم مف األعضاء العاممالفصل الثامن:  -
األعضاء العاممكف فقط ىـ الذيف ينتخبكف كؿ سنة أعضاء المجمس الفصل التاسع: -

 اإلدارم.
الجمعية تنشئ بمركزىا بالجزائر مكتبا يككف عمي رأسيا مدير يككف مكمؼ الفصل العاشر: -

 بإدارة شؤكنيا ك مصالحيا.
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 .74، ص م1997، 1اإلسالمً، ط
 .123محمد خٌر الدٌن: المصدر السابق، ص -18



 القسم الرابع: مالية الجمعية. .4
ؼ مف معمـك اشتراكات األعضاء بكافة أنكاعيـ مالية الجمعية تتألالفصل الرابع عشر: -

 العاممة بالجمعية,
 مبمغ االشتراكات ك اإلعانات يقبضو أميف الماؿ كيسمـ فيو كصال. الفصل السادس عشر:

 : ماؿ الجمعية يكضع باسميا في أحد البنكؾ المحمية؟الفصل السابع عشر -
ا كيكجو لمكصكؿ إلي : يصرؼ ماؿ الجمعية فيما تقتضيو مصمحتيالفصل التاسع عشر -

 19غاياتيا.
الفصل األول:                    نشأة جمعية علماء المسلمين و أهم أعمالها      

 :1954المطمب الثالث: دور جمعية العمماء الجزائريين في الثورة الجزائرية
ما لما كاف العمماء ىـ ركاد الفكر العربي اإلسالمي في الجزائر في العصر الحديث، كل       

كانت الجبية التحريرية قد اعتنقت ىذه الفكرة بدليؿ مخاطبة الجبية لمدكؿ العربية اإلسالمية ، 
لمحصكؿ عمي تأيدىـ لقضية االستقالؿ الجزائرم ، فإنيـ قبمكا العمماء كأعضاء في الجبية كقد 

 20كضع العمماء أنفسيـ تحت تصرؼ الجبية،أثناء اندالع الثكرة.
: " ...أنو ابتداء مف بداية الثكرة اجتمعت لجنة تحرير لديف في مذكرتومحمد خير اكيقكؿ      

عبد  -أحمد تكفيؽ المدني –الشيخ أحمد سحنكف -البصائر المككنة مف: األستاذ حمزة كبكككشة 
باعزيز بف عمر، كذالؾ في غياب رئيسيا الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي،  –المطيؼ سمطاني 

 21يف ، كاتفؽ الجميع أف يتكلي األستاذ أحمد تكفيؽ المدني مايمي:كحضكر الشيخ محمد خير الد
 تحرير افتتاحية. -
 تحرير مقاؿ تغطية أحداث الثكرة. -
 تحرير مكضكع السياسة العالمية. -

جدر بنا ذكر المكاقؼ المختمفة التي تعرضت ليا جمعية عمماء المسمميف فكاف يإال أنو      
جو قادة الخارج عمي رأسيـ الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي مكقؼ الجمعية منقسما إلي قسميف : تك 

فالثكرة التحريرية في فكر اإلبراىيمي مرحمة ممكف فال تكاد تخمكا في  22الذم أعمف مباركة الثكرة،
                                                 

 .125-124ص ص ،  نفسه -19
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 .157،ص  م1990
 .52، المرجع السابق ، ص لثالثج ع م ج التارٌخٌة  ورؤسائها اتركً رابح عمامرة:  -21
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 .294صناٌل، الجزائر ، د ط ، دس، 



أما بالنسبة لمجمعية  23.إليياعف الحديث عف فمسفة الثكرة ك الدعكة  1956-1954كتاباتو فترة 
قسميف : األكؿ معتدؿ قريب مف مكقؼ اإلصالح بزعامة الشيخ خير في الداخؿ فقد انقسمت إلي 

الديف، كالثاني ثكرم مؤيد لمثكرة التحريرية بزعامة العربي التبسي، أما المكقؼ الغير رسمي فيؤشر 
إلي التحاؽ الكثير مف قادة الجمعية كقاعدتيا مبكرا بصفكؼ الثكرة ، إيمانا منيـ بكاجب الجياد 

 24ف مف االحتالؿ.كضركرة تخميص الكط
 

الفصل األول:                    نشأة جمعية علماء المسلمين و أهم أعمالها      
كانت الجبية التحريرية بحاجة إلي غطاء سياسي يؤكد مصداقية الثكرة فكر قادتيا في كيفية 

ثكرة ك استقطاب كؿ التيارات الفاعمة في الساحة الجزائرية، مف سياسييف ك إصالحييف لمؤازرة ال
 25تأسيس خاليا لجبية التحرير الكطني لتقكـ بدكر الدعاية كالتنظيـ في األكساط الشعبية .

كبعد ىذا االتصاؿ انخرطت عناصر ميمة في دعـ الثكرة ، في مجاؿ االتصاؿ ، جمع       
األمكاؿ ، األدكية ، المباس كالمساعدات األخرل دكف التخمي عف كضيفتيا األصمية في ىياكؿ 

لرمضاف عباف ليككف  26إبراىيم مزىوديمعية ، كالدليؿ عمي ذلؾ تقديـ العربي التبسي تمميذه الج
 في خدمة الثكرة كىذا األخير ربط الصمة مع قيادة شماؿ قسنطينة.

كلقد استغمت جمعية عمماء المسمميف مساجدىا كنكادييا كصحفيا كمدارسيا في الجانب       
   27ة لالنضماـ إلييا بطرؽ غير مباشرة حتى ال يككف مشككؾ فييا.الدعائي لمتعرؼ بالثكرة ك الدعك 

إذف فالجمعية اعتبارىا حركة نيضكية، دينية، ثقافية ك اجتماعية، لـ يمنعيا ذلؾ بأف تككف      
 28حركة قكمية جزائرية طالبت بالمحافظة عمي الطابع العربي اإلسالمي كاالستقاللي لمجزائر.
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جنة التعلٌم العربً الحر ،ثم مفتشا لمدارس جمعٌة العلماء ، قرر التحاق بجٌش التحرٌر بمدارس جمعٌة العلماء، أصبح عضو ل

، وأصبح نائبا لزٌغود ٌوسف ، ومثل منطقة الشمال القسنطٌنً فً مؤتمر الصومام عٌن عضوا بالمجلس الوطنً 1956بداٌة 

خرج إلً  1957ـوضاع الوالٌة األولً، فً عام  للثوري التحرٌرٌة ، ورقً إلً درجة كوموندو) رائد(، وقد كلف بمهمة إصالح

تونس لجلب السالح ، فاستقر المقام به هناك، لٌتولً اإلشراف علً جرٌدة المجاهد باللغة العربٌة ، وعندما تأسست الحكومة 

بله مع الشٌخ  المؤقتة ،أصبح كاتبا للحكومة  ، وعند االستقالل عٌن بالمجلس الشعبً الوطنً األول ، وقد احتج ضد سٌاسة بن

، فنفاه إلً الصحراء ، وبعد اإلطاحة به عرض علٌه  بومدٌن العمل معه ، فعٌنه سفٌرا للجزائر  1964اإلبراهٌمً أثر بٌان 

 بمصر، لكنه تخلً عن المنصب لٌستقر فً بٌته.
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 :يات جمعية العمماء المسممينالمبحث الثاني: أبرز شخص
 م: 1941-1889المطمب األول :نبذة تاريخية عن الشيخ عبد الحميد ابن باديس 

، كلد الشيخ عبد  ق 1307ربيع الثاني  11افؽ لي ـ المك 1889في الخامس مف دسمبر       
سرة ، كينحدر إلي أسرة المعز ابف باديس الصنياجي مؤسس األ29الحميد ابف باديس بقسنطينة 

الزعامة  باديس  الصنياجية التي خمفت الفاطمييف عمي عرش القيركاف، كقد كاف كصكؿ ابف 
الدنية لألمة الجزائرية بفضؿ أمجاد أسرتو التاريخية مف ناحية كالديو التي برزت فييـ بعض 

،  الزعامات السياسية ، كقد لعبت  األسرية دكرا كبيرا في تككيف شخصيتو كبمكغيا مرتبة الزعامة  
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فكالده محمد بف مصطفي بف الشيخ المكي كاف عضكا في المجمس كالية قسنطينة،  باإلضافة إلي 
تكارثو إلي تكطيد صالتو بأصحاب النفكذ بعمالة قسنطينة ، كما تحمي كالده بحب الكطف ك الغيرة 

إلسالـ ، كحب العمـ كقد غرس ىذه المبادئ في ابنو عبد الحميد، حيث أرسمو إلي تعميـ عمي ا
العمـك بجامع سيدم محمد القراف الكريـ عمي يد الشيخ محمد بف الماداسي، كمبادئ بف النجار 

صؿ دراستو بجامع الزيتكنة بتكنس ، كاشتغؿ بمينة التعميـ الحر في قسنطينة ا، ثـ ك  30بقسنطينة
، ركز جيكده في تربية األطفاؿ ك الشباب ، العمـك الدينية  ـ1913كدتو مف البقاع المقدسة بعد ع

مف حديث كتفسير كلغة عربية ككبادئ التاريخ كالحساب ، كبعد عشر سنكات مف التدريس أثمرت 
جيكده في تككيف شباب متشبع بقيـ الحضارة اإلسالمية كىذا ما ساعده عمي نشر دعكتو 

31اإلصالحية.  
كقد تكممت مجيدات الشيخ عبد الحميد ابف باديس بإنشاء جمعية العمماء المسمميف في        

اإلسالم ديننا ، ، كاختير ليككف رئيسا ليا ، كقد أطمؽ عمي الجمعية شعار:" ـ1931الجزائر سنة 
التي تؤكد  "، كمنذ اليكـ األكؿ لمجمعية قاـ بتأسيس الميمة التاريخيةالعروبة لغتنا ، الجزائر وطننا

إسالمية الجزائر كقاـ ابف باديس كالعمماء كتالميذىـ بالتصدم لدعاة الفرنسية، كاستطمعكا أف 
يفسدكا تدبير المستعمر في الكقيعة بيف العرب كالبربر، كما كاف مكقؼ ابف باديس مف الحرب 

ث قاؿ الشيخ العالمية الثانية مف أجؿ المكاقؼ، فقد رفض مع رؤساء الجمعية تأيده لفرنسا، حي
 ، كأمعنت في أىانتناـ تقـ لف كزنا كلـ تعترؼ لنا بحؽكمماتو التاريخية:" كيؼ نككف مع فرنسا ،  ل
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، ككيؼ تجدنا ساعة الخطر أعكانا ك أنصارا، يجب أف نسكت عنيا إطالقا كأف ال نقكؿ كاحتقارنا
32".ليا كممة  

انجاز المعيد الباديسي الذم ىك  عماؿ التي باشر بيا عبد الحميد ابف باديساألكمف أىـ     
مفخرة األمة الجزائرية كغرة أعماؿ جمعية عمماء المسمميف، حيث قاـ بشراء دار عظيمة لتسكيف 
صالحيا، كىذا العيد يؤكم سابع مائة تمميذ  تالميذه ، كفتح اكتتاب باثني عشرة مميكنا لتقييميا كا 

صبحكا قادة لمحركة اإلصالحية كمسيرم مف أبناء األمة ،ككاف دكر ىذا المعيد ىيأتيـ لكي ي  
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لنيضتيا في جميع المياديف الحيكية، قد تخرج مف ىذا المعيد البعثات العممية كالصناعية ، كمف 

 33صفكفو يتخرج الكعاظ المرشدكف كالخطباء كالكتاب كالمعممكف.
الكفاح المسمح عالنية  إليف ابف باديس تميز بميزة رئيسية سبؽ بيا غيره كىي الدعكة أكما     

في ىذا النشيد إذ يقكؿ ،" كأضؽ نفكس الظالميف السف يمزج باليرب ...كقمع جذكر الخائنيف فربما 
طريؽ  فينا الشيخ عبد الحميد بداللة خفية يدعك لمقضاء عمي االستعمار عف 34حف الخشب..."،

اإلرىاب مستدال بذلؾ بقكلو تعالي)) كأعد ليـ ما استطعتـ مف قكة كرباط الخيؿ ترىبكف بو عدك اهلل 
 35ك عدككـ ((.

فالشيخ عبد الحميد ابف باديس دعا إلي محاربة االستعمار الفرنسي بالطريقة اإلرىابية ألنيـ      
  36تكف تكافؤ مع قكات العدك. اعندكا عمينا ك كسمبكنا أرضنا ، كأف القكات الجزائرية لـ

بعد أف أثمرت دعكة ابف باديس في الجزائر كالمغرب العربي ، ك أتت أكميا  ك زكت ك أينعت 
كحكلت كجو التاريخ الجزائرم بتعالمو المنيرة ،  يمكت ميتة األبطاؿ المجاىديف المصمحيف بيف 

خمكد التعاليـ الصالحة في  ـ ،كذكراه باقية خالدة بقاء ك 1940أفريؿ  16كتبو كتالمذة في 
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المجتمع الصالح كقد كتب عمي قبره: " اهلل أكبر ىنا يرقد العالمة الجميؿ اإلماـ الشيخ عبد الحميد 
 08 عبد الحميد ابف باديس باعث النيضة العربية في الجزائر كزعيميا المقداـ، تكفي يـك الثالثاء

 37رحمو اهلل" ـ1940أفريؿ  16المكافؽ  ق 1359افريؿ 16ربيع االكؿ
 ككذلؾ األبيات الشعرية التالية:       

 ىؿ أنت بالضيؼ العزيز خبير يػا قبػر طبت ك طػاب فيػؾ عبير  -
 حمػاؾ يصيػر إليعبد الحميد  ىذا ابف باديس اإلماـ المرتضي  -
 صبت بػأطػراؼ البػالد كبػيػػر العػالػػـ الفػذ الػػذم لعػػمػػكمػػو   -
 بالشعب  فيػيػا بالحيػػاة بصيػر سباتيا بعث الجزائر بعد طػكؿ  -
 خيػر لػكػػؿ المسمميػػف كخيػر كقضي بيا خمسيف عاما كميػا  -
 كاليػو مػف بيػف الػرجػاؿ تشير كمضػي إليػؾ تحضنػو ببنائيػا -
 كلعػؿ نزلػؾ الجنػػة حػريػػر عبد الحميػد لعػؿ ذكػرؾ خػالػد -
عػقػػكؿ منيػػركلعػؿ ريػؾ لم كلعػؿ غػرسؾ لمقػرائػح مثمػر -  
 كأسف لو بيف الضمكع سديد ال ينقضػي حػزف عميػؾ مجرد -

ككذلؾ اآلية الكريمة لقكلو تعالي: ))مف المؤمنيف رجاؿ صدقكا ما عاىدكا اهلل عميو، منيـ        
 38مف قضي نحبو، كمنيـ مف ينتظركا كما بدلكا تبديال ((.

 :1961-1889اإلبراىيمي: المطمب الثاني : نبذة تاريخية عن اإلمام  البشير
ىك مجمد البشير بف محمد السعدم بف عمر ابف السعدم بف عبد اهلل بف عمر اإلماـ       

يكنيك  10ىجرية المكافؽ  1306شكاؿ  13األديب السمفي، كلد بسطيؼ شرؽ مدينة الجزائر في 
 ، 39ـ 1889

لخميس عند طمكع الشمس، في يقكؿ اإلبراىيمي: " أنا محمد البشير اإلبراىيمي كلدت يـك ا     
الثالث عشر مف شير شكاؿ سنة ستة كثالثة مائة كألؼ ىجريا المكافؽ لمرابع مف يكنيك سنة تسعة 
كثمانيف كثماني مائة ك ألؼ مالديا ،كما رأيت ذلؾ مسجال بخط جدم ألبي الشيخ عمر 

يعرؼ نسبيا إلي ادرس اإلبراىيمي رحمو اهلل ،تعرؼ قبيمتنا بأكالد إبراىيـ بف يحي بف مساىؿ، ك 
دريس ىذا يعرؼ باديس األكبر ىك الذم خمص  ابف عبد اهلل الجد األكؿ ألشراؼ الدارسة، كا 
لممغرب األقصى بعد كقعة فخ بيف العمكييف ك العباسييف . كاليو ترجع أنساب األشراؼ الحسينييف 
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اسي كسفكحو في المغربيف األقصى ك األكسط كنسبنا ىذا مستفيض بيف سكاف األطمس االكر 
 40الجنكبية إلي الصحارم الشمالية كالي التالؿ  ، كألجدادنا كتابات متألقة عف ىذا النسب..."

نشأ الشيخ في بيت عمـ عريؽ ، فقد اىتـ كاده بتربيتو كتعميمو المبادئ األكلية مف القراءة      
ي القاىرة لطمب العمـ كالكتابة كشممو ب الرعاية كالتربية الحسنة فياجر مع بعض أفراد أسرتو إل

فنحفظ القراف الكريـ عمي يد عمو لما بمغ السابعة مف عمره ،ك قرأ البف مالؾ بعض العمـك الدينية 
حتى بمغ الرابعة عشر مف عمره، كبعد مكت عمو قاـ بتدريس بعض العمـك التي سمح لو عمو 

ة شيكر ، اتصؿ بو خالليا ـ ، كمكث فييا ثالث 1912بتدريسيا ، كسافر إلي المدينة المنكرة سنة 
 42كاتقي الشاعراف أحمد شكقي 41بعدد مف عمماء األزىر ، كالشيخ سميـ البشرم، كالسمالكطي

 كحافظ إبراىيـ.
جيكده العممية  مكالديقو عبد الحميد ابف باديس ، فالتقي بص ـ1920بعد عكدتو إلي الجزائر      

دينة سطيؼ حتى بدأ بعقد النكادم العممية قد أثمرت شباب تخرجكا عمي يده، كما كاد أف يحؿ بم
لقاء الدركس الدينية كنشر العمـ تمبية لالتفاؽ الذم جرم بينو كبيف عبد الحميد ابف  لمطمبة كا 

  43باديس.
ك تحت تأثير عبد الحميد ابف باديس عيف اإلماـ اإلبراىيمي ممثال لحركة اإلصالح في     

يس انتخب رئيسا لمجمعية كىك بمنفاه بأفمك، الذم قضي كلما تكفي عبد الحميد ابف باد  44تممساف،
، يقكؿ اإلبراىيمي:"... ك أنا رىف االعتقاؿ فانتخبني إخكاني رئيسا لمجمعية 45بيا ثالث سنكات 
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سملوط بالمنٌا بصعٌد مصر، انتقلت به عائلته إلً القاهرة وعمره سنتٌن ، حفظ القران فً صغة ، و انتسب إلً األزهر ، وتشتغل 

ه علً مذهب اإلمام مالك، والحدٌث الشرٌف ، وانقطع لدراسة فً العلوم ، تحت إشراف أخٌه عمر السمالوطً، اهتم بدراسة الفق

الوعظ والتفسٌر الحدٌث بالمسجد الزٌنبً ،له العدٌد من القصائد المخطوطة فً حوزة أسرته  ، له العدٌد من المؤلفات منها " 

" كتاب الفقه علً المذاهب  فً أحادٌث سٌد األنام "وم األحكا و دالئل اآلداب و"  الروض النضٌر فً أحادٌث البشر النذٌر

م.أنظر إلً :  1934ماٌو  18الموافق  1353"، اشتغل فً أخر أمره بتدرٌس الحدٌث والتفسٌر، توفً فً شهر صفر األربعة

 http:/ar. Wikipedai.orgاالنترنٌت ، وكٌبدٌا ، الموسوعة الحرة ،
لت به جدته،  ادخل بكتاب الشٌخ صالح بحً السٌدة زٌنب م بالقاهرة فً أسرة مٌسورة الحال، تكف 1968ولد اخمد شوقً فً  -42

،... انتقل إلً مدرسة المنتدٌان االبتدائٌة ثم انتقل إلً المدرس التجهٌزٌة الثانوٌة ، حٌث حصل علً المجانٌة كمكافأة علً تفوقه ، 

أعوام ، عاد بالشهادة  3قام هناك درس الحقوق ثم عٌنه الحٌوي فً خاصته ، وأرسله بعد عام إلً فرنسا لٌستكمل دراسته ، وأ

،  م1914،وضمه توفٌق إلً حاشٌته ، أصدر الشوقٌات ، نفاه االنجلٌز م 1894م ، عاد إلً مصر أوائل  1893النهائٌة ، عام 

، أنتج فً أخر م1920وبعد أن اندلعت الحرب العالمٌة األولً ، فرضت االنجلٌز حماٌتها علً مصر ،  م1914إلً األندلس عام

، مخلفا لألمة م1932أكتوبر  14ام حٌاته مسرحٌاته :مصرع كلٌوباترا ، مجنون لٌلً ، قمبٌز ، علً بٌك الكبٌر .توفً فً أٌ
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كما زلت متشرفا بيذه الرئاسة إلي حد اآلف ، ككاف مف أعمالي بعد خركجي مف االعتقاؿ أف 
درسة عربية ، في جيات القطر بماؿ األمة... أسست فيفي سنة كبضع سنة ، نحك سبعيف م

كتحتكم ىذه المدارم عمي حكالي نحك خمسيف ألؼ تمميذ ، كعمي نحك أربع مائة معمـ يتكجيا معدا 
46ثانكم فخـ يأكم نحك ألؼ تمميذ بجميع نرافقو ممؾ لألمة.  

مر يناىز عف ع ـ1965مام  20تكفي الشيخ اإلماـ  محمد البشير اإلبراىيمي يـك الخميس     
ستا سبعكف سنة عمارة بالعمؿ الصالح كالجياد القادح خدمة لمعرب كالمسمميف كافة كشجعت 

ـ ، كدفف بمقبرة سدم أحمد بالجزائر  1965مام  21جنازتو في مككب شعبي رىيب يـك الجمعة 
 47العاصمة.

 المطمب الثالث: نبذة تاريخية عن الشيخ الطيب العقبى:
إبراىيـ بف الحاج صالح العقبى ، مف عائمة محمد بف عبد اهلل التي  ىك الطيب بف محمد بف    

 48تنتسب إلي قبيمة أكالد عبد الرحماف األكراسية.
كلـ  49، في مدينة سدم عقبة ببسكرة ـ1990المكافؽ لسنةق  1307كلد في شير شكاؿ عمـ      

منكرة حفظ القراف الكريـ ـ في المدينة ال 1995يكد يبمغ الخامسة حني ىاجرت أسرية إلي الحجاز  
 50كدرس المعارؼ المتداكلة عندئذ ، كبدأ ينضـ الشعر كيٌكتب في الصحؼ كىك صغير السف.

شارؾ الشيخ محمد العقبى كىك بالحجاز في الحياة السياسية كدخميا مف أبكابيا الكاسعة مما       
ل التي أعمتنيا الشريؼ بف جعمو محؿ اىتماـ األتراؾ بالمشاركة في تحريؾ الثكرة العربية الكبر 

، نفاه األتراؾ إلي الرـك ، فاألناضكؿ ثـ أزمير بحجة انتمائية 51ـ  1916حسيف بف عمي ضدىـ 
 إلي فكرة قكمية عربية كعند نياية الحرب عاد العقابي إلي مكة ، 

  52كقد عيد إليو الشريؼ حسيف بإدارة جريدة "القبمة "، ك المطبعة األمكية.
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األحداث الداخمية في الحجاز نتيجة الصراع السعكدم الياشمي الذم أصبح كعند تصاعد     
كقد برر  1920.53مارس 04ييدد مستقبؿ الدكلة الياشمية جعمت العقبى يعكد إلي الجزائر في 

العقبى عكدتو بقكلو: "ك لما كقع االعتداء عمي أمالكنا التي ال تزاؿ عمي ذمتنا ببمدة سيدم عقبة، 
مف عدـ استنتاب األمف كاستقرار األمر في الحجاز لمشريؼ ابف الحسيف،غادرت كلما كنت أتكقعو 

تمؾ البالد المقدسة إلي ىذه البالد الجزائرية بنية البقاء ما ربى ىنا ك عمؿ ما يجب عممو في 
 54قضية أمالكنا مع المعتديف إلييا ثـ الرجكع إلي الحجاز إذا عادت المياه إلي مجارييا..."

العقبى بعد عكدتو بمدينة بسكرة، كقد تخكؼ منو الفرنسيكف لما يحممو مف غيرة  حؿ الشيخ     
إسالمية متأججة ك صادقة، فتـ اعتقالو حكالي شيريف ثـ أطمؽ صراحو، كىذا العمؿ لـ يزده إال 
إصرارا عمي مكاصمة الدرب ، فقد كاف لو مكاقؼ جريئة في محاربة البدع كالضالالت ، ككعادة 

اتخذ مف مساجد المدينة مابرا ليبث منو  أفكاره عف النيضة العربية كالجامعة  عمماء اإلصالح
 اإلسالمية كاإلصالح الديني ك االجتماعي.

       "صدي الصحراء"دخؿ العقبى معترؾ الصحافة الكطنية باشتراكو أكؿ األمر بإنشاء جريدة 
 08بدأت بالظيكر  "اإلصالح"ـ ببسكرة ، كما أسس جريدة مستقمة تحت عنكاف  1920في 

 55ـ. 1927ديسمبر 
كقد كاف محمد العقبى ممثال لعمماء في الجزائر قبؿ خمؽ جمعيتيـ،حيث أصبح معركفا أنو    

 56أكثرىـ تأثيرا بالخطابة .
حيف تأسست جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كاف مف أحد ركادىا المؤسسيف ، كاختير    

 57نائب الكاتب العاـ.عضكا في المجمس اإلدارم لمجمعية"
ـ كقع عميو االختيار عميدا لمجمعية في عمالة الجزائر، كما قاـ بتحرير  1932في سنة    

التي عطمتيا اإلدارة الفرنسية كميا ـ 1933 إليـ 1931كالشريعة ك الصراط ، مف  صحفيا، السنة
تكلي إدارتيا الشيخ  التي ـ1935بقرارات تعسفية ، كأذف لمجمعية بإصدار جريدة " البصائر" سنة 

  58العقبى.
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تتابعت مكاقؼ الشيخ العقبى في مسيرة الحركة اإلصالحية ك النيضة الكطنية، كاف كاف بعيدا    
عف إدارة جمعية عمماء المسمميف إال انو كاف متفقا مع بعض اآلراء ، ك إذا كنت األحداث 

لعمؿ لف تجعمو يقاـك فاستسمـ ليا كظركفيا القاسية لـ تستطع أف تناؿ مف عزيمتو فاف األمراض كا
 1921.59مام  21مضطرا ، كالـز بيتو سنكات عديدة إلي أف تكفي 

كقد قاؿ فيو عبد الحميد ابف باديس: "... كمف ذا الذيال يتمثؿ في ذىنو العمـ الصحيح ك     
عة ك العقؿ الطاىر ك الصراحة في الحؽ كالصراحة في الديف ك التحقيؽ بالسنة كالشدة عمي البد

 60الطيبة في العشرة ك الصدؽ في الصحبة إذا ذكر األستاذ العقبى.
 المبحث الثالث:أىم أىداف جمعية عمماء المسممين والصعوبات التي واجيتيا:

 المطمب األول:  أىداف و مبادئ جمعية عمماء المسممين الجزائريين :
لعمـ كنشره ، فمعظـ الباحثيف إف اليدؼ الرئيسي لجمعية عمماء المسمميف الجزائرييف ىك ا     

يقتصركف أىدافيا في التعميـ العربي كمحاربة الخرافات كتصفية اإلسالـ مما عمؽ بو مف شكائب 
في قكلو:"القراف إمامنا  ـ1935في القركف المتأخرة نقد لخص ابف باديس مبادئيا كأىدافيا سنة 

سمميف كآصاؿ الخير لجميع سكاف كالسنة سبيمنا ك السمؼ الصالح قدكتنا ، كخدمة اإلسالـ الم
 .61الجزائر غايتنا..."

كما لخص أحد أعضاء الجمعية أىدافيا في مايمي: "بإحياء اإلسالـ بإحياء القراف ك السنة،     
حياء التاريخ اإلسالمي كأثار قادتو." حياء المغة العربية كآدابيا، كا    62كا 

ف الجزائرييف الحقيقي كالخفي مرتبط إال أف آخركف يركف أف أىداؼ جمعية العمماء المسممي 
 63بالنشاط السياسي كمعاداة االستعمار ك تككيف الدكلة الجزائرية.

يقكؿ اإلماـ عبد الحميد ابف باديس مؤكدا اليدؼ الرئيسي لمجمعية : " ... كيجب أف نقكؿ مف     
رشاد كترقية الشعب مف كحدة   اآلف الجمعية يجب أف ال تككف إال جمعية ىداية كا 

الجيؿ ك السقكط األخالقي، إلي أكج العمـ كمكاـر األخالؽ، في نطاؽ ديننا الذىبي، كبيداية نبينا 
 64األمي الذم بعث ليتمـ مكاـر األخالؽ عميو كعمي ألو الصالة كالسالـ..."
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  ـ1924إلي سنة  ـ1913بعد عشر سنكات قضاىا ابف باديس مدرسا في قسنطينة كف سنة     
كلي لدعاة اإلصالح كتككف ىذه الكتاتيب طميعة النيضة ك األمة ، كبعد ىذه يككف الكتاتيب األ

الفترة مف العمؿ كاف البد مف منبر إعالني يعبر عف كضع  بدأت مالمحو تتميز رغـ ثقؿ كاىؿ 
ق  1243المنتقد( الذم جاء عددىا األكؿ في )ذم الحجة (فكانت مجمة …الكضع االستعمارم 

( يعمف فيو ابف باديس )) مبادئيـ ، غاياتيـ ، ك شعارىـ(( ك فيو ـ1925يكليك  02،المكافؽ ؿ 
 65حدد اليكية الحضارية ك المطالب األساسية ك شخص الحالة الراىنة بحكمة ك ىدكء.

كمف التشكيالت اإلدارية لجمعية عمماء المسمميف فإننا نجد أـ أصكؿ الدعكة قد انبثقت مف      
ك االتجاه االجتماعي ك االتجاه السياسي ، ك قد نادل االتجاه  ثالث اتجاىات:االتجاه الديني ،

الديني باإلسالـ الذم كضعو المكلى عز ك جؿ ليداية عباده ك دعا إليو جميع الرسؿ، كقد اختار 
ىذا الديف لتسعد بو جميع األجناس ك يعدؿ بينيـ ك يحـر جميع أنكاع الظمـ ك يدعك لمتسامح مع 

بأمكاؿ األغنياء إلى الفقراء ك رحمة الضعيؼ ،ك تعميـ الجاىؿ كيرشد  األدياف األخرل، كالتصدؽ
 66الضاؿ ك ينصر المظمكـ ك يحـر االستعباد ك الظمـ بجميع أشكالو كما انو يدعك إلى الشكرل.

 إسنادا إلى اآلية الكريمة:
 67كف(())ك الذيف استجابكا لربيـ ك أقامكا الصالة...ك أمرىـ شكرل بينيـ ك مما رزقناىـ ينفق

جاءت مف أجؿ تكقيؼ اليجمة االستعمارية الشرسة عمي الجزائر كالتعاكف مع  ،ج.ع.م كما أف 
 لمحركة ح قية دكؿ العالـ مف اجؿ بعث الرك رجاؿ اإلصالح في تكنس كالمغرب ك مصر كب

الكطنية كتكحيد الصؼ لمكاجية الغربييف ، المتحالفيف ضد المسمميف ، كما إنيا أسست مف أجؿ 
ىي حجر عثر أماـ الحركة الكطنية  ج.ع.م ،ة أصحاب الزكايا ، الف الزاكية في نضر محارب

كجيكد رجاليا ، أما الطرؽ الصكفية في نضرىـ :ىي عمة العمؿ في اإلفساد كمنبع الشركر، فيرم 
في قكلو : " إف كؿ ما ىك متفش في األمة مف ابتداع في الديف كضالؿ في العقيدة ابن باديس 
 68يء كغفمة عف الحياة كالحاد في الناشئة فمنشؤه مف الطرؽ كمرجعو إلييا".كجيؿ بكؿ ش

فالجمعية منذ يكميا األكؿ قامت بتأكيد إسالمية الجزائر كرفضيا في الخضكع أك االندماج مع     
كاىتمكا بتعميـ بتعميـ  69فرنسا كذلؾ بإنشاء المدارس التعميمية ك المساجد في كؿ مكاف بالجزائر.
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كالكبار عمي السكاء المغة العربية كآدابيا، كاألحكاـ اإلسالمية في العقيدة كالفكر ك الفقو، األطفاؿ 
 ككذلؾ تعميـ تاريخ الجزائر كممحمتيا الجيادية ضد الحمالت الصميبية .

تيدؼ إلي اتخاذ الشعب مف القراف الكريـ كالسنة  ،ج ع مأما مف الناحية االجتماعية فكانت      
لؾ الصحابة كالتابعيف مثال أعمي لمتعامؿ في الحياة فقد نادكا بتعاليـ القراف الكريـ ، المحمدية كمسا

ف المكلي عز كجؿ اختاره  لتبميغ رسالتو، كألنو ميو كسمـ  أفضؿ الخمؽ ألكأف محمد صمي اهلل ع
بمغ الرسالة كجاىد في سبيؿ تبميغيا كبكؿ لحظة مف لحظات حياتو حتى تسعد بيا البشرية كمات 

اىدا ، كترؾ لألمة اإلسالمية صحابتيا كمثؿ أعمي لسمكؾ البشر ، كأف القراف الكريـ قد نادم ز 
بالتكحيد كأساس لمديف ، كجعؿ مف العمؿ الصالح المبني عمي التكحيد السبيؿ لمنجاة كالسعادة عند 

 70اهلل كمحاربة العادات السيئة التي كانت تدعكا ليا الطرؽ الصكفية.
المية القديمة  ج ع م ، أىداؼ أن   ـ1932سنة  يرم السيد جكزيؼ ديبارمي أما بالنسبة     

تتمثؿ في فيـ القراف ، كالعكدة إلي الثقافة اإلسالمية القديمة ، لمعبقرية الشرقية في كجو المغرب 
كتنقيو كتبسيط الديف اإلسالمي كقاؿ أف كممة السر لدم العمماء ىي : " تعممكا ...تكحدكا"، كقد 

،أف الجمعية حددت أىدافيا القاظ الجزائرييف مف نكميـ لكي يطالبكا ) الشياب ( كاتب عفنقؿ ال
كياف  بحقكقيـ كيأخذكا مكانتيـ في الحياة الكريمة ، فالعمماء كانكا يعممكف لتطيير اإلسالـ كتككيف
كانكا جزائرم قائـ عمي الثقافة العربية ، كبما أف معظـ الكتاب كانكا متفقيف عمي أف العمماء 

 71بعيديف عف السياسة إال أف ىدفيـ البعيد كاف سياسيا.
كقد تمثؿ الجانب السياسي لجمعية عمماء المسمميف الجزائرييف في مقاكمة سياسة التجنيس     

حيث صدرت فتاكل  بتكفير كؿ الجزائرم كتكنسي ك مغربي يتخمي عف قانكف األحكاؿ الشخصية 
بالجنسية الفرنسية كاعتبارىـ متمرديف عف اإلسالـ، حيث  اإلسالمية مف أجؿ اإلدماج كالتجنيس

عبر عف ذلؾ العالمة ابف باديس بقكلو : " إف ىذه األمة الجزائرية اإلسالمية ليست ىي فرنسا ، 
كال يمكف أف تككف فرنسا ، كال تريد أف تصير فرنسا كلك أرادات ، بؿ ىي أمة بعيدة عف فرنسا كؿ 

ا ك عنصرىا كفي دينيا ، ال تريد أف تندمج ، ك ليا كطف محدكد البعد في لغتيا ك في أخالقي
معيف ىك الكطف الجزائرم ..." ، إما الدعكة لمكحدة الكطنية يشيد لذلؾ ابف باديس في قكلو: " ما 
جمعتو يد اهلل ال تفرقو يد الشيطاف " كالتنديد بالحكـ االستعمارم كممارساتو الظالمة كىك متكاتر في 

فقد كاف ابف باديس يرفع شعاره كعيناه ال  72،ؿ الجمعية كتحقيؽ استقالؿ الجزائرأدبيات ك أعما
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تفارؽ الشعب الجزائرم ، فكاف ىذا المطمب عنده كسيمة فقط تزخر لغاية أبعد كأىـ ، كىي تحقيؽ 
 73انفصاؿ الجزائر عف فرنسا

ر التالي الذم بصفة إجمالية في الشعاج ع م ج  يمكف استخالص كاستنتاج مبادئ كأىداؼ      
ينتسب إلي ابف باديس : " اإلسالـ ديننا كالعركبة لغتنا كالجزائر كطننا "'، ىذه باختصار أىدافيا : 
إحياء المغة العربية كالدفاع عف اإلسالـ كالعمؿ عمي تحرير الكطف الجزائرم، كتقكية أكاصر األخكة 

 74بيف العرب كالمسمميف.
 . تعممتيا الجمعية لتحقيق أىدافياالمطمب الثاني: أىم الوسائل التي اس

غميا األمراء مرت عمي الجزائر أحقاب متطاكلة ساد فييا ميداف الجيؿ ك الخرافات كاست    
الرؤساء الركحيكف، كعاشت ىذه األمة طيمة ىذه األحقاب بيف فكي الجيالة كالفكضى الدينية ، ك 

لي أف قبض ليا اهلل مف أبمائيا رجاال تتقاذفيا أمكاج مف الفتف ، كتدفعيا أعاصير مف الشركر ، إ
عمالء ، درسكا عمؿ األمة كأدكائيا ، كفحصكىا بمسار العمـ كالعقؿ ككجدكا أمر دائيا يرجع إلي 

 75أمريف خطيريف : تغمغؿ الجيؿ في أحشائيا ك استفحاؿ الخرافات ك األكىاـ في أدمغة أبنائيا ,
دكرىا في الساحة الكطنية، كقد اعتمدت عمي  ىنا كاف أماـ جمعية عمماء المسمميف أف تؤدم    

 76عدة كسائؿ لتحقيؽ أىدافيا:
: عممت جمعية عمماء المسمميف عمي تخريج جيؿ جديد يتمقي المعاني في الصغر المدارس (1

كيثبتيا بالعمـ الصحيح لتحارب االستعمار بنكع مف أنكاع األسمحة كىك العمـ، فأسست نحك مائة ك 
دائية لمعربية كالديف كشيدتيا كصيرتيا بماؿ األمة كقد تضمنت حسب خمسيف مف المدارس االبت

كقد  77قكؿ اإلبراىيمي إلي خمسيف ألؼ تمميذ مف حممة الشيادات االبتدائية في مدارس الجمعية.
نشر محمد العيد في جريدة البصائر يقكؿ: " إف مف أثار التربية في اإلنساف قكتا ك رسكخا كظيكرا 

سية ألنيا تسكد عمي العقكؿ سيادة منطقية كيتمقاىا المتربي عف بصيرة كنظر آثار التربية المدر 
فيؤمف بيا إيمانا صحيحا كال يبتغي بعد ذلؾ عنيا محبذا مف ىنا ندرؾ ميزة الترية المدرسية 
كقيمتيا األدبية في المجتمع فإلييا يرجع الفضؿ في ىذا الرقي البشرم الكبير كالتقدـ العممي 

 .78الكبير... "
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ـ تحت رئاسة الشيخ محمد البشير 1941اجتماع الجمعية الذم انعقد في نادم دنيا زاد عاـ      
فخالصة ذلؾ  ـ1943اإلبراىيمي قدمت التقارير المالية كاألدبية استعرض فيو نشاطا الجمعية منذ 

لؾ مدرسة ذات ىندسة منسجمة مع التاريخ العمراف اإلسالمي األندلسي كذ 123أنو أصبح لمجمعية
أمر مقصكد مف الجمعية لمتعرؼ عمي الطراز اإلسالمي ك الفني كلتفيـ األجياؿ أجدادىا ، أما 

معمما، كما أنشأت الجمعية معيد إبف باديس في قسنطينة ككاف إنشاؤه  175عدد المعمميف فيـ 
تمميذ كاثني عشر معمما كالدراسة فيو تعتبر جسرا 700كفاءا لرئيسيا ابف باديس يظـ حكالي 

  79النتقاؿ لمتعميـ الثانكم.ل
فالتعميـ ىك السبيؿ إلي االستقالؿ، فاألمة الجاىمة ليمكنيا لمحصكؿ عمي االستقالؿ كال      

" ...المحافظة عميو، يقكؿ الشيخ اإلبراىيمي: " ...كاألمة التي ال تبني المدارس تبني ليا السجكف
عكذة كالبدع كالرجكع إلي الديف كقد كاف مف أىداؼ ج.ع.ـ ىك القضاء عمي الخرافات ك الش

الصافي النقي ثـ القضاء عمي سياسة الدمج كالفرنسة كالتنصير ، كقد كانت خطة الجمعية لتحقيؽ 
ىذه األىداؼ ركزت عمي ثالث مكاضيع : المغة العربية، التاريخ اإلسالمي كتاريخ الجزائر، كيظير 

: "... أف يككف القراف منيـ رجاال كرجاؿ سميـ القراف عمي حد قكؿ ابف بادياىتماـ الجمعية في تع
  80سمفيـ، كعمي ىؤالء الرجاؿ القرآنييف تعمؽ ىذه األمة أماليا، في سبيؿ نمتقي جيكدنا كجيكدىـ.."

أنشأت ج.ع.ـ في تاريخيا نحك سبعيف مسجدا في المدف كالقرل كعمرتيا باألمة المساجد:  (2
يقة العظيمة التي استكلت عمييا فرنسا مف يكـ الصالحيف ك المدرسيف النافعيف ألف المساجد العت

فالمسجد  81االحتالؿ كالتي ال تزاؿ تحت تصرفيا حتى اآلف مازالت الجمعية تطالب باسترجاعيا.
يعتبر المعيد األكؿ في بناء النيضة اإلسالمية أثره كبير،كمف أشير المساجد التي انطمقت منيا 

سيدم قمكش، كالجدير بالذكر أف النظاـ الذم اتبعو  الحركة التعميمية ، الجامع األخضر ، كجامع
ابف باديس مع تالميذ الجامع األخضر مف حيث اىتمامو بيـ مف النكاحي التربكية كاألخالقية 
كالغذائية كالصحية ك االجتماعية يعد بحد ذاتو نمكذجا في تخرج القادة، كقد حرص أف يظـ 

  82.ـ1934 ق 1353د تحقؽ لو ذلؾ عاـ كق  الجامع األخضر طمبة مف جميع أرجاء الكطف
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: أنشأت ج.ع.ـ في كثير مف المدف كالقرل نكادم لمتيذيب كالتربية اإلسالمية بمغت النوادي (3
حكالي ثمانيف ناديا، كذلؾ مف أ جؿ تبميغ دعكتيا عف طريقيا إلي الشباف فتنقضيـ مف المقاىي 

   83كتجرىـ إلي النكادم كالمدارس.
مكجكدة منذ أكائؿ القرف العشريف ميالدم حيث كاف ىناؾ نادم صالح بام  كقد كانت فكرة النكادم

ك نادم الجمعية التكفيقية كمف أىـ أىداؼ النكادم: نشر التعميـ العاـ كمحاربة اآلفات 
 84االجتماعية.

، الذم أسس نادي الترقي" "كمف النكادم الذم كاف ليا األثر الكبير في الحركة اإلصالحية     
، ككاف مف مفاخره احتضاف الجمعية، ككما يبدك أف العمماء ـ1927ر العاصمة عاـ في الجزائ

 85حرصكا عمي تكلي زماـ األمكر الفكرية في النادم منذ نشأتو.
استعممت جمعية عمماء المسمميف الجزائرييف الصحافة لنشر أفكارىا ، كمف أىـ  الصحافة: (4

كجريدة جمعية العمماء المعبرة  86،الصراط" جريدة " ثـ عقبتيا الشريعة"،كخمفتيا "  السنة"جرائدىا " 
عف مبادئيا، القائمة بدعكتيا ىي جريدة " البصائر" المعركفة في العالميف العربي كاإلسالمي كقد 
عطمت فرنسا قبميا كؿ مف جريدة السنة، كالشريعة، كالصراط. فجريدة البصائر ىي مفخرة الجزائر 

الصحافة العربية أف يعتبر " البصائر" أرقي صحيفة عربية  قبؿ االستقالؿ كيستطيع الباحث في
كتاب البصائر  إلي اندائنفي كطننا ، ففي العدد الثاني منيا كجو المجمس اإلدارم لجمعية العمماء 

جاء فيو:" أمامكـ المغة كعممائيا كأدبائيا فابحثكا أك أنقبكا فسحر البياف فضميا سعيا لتعميميا، 
ىذه األمة أنو ما غادر بمبؿ بغير حنجرتو، فالمشركع مرتبط بالمشركع كاشربكا قمكب أكالد 
إلي ثكابيا المتجسدة في الديف كالمغة كالكطف كدعت إلي تبني ج.ع.م  الحضارم كقد تفطنت

المشركع الحضارم الذم يرتبط بالجذكر قدر ارتباطو بالجزائر، ك البصائر لـ تكف ترضي أف تنشر 
 87م المطمكب.ألحد ما لـ يكف في المستك 

كبقكؿ اإلبراىيمي في كتابو:" كىذه األمة العربية الجزائرية الصميمة قامت بكاجبيا بأماف عمي     
 88رأس ماؿ عظيـ كىك أحد عشر مميكنا مف صميميـ ..."
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 المطمب الثالث: الصعوبات التي واجيتيا ج.ع.م:
دىـ في التنقيص منيا ك إف جمعية العمماء المسمميف ليا أضداد في أعماليا يقصركف جي    

الزراية بيا ، كخصـك في مكاقفيا يمككف ألسنتيـ بانتقادىا كاتياميا كيشيعكف عمييا قالة السكء ك 
العيب ، كأعداء يقفكف ليا بالمرصاد لكال الميدانيف،فال تعمؿ الجمعية عمال إال تقكلكا، كال تقؼ 

منيـ مزيجا غريب يجمعو قكلؾ أعداء  مكقفا إال تغكلكا، كقد تجمع الغاية ليؤالء جميعا فيككف
العركبة كاإلسالـ ، نسمييـ كذلؾ بالرغـ مف أنكفيـ، ألف أعماليـ كأقكاليـ شاىدة عمييـ بذلؾ، فمف 

كأنصاره كصنائعيـ، يعادكنيا ألنيا كقفت بينيـ كبيف األمة  االستعمار الفرنسيأعداء الجمعية ، 
  89العركبة كيدا.سدا ، كفضحت لسرائرىـ فيما يبثكف لإلسالـ ك 

ـ أف ج.ع.ـ عندما تأسست  كانت تسعي 1933عندما تأكد األميف العاـ لكالية الجزائر سنة     
لتقكية العالقات بيف جميع المسمميف في الجزائر لكنيا تحكلت إلي قكة سياسة تقـك بدعاية مغرية 

أف  1932ة سمة في صفكؼ الشباب كتحرضيـ عمي معاداة فرنسا، ليذا قررت اإلدارة الفرنسي
ـ كتمنع الجمعية مف فتح أم مدرسة إال بمكافقة السمطات 1892أكتكبر  18تعمؿ مف جديد بقانكف
  90الفرنسية في الجزائر.

فالسمطات الفرنسية لـ تكتفي بيذا فقط كلـ تبقي مكتكفة األيدم أماـ ما أحرزتو جمعية العمماء      
فرصة مكالية عندما تصدم الشيخ العقبى في درس فأخذت كعادتيا بالدس كالكيد ليا ، فجاءتيا 

مف دركسو األسبكعية لمطرؽ ك الطريقة، كقد كانا كؿ مف الشيخ القاسمي كالشيخ بف عميكة 
حاضريف كىما مف كبار مشايخ الطرؽ الحاضريف، فانسحبا مف الجمعية ك أخذكا في العمؿ لتأليؼ 

ية الفرصة فعممت عمي مساعدة الجماعة كاغتنمت اإلدارة االستعمار  " جمعية عمماء السنة "
عانتيـ بكاسطة رجاليا عمي بث دعايتيـ كما فتأت الحرب القممية أف الشديدة  لتنظيـ جمعيتيـ كا 

، المؤرخ في ميشيلكبعدىا أصدرت السمطات االستعمارية منشكر  91القاسية بيف الطرفيف.
بأف يقكمكا  ج.ع.مف يمنع أنصار الذم طمب فيو األميف العاـ لكالية الجزائر أ ـ1933فيفرم 16

بأم نشاط ديني أك ثقافي أك سياسي، كذلؾ أنو تبيف لإلدارة الفرنسية أف أعضاء الجمعية يختفكف 
كراء اسـ الديف لكي يقكمكف بنشاط سياسي يخدـ الكحدة المذىب الكىابي كالكحدة اإلسالمية ف 

ية قد اشتككا مف الدعية المغرضة لجمعية ادعي األميف العاـ أف المسمميف المكاليف اإلدارة الفرنس
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كما أف االستعمار ركز أيضا عمي إحباط المجيدات التي تقـك بيا الجمعية  92العمماء المسمميف.
مف أجؿ خمؽ كعي سياسي كنيضة ثقافية أسالمية بالجزائر الذم جاء في مجاؿ اإلعالـ، فأكال 

س في قكلو:" ركعت األمة بنبأ بتعطيؿ قامت بمنع جريدة "السنة" مف الصدكر حيث رد ابف بادي
جريدة السنة بقرار مف كزارة الداخمية فتياطمت عمييا رسائؿ االستياء كتعجب الناس، كلـ يكف 
تعجب الناس مف تعطيؿ جريدة دينية بعيدة كؿ البعد عف السياسة دكف استيائيـ مف عرقمة  

كبعدىا « كعاىدت جميؿ أثره...عف عمميا الديني التيذيبي الذم ذاقت األمة حالكتو  ج.ع.م
 سارعت بحجز" جريدة الشريعة المطيرة"، كبعدىا جريدة "الصراط".

كما قامت السمطات الفرنسية بسمسمة مف اإلجراءات ضد التعميـ ك القائميف عميو مف رجاؿ      
مف أكبر  ج.ع.مالتي كانت تعدىا  93مدرسة الحديثالجمعية، كأكؿ ىذه االعتداءات إغالؽ 

زاتيا فمـ تكد تمر ثالثة أشير عمي افتتاحيا حتى صدر قرار بغمقيا. أما مف االعتداءات انجا
األخرل ،إصدار حكـ بالسجف عمي الكاتب العاـ ألحد شعب الجمعية بدعكة أنو شتـ قائدا ناحيتو، 
كما كجو االتياـ إلي المسعكد بف العقكف لسرقتو عنقكد عنب مف أمالؾ الحكزة إلي اتيامو 

حماـ عاريا في النيار بصيريج الحككمة، ككذلؾ اتيـ الطيب العقبي بجريمة اغتياؿ مفتي باالست
كقد كجو االتياـ إلي نائب رئيس الجمعية الشيخ اإلبراىيمي بتحريضو  94المدينة الشيخ بف كحكؿ.

عمي أقامة مظاىرات دكف إذف، ككاف ذلؾ يكـ افتتاح مدرسة دار الحديث حيث خرج عدد كبير 
لي الستقباؿ الشيخ عبد الحميد ابف باديس، كقد طمب منيـ اإلبراىيمي مسبقا عدـ الخركج مف األىا

 95، لكنيـ حبا لمعمماء أصركا عمي الخركج فكجو االتياـ إلي الشيخ اإلبراىيمي بالتظاىر.
كما اصطدـ العمماء بخرجي المدارس الفرنسية كالنكاب، فاألكلكف كانكا ينظركف ألي العمماء      
أنيـ رجاؿ ديف أكثر ما ىـ رجاؿ ثقافة فالمعركؼ أف معظـ رجاؿ العمماء ىـ فقراء األرياؼ عمي 

كالمدف كالبعض منيـ ىـ بدأ دراستو في زاكية مف زكايا منطقتو كانتيي بو المطاؼ ألي الزيتكنة أك 
لمدارس األزىر، كىكذا كانت ثقافة العمماء ثقافة تقميدية دينية في أساسيا، أما المتخرجكف مف ا

الفرنسية كانكا يركنا أف ثقافتيـ ىي ثقافة العصر كأف الحياة تقتضي األخذ بأسباب الحضارة 
الحديثة كتقميد الفرنسييف كلك بكاسطة االندماج أك التجنيس. أما النكاب فقد كقؼ منيـ العمماء 

أف ضايقت  مكفقا متقمبا، فيـ مرة يتحالفكف معيـ كيعتبركنيـ ممثمي األمة كيستنجدكف بيـ ما
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الخناؽ بيـ السمطات الفرنسية، كمرة كانكا يياجمكنيـ كينظركف إلييـ بسخرية ، لرككنيـ إلي التأثير 
 96الفرنسي، كينقدكنيـ نقدا الذعا.

كما أف جمعية العمماء لـ تسمـ مف مكاجية الصعكبات الداخمية فقد كاجيت امتحانا عسيرا في     
حممة انضماـ "األمين العام لمجمعية" العمكدم حيث تزعـ األميف  ـ1935-ـ1934سنتي 

الجمعية لالنضماـ إلي األحزاب السياسية خاصة حركة المنتخبيف السياسييف، إال أف الشيخ العقبي 
رفض ذلؾ، ككقؼ ضد ىذا االتجاه ك أصبح عبد الحميد ابف باديس حائرا كال يعرؼ كيؼ يمكنو 

 ج.ع.ملتبرىف عمي كطنية  ـ1934كت الحفاظ عمي كحدة الصؼ، كبعده جاءت مظاىرات أ
ككذلؾ كاجيت الجمعية ضغكطات مف الشيخ  97كتمتعيا برصيد سياسي قكم في األكساط الشعبية.

العقبي الذم طمب مف ابف باديس بإرساؿ برقية إلي حككمة فرنسا يجدد فييا الكالء إلي فرنسا 
: " كيؼ نككف مع فرنسا مع كقاؿ98كتأيدىا في الحرب ضد ألمانيا، لكف ابف باديس رفض الطمب 

أنيا لـ تقـ لنا كزنا ، كلـ تعترؼ لنا بحؽ، كأمعنت في أىانتنا كاحتقارنا، فكيؼ تجدنا ساعة الخطر 
 99أعكانا كأنصارا ؟ يجب عمينا أف نسكت عنيا كال نقكؿ ليا كممة."
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 : بوادر ظيور الحركة الصييونية : المبحث األول
لقد كاف الييكد مشتتيف كلـ يكف ليجدكا ألنفسيـ مكانا في فمسطيف لك لـ يتـ تدعيميـ         
كتشجيعيـ مف طرؼ الدكؿ الكبرل التي كانت تتحكـ في مصير العالـ خاصة منذ بداية القرف 

تي ميدت ليـ الطريؽ ك ظمت تحمييـ كتحاكؿ جاىدة أف الماضي مف أىـ ىذه الدكؿ بريطانيا ال
. تصدر قرارات دكلية يرتكزكف عمييا حتى كاف ليـ ما يريدكف كاجتمعكا في فمسطيف  

 : الحركة الصييونية: المطمب األول
لفظة عبرانية كتعني كـ الحجارة كىي التالؿ التي بنيت  عمييا (Zionism)الصييكنية       

كنظرا لالضطياد الذم تعرض لو الييكد مف  100نكب الغربي لممدينة القديمةأكرشميـ كتشمؿ الج
قبؿ أكركبا المسيحية،كاف كاجبا عمى زعماء الصييكنية إيجاد حؿ لتشردىـ، بذلؾ ككانت فمسطيف 
ىي ىدفيـ فبرزت بذلؾ الحركة الصييكنية إلى الكجكد كحركة سياسية كذلؾ في نياية القرف 

كة سياسية تسعى لحؿ المشكمة الييكدية عف طريؽ ما يسمى إعادة إذف فالصييكنية حر   101ـ19
تكطيف الييكد في فمسطيف" ارض الميعاد"ك إنشاء دكلة ييكدية فييا كحسب مصطمحات الصياينة 
أنفسيـ فإنيا حركة كطنية إلعادة الشعب الييكدم إلى مكطنو كاستئناؼ السيادة الييكدية عمى 

االتجاىات يمينا كيسارا مدنييف كعممانييف تجمعكا لتشكيؿ ارض إسرائيؿ ،كاف الييكد مف كؿ 
ككممة صييكنية تحكلت إلى مصطمح عمى يد الكاتب 102الحركة الصييكنية كعممكا معا لتحقيؽ ذلؾ

النمساكم ناثاف نبرنياكـ ليعبر عف تحكؿ النزاعات ك التطمعات الدينية الييكدية التقميدية التي بدأت 
ـ عندما نشر كتابو بالمغة األلمانية اإلحياء 1893د كاف ذلؾ سنة في الظيكر في منتصؼ الك ق

كيرجع آخركف ىذا 103القكمي لمشعب الييكدم في كطنو بكصفو كسيمة لحؿ المشكمة الييكدية
ـ بعنكاف" التحرر 1886المصطمح إلي برنياـك عندما استخدـ المفظة ألكؿ مرة في مقاؿ كتبو سنة 
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ار الركسي البكلندم"ليكبنسكر"الذم دعا إلى إيجاد قكمية ييكدية الذاتي"كمف ركاد الصييكنية الكب
تتيح ليـ العيش عمى ارض كاحدة محددة، كما دعا إلى إقامة منظمة مركزية أك شركة مساىمة 

  104لشراء األراضي  
كالد الحركة الصييكنية كمؤسسيا الفعمي حيث يقكؿ في  105كيعتبر" تيكدكرىرتزؿ "    

: مذكراتو الذم يجب أف نرفعو ىك فمسطيف داككد كسميماف" كىذا يعني أف المساحة "إف الشعار 
106 التي يريدىا ىرتزؿ تمتد مف النيؿ إلي الفرات كلقد نشر كتابو الدكلة الييكدية بالمغة األلمانية  .

ـ ،حيث نظر إلى المسالة الييكدية بكصفيا مسالة قكمية  ،كدعا إلي إقامة جمعية 1896عاـ
ية ك رأل أف إنشاء الدكلة الييكدية ىك الجكاب الحقيقي لمشكمة "الالسامية" لمييكد كشركة ييكد

كالعداء ضد الييكد  مف النيؿ إلي الفرات غير أف شخصية ىرتزؿ الدينامكية العممية جعمتو ينطمؽ 
.107ما كتبو عمى ارض الكاقع فكاف إنشاء المنظمة الصييكنية العالمية  

ايزمف"زعامة الحركة الصييكنية كنجح في كسب شخصيات ـ تكلى "ك 1904كبعد كفاة ىرتزؿ     
 بارزة في بريطانيا كذات نفكذ كاسع.

:                                                          م1897المطمب الثاني:مؤتمر بازل 
مر في يعتبر ىذا المؤتمر ىك بداية الحركة الصييكنية كلقد دعا لو ىرتزؿ ،كلقد انعقد المؤت      

ـ كلقد حدد ىرتزؿ الذم انتخب رئيسا لو ىدؼ 1897أكت  29مدينة باؿ في سكيسرا في 
الصييكنية الذم سعى لتحقيقو في قكلو:"إف غاية الصييكنية ىي خمؽ كطف قكمي لمشعب الييكدم 

..108في فمسطيف يضمنو القانكف العاـ  
ي :  .أما الكسائؿ التي اعتبرىا كفيمة لتحقيؽ الغاية الصييكنية في  

   109تشجيع استعمار الييكد الصناعييف كالزراعييف عمى أسس مناسبة.  -1
تنظيـ كربط جميع الييكد عف طريؽ المؤسسات المحمية كالدكلية  طبقا لقانكف كؿ دكلة.  -2  
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تعزيز كتشجيع اإلحساس كالشعكر القكمي الييكدم.  -3  
ث يككف ذلؾ ضركريا  لمكصكؿ اتخاذ الخطكات التمييدية لمحصكؿ عمى مكافقة حككمية حي-4

.كلقدا ستغرؽ المؤتمر ثالث أياـ  كنجح في صياغة البرنامج كفي 110إلى أىداؼ الصييكنية
تأسيس المنظمة الصييكنية ك إطالؽ جياز الدعاية مف اجؿ القضية الصييكنية ،كقد كتب ىرتزؿ 

ذا قدر لي أف أقكؿ ـ:"لقد كجدت الدكلة الييكدية في بازؿ 1897سبتمبر 3في مذكراتو  بتاريخ  كا 
ذلؾ فسكؼ أكاجو  بالضحؾ كؿ العالـ ربما يحدث ذلؾ في خمس سنكات كربما خمسيف 
سنة،.كلكف في يكـ مف األياـ سكؼ يراىا الجميع ،لقد تأسس جكىر ىذه الدكلة بعـز كتصميـ 

يخ مانعقد المؤتمر الصييكني الثاني في نفس المدينة ككاف ذلؾ بتار 1898.كفي عاـ ـ111 شعبيا."
ـ كلقد نجح المؤتمر في إنشاء البنؾ الييكد االستعمارم تحت اسـ"صندكؽ 1898اكت28-31

ة االئتماف الييكدم االستعمارم "لتمكيؿ نشاطات االستيطانية في فمسطيف كتاميف خدمات المالي
، كلقد 112إضافة ليذا نجح المؤتمر في ترسيـ المغة العبرية   التي تحتاجيا الحركة الصييكنية

رت جيكد الحركة في الفترة التي تمت انعقاد مؤتمر بازؿ في البحث عف اعتراؼ دكلي انحص
لألىداؼ كالمطالب الصييكنية كرفع شعار  االستيالء عمى الجماعات الييكدية ككسب تأييدىا 

كما اتخذ  قرارات أخرل مثؿ إنشاء العمـ الصييكني كالنشيد القكمي ،كمنذ   113لمفكرة الصييكنية.
ا المؤتمر نشطت االتصاالت السياسية بيف زعماء الحركة الصييكنية كبيف بعض أقطاب انعقاد ىذ

الدكؿ األكركبية  الكبرل كبحضكر ممثمي الييكدية العالمية لبحث أمر إنشاء كطف لمييكد في 
 ."اكغندة" بدال مف فمسطيف التي كانت في ذلؾ الحيف جزءا مف الدكلة العثمانية 

ؤتمر رفضكا ذلؾ كقالكا :"إف الييكد ال يجتمعكف إال حكؿ الييكؿ الييكدم كلكف أعضاء ىذا الم    
  114في القدس" .

قناع السمطاف "عبد الحميد الثاني".    بفكرة   115كلقد حاكؿ ىرتزؿ االتصاؿ   بالدكلة العثمانية كا 
إنشاء دكلة ييكدية عمى ارض فمسطيف كذلؾ بمساعد ة صديؽ السمطاف "ليكف سكر " مفكض 
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االرمنية، حيث طمب منو أف يقنع السمطاف ببيع ارض فمسطيف لمييكد غير أف السمطاف  الشؤكف
رفض ذلؾ، كفي المقاء الذم تـ بيف ىرتزؿ كعبد الحميد  عرض عميو مبمغ عشريف ليرة ذىبية 

كلقد نقؿ   116لتسديد ديكنو ،غير انو رفض مجددا باعتبار األرض ليست ممكو بؿ ممكا لشعبو،.
السمطاف إلى ىرتزؿ بيذا الشأف قائال قاؿ السمطاف لي :"إذا كاف ىرتزؿ صديقؾ  "ليكف سكر "رأم

بقدر ما أنت صديقي فانصحو أال يسير أبدا في ىذا األمر ،ال اقدر أف أبيع كلك قدما كاحدة مف 
البالد ألنيا ليست لي بؿ لشعبي ،ال استطيع أبدا أف أعطي  أحدا أم جزء ا منيا ،ليحتفظ الييكد 

يـ فإذا قسمت اإلمبراطكرية ،فقد يحصؿ الييكد عمى فمسطيف دكف مقابؿ إنما لف تقسـ إال بباليين
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          117جثثنا ، كلف اقبؿ تشريحيا ألم غرض كاف .

                             المطمب الثالث:اليجرة الييودية               
ـ في قراراتو العمنية ىدؼ الحركة الصييكنية 1897لقد حدد المؤتمر الصييكني في عاـ     

يطاف لتحقيؽ بإقامة كطف قكمي لمشعب الييكدم في فمسطيف، كلقد ركز عمى اليجرة كاالست
لذا كاف عمى السمطاف "عبد الحميد الثاني"أف يكاجو في خالؿ الثالثة عشرة سنة التي   118ذلؾ.

.ـ ،المؤامرات الييكدية 1909بقيت لو في الحكـ منذ انعقاد مؤتمر بازؿ األكؿ حتى تـ عزلو سنة 
ركبي عمى بالد لتيكيد فمسطيف حيث كاجو الحركة الصييكنية العالمية كالزحؼ لالستعمارم األك 

كرفض طمب إقامة مستكطنات ييكدية في فمسطيف كعمؿ رفضو باف فمسطيف   119المسمميف . .
فييا مقامات مباركة ،كسكؼ يؤدم كجكد الييكد فييا إلي مشاكؿ كبيرة حكؿ المقدسات التي بيا. 

غير أف الصييكنية حاكلت إسباغ الخصكصية عمى اليجرة الييكدية إلي فمسطيف كجعمت   120.
الدكافع الدينية ك العقدية ذريعة ليا، مع أنيا تنفرد بكقكؼ جبية كراءىا لتنظيـ كتكجيو كىي 

ـ 19كتعكد اليجرات الييكدية إلي فمسطيف إلي أكاخر القرف   121المنظمة الصييكنية العالمية. .
 لكنيا كانت غير منظمة حيث أدت عكامؿ عديدة منيا المذابح كاالعتداءات المنظمة ضد الييكد

ـ كاغتياؿ القيصر الركسي "الكسندر الثاني" إلي  ىجرات جماعية إلي 1881في ركسيا عاـ 
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حيث بفضؿ أمكالو تمكف الييكد مف شراء بعض   122فمسطيف ،إضافة إلي نشاطات "ركتشيمد".
األراضي الفمسطينية. إضافة إليو كانت  ىناؾ الجمعيات الييكدية كالتي كانت تيدؼ إلي مساعدة 

ا منيا التحالؼ اإلسرائيمي العالمي،كىنا بدأت إعداد ىائمة باليجرة إلي أكركبا الغربية ييكد أكركب
كأمريكا  الشمالية كالجنكبية ، ككانت ىذه الفرصة المناسبة إلنشاء كياف امف كمستقؿ في فمسطيف  

إف المجازر المجازر الركسية مف جية كقياـ جمعية  حب صييكف مف جية أخرل، أدت إلى  123.
ـ  بضع مئات الشباب الصييكني بحركة" البيمك"التي عممت عمى تيجير الييكد إلى فمسطيف قيا

  .بقصد االستيطاف فييا
مف إيصاؿ عشريف ألؼ مياجر ييكدم شكمكا طميعة 1882كقد تمكنت ىذه الحركة عاـ    

الء عمى لقد كاف أقطاب  الصياينة االنجميز  يأمركف بسماح لمييكد باالستي124الصييكنية األكلى.
ارض فمسطيف تدعيما لمكياف الصييكني فييا ،كمف اجؿ ىذا أشرفت حككمة االنتداب عمى عممية 

كلقد سعت المنظمات الصييكنية مثؿ الصندكؽ القكمي الييكدم كالمصرؼ 125اليجرة إلييا.
كمف 126 الييكدم لممستعمرات ،عمى تمكيؿ التسمؿ الييكدم إلى فمسطيف عبر ىجرات مكثفة .

 ة اليجرة الييكدية كفتراتيا الزمنية فيي تنقسـ إلى:خالؿ دراس
ـ(:عدد المياجريف حكالي ثالثيف ألؼ كاألغمبية مف ركسيا 1903-1882*المكجة األكلى)

 ـ.1882القيصرية ،كالقميؿ مف ركمانيا كمف أسبابيا المجازر الركسية الكبرل عاـ
ف ألؼ اغمبيـ مف ركسيا، نتيجة ـ(:عدد المياجريف حكالي ثالثي 1914-1904*المكجة الثانية )

ـ( قتؿ فييا ماال يقؿ عف ألفيف 1905-1903المذابح المنظمة التي شاىدتيا ركسيا بيف عامي )
 ييكدم.

ـ(:عدد المياجريف حكالي خمسة كثالثيف ألؼ مف شرؽ أكركبا 1923-1919*المكجة الثالثة )
127ـ(.1918نتيجة لمسقكط العثماني)  
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ـ(:عدد المياجريف ثمانيف ألؼ اغمبيـ مف بكلندا نتيجة الضائقة 1929-1924*المكجة الرابعة)
ـ.1927-1926االقتصادية سنة   

ـ(:سميت اليجرة الكبرل ضمت حكالي مائتيف كثمانكف ألؼ 1939-1929*المكجة الخامسة)
 128مياجر اغمبيـ مف ألمانيا نتيجة لكصكؿ الحكـ النازم.

الذم كاف ىادئا خالؿ العشرة سنكات األكلى  كنتيجة ليذه اليجرات فأف مكقؼ عرب فمسطيف    
ـ طالبك بمنع الييكد مف 1891مف اليجرة المكثفة انقمب إلى شعكر بالشؾ ك االستنكار، كفي 
-1936ـ، كالثكرة الفمسطينية1920دخكؿ فمسطيف، لذلؾ قامت العديد مف الثكرات مثؿ ثكرة القدس

 129 ـ.1939
 ة االستعماريةالمبحث الثاني:فمسطين واألطماع الصييوني

إف بريطانيا كباعتبارىا الدكلة االستعمارية األكلى في المشرؽ العربي ،بدأت سمسمة عممياتيا    
ـ  1915:،سنة 131:ك"الشريؼ حسف بف عمي"130السياسية بمراسالت "السير ىنرم مكماىكف"

إذا ككعدت بريطانيا مف خالؿ ىذه المراسالت  الشريؼ حسيف بدكلة عربية مكحدة في المشرؽ 
كما أنيا سعت مف خالؿ ىذه المراسالت أف تحتفظ لنفسيا بإدارة 132 أعمف الثكرة ضد األتراؾ.

شؤكف العراؽ،كتاميف قكاعدىا االستعمارية إلي جكار قناة السكيس رغـ تناقض ىذا مع ما كعدت 
ؼ .لذا اعتمدت عمى الكياف الصييكني كقكة مكازنة لمدكلة التي سيقيميا الشري133بو لشريؼ حسيف 

حسيف،كمف جية أخرل كجدت بريطانيا تبرز كقكة ذات تطمعات استعمارية كىنا تـ عقد مؤتمر" 
 .134ـ1907كابؿ برماف"

كالذم كاف بمثابة الضكء األخضر لمسياسة البريطانية ككذا الحركة الصييكنية في انتزاع     
رنسا، فمسطيف ،كذلؾ مف خالؿ مشركع الجبية المكحدة بيف الدكؿ كالذم ضـ كؿ مف ف

بمجيكا،اسبانيا،البرتغاؿ،كبيذا شكمت بريطانيا مع ىذه الدكؿ لجنة لبحث المصالح االستعمارية 

                                                 
 نفسه. -128
 .186عارف ،اإلسكندرٌة،دت،ص،منشاة المالسٌاسة و المجتمع الٌهودي فً. فلسطٌند/شوقً شعث: -129
م(، الممثل االعلً لملك برٌطانٌا فً مصر،للمزٌد ٌنظر:    1949-1862مكماهون:) هنري-130

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
 .م(:مؤسس الدولة الحجازٌة الهاشمٌة، للمزٌد ٌنظر: للموقع االلكترونً السابق.1931-1854الشرٌف حسٌن ) -131
 .25م،ص1995،مكتبة العبٌطان،الرٌاض،الدولة العثمانٌة فً التارٌخ اإلسالمً الحدٌث:إسماعٌل احمد ٌاغً -132
، الكتب الجامعً الحدٌث، 2، جالعالم العربً الحدٌث و المعاصر:الفترة الواقعة بٌن الحربٌن العالمٌتٌنجالل ٌحً: -133

 .289م، ص1998اإلسكندرٌة، 
 األول من القرن العشرٌن،للمزٌد ٌنظر:الموقع االلكترونً السابق. كابل برمان:رئٌس الوزراء البرٌطانً فً العقد -134



كعمي ىذه الرؤية رسمت  بريطانيا خططيا لتمزيؽ أكصاؿ المنطقة العربية 135 المشتركة فيما بينيا.
في  مع الحركة الصييكنية ،حيث كجدت كؿ منيما في األخرل السند القكل لتحقيؽ مطامعيا

 136 فمسطيف.
 :م1916المطمب األول: اتفاقية سايكس بيكو 

كانت بريطانيا دكلة استعمارية  تعمؿ بخبث كدىاء شديديف فقد كانت تفاكض الشريؼ حسيف    
                                            137 عمى المنطقة العربية عف طريؽ مراسالت مكماىكف.

مت الكزارة الخارجية البريطانية في مفاكضات مع الحككمة كقبؿ أف يجؼ مداد المراسالت دخ
الفرنسية القتساـ مناطؽ النفكذ في الكاليات العربية الخاضعة لمحكـ التركي .                  

قنصميا العاـ في بيركت سابقا 138ـ عينت الحككمة الفرنسية "جكرج بيكك"1915نكفمبر9حيث في 
األدنى ،كلمفاكضة الحككمة البريطانية في مستقبؿ البالدالعربية   مندكبا ساميا لمتابعة شؤكف الشرؽ

                                                                                                                      139فمـ يمبث أف شد رحالو إلي القاىرة كاجتمع إلي السير مارؾ سايكس .
                     مس النكاب البريطاني كالمندكب السامي لشؤكف الشرؽ األدنى.                                                النائب في مج 

 140.كفي القاىرة نفسيا دارت المفاكضات بيف ىذيف المندكبيف كاشرؼ عمييا معتمد ركسيا
ـ كالمعقكدة بيف 1916مام 16كتمخضت ىذه المفاكضات عف اتفاقية سايكس بيكك في تاريخ 

  .بريطانيا كفرنسا كركسيا
كىذا االتفاؽ ىك أىـ االتفاقيات السرية التي جرل التكصؿ إلييا بيف الحمفاء خالؿ الحرب     

كانت ىذه المعاىدة مخطط منمقا ،حيث قسمت بمقتضاه األقطار العربية في   141العالمية األكلى،
  142 ركسيا ،كصبغت بعدة ألكاف.اليالؿ الخصيب بيف بريطانيا كفرنسا ك 

فخصصت ركسيا لنفسيا القسطنطينية مع األقاليـ المحيطة بيا كحصة كبيرة مف األناضكؿ      
أما فرنسا فقد خصصت ليا منطقة تشمؿ الشريط الساحمي لسكريا كجنكب األناضكؿ كلكنت ىذه 
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رنسي منطقة عربية أشير المناطؽ عمى خارطة االتفاؽ بالمكف األزرؽ. كقد كضعت تحت النفكذ الف
ليا عمى الخارطة  بحرؼ )ا(كتشمؿ جنكب سكريا ك المكصؿ،  كلفرنسا في ىذه المنطقة حؽ 
األكلكية في المشركعات  كالقركض المحمية كتقديـ المستشاريف ك المكظفيف  األجانب  عند طمب 

نكب سكريا إلي الحككمة العربية.  أما حصة بريطانيا فقد ضمت األراضي الكاقعة بيف أقصى ج
العراؽ بما في ذلؾ بغداد ك البصرة كالمناطؽ الكاقعة بيف الخميج العربي ك األراضي الممنكحة 
لفرنسا ك لكنت بالمكف األحمر.  كما منحت انجمترا منطقة أشير ليا بالحرؼ )ب( كليا نفس التي 

ارىا فقد اتفؽ عمي أف أعطيت لفرنسا .كأما بالنسبة لفمسطيف كنظرا لرغبة كافة األطراؼ في استعم
 143 تكضع تحت إشراؼ دكلي كلكنت بالمكف البني.

 :  م1917المطمب الثاني:وعد بمفور
إف مطامع الصياينة في إقامة كطف قكمي ليـ في فمسطيف كانت قائمة منذ زمف بعيد كاف    

ألكلى كجدت البكادر العممية لذلؾ بدأت منذ بداية القرف العشريف. ك عندما نشبت الحرب العالمية ا
الحركة الصييكنية نفسيا مكزعة بيف مختمؼ الدكؿ المتحاربة. لذا نشط الصياينة في ىذه الفترة 

يييبكف   بالساسة إلصدار مثؿ ىدا الكعد دعما  لمحصكؿ عمى كعد مف ألمانيا كانجمترا لذا راحكا
ي تأييدىما ك"لكيد جكرج"صييكنييف متحمسيف كمتفقيف ف  144 ككاف" بمفكر"   لمصالح بالدىـ

رئاسة الكزارة كآرثر بمفكر كزير الخارجية،تغمغمت  145لمصييكنية كعندما تكلى لكيد جكرج 
الصييكنية في أعماؽ القرار البريطاني . كعندما تقدـ الباركف ركتشيمد باقتراحاتو إلي الحككمة 

تابع كؿ مف   لقدالبريطانية بشاف اعتبار فمسطيف كطنا قكميا لمييكد،تقبمو كزير الخارجية بمفكر ك 
حصؿ الييكد في  .حتى  146ركتشيمد ككايزمف مساعييما لديو كلدل الحككمة البريطانية

ـ عمى كعد مف الحككمة البريطانية، كذلؾ عندما صدر كعد بمفكر الذم كعد إلي 1917نكفمبر2
 كبيذا  لذم أرسمو إلي ركتشيمد،مف خالؿ الخطاب ا 147الييكد بإنشاء كطف قكمي ليـ في فمسطيف
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التصريح منحت بريطانيا أرضا ال تممكيا كىي فمسطيف لمصياينة الذيف ىـ غرباء عف ىذه األرض 
    148 ، كىذا العمؿ أدل إلي اغتصاب كطف كتشريد شعب بكاممو.

كلقد أعطت بريطانيا ىذا الكعد قبؿ أف تدخؿ القدس كقبؿ أف تنيي احتالليا لفمسطيف.                     
 كمذىال لمعرب.    فكاف امرأ عجيبا 

لذا فقد كاف كعد بمفكر تتكيجا لجيكد قادة الحركة الصييكنية عمى البراءة الدكلية الستيطاف في     
.التي سعى إلييا ىرتزؿ كيعمؿ مف اجميا كىذا التاريخ يعتبر التاريخ الرسمي 149فمسطيف 

 لالستعمار لالستيطاني في فمسطيف كيدكر ىذا التصريح حكؿ ثالث أمكر:
 إف بريطانيا تؤيد إنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف.-1
 المحافظة عمى الحقكؽ المدنية كالدينية لمطكائؼ غير ييكدية.-2
 150 الحيمكلة دكف إحداث أم أثار معاكسة لمييكد في بالد غير الكطف القكمي.-3
 دوافع صدور وعد بمفور:-1
الغربية خاصة البركتستانت في كؿ مف :كلقد لعب دكرا خطيرا في تضميؿ الشعكب الدافع الديني-ا

 151بريطانيا كالكاليات المتحدة كجعميـ يعتقدكف بضركرة عكدة الييكد لفمسطيف تحقيقا لنبكءة التكراة.
:كيتمثؿ في رغبة بريطانيا في استمالة العناصر الييكدية في الدكائر السياسية الدافع السياسي-ب

 كاإلعالمية لكسب ييكد ركسيا 
كذلؾ نظرا ألىمية فمسطيف بالنسبة لبريطانيا فيي منطقة  نفكذ تحمي ستراتيجي:الدافع اال-ج

مكاصالتيا إلي اليند كلتككف سندا منيعا بيف مصالحيا في قناة السكيس كبيف مصالح فرنسا 
 المستقبمية في سكريا حسب اتفاقية سايكس بيكك .

لسد العجز المالي أثناء الحرب  حيث سعى البريطانييف لالستفادة مف الصياينةالدافع المالي:-د
 152 العالمية األكلى نظرا لنفكذىـ كتفكقيـ االقتصادم كالمالي.

 نتائج وعد بمفور:-2
يعد كعد بمفكر أىـ مكسب خرجت بو الحركة الصييكنية مف الحرب العالمية األكلى كمف أىـ    

كعد بإمكانية تحقيؽ نتائجو ىي إقامة ا لكطف القكمي الييكدم في فمسطيف ،حيث اشتير ىذا ال
                                                 

 .96م،ص 1،1998،دار شروق للنشر والتوزٌع ،فلسطٌن،طتارٌخ فلسطٌند/تٌسٌر جبارة:  -148
،مؤسسة الدراسات م5494الموجز فً تارٌخ فلسطٌن السٌاسً منذ فجر التارٌخ حتى سنة الٌاس شوفانً : -149

 .341م،ص1996الفلسطٌنٌة،بٌروت،
 .196م،ص1967دار النهضة العربٌة، بٌروت، تارٌخ العرب الحدٌث،زهٌه قدوره: -150
  .             36عبد هللا التل :المصدر السابق،ص -151
 . 97سٌر الجبارة:المرجع السابق، ص د/تٌ -152



فكرة إنشاء الكطف القكمي في ارض الميعاد،كبدأت مجيكدات الحركة الصييكنية تتخذ طابعا 
عمى بئر السبع  ،حيث دخمت بريطانيا القدس كاستكلت153 عالميا خاصة بعد صدكر ىذا الكعد

انية ـ احتمت جنكب ككسط فمسطيف كأصبحت البالد تدار بإدارة عسكرية بريط1917كفي ديسمبر 
 حينيا :"اآلف انتيت الحركب الصميبية"  154.كقاؿ الجنراؿ "ألمنبي"

باإلضافة إلى نتيجة أخرل كىي إيفاد بعثة صييكنية إلي فمسطيف أرست الحجر األساسي في إقامة 
جكيمية                           24الجامعة العبرية في القدس في حفؿ رسمي كبير ككاف ذلؾ في تاريخ 

 155 ـ.1918
 الثالث:االنتداب البريطاني عمى فمسطين المطمب
لقد جاء نظاـ االنتداب كبديؿ عف سياسة االستعمار التي كانت تسير عمييا الدكؿ         

االستعمارية،كىك نظاـ ابتدعو ميثاؽ عصبة األمـ ك ارتبطت بو الدكؿ المشاركة في مؤتمر الصمح 
س مف قبؿ الدكؿ المنتصرة في الحرب العالمية ـ كالذم كاف عبارة عف اجتماع نظـ في باري1919

.حيث كشر 156األكلى لمتباحث في أمكر السالـ بيف األطراؼ المنتصرة كالخاسرة في الحرب
البريطانييف عف أنيابيـ كظيرت نياتيـ السيئة اتجاه العرب كتمكنكا مف إقناع مؤتمر الصمح مف 

يا لتككف الدكلة المنتدبة،كبناءا عمى ىذا كلقد اختيرت بريطان    157 كضع فمسطيف تحت االنتداب،.
ـ  1920فاف بريطانيا أعمنت نياية اإلدارة العسكرية في فمسطيف كقياـ إدارة مدنية ككاف ذلؾ سنة

ـ ككضع قيد 1922جكلية24ـ كصكدؽ عميو في1921جكيمية6كقد أعمف عف مشركع االنتداب في
فمسطيف تيدؼ إلي تشكيؿ إدارة عميا ،ككانت سياسة االنتداب في 158ـ 1922سبتمبر29التنفيذ في

 .159ذات طابع صييكني
 161 " مندكبا ساميا في فمسطيف.160كقد أصبح الكزير البريطاني الييكدم "ىربرت صمكئيؿ     

ـ. كقد عمؿ ىذا األخير عمى تييئة فمسطيف 1922كجاء ىذا التعيف بعد صدكر قرار االنتداب في

                                                 
 .16م، ص1967، دار المعارف، مصر، فلسطٌن قلب العروبةمحمد فٌصل عبد المنعم:| -153
 .(65م(.ضابط وإداري برٌطانً )ٌنظر:عبد هللا التل، المصدر السابق، ص1936-1861أللنبً: ) -154
 .224طارق السوٌدان:المرجع السابق،ص -155
 .95م،ص3،1989،دار الركن،بٌروت،طفلسطٌن وقرارات أخرىقرار تقسٌم فخر الدٌن: -156
 .38صالح صائب الجبوري :المرجع السابق،ص -157
 .63آمٌن سعد:المرجع السابق،ص -158
 ، 2008،سبتمبر1،دورٌة كان التارٌخٌة،العدد عروبة القدس الدلٌل التارٌخً والحكاٌة من البداٌةإٌمان محً الدٌن : -159

 .20ص
م(احدابرزصهاٌنة برٌطانٌا،واحد صانعً وعد بلفور، كان وزٌرا للداخلٌة البرٌطانٌة أثناء 1963-1870هربرت صموئٌل:) -160

 .(45إصدار وعد بلفور)ٌنظر عٌسى صوفان القدومً:المرجع السابق،ص



داريا،عسكريا تشريعيا كاقتصادية  إلنشاء الكطف القكمي الييكدم ،حيث أقاـ جيازا حككميا سياسيا كا 
كأقاـ عمى رأس كؿ دائرة مف دكائر ىذا  الجياز مكظؼ انجميزم ييكدم أك مسيحي ،كعمى رأس 
ىذا الجياز مجمس تنفيذم كاف في البداية يتألؼ مف المندكب كثالثة كتاب كىـ بمثابة كزراء كاحد 

   162 ة.لمداخمية ككاحد لممالية كأخر لمعدال
مادة، ككاف ىك الدستكر االستعمارم الصييكني الذم 28لقد تالؼ صؾ االنتداب مف مقدمة، ك   

كما جاء صؾ االنتداب مشتمال عمى   163 حكمت بمكجبو فمسطيف طكاؿ فترة االنتداب البريطاني .
 كعد بمفكر السابؽ كقد نص صؾ االنتداب عمى :

 جعؿ فمسطيف كطنا قكميا لمييكد. -1
 بالككالة الييكدية كسمطة رسمية تتعاكف مع سمطات االحتالؿ البريطاني.االعتراؼ  -2
تسييؿ ىجرة الييكد إلى فمسطيف كتكطينيـ في األراضي البكر ك االراضى الحككمية الغير  -3

 مطمكبة لممنافع العامة.
 تسييؿ حصكؿ الييكد المياجريف لفمسطيف عمى الرعكية الفمسطينية.  -4
 ب المغتيف االنجميزية كالعربية لغة رسمية معترفا بيا في البالد .تككف المغة العبرية إلي جان -5

164     
فيما يخص حؽ الشعكب في    165 كلقد تجاىمت مكاد الصؾ مبادئ الرئيس األمريكي "كلسف ".   

تقرير مصيرىا،إضافة ليذا تجاىؿ صؾ االنتداب ذكر العرب فمـ ترد كممة العرب إال مرة كاحدة 
في الكقت الذم  22ثالث العربية،االنجميزية،العبرية،كذلؾ في المادة كصفا إلحدل المغات ال

كبالتالي فقد جاء صؾ االنتداب ظالما لحقكؽ العرب    166 خصص معظـ بنكده لخدمة الصياينة.
إلي لندف لممطالبة بالحكـ  1922سبتمبر1كلقد ذىب كفد منيـ عقب صدكر دستكر فمسطيف في 

لمستعمرات  كنظرا لتعارض ذلؾ مع المصالح البريطانية الذاتي لكف كينسكف تشرشؿ كزير ا

                                                                                                                                                                  
،العدد دورٌة كان التارٌخٌة،االستٌطان الٌهودي وانعكاساته الدٌموغرافٌة على الفلسطٌنٌٌنعدنان عٌاش : -161

 .145،ص2014ر،دٌسمب26
 . 542م،ص1988،مركز دراسات الوحدة العربٌة،بٌروت،:مختارات قومٌةمحمد عزة دروزة  -162
 .290علً محمد علً:المرجع السابق،ص -163
 .201م،ص2004، 1لنشر لإلعالم،دب،ط ،مركز الراٌةحروب غٌرت مجرى التارٌخبكر محمد إبراهٌم: -164
 .لعشرٌن للوٌالت المتحدة األمرٌكٌة ٌنظر: الموقع االلكترونً السابقم(الرئٌس الثامن وا1924-1856وودر وٌلسن:) -165
،رسالة ماجٌستر،الجامعة اإلسالمٌة م5499-5458:العالقات الصهٌونٌة البرٌطانٌة فً فلسطٌنعلً أكرم فضل مهانً -166

 . 65م،ص2010بغزة،فلسطٌن،



ـ انعقد المؤتمر العربي الذم رفض الدستكر 1922،كفي أكت   167 الصييكنية رفض ذلؾ.
  168 كاالنتخابات.

    المبحث الثالث:الكفاح الفمسطيني ضد األطماع الصييونية والبريطانية :                                
اصدر كنستكف تشرشؿ  كزير المستعمرات البريطاني الكتاب األبيض أكد فيو ـ 1922في جكاف 

 أف الشعب الييكدم مكجكد في فمسطيف كحؽ كليس كمنة كنكه بضركرة زيادة الييكد 
 169 بالمياجرة.

كما بيف الكتاب استثناء فمسطيف مف الكعكد التي قطعتيا بريطانيا لشريؼ حسيف بشاف    
الفمسطينييف بضركرة النضاؿ في سبيؿ قضيتيـ،كلقد كانت بداية ردكد  ىنا اقتنع  170 االستقالؿ.

الفعؿ الفمسطينية ضد بريطانيا كاليجرة الييكدية المتزايدة إلى فمسطيف ك المطالبة بإلغاء كعد بمفكر 
كقد مر 171الذم نص عمي إنشاء  كطف قكمي لمييكد في فمسطيف كاالنتداب كمنع اليجرة الييكدية

 حؿ مختمفة.ىذا النضاؿ بمرا
 
 
 

 المطمب األول:المؤتمرات:
مندكبا مف جميع أنحاء  28عقد في دمشؽ حضره  م:1919افريل 3المؤتمر األول *   

فمسطيف،كأدل كجكد ىؤالء إلي أف المؤتمر شدد عمى الكحدة العربية فمسطيف مع سكريا 
 172الجنكبية،كرفض اليجرة الييكدية ككعد بمفكر

:انعقد في دمشؽ شارؾ فيو مندكبك المجنة العميا لمدفاع الكطني 1921فيفري27المؤتمرالثاني* 
 :كممثمك األحزاب السياسية كخرج بالقرارات 

 رفض السياسة الصييكنية اليادفة إلي جعؿ فمسطيف كطف قكمي لمييكد.-   
 اعتبار سكريا الجنكبية كفمسطيف جزء مف سكريا ا لشمالية.-   

                                                 
 .282م،ص1970ٌة العامة للكاتب،القاهرة،،الهٌئة المصرالتارٌخ الموحد لألمة العربٌة : علً حسن الخربطوي -167
 .19،دار الفاروق،لبنان،صفلسطٌن العربٌة فً ظل االحتالل الصهٌونً فً منطقة نفوذ الوالٌات المتحدةعلً أبو الحسٌن: -168
 .48- 57د/عٌسى صوفان:المرجع السابق،ص ص -169
 .254 -253،ص صم1951، المكتبة العصرٌة،صٌدا،3،ج حول الحركة الوطنٌةمحمد عزة دروزة: -170
 .165، صم1988، 1، األهالً للطباعة والنشر، ط، تارٌخ فلسطٌن عبر العصورٌوسف سامً الٌوسف -171
،مؤسسة نادٌا للطباعة والنشر واإلعالن والتوزٌع المقاومة الشعبٌة فً فلسطٌن تارٌخ حافل باألمل واالنجازمازن قمصٌة: -172

 .  66م،ص2011رام هللا،فلسطٌن،



 .173طيفعدـ االعتراؼ بأم حككمة في فمس-  
انعقد بمدينة حيفا كانتخب لجنة تنفيذية لمتابعة قرارات  :1921ديسمبر 24المؤتمر الثالث* 

 .كتقرر فيو مايمي :                    174المؤتمر برئاسة المرحـك مكسى كاظـ الحسيني 
 رفض كعد بمفكر كمنع اليجرة الييكدية-    
 .175تشكيؿ حككمة كطنية لفمسطيف-   
عقد في القدس دعت إليو المجنة التنفيذية لفمسطيف النتخاب كفد : 1921ماي25بع المؤتمر الرا*

يسافر إلي أكركبا لبسط القضية الفمسطينية أماـ العالـ المتمدف كسافر الكفد عف طريؽ.اإلسكندرية  
 .176 لندف

عقد في نابمس ككاف مف أىـ نتائج المؤتمر  : الذي1922اوت 25-21المؤتمر الخامس *
متناع الشعب الفمسطيني عف االشتراؾ في انتخابات المجمس التشريعي لذا فقد ألغاه الخامس ا

صمكئيؿ المنتدب السامي البريطاني كما اضطر إلي تعديؿ الدستكر بسبب فشؿ المجمس 
 .كاتخذ المؤتمر عدة قرارات أخرل منيا:177التشريعي 

 منع بيع األراضي لمييكد. -
 ي في لندف .رفض سياسة االنتداب كتأسيس مكتب عرب -
 رفض الدستكر كعدـ التعاكف مع السمطات في تطبيقو. -
    .178االستمرار في المقاكمة كالنضاؿ إلى الحصكؿ عمى االستقالؿ -

يافا دعت إليو المجنة التنفيذية لفمسطيف كعقد  عقد في:1923جوان 16*المؤتمر السادس 
س التشريعي كما انتخب كفد المؤتمر جمساتو كقرر تنظيـ الحركة الكطنية عمى اثر رفض المجم
جكاف مف نفس السنة كبقى 25ليسافر إلي لندف لمتابعة العمؿ عمى إفساد كعد بمفكر كسافر في 

 . 179كعاد لكف بال جدكل 1923ديسمبر23حتى 

                                                 
 .282، صم1990، قبرص 5498-5458جذور الرفض الفلسطٌنً نً، فٌصل حورا -173
م( شخصٌة وطنٌة فلسطٌنٌةاصبح رئٌسا لبلدٌة القدس وبقً فً هذا المنصب 1934-1853موسى كاظم الحسٌنً:) -174

تى حركة الشٌخ عز الدٌن القسام وأثرها على الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة حم  )ٌنظر:د/وسام حسٌن عبد الرزاق :1920حتى

 .(283،ص4،العددمجلة مداد اآلداب،م5499
ص ،الوكالة العربٌة للدعاٌة والنشر،اإلسكندرٌة،دت، :فلسطٌن ضحٌة المؤامراتمحمد محمود زٌتون،صبحً سعٌد طوقان -175

 .23-22ص 
 .23ص،نفسه -176
 .54م،ص1967،بٌروت ،5498-5451المقاومة العربٌة فً فلسطٌن ناجً علوش: -177
 .19لمرجع  السابق، صا :علً أبو الحسٌن -178
 .24محمد محمود زٌتون ،صبحً سعٌد طوقان،المرجع السابق،ص -179



عقد في يافا كلقد انتخب مكسى الحسيني ممثال لمجنة التنفيذية :1927المؤتمر السابع جويمية *
ـ ككاف ىذا أخر المؤتمرات 1934ذية بقيت تمثؿ فمسطيف حتى .كانبثقت عنو لجنة تنفي180

 .181الفمسطينية التي تجمع مختمؼ الفئات الشعبية
 الثورات الشعبية ::المطمب الثاني

لـ يكف نضاؿ الفمسطينييف مقتصرا عمى المؤتمرات فقط حيث تخممتيا انتفاضات كثكرات        
 ـ.1936الي 1921في المرحمة الممتدة مف منددة بالسياسة الصييكنية االستعمارية خاصة 

:كقعت شرارة االنتفاضة عندما اعتدت مجمكعة مف الييكد المحتفميف بعيد م1921*ثورة يافا 
ـ،عمى المسمميف القاطنيف في يافا كحدث إطالؽ نار بيف الييكد كالعرب 1921مام 1العماؿ في 

ف ،كاستفاد الييكد مف كجكد أفراد ،ثـ اتسعت االشتباكات لتغطي اجزاءا عديدة مف شماؿ فمسطي
الكتيبة الييكدية الذيف تسممكا البنادؽ بحجة الدفاع عف تؿ أبيب ،لكنيـ سرعاف ما بدؤكا يطمقكف 
النار عمى العرب ،كمع اتساع االنتفاضة خارج يافا ،قاـ ثالثة آالؼ عربي بمياجمة مستعمرة بتاح 

االنتفاضة أف تتسع كتتفاعؿ لكال أف مكقؼ  تكفا كقد تصدت ليـ قكة بريطانيا،ككاف يمكف ليذه
السياسات الفمسطينية ماؿ إلى تيدئة الكضع كقامت السمطات بعمؿ استرضائي بكقؼ اليجرة مؤقتا 

 .182ـ 1921مام  14ابتدءا مف 
:تحت ظؿ الحماية البريطانية تجرأ الييكد كىجمكا عمى المسجد األقصى م1929*ثورة البراق 

عند حائط البراؽ ،كأعمنكا أف ىذا الحائط ليـ ألنو مف مقدساتيـ ،عندئذ كاحتمكا الجانب الغربي 
ـ تسمى ثكرة البراؽ ،كانتشرت 1929اكت 15قامت ثكرة قامت ثكرة عظمى في فمسطيف بتاريخ 

 .183 الثكرة في كافة أنحاء فمسطيف
ـ 1928سبتمبر  24كاألسباب المباشرة ليذه االضطرابات تعكد إلى حادث كقع في القدس في    

 أم يـك عيد  الغفراف لدل  الييكد ،ك كانت  الشرارة التي أشعمت ذلؾ الحادث ىي      
محاكلة الييكد كضع ستار يفصؿ بيف الرجاؿ كالنساء في أثناء الصالة عند حائط المبكى كىك مف 

،كقد أثار ذلؾ مشاعر 184ممتمكات المسمميف المقدسة كيشكؿ الحد الغربي مف الحـر الشريؼ
يف فعقدكا مجتمعا إسالميا حضره مندكبكف مف المناطؽ الفمسطينية كافة كمف الدكؿ العربية المسمم
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المجاكرة ،شكؿ المؤتمر جمعية لمدفاع عف حقكؽ المسمميف سماىا "جمعية حراسة المسجد األقصى 
،كقد أمرت الحككمة كفقا لكاجبيا في الحفاظ عمى الكضع الراىف 185كاألماكف اإلسالمية  المقدسة"

 إزالة الستار،كعندما لـ يمتثؿ الييكد لألمر عمد البكليس  ب
ـ قاـ الصياينة بمظاىرة ضخمة في تؿ أبيب في ذكرل خراب 1929أكت  14،كفي 186بالقكة 

الييكؿ اتبعكىا بمظاىرة ثانية في اليـك التالي في القدس،كتكجيكا نحكا الحائط رافعيف أعالـ 
ىذه األعماؿ التي فجرت األحداث التي عرفت بيبة  الصييكنية منشديف نشيد "الياتكفا"ككانت

،كلقد كصمت في ىذه السنة إلي فمسطيف لجنة" شك"لتحقيؽ في حكادث الثكرة 187ـ1929البراؽ 
 ـ قدمت تقريرىا كأكصت بما يأتي :1930كفي أكؿ  مارس

 كضع حد إلجالء المزارعيف عف أراضييـ.-1
الشعب العربي متحد بمطالبتو بحككمة إصدار بياف صريح عف اليجرة كأكردت  فيو أف -2

 .                                                                                        188نيابية
ثـ اقييـ في ىذا العاـ المؤتمر االسالمى العاـ في القدس كمف جرائو تشكمت لجنة دكلية     

ت لجنة تسمى "لجنة البراؽ الدكلية " لتحقيؽ في لتحقيؽ في المشاكؿ بيف العرب كالييكد كجاء
أسباب ثكرة البراؽ كما تالىا مف انفجار الكضع في فمسطيف ،ثـ أصدرت المجنة قرارىا الشيير ىك 
أف حائط البراؽ ىك مف حؽ المسمميف كحدىـ كليس لمييكد نصيب فيو كلقد قتؿ في ىذه الثكرة 

 .189منيـ232شييدا عربيا كجرح116ك 369ييكديا كجرح 133
ـ كاضطيادىا لمييكد عامال قكيا في تدفؽ 1933كاف فكز النازية في ألمانيا عاـ م:1933*ثورة 

 اليجرة إلي تدفؽ اليجرة الييكدية بعشرات آالؼ ،كسببا في إحياء أماؿ الصييكنييف
بزيادة عددىـ في فمسطيف ،ليتسنى ليـ تشكيؿ الدكلة التي يحممكف بيا كلما رأل العرب باف 

ككمة البريطانية لـ تمتفت إلى تقارير لجانيا التي أكصت بتكقيؼ اليجرة كمنع انتقاؿ األراضي الح
 ،أذاعت المجنة التنفيذية العربية بيانا عمى العرب أعمنت فيو أف الحككمة المنتدبة  

 ـ1933مارس26ىي العدك األكؿ الذم يجب محاربتو كدعت إلي مؤتمر عاـ في يافا في 
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لتعاكف مع الحككمة البريطانية كمقاطعة مصنكعاتيا كمصنكعات كتقرر فيو عدـ ا
ـ كاف يقكدىا قادة دينيكف 1933اكتكبر 13.فخرجت مظاىرة حاشدة في القدس في190الصياينة

في يافا خرجكا في تظاىرة سممية كاف مف "بينيـ مكسى 1933اكتكبر 27كمدنيكف فمسطينيكف،كفي 
غضب السكاف كلقد قامت القكات البريطانية بفتح  كاظـ الحسيني"الذم عكمؿ بخشكنة مازاد مف
. كلقد 191بجركح  204مف المتظاىريف كأصيب  24النار عمى المتظاىريف ما أسفر عف قتؿ 

عرفت ىذه الفترة ظيكر العديد مف األحزاب السياسة حيث كاف لمعرب منذ الحرب العالمية  األكلي 
 ألحزاب ىي:ـ قيادة كاحدة ىي المجنة التنفيذية ىذه ا1932حتى
 1934،حزب الدفاع الكطني ديسمبر 1932حزب االستقالؿ سنة  -
 1935.192حزب اإلصالح سنة  -

يعمف خركجو مف حيفا   193كانت األسباب الرئيسية التي جعمت القساـم:1935*ثورة القسام 
،كاكتشاؼ شحنة أسمحة قادمة مف 1935-1931لمجياد كثرة اليجرة الييكدية كارتفاعيا في االعكاـ

ـ بدال مف القياـ بالعمميات 1935بمجيكا إلي تؿ أبيب ،فغضب القساـ كقرراعالف الجياد عمنا في 
الفدائية سرا،كانطمؽ بعممو ىذا مف جامع االستقالؿ في حيفا إلي قرية يعبد قرب جنيف ككاف معو 

رغـ  مجاىدا ،فقاـ االنجميز كحاصركه بمئات مف الجنكد كلكف القساـ رفض االستسالـ 50حينئذ 
 .194ىذه القكات ،كبعد معركة عنيفة استشيد القساـ كبعض رفاقو 

ـ أكؿ حركة فمسطينية آمنت 1935كانت حركة عز الديف القساـ م:1939-1936*الثورة الكبرى
بالعنؼ ال ضد الييكد فقط بؿ كضد االنجميز باعتبارىـ محتميف متكاطئيف مع الييكد كتطكر ىدا 

ـ عندما قاـ 1936افريؿ 14. بدأت ىذه الثكرة في 195ية الكبرل الكضع ليتكج بالثكرة الفمسطين
المجاىدكف مف إخكاف القساـ بمياجمة سيارات ييكدية ،فقرر الييكد ليذه العممية التي مات فييا 

ـ كفي 1936افريؿ 17الكثير مف الييكد ،فياجمكا حي المنشية في يافا كقتمكا اثنيف مف العرب في 
مف العرب كجرحكا آخريف كقد أدت ىذه 7د لممرة الثانية حي المنشية كقتمكا اليـك المكالي ىاجـ الييك 

ـ كتبعتيا مظاىرة أخرل 1936افريؿ 19الحادثتيف إلي إضراب  قاـ بو سكاف يافا ضد الييكد في 
                                                 

 .99صالح صائب الجبوري :المرجع السابق،ص -190
 .91،92مازن قمصٌة:المرجع السابق،ص -191
 .131تر:علً جرباوي،رٌاض الرٌس للكتب والنشر،دب،دت،ص:فلسطٌن قبل الضٌاع،واصف عبوشً  -192
م(رئٌس جمعٌة الشبان المسلمٌن وشٌخ المجاهدٌن نشط الدعوة العامة  للجهاد 1935-1883زا لدٌن القسام من موالٌد)ع -193

 .31-30ص م،ص2000،دار البشٌر،،جدة،ط،عز الدٌن القسام شٌخ المجاهدٌن فً فلسطٌن )ٌنظر :محمد حسن الشراب :
 .218-217صد/تٌسٌر الجبارة:المرجع السابق،ص  -194
،بدٌل /المركز الفلسطٌنً لمصادر حقوق المواطنٌن دورٌة حق العودة، األرض والثقافة الوطنٌةلفتاح القلقٌلً:عبد ا -195

 .4،بٌت لحم،فلسطٌن،ص57والالجئٌن،العدد



في نابمس كفي مدف فمسطيف ،ثـ تشكمت في كؿ مدينة لجنة قكمية كطنية لإلشراؼ عمى اإلضراب 
.كىكذا 196في القدس في مؤتمر ليـ كقرركا انتخاب "محمد األميف الحسيني" كاجتمع رؤساء المجاف

دارتو حتى تحقؽ  تشكمت المجنة العربية العميا ككاف ىدفيا اإلشراؼ عمى اإلضراب الفمسطيني كا 
 .كىي:197المطالب الفمسطينية كميا كتقدمت إلي المندكب السامي بمطالب 

 منتخب. إنشاء حككمة فمسطينية مسؤكلة أماـ برلماف-
 .198كقؼ اليجرة الييكدية .كمنع بيع األراضي لمييكد-
كقد أدت اإلحداث في فمسطيف ،كتدفؽ الييكد المياجريف خاصة بسب اضطياد ىتمر لمييكد       
.كقد امتازت ىذه الثكرة عف سابقتيا بككنيا مكجية ضد 200ـ1936.إلي اندالع الثكرة في 199

ة ،كباستمرارىا ستة أشير ككذلؾ بشمكليا جميع طبقات االنتداب البريطاني كبككنيا عنيفة شديد
مداد  األمة كباشتراؾ العرب الغير فمسطينييف فييا اشتراكا فعميا كذلؾ عف طريؽ التطكع كا 
المجاىديف بالعتاد كالسالح،كاشتراؾ حككماتيـ بالتدخؿ السياسي حتى أصبحت القضية الفمسطينية 

قد فقد فييا العرب الكثير مف األركاح كالممتمكات أكثر .ك 201قضية عربية عامة مف الناحية العممية
 .أماـ ازدياد حدة الثكرة كتكسعيا فمقد202مما فقد الييكد كالبريطانييف

قررت الدكؿ العظمى اتخاذ خطكات عممية لتنفيذ مخططاتيا في إقامة دكلة لمييكد في فمسطيف عف 
عماؿ العنؼ في فمسطيف كصكؿ .كأعاقت أ203طريؽ مشركع التقسيـ الذم اقترحتو لجنة "بيؿ" 

 .كاقترحت المجنة أف الحؿ الكحيد ىك تقسيـ فمسطيف كاآلتي:204ـ1936نكفمبر 11المجنة حتى 
الدكلة الييكدية:تضـ منطقة الجميؿ كمعظـ السيكؿ الساحمية كتضـ معظـ األراضي الخصبة في -

 .205 البالد
 السبع، صحراء النقب، نابمس. دكلة عربية تضـ: المناطؽ الداخمية شرؽ األردف، غزة، بئر -
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 .206يفصؿ بيف القسميف دكلة االنتداب كالتي تشمؿ: القدس، بيت لحـ كالناصرة-
 غير أف الييكد كالعرب رفضكا التقرير فكجيت لجنة الدفاع عف فمسطيف في سكريا الدعكة     

ربية ـ بحضكر الكثير مف الشخصيات الع1937سبتمبر 8إلي عقد اجتماع كعقد في بمكداف في
 ." سكرتيرا لممؤتمر كاتخذ المؤتمر قرارات كىي:207،فكاف ممثؿ فمسطيف "عزة دركزة

نياء االنتداب كرفض المشركع الصييكني.-  كحدة فمسطيف مع البالد العربية كا 
إقامة حككمة تمثيمية كعقد اتفاقية مع بريطانيا عمى قاعدة السيادة كاالستقالؿ كتضمف حقكؽ -

 . رمة األماكف المقدسةاألقميات فييا كتحمي ح
ـ اغتيؿ حاكـ لكاء الشماؿ "لكيس اندركز"في الناصرة ،عمى يد الثكار الذيف 1937سبتمبر26كفي

اعتبركا تعيينو تييئة لمتقسيـ ،كتذرعت السمطة بمقتمو لضرب التمثيؿ السياسي لمثكرة فأصدرت امرأ 
المئات مف نشطاء الحركة بحؿ المجاف القكمية كما حمت المجمس اإلسالمي األعمى كاعتقمت 

الكطنية كنفت بعضيـ إلي جزر سيشؿ،كحينا تصاعدت حدة الثكرة كتكثفت العمميات العسكرية 
 .208ـ 1939جمدت مشركع التقسيـ غير أف الثكرة استمرت إلي سنة 

بدا    :المطمب الثالث:المواقف الدولية من مشروع تقسيم فمسطين و إعالن قيام دولة إسرائيل
كالثكرة العربية مازالت قائمة ثـ اخذ المكقؼ الكلي يزداد سكءا كالحرب العالمية الثانية ـ 1939عاـ 

تطرؽ األبكاب ،فقررت الحككمة االنجميزية أف تنضـ مؤتمرا في لندف يدعى إليو كؿ مف العرب 
.كتقرر 209ـ كعرؼ بمؤتمر "المائدة المستديرة"1939جانفي 8كالييكد عمى انفراد ،عقد المؤتمر في 

 يو:ف
 تأسيس حككمة فمسطينية مستقمة بمعاىدة تحالؼ مع بريطانيا.-
 إشراؾ العرب كالييكد في حكـ فمسطيف.-
 . 210ألؼ ييكدم إلى فمسطيف خالؿ خمس سنكات 75إدخاؿ -

لكف الييكد كالعرب عارضكا عمى حد سكاء قرارات المؤتمر، إذ طالب العرب بإلغاء االنتداب 
عالف االستقالؿ، كطالب اليي كد بإنشاء دكلة ييكدية كحرية اليجرة إلى فمسطيف لذلؾ فاف كا 

 :فيو  رر ـ كتق1939ض الشيير الذم صدر عاـ الحككمة البريطانية قررت الحؿ كما في األبي
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 سنكات دكلة مستقمة كيتقاسـ العرب كالييكد الحكـ في فمسطيف10تصبح فمسطيف بعد -
 .211 ييكدم كؿ عاـ 15000تستمر اليجرة لمدة خمسة أعكاـ أخرل كبمعدؿ -

ـ عقد الييكد مؤتمر بمتمكر بأمريكا ،طالبكا فيو بإلغاء الكتاب األبيض كبتنفيذ 1943كفي عاـ     
كعد بمفكر تنفيذا جريئا باعتبار أف الغاية ىي تحكيؿ فمسطيف إلي دكلة ييكدية  كبفتح باب 

كلـ يطؿ        لمشعب الييكدم اليجرة،كباالعتراؼ بالككالة الييكدية باعتبارىا الممثمة الشرعية
رسميا بالمساعدة عمى إقامة دكلة  ييكدية في فمسطيف  212الكقت حتى صرح الرئيس "ركزفمت "

213. 
محؿ ركزفمت في كرسي رئاسة الكاليات المتحدة األمريكية اظير 214كعندما حؿ "تركماف "     

الكياف الصييكني ،كما عطفا كغيرة عمى القضية الصييكنية،ففي عيده جرل اإلعالف عف قياـ 
ـ كالتي قررت 1946أمريكية -مارس الضغط عمى حككمة بريطانيا لقبكليا بتشكيؿ المجنة االنكمك

 مايمي:
تصبح فمسطيف دكلة تحت كصاية األمـ المتحدة كفي الكقت المناسب تككف ليا حككمة ذاتية -

 فمسطينية ال الييكدية.
د الحككمة بإنشائيا كبيف الكطف القكمي الييكدم الذم التميز بيف الدكلة الييكدية التي لف تتعي-

 يجب تنفيذه .
ـ أف التككف فمسطيف دكلة 1946افريؿ 20أمريكية في-كقد جاء في تكصيات المجنة االنكمك    

أمريكية تعذر التقريب بيف مكاقؼ العرب كالييكد كعندما –عربية أك ييكدية،كقد تبيف لمجنة االنكمك 
ـ طرح فكرة االنسحاب مف فمسطيف عمنا 1946"زعيـ المعارضة في  أصبح "كنتسكف تشرشؿ

كتذرع بالضرر الذم ستمحقو قضية فمسطيف ببريطاني كمصالحيا في المنطقة كالعالـ ،كاستخمص 
 . 215 أف مصمحة بريطانيا تممي عمييا إنياء االنتداب ككضع القضية في أيدم األمـ المتحدة 

 م:1947ة سنة  مشروع التقسيم في األمم المتحد -1

                                                 
 .234لمرجع السابق،صااحمد عبد الوهاب: -211
للمزٌد  م(1945-1882هو فرانلكٌن روزفلت الرئٌس الثانً والثالثون للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من موالٌد)روزفلت: -212

 ٌنظر الموقع االلكترونً السابق.
 .88د/سٌد احمد رفعت:المرجع السابق،ص -213
م(للمزٌد ٌنظر الموقع االلكترونً 1884-1972الٌات المتحدة األمرٌكٌة من موالٌد):هو الرئٌس الثالث والثالثون للوترومان -214

 السابق.
 .501-499ص الٌاس شوفانً :المرجع السابق،ص -215



ـ أحالت  بريطانيا قضية فمسطيف إلي األمـ المتحدة ،كتشكمت لجنة التحقيؽ 1947في سنة   
الخاصة التي انتيت إلي عرض مشركع أغمبية أعضائيا عمي الجمعية العامة كيقضي بتقسيـ 

ـ صكتت الجمعية العامة لألمـ المتحدة 1948نكفمبر29كفي  216فمسطيف بيف العرب كالييكد ،
لي جانب التكصية المرفكعة مف لجنتيا الخاصة في فمسطيف كالقاضية بإنشاء دكلة إ

 ..كتقرر تقسيـ فمسطيف عمى النحك التالي:217صكتا 13صكتا مقابؿ30ييكدية،بأغمبية 
 إقامة دكلة ييكدية. -
 إقامة دكلة عربية  -
 218إقامة منطقة دكلية تشمؿ القدس، كاألماكف المقدسة-
عال  -2  ن قيام دولة إسرائيل عمى أرض فمسطين:نياية االنتداب وا 
بصدكر قرار التقسيـ تحقؽ لالنجميز قياـ دكلة ييكدية في قمب الكطف العربي ،فقرركا مغادرة    

ـ  كفيما بيف إعالف بريطانيا مغادرة فمسطيف نشطت الصييكنية في  1984مام 15فمسطيف في 
طرؽ غير شرعية،ككذلؾ األسمحة كالمعدات إدخاؿ المياجريف الشباف المدربيف عسكريا إلي البالد ب

الحربية،كعمد الييكد إلي القياـ بعمميات إرىابية كحشية ضد العرب العزؿ في فمسطيف مثؿ مذبحة 
دير ياسيف كأماـ كطأة ككحشية ىذا اإلرىاب اضطرت أعداد كبيرة مف العرب إلي الفرار خارج 

قياـ دكلة إسرائيؿ مف تؿ  219يكف"ـ أعمف" ابف  جكر 1948مام 15إسرائيؿ في منتصؼ ليؿ 
 220 ككاف ىذا نتيجة تأمر المعسكريف الشرقي كالغربي. أبيب.

 ردود الفعل الدولية من قيام الكيان الصييوني: -3
: خالؿ األسبكع األكؿ مف قياـ دكلة إسرائيؿ اعترفت الكثير مف *موقف العالم المسيحي    

تحاد السكفيتي بعد يكميف مف قياـ إسرائيؿ،ثـ تتالت الدكؿ بياك كاف االعتراؼ القانكني مف قبؿ اإل
اعترافات باقي الدكؿ المسيحية ناؿ الييكد اعترافا رسميا كتحققت نبكءة ىرتزؿ حيث قاؿ :"كجدت 

 .221الدكلة الييكدية في بازؿ.... ربما يحدث ذلؾ في خمس سنكات كربما خمسيف سنة،.
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ـ خرجت األمـ 1947نكفمبر21التقسيـ كفي  عقب مشركع* موقف العالم العربي اإلسالمي:    
ـ عقد اجتماع 1947العربية في مظاىرات عنيفة في فمسطيف كباقي الدكؿ العربية كفي جكيمية 

لمجامعة العربية في لندف كبدأت في إنشاء جيش اإلنقاذ بإقباؿ الشباب العربي عمى التطكع،  كقد 
ـ زحفت 1948مام  15ك 14لتقسيـ،في ليمة نددت الجامعة العربية بقرار الييئة التي أكصت با

الجيكش العربية مف األردف كسكريا كاليمف كالعراؽ كلبناف كالسعكدية إلنقاذ األراضي 
شخصا إضافة إلي منطقة 250،خاصة بعد مذابح دير ياسيف التي ذبح فييا الييكد 222المقدسة

ـ 1948مام  22كفي  223كجكد.ناصر الديف التي احرقكىا عف آخرىا كقتمكا سكانيا كأزالكىا مف ال
القاضي بكقؼ إطالؽ النار بيف الطرفيف،غير أف العرب  49اصدر مجمس األمف الدكلي قراره رقـ 

ـ ك بمكجب قرار التقسيـ احتؿ 1948جكيمية  9،كفي224ىزمكا ىزيمة نكراء ال تزاؿ آثارىا إلى اآلف
جانفي  7بيا العرب ك في اإلسرائيميكف األراضي التي اقتطعت ليـ ، بعد اليزائـ التي مني 

ـ تكقؼ القتاؿ لممرة الثانية،ك تـ تكقيع اتفاقيات مع الدكؿ العربية التي ليا حدكد مشتركة مع 1949
ـ، 1949مارس  23ـ، ىدنة مع لبناف في 1949فيفرم  24فمسطيف كىي ىدنة مع مصر في 

ككاف انيزاـ  225ـ.1949جكيمية  20ـ، ىدنة مع سكريا في 1949أفريؿ  8ىدنة مع األردف في 
العرب نتيجة تشتت أفكارىـ كتنافر أماليـ كعدـ كحدتيـ ،كليك ممككيـ،إضافة إلي إىماؿ العالـ 

٪مف  77،كاستكلي الصياينة عمى نحك  226العربي شاف فمسطيف كعدـ إدراكو ألىمية قضيتيا .
 227قرية فمسطينية.478الؼ فمسطيني كدمر الصياينة 800ارض فمسطيف كشردكا بالقكة 

ـ أعمف  البرلماف اإلسرائيمي أف القدس ىي عاصمة إسرائيؿ فقررت 1949نكفمبر  13ك بتاريخ    
األمـ المتحدة أف تجعؿ بيت المقدس كىي القمعة الخالدة لمييكد، كقد نقمت الحككمة كالكنيست في 
الحاؿ مقرييما إلى القدس لتجعؿ منيا عاصمة إلسرائيؿ، كما حرصت عمى أف تنقؿ إلى القدس 

، حتى تضطر سفارات الدكؿ إلى االنتقاؿ معيا فيككف ذلؾ 1953جكيمية  11زارة الخارجية في ك 
 كىكذا ضاعت فمسطيف كأعطي الحؽ لمف ال حؽ لو.228اعترافا ضمنيا بنقؿ العاصمة.

 
 

                                                 
 .255جالل ٌحً ، المرجع السابق، ص -222
 .21د/حسن صبري الخولً :المرجع السابق ،ص  -223
 .255جالل ٌحً ، المرجع السابق، ص -224
 .116، المصدر السابق، صالقضٌة الفلسطٌنٌةمحمد عزة دروزة: -225
 .100د/سٌد احمد رفعت:المرجع السابق،ص -226
  .6،صم2003المركز الفلسطٌنً لإلعالم،دب،الحقائق األربعون فً القضٌة الفلسطٌنٌة،د/محسن محمد الصالح : -227
 .117، المصدر السابق، صالقضٌة الفلسطٌنٌةمحمد عزة دروزة: -228



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قضية الفمسطينية قبل ظيور ج.ع.م.المبحث األول: اىتمام الجزائريين بال
 المطمب األول: عمر راسم ضد الييود مناصرا القضية الفمسطينية:

ـ كضعا غير 20ـ كحتى العقديف األكليف مف القرف 19كاف الكضع في الجزائر طكاؿ القرف      
مستقرا ،فقد قرر الجزائريكف مكاجية فرنسا بكؿ ما لدييـ مف قكة كلـ يستسممكا لسياستيا في أم فترة 
 فترات االحتالؿ، كقد ساعد ظيكر الصحافة في الجزائر منذ نياية القرف التاسع عشر كالنصؼ
األكؿ مف القرف العشريف ، عمي تنكيع أساليب النضاؿ، كنشر الكعي، خاصة كأف نخبة مف 
العمماء ك الصحفييف الجزائرييف سيشكمكف أعمدة النضاؿ عمي الجبية الثقافية، مساىميف بذلؾ في 
تكجيو الشعب بالقضية األكلي كىي االستقالؿ الكطني، كبقضايا العالـ اإلسالمي خاصة محاربة 

كمف بيف 229ستعمار كالصييكنية، كبذلؾ عرفت الجزائر نيضة كطنية كثقافية أبقت فكرة الرككد،اال
 ىؤالء النخبة ،"عمر راسـ" إذف مف ىك عمر راسـ؟ ككيؼ كانت مساىمتو في القضية الفمسطينية؟.

عمر راسـ ابف المنصكر الصنياجي كما كاف يمقب مقاالتو الجريئة كىك مف رجاؿ الرعيؿ      
ؿ في اإلصالح كالجياد، كممف نكبكا عمي يد االستعمار الفرنسي أثرت عمي البقية الباقية مف األك 

حياتو كجعمتو يكقع عمي رسائمو بمايمي:" البائس كاليائس، الثائر عمي العصر كأىمو عمير راسـ."، 
كالتصدم خمؽ ليككف فنانا عالميا، استخدـ قممو بقدر ما استخدـ ريشتو لمدفاع عف قضايا مكاطنيو 

 230ألعداء دينو.
فاألمر الذم بات شغؿ راسـ الشاغؿ كالمحكر الذم دارت حكلو أغمب كتاباتو ىك ما ييدد     

الكطف العربي كاإلسالمي مف خطر الصييكنية ، كأف اىتمامو بالتحذير مف ىذا الخطر ىك 
نطبؽ عميو اىتمامو بالتحذير مف ىذا الخطر ىك اىتماـ ممفت لمنظر، كلعمو ليس ىناؾ كصؼ ي
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أدؽ مف ذلؾ الذم اختاره لنفسو بحيث نعتيا بأنو عدك الييكد عمي اإلطالؽ فميس عجبا إذا أف 
يككف السبب  الرئيسي الذم دفع بو إلي خكض معترؾ الصحافة عمي حداثة سنو كقمة زاده الثقافي 

راسـ إلي ىك مناصرتو لمكقؼ " ماكس ريجيس " المناىض لمييكد في الجزائر فقد إلي سارع عمر 
االنضماـ لمصفكؼ المناىضة الصييكنية ك شارؾ في الجمعيات ك ربط صالت متعددة  مع 
الكتاب الذيف يعرؼ عنيـ ىدا االتجاه بؿ كاف ينظـ األشعار الشعبية في ىذا الشأف ك يحفظيا في 

ئع ـ كفي فترة قاتمة مف الحنؽ االستعمار لألفكار متكثبة بطال1914أفراد أسرتو كأصدقائو، في 
 231مف الصحافة الكطنية كالفكر الرائد تممس انطالقة مبكرة في مكاجية الصييكنية كتقيـ أخطارىا

فعمر راسـ مف أىـ ركاد الفكر الكطني الذم أعتني بفضح أساليب الييكد في الجزائر مبينا       
ث فيو ـ مقاال في جريدة الفاركؽ يتحد1913أخطار الصييكنية مف خالؿ الجرائد،فقد كتب سنة 

عف سمككيات ىؤالء الناس فقاؿ فيو "... يا معشر المسمميف في مصائب التيمكة الخالية لمساعي 
الييكد أعداؤنا بصريح القراف، لقد اختمسكا منا ثركتنا ألنيـ يبغضكننا,,,ما مف بالء نزؿ مف مشارؽ 

 232الشتات..."كلعنيـ كحكـ عمييـ ب   األرض كمغاربيا إال مف اكالئؾ الذيف غضب اهلل عمييـ
عندما تعرض لممسألة الصييكنية في قكلو: " إف  1914كقد كاف لو مكاقؼ رائعة منيا مكقفو ستة 

اتفاؽ زعماء العرب الفاتحيف كأىؿ البالد مع زعماء الييكد ىك أمر مف المحاؿ بمكغو ألنو اعتراؼ 
ء المكعكدكف بتمؾ البقعة بزعامة البالد في فمسطيف فال يحؽ لغير العرب كىـ أبناء إبراىيـ األصفيا

المطيرة أف يمتمككا تمؾ األرض كال لغير راية اإلسالـ أف تخفؽ عمييا ما داـ في عرؽ العرب دـ 
  233كفي أجساـ المسمميف ركح"

كما أف عمر راسـ لـ يقؼ بو االىتماـ بالدكلة العثمانية كخطر الصييكنية عمييا عند كتابة      
سالمي العاـ إلييا بؿ كانت محكر إىتماـ كمدار مفاكضاتو مع المقاالت كألفات نظر الرأم اإل

االتحاد  بعض الزعماء العرب أثناء سفره إلي مصر كالذيف لـ يجدكا عندىـ فيما يبف ضعؼ جمعية
كالترقي التركية يعكد إلي ما أدنس فييا مف عناصر ييكدية مخبرة، فأجابو "إننا ال نمكنيـ ألنيـ 

نستطيع القكؿ بأف مقالتو األكلي    تعد بمثابة ناقكس الخطر الذم أخذ أمة ضعيفة ال نفاد كىكذا 
العاـ بقكلو:" تدارككا األمر يا مسمميف...  بشدة كعنؼ فقد راح يستصرخ الرأم  اإلسالمي بقرعو
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تجزكف بقدر العمؿ..." لكف أذاف المسمميف صمتت كصامت فبات تألمو  المسمميف أفيدكنا يا معشر
  234قبؿ  ، فالسككت دليؿ عمي الالمباالة كىذا دليؿ عمي الشيخكخة كالكىف.أشد حرارة مف ذم 

 لزاىري و أبو اليقظان ينظران في القضية الفمسطينية:االمطمب الثاني:  
مف أىـ المسائؿ التي تعبر عف مكقؼ الجزائرييف إزاء ما يجرم مف أحداث عالمية خطر      

ا الخطر الذم اعتبره محمد السعيد الزاىرم رزءا خمال الصييكنية الداىـ عمي األمة اإلسالمية ىذ
ليس عمي فمسطيف كحدىا بؿ عمي سائر البالد اإلسالمية كقد أدلي محمد السعيد الزاىرم بدلكه في 
القضية الصييكنية قبؿ الحرب العالمية األكلي كحذر مف كعد بمفكر، كبذلؾ يككف أكؿ شخصية 

الشيخ راسـ تنبو عف أطماع الييكد في العالميف العربي ك  جزائرية في تاريخ الحركة الكطنية بعد
 235اإلسالمي.

كقد انتقد الزاىرم عبر جرائد تكنس يـك أف كاف طالبا بالزيتكنة ، الذيف لـ يتحرككا ساكانا إزاء     
تصريحات الييكد المناىضة لممسمميف كمنيـ بام تكنس كقد أشار إلي ذلؾ في مقاؿ الصييكنية 

نتقدت قبؿ الحرب عمي بام تكنس ف كعمي صحافي تكنس الذيف نشركا بارتياح بقكلو:" كقد ا
كشماتة ما كاف يقكؿ الراىب أماـ البام مف أدعية بإنقاذ كطنو الذم كاف تحت سيطرت المسمميف 

 236ككاف ال يكممو إال بالعبرانية"
مف داخؿ  فالزاىرم حذر مف أخطار الصييكنية كخططيا كتألـ مف الدعـ الذم تمقاه حتي    

الجزائر فكتب مقاال في جريدة "البرؽ" جاء فيو قكلو:" نحف الجزائريكف يسكؤنا كاهلل أف نرم أمكاؿ 
بالدنا كخيراتيا ذاىبة إلي بالد اغتصبيا الصياينة مف يد إخكاننا ...يقكؿ الييكد أف فمسطيف ممؾ 

ظمـ كسائر االستعمار... ليـ بأمر مف الرب؟... بؿ الحؽ الذم ال مراء فيو أف استعمار فمسطيف 
كليعممكا أف إف استعمار فمسطيف ظمـ كسائر االستعمار...كليعممكا أف فمسطيف ىي أرض عربية 
أسالمية ، كأف أمكالنا كأركاحنا التي أزىقت في الحرب األخيرة ال تذىب كراء المرابييف" كقد كعد 

"البرؽ" بعض فصكؿ كتاب  محمد السعيد الزاىرم قراء الجريدة أنو سينقؿ عمي صفحات جريدة
مترجـ إلي المغة الفرنسية عثر عميو ليكشؼ بعض قرارات الجمعية السرية الصييكنية المنعقدة في 
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غير السمطات الفرنسية ككعادتيا خنقت أنفاس جريدة "البرؽ" كحاؿ دكف  1887باؿ بسكيسرا سنة ،
 237اليامة. نشر ىذه الكثائؽ 

نداءا قكيا لمشعب الجزائرم ليخبره بمجيء المحامي الييكدم"  كقد كجو محمد السعيد الزاىرم      
باتاف لباريف"  إلي أرض الجزائر مفكضا مف لندف جمعية "كيرف ىابسكف" جاء ليدعك بحرارة إخكانو 
اإلسرائميف في سبيؿ إعانة إخكانيـ بالماؿ في أرض الميعاد ككاف نداء محمد السعيد الزاىرم 

الجزائرييف أماـ تحركات الييكد في أرض الجزائر ، فقاؿ فميتدبر بأسمكب اإلنكار غمي تخاذؿ 
إخكاننا كزعمائنا كيأممكا في نشاط الييكد ككطنيتيـ"، كبعد النداء بكيفية اختطاؼ الييكد ألرض 
فمسطيف بيف يدم العرب جميعا رغـ ما عرؼ عف الييكد مف شتات كتفرؽ في العالـ كاستمر 

  238أحقية العرب بفمسطيف كبككف الييكد مف المعتديف الظالميف.المقاؿ يذكر الشعب الجزائرم ب
ـ 1930ـ في جريدة "ميزاب"سنة 1929أما الصحفي أبك اليقظاف فقد كتب حكؿ حكادث      

مقاال بعنكاف مسألة فمسطيف ماما جاء فيو قكلو :" إف كؿ مف يمعف النظر كيدقؽ البحث في قكادـ 
نما حقيقة المسألة ىي السمطات المسألة كحكافيا يجد أف المسألة لي ست مسألة المبكي أك البراؽ كا 

الصييكنية الناشبة مخالبيا في خناؽ الييكد العالـ ، الظاىرة عكارضو الراىنة في فردكس اإلسالـ 
 239كجنة األرضييف كمقر أنبياء اهلل فمسطيف"

تيا السياسية كاشفا كمف خالؿ ىذا نرم أف أبي اليقظاف كاف ينظر إلي ىذه الحكادث مف زاكي     
الثقاب عف المجـر المسؤكؿ فاضحا األيادم الخفية التي تتالعب بالعرب ، كقد ظيرت عنايتو 
بالقضية الفمسطينية منذ أف اتضحت خيكط المؤامرة التي نسجتيا يد بمفكر األثيمة، ناشرا كؿ 

الذم كاف مف أصدقائو األخبار التي تصدرىا المجنة الفمسطينية العربية برئاسة محمد عمي الطاىر 
 .240كمراسمي

نذر الشيخ" أبك اليقظاف" حياتو لخدمة قضايا المسمميف في الجزائر كفمسطيف كحتى بعد       
ـ لـ يركف إلي الراحة أك الصمت، فراح يستبدؿ مقالتو الصحفية  1938تكقؼ صحيفتو سنة 

كعضك، كقد شيد لو أحمد  بالقصائد الشعرية ك كذلؾ بالمشاركة الفعمية في لجنة إغاثة فمسطيف
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تكفيؽ المدني بعممو الدءكب لصالح القضية الفمسطينية حي قاؿ:" أف أبا اليقظاف جمع كحده مف 
 241التبرعات ما جمعو األعضاء الباقكف في المجنة.

 المطمب الثالث: تيارات الحركة الوطنية والقضية الفمسطينية: 
قضية الفمسطينية باختالؼ اتجاىاتيا كمطمقاتيا تختمؼ مكاقؼ تيارات الحركة الكطنية مف ال     

الفكرية كمرجعيتيا االديكلكجية ككاف االتجاه االستقاللي كاإلصالحي أكثر كضكحا كمساىمة في 
تنكير الرأم العاـ الجزائرم بحقيقة ما يجرم كيخطط في فمسطيف ، أما الكاقؼ األخرل فقد كانت 

ـ ، أال أنيا أقؿ جرأة مف المكاقؼ االستقاللييف ك ليا مكاقؼ داعمة لحؽ الفمسطينييف في أرضي
اإلصالحييف، فاالتجاه  االستقاللي ظمت مكاقفو مؤيدة كداعمة لنشاط الفمسطينييف  مف أجؿ 
كطنيـ ، كلـ تتبدؿ سياستو بتبدؿ تسمياتو كال بتعديؿ برامجو ، فبرغـ مف أف " نجـ شماؿ إفريقيا" 

كثر اىتماما بشؤكف المسمميف في الجزائر لكف بمركر كالذم كاف في البداية أ 1926تأسس في
 242الزمف كاف أكثر اىتماما بالقضية الفمسطينية 

كانت بداية اىتمامو بالقضية الفمسطينية بعد انطالؽ الثكرة الفمسطينية بقيادة "عز الديف      
كر حيث دعا " نجـ شماؿ إفريقيا" كالعرب كالمسمميف في باريس لحض 1935القساـ " سنة 

 1936243جكيمية 19ميرجاف شعبي لتأييد القضية الفمسطينية كذلؾ في القرف 
شكؿ أعضاءه حزبا جديدا " حزب الشعب الجزائرم"  1937جانفي 27كبعد أف حؿ النجـ في     

كقد كانت برامج االستقاللييف الجزائرييف بزعامة مصالي الحاج مناىضة لالستقالؿ ك التسمط 
ستعباد بكؿ أشكالو، كقد كانت أكثر المكاقؼ تنشر في مقاالت جريدة كمحاربة االستعمار كاال

"األمة" التي تعتبر صكت االستقاللييف فقد كانت ىذه المقاالت ترفض الصييكنية كتنبذ السياسة 
االستعمارية  االنجميزية المتكاطئة معو كتحذر عف خطرىما عمي العرب كالمسمميف في فمسطيف 

  244ـ كالذم تـ بمكجبو تقسيـ فمسطيف إلي ثالث مناطؽ.1937ي جانف 27الذم تـ نشره في 
" لجنة الدفاع عف فمسطيف العربية" ىدفيا  1937أكت 09كما أسس حزب الشعب في     

االشتراؾ الجزائرييف في حركة احتجاج ضد تقسيـ فمسطيف ككذلؾ جمع التبرعات لصالح ضحايا 
أياـ لمجزائر في سبيؿ فمسطيف  03ىذه المجنة  الصييكنية ك الحكـ االنجميزم الظالـ، كقد عينت
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كحضر اجتماعيا ما يزيد عف ستيف ألؼ جزائرم كاستمعكا إلي خطب زعماء الحزب كفي مقدمتيـ 
مصالي الحاج، ككاصمت جريدة "األمة"،لساف حاؿ حزب الشعب خدمتيا لمقضية الفمسطينية عدة 

لؾ مقاؿ أخر تحت عنكاف" فمسطيف الشييدة" مقاالت منيا مقالة بعنكاف: " عبر الشرؽ المسمـ" ككذ
ـ تـ إنشاء 1938تستنكر مف خالليا اإلجراءات السمبية لمسمطة البريطانية في فمسطيف، كفي سنة 

"لجنة شماؿ إفريقيا في فمسطيف لمتضامف كمساعدة الضحايا العرب في فمسطيف"، في باريس كاف 
 أعضاء حزب الشعب مف أبرز منشطييا.

ـ فقد شارككا بثالث فصائؿ، 1936المياجريف الجزائرييف لعبكا دكرا يذكركا في ثكرة كما أف       
(، كقد اختص كؿ فصيؿ 247، حيفا  246، طبرية،245كذلؾ حسب تكزيع قرائيـ في الجميؿ ) صفد

منيا بميمة عسكرية، ففصيؿ صفد اختص باليجكمات المباغتة، كفصيؿ حيفا بنقؿ السالح، 
يب البتركؿ، فضال عف األمكر المكجستية التي كفرتيا القرل  كفصيؿ طبرية اختص بشؽ أناب

طعاـ المجاىديف كتزكيد الثكار بالمعمكمات.   248الجزائرية خاصة ما يتعمؽ بعالج المصابيف كا 
             المبحث الثاني: موقف جمعية العمماء المسممين الجزائريين  من تطور القضية    

 نية.                                     الفمسطي                       
قيؿ عف فمسطيف أنيا حصف اإلسالـ، ك لـ يجيؿ أم عربي في أم مكاف مف الدنيا قيمة ىذه  

البالد العربية ذات األمجاد التالدة ك اآلثار الخالدة،فيي ارض اإلسراء كالمعراج، كما أنيا ارض 
فمسطيف ال تخص  ف كثالث الحرميف الشريفيف،فكارثةالمحشر كالنشر كأكلى القبمتيف كثاني المسجدي

أىميا فحسب ، فقضيتيا تحتؿ المقاـ األكؿ في القضايا العالمية ،ىذا ما جعؿ العرب يدافعكف 
عنيا.كلقد كانت  جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف  تؤمف بقدسية القضية الفمسطينية ، ككاف ليا 

 دفاع عنيا .                                                          المكقؼ الشجاع في عرض قضيتيا  ك ال
 .  1947 المطمب األول : موقف الجمعية من قرار تقسيم فمسطين
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. كلقد 249ـ  بعد مناقشات حادة كطكيمة تـ قبكؿ قرار تقسيـ فمسطيف1947نكفمبر 29في      
مف  مشركع   تقسيـ  فمسطيف مف خالؿ  ظيرت مكاقؼ جمعية العمماء  المسمميف   الجزائرييف 

تصريحات ك كتابات زعمائيا ك صحفيا كالتبرع بالماؿ،ككاف مف بيف أكلئؾ الشيخ عبد الحميد بف 
باديس الذم حرص عمى الدفاع عف القضية الفمسطينية ،حيث كتب مقاؿ في جريدة البصائر 

طيني الكريـ مف المجنة العربية يحتج عمى ىذا التقسيـ بعنكاف " بياف إلى الشعب العربي الفمس
أف فمسطيف بمد عربي ماضيو ك حاضره ، ك قد صممت األمة العربية »...العميا"يتضح فيما يمي:

عمى أف يبقى عربيا في مستقبمو ، ك إلى األبد فالحؿ العممي العادؿ لقضيتو ال يككف باغتصاب 
عربي أقساـ لممنح ، ك اليبات قطعة منو ، ك إعطائيا لعنصر أجنبي دخيؿ ...ليس في الكطف ال

.باإلضافة إلي 250«.فمف شاء فمييب مف صمب مالو ، ك مف أراد فميمنح مف ممكو الخاص ... 
حيث دعا  مكقؼ رئيس الجمعية "الشيخ محمد البشير اإلبراىيمي" مف القضية الفمسطينية

كعف قرار ،   251 الجزائرييف أف ينيضكا بكاجبيـ نحكىا كال يتخاذلكا عف نصرتيا بما يستطعكف.
التقسيـ كغدر الذم تعرضت لو فمسطيف مف مجمس األمـ المتحدة نجده يقكؿ:"تصرع ليؿ فمسطيف 
الداجي عف فجر كاذب العياف،.....كتكشؼ ذلؾ  المبس الذم داـ عشرات السنيف عف الحقيقة 

و زكرا البيضاء ،إف حؽ الشرؽ ال كلي لو في الغرب  كال نصير،كجاء بيذا المجمس الذم يسمكن
.كما كصؼ قرار التقسيـ بأنو 252مجمس األمـ المتحدة...تراءل الحؽ ك الباطؿ في ذلؾ المجمس.."

قرار ظالـ كتحديا صارخا لمعرب كالمسمميف في حقيـ كدينيـ إذ يقكؿ:" ... أسفر االنتخاب عف 
ب كال تقسيـ فمسطيف تحديا لمعرب كحقيـ كلممسمميف كدينيـ، فكاف حظ الييكد منيا بغير انتخا

قرعة، الجيات الخصبة ، ككاف حظ العرب منيا الجيات الرممية القاحمة كالجبمية الجرداء، ككاف 
كفي ىذا المقاؿ استطاع أف يكشؼ عف األسباب  253حظ بيت المقدس إرثا ألحفاد الصميبييف "..

 ماظممت !التي جعمت القضية الفمسطينية تصؿ إلى ىذه الدرجة مف الخطكرة بقكلو:"...ياقكـ
فمسطيف يـك قسمت كلكنيا ضممت يكـ بذؿ بمفكر كعده لمصييكنييف فأعدك لتحقيقو الماؿ كأعدكا 

تخذكا مف الكقت سالحا ... ... كاستعانكا بنا عمينا.". كما نجده   254 الرجاؿ كأعدكا األعماؿ كا 
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الح يقكؿ:" كاف الكاجب أف نعمؿ مف يـك الكعد لما ينقض الكعد... كنحارب الكعد المكعكد بالس
كما كتب اإلبراىيمي مقاال آخر في جريدة البصائر تحت عنكاف "ماذا 255الذم يحاربكننا بو...".

نريد كماذا يريدكف لفمسطيف" أكد فيو مرة أخرل مكقفو المتمسؾ بعركبة فمسطيف، كالرفض لتنفيذ 
لطبيعية قرار التقسيـ، مشيرا إلى مكانتيا المقدسة عند المسمميف ككجكب المحافظة عمى كحدتيا ا

كالسياسية بقكلو:"... نحف العرب نريد لفمسطيف أف تككف عربية، كأف تبقى عربية األنساب سامية 
األحساب سماكية األسباب تتماسؾ أجزائيا بركحانية الديف نريد أف تبقى أرضا مقدسة ... اليراد 

ف فييا ألمة كاحدة...".  256فييا إلحادا بظمـ...كنريدىا أف تبقى كما كانت... كا 
 31كفي إطار الحمالت المناىضة لمشركع التقسيـ المقترح مف قبؿ المجنة األممية منذ         
، كبيدؼ تدكيؿ القضية الفمسطينية قررت الجامعة العربية جعؿ يـك الجمعة المكافؽ 1947فيفرم
يـك فمسطيف في العالـ كمو إلظيار عكاطؼ المسمميف، فقد لبى الشعب  1947أكتكبر 03ؿ:

رم عمى غرار الشعكب اإلسالمية األخرل النداء، كأحييت العاصمة الذكرل بقمكب خاشعة الجزائ
كما دعا   257كرفع المسممكف دعكاتيـ إلى اهلل لنصرة فمسطيف بعد صالة الجمعة بالجامع الجديد.

سالميا،  العقبى إلى ضركرة تقديـ الدعـ المادم لفمسطيف كاإلسراع بو حتى تحافظ عمى عركبتيا كا 
الكسائؿ األدبية لـ تعد تجد نفعا، أشار إلى ىذا في جريدتو اإلصالح بقكلو:"... إف مرحمة كأف 

الخطب الحماسية كالجمؿ المثيرة أصبحت غير مجدية كأنو حاف األكاف لحركة الجياد، كبذؿ 
أما الشيخ أحمد  258النفس كالنفيس لتخميص فمسطيف مف محنتيا حتى تبقى عربية مسممة...".

ي إعتبر أف مشركع التقسيـ استيانة بالعرب كما أنتقد مجمس األمف الذم أصبح في تكفيؽ المدن
نضره كسيمة في يد الدكؿ االستعمارية كذلؾ في مقاؿ لو نشره بجريدة البصائر في ديسمبر 

 ك نجد الشاعر "احمد سحنكف"يرفض التقسيـ كيندد بو مف خالؿ ىذه األبيات :   1947.259
كمكطف نسؿ الكعي بكرؾ مف نسؿ                                     كالرسػؿ  أمكطئ أقػداـ النبييف   

كلممكت سيدم ال تبيتي عمػى ذؿ                                       فداؾ العدل ال تقبمي قسمة العدل 
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                                     260عميػؾ فػإف اهلل يحكػػـ بالعػدؿ  .   كال تحفمي بالناس إف جار حكميػـ 
 كما نشرت جريدة البصائر مقاالت كثيرة معادية كرافضة لتقسيـ  مف طرؼ كتاب متعدديف .

  المطمب الثاني: موقف جمعية العمماء ا لمسممين الجزائريين من قيام الكيان الصييوني 
 م.1948والحرب العربية االسرائمية

لجزائرييف في االىتماـ كمتابعة تطكرات القضية لقد إستمرت  جمعية العمماء المسمميف ا    
الفمسطينية  لـ تكتؼ برفض مشركع تقسيـ فمسطيف فقط  ،فبعد إعالف قياـ الكياف الصييكني في 

ـ كقفت بجانب الشعب الفمسطيني ماديا كمعنكيا كسياسيا ك إعالميا كما كاصمت 1948مام  15
لمرحمة التي دخمتيا القضية الفمسطينية بقياـ صحؼ الجمعية دكرىا الريادم في التكعية بمخاطر ا

دكلة إسرائيؿ،فمقد أقدـ الشيخ البشير اإلبراىيمي في سبيؿ دعـ القضية الفمسطينية في ىذه المرحمة 
كما كضح ذلؾ في افتتاحية البصائر  261 الحساسة عمى تقديـ مكتبتو الخاصة ىبة لنصرة القضية.

ركحي بيده لك كنت أممؾ ما يممكو العمكدم مف سخؿ، أك أما أنا .. فك الذم ».. بقكلو:  30عدد 
ما يممكو البسكرم مف نخؿ،... أك ما يممكو الفالح مف أرض .. لخرجت مف ذلؾ كمو في سبيؿ 
عركبة فمسطيف، كلكني أممؾ مكتبة متكاضعة أضعيا بخزائنيا تحت تصرؼ المجنة التي تشكمت 

مي محمقا في عمياء زىده ك سخاءه ك عطاءه ك ىنا يسمك اإلماـ اإلبراىي 262«.إلمداد فمسطيف
) تَّى تينًفقيكٍا ًممَّا تيًحبُّكفى ،كمع اندالع حرب 263 المعيكد مصداقا لقكلو تعالى : )لىف تىنىاليكا الًبرَّ حى

ـ تضافرت جيكد عمماء كزعماء الجمعية في إطار دعـ القضية فنجد جريدة البصائر 1948
كرات المرتبطة بالقضية الفمسطينية مف خالؿ العديد مف تكاصؿ متابعتيا لجميع األحداث كالتط

المقاالت التي كانت تنشر في قسـ "منبر السياسة العالمية" مف ىذه الجريدة كالمحررة بإسـ الكاتب 
"أبك محمد" كالذم أشار في مقاؿ لو إلي حجـ اإلمكانيات الحربية لمعدك الصييكني كتأكيده عمى 

الدكلة الييكدية في فمسطيف في قكلو :"... قد كثر عددىـ حتى نيؼ إصرار كعـز العدك عمى إقامة 
ألؼ مقاتؿ كقد كبر إستعدادىـ إذ ىـ يترقبكف اليـك المشيكد، فمدييـ مف السالح خفيفة  80عف 

كفي ىذا  264 كثقيمة كعندىـ مف مختمؼ أنكاع الذخيرة ما يكفي بحاجة حرب طكيمة المدل ...".
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العرب إلى تجييز جيش كتزكيده بالسالح لمكاجية الجيش الصييكني  الكقت نجد اإلبراىيمي يدعكا
حيث يقكؿ :"... تعالكا يا أصحاب الضمائر المنفصمة إلى كممة سكاء بيننا كبيف الييكد، تعالكا 
نقامركـ مقامرة ال يقترحيا إال عربي كال يقدـ عمييا إال حؤبي كلكنيا مقامرة تفض النزاع الذم 

عالـ شره ...أحشدكا إلى فمسطيف جيشا مف الصييكنييف مف منبت الشرؽ أعياكـ أمره كراع ال
 . 265 كأغرس الغرب ..."

كعف الحؿ العسكرم الذم إتخذتو الجامعة العربية إلنقاذ فمسطيف مف الغزك الصييكني نجد     
الكاتب أبك محمد يقكؿ :"... إف الجيكش العربية المختمفة سكؼ تيب كالرجؿ الكاحد مختمؼ بالد 

كقي ىذا الصدد نجد الشاعر محمد 266العركبة لنجدة فمسطيف العربية الجريحة كنصرة أبنائيا...".
 ىيجت كجدم" كىي في معظميا حماس كتضامف مع العيد آؿ خميفة ينضـ قصيدة بعنكاف"

    : كتىيديد ككعيد لمصياينة, فيقكؿ , فمسطيف
إف ابف يعرب ناىػض لثأر                          قؿ لبني صييكف إغتررت فال تجر 
فكقعت منيا في خطكط النار                                        أعرضت عف خطط السػالـ مكليا   

                                                  267تصييف كمياجػػػر غدار .م    القػدس البف القدس ال لمشػرد
 كنجد كذلؾ الشاعر  "  محمد الجريدم"  يستنفر العرب قائال :

 فمـ يبقى في دفع المظالـ كتمػػاف          أيا شعب جاىر بالقتاؿ عمى العدل  
      268حمت صييكف كأنجاس عرباف. لما إستف  فمكال إلتياب العنصرية في الحشى          

كنضرا لمدكر الذم لعبتو جمعية العمماء المسمميف في دعـ القضية الفمسطينية معنكيا كماديا 
عالميا ،كاعترافا بذلؾ تمقى الشيخ البشير اإلبراىيمي رسالة مف مفتي فمسطيف محمد األميف  كا 

 ـ .1948الحسيني عاـ 
.، كمما جاء في ىذه الرسالة 269لجزائرية العربية كاإلسالميةأثنى فييا عمى جيكد جمعية العمماء ا

لى أصحاب الفضيمة العمماء األجالء أعضاء  :"... فبإسـ فمسطيف المجاىدة نقدـ إلى فضيمتكـ كا 
المؤتمر أخمص الشكر... كلنجدة فمسطيف الجريحة التي تقاسي الشدائد كالمحف كتتعرض لمجازر 
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                                                                                                                         270مثيال...". بشرية دامية لـ يعرؼ ليا التاريخ
 م .  1954-1948متابعة الجمعية لمقضية الفمسطنية: المطمب الثالث

 الدكؿ العربية ك إسرائيؿ عقدت ىدنة بيفم 1948بعد اليزيمة العربية في حرب فمسطيف سنة      
التطكرات بؿ ضمت تتبع أدؽ تفاصيميا   كلـ تغفؿ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف عف ىذه،

ـ نصرا كبيرا لمييكد كانكسارا  1949اليدنة بيف إسرائيؿ كمصر سنة  فنجد "تكفيؽ المدني"يعتبر
السالح مستقبال لحؿ قضية لمصر، كقد إحتكت ىذه اليدنة عمى التعيد الصريح بعدـ استعماؿ 

فمسطيف كبتالي فيذه اليدنة في نضر المدني خزم كعار بيف دفتي التاريخ العربي كنكبة في ذاكرة 
األجياؿ بعد إعتراؼ مصر بسمطة إسرائيؿ في فمسطيف. كما كانت اليدنة بيف إسرائيؿ ك سكريا 

كقد تضافرت 271يادنة. في نضر صحيفة البصائر أقرب إلى االستسالـ منيا إلى الم 1949سنة
جيكد عمماء كزعماء الجمعية لدعـ القضية حيث أقدمت مجمكعة منيـ إلي زيارة دكؿ المشرؽ 
التصاؿ بأىؿ القضية مباشرة ،حيث قاـ الطيب العقبي كعباس تركي ك بف حكرة   بزيارة فمسطيف 

يـ كقد تبرع كتفقد مخيمات الالجئيف الفمسطنيف باألردف  لتضامف معيـ كالتخفيؼ عف معانات
. كما كاصمت جريدة البصائر، حمالتيا 272الجزائرييف بمبمغ ثمانيف مالييف فرنؾ لدعميـ

التحسيسية لصالح نصرة القضية الفمسطينية كالقدس، فقد كتبت مرة أخرل في الذكرل الثالثة 
ـ مستعرضة تطكرات األحداث في المنطقة كداعية إلى 1951مام  15لضياع فمسطيف في 

كمتسائمة إف كانت األحداث كاإلعتداءات الييكدية ستتكقؼ عند ىذه الحد ؟حيث كرد في  إستردادىا
إحدل مقاالتيا :"... إف كنا نعمـ في قرارة أنفسنا أف الييكد الذيف ابتالنا اهلل بيـ في بالد فمسطيف، 

لنا األقدار لف يزالكا ىناؾ منبع فساد كفتف، كمثار إظطرابات سياسية كفكرية كحربية، إال أف تتيح 
الفرصة المالئمة كالسكاعد القكية، فتزيؿ القكة ما أحدثتو القكة, كما أجبرتو السياسة العالمية الغاشمة 
جمكع العرب عمى قبكلو مكرىيف، إف حكادث الحدكد فد تكالت بيف السكرييف كالييكد فكؽ أديـ 

يط غبر المسمح، ىـ يعتدكف المنطقة الميجرة السالح...إنيـ يشنكف عمى حيف غفمة غارة عمى الشر 
كيياجمكف كيقتمكف األبرياء كيستكلكف عمى ماؿ الغير كمتاعو ثـ يصيحكف كيصرخكف كيممئكف 
الدنيا ضجيجا بكاسطة بني عمكمتيـ في الشرؽ كالغرب مف كسائؿ النشر كالصحؼ الكبرل في 
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مأساة القضية  كىاىك ذا الشيخ البشير اإلبراىيمي يكاصؿ الكتابة عف 273المذياعات القكية .
الفمسطينية حيث قاؿ: :" معرفة كارثة فمسطيف ال تعدكا أف تككف أسئمة كأجكبة، فإف إستطعنا أف 
نعرؼ األجكبة استطعنا أف نعرؼ الداء ثـ نعالجو ... أما السؤاؿ األكؿ فيك: ىؿ أضعنا فمسطيف؟ 

 الجكاب: نعـ .
 ثـ قاؿ: بما أضعنا فمسطيف ؟ الجكاب: أضعناىا بالكالـ.

فقد كاف الشعراء ينضمكف القصائد الطكيمة العريضة في مديح العرب كتسفيؿ الييكد، كالكتاب    
يكتبكف كالساسة يصرحكف فبيف النضـ كالتصريح كالكتابة كالخطابة ضاعت فمسطيف... ثـ قاؿ : 

 274الرجؿ البطؿ يعمؿ كثيرا كال يقكؿ شيئا ..."
لفمسطينية كتتبع أىـ تطكراتيا بنشر المقاالت في كلـ تتكقؼ جيكد الجمعية في نصرة القضية ا   

جريدة البصائر كتنظيـ المقاءات  مع ممثمي الييئة العميا لفمسطيف في مصر إلى غاية سنة 
1954.275      

  المبحث الثالث: أىم مساىمات جمعية العمماء المسممين الجزائريين في قضية فمسطين.
ائرييف أف تتبع تفاصيؿ القضية الفمسطينية بكؿ لقد حاكلت جمعية العمماء المسمميف الجز  

دقة كاف تساىـ بكؿ ماتستطيع لنصرتيا كتكعية العالـ العربي اإلسالمي بخطكرة الصييكنية عمى 
 فمسطيف مكطف األنبياء .

 عرض تفاصيل أحداث القضية الفمسطينية في مجالت وجرائد الجمعية.    المطمب األول:
 -نموذجا-جريدة البصائر ومجمة الشياب                                  

رغـ أف الجرائد الكطنية في مجمكعيا خاصة في بداية القرف العشريف كانت ميتمة في      
مباحثيا كمقاالتيا بنيضة البالد الداخمية أكثر مف اىتماميا بأم قضية أخرل، إنشغاال بمأساة 

صؿ عف آالـ كطنيا الكبير، فكانت المشكمة كطنيا الصغير، إال أف ذلؾ لـ يكف يبعدىا في األ
ككانت الصحافة العربية التي  ،276الفمسطينية صاحبة الحض األكفر مف كؿ القضايا األخرل

تصدر بإسـ الجمعية أك بإسـ قادتيا تخصص حيزا ىاما في صفحاتيا لممقاالت عف فمسطيف ك 
رب كتشيد ببطكلة الشعب تنشر أخبار العنؼ كاإلضطيادات التي كانت تحدث ضد أبنائيا الع

الفمسطيني بالدفاع عف كطنو ككيانو كتطالب الحككمات المجاكرة باتخاذ مكاقؼ عممية حاسمة 
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مثؿ   277لردع المد الصييكني الذم تمركز في قمب األمة العربية بدعـ مف بريطانيا .
نجميز مجمة"الشياب"كجريدة"البصائر" فقد شنت "الشياب" بميجة شديدة حممة عمى مكاقؼ اإل

كعصبة األمـ كبينت تكاطأ االنجميز، كاتخاذىـ مكاقؼ متخاذلة إزاء العرب مقابؿ اىتماميـ بإقامة 
ـ اعتبرت أف:" التظاىر 1929،ك بعد حكادث البراؽ 278الكياف الصييكني في عمؽ الكطف العربي

ككتب  279بادعاء حائط المبكى، ما ىك إال خطكة أكلى لإلستالء عمى أرض فمسطيف جميعيا"
مجمة "الشياب" تعبر عف قمقيا مف استمرار تدفؽ اليجرة الييكدية كلجكء الفمسطينييف إلي 
اإلضرابات دكف أف يحقؽ ذلؾ جدكل في قكليا :" كاف المصاب في فمسطيف أليما كالنكبة بيا 

لقد ثقؿ الحمؿ عمى فمسطيف حتى ناءت  غالية..فاإلستعمار كابكس ثقيؿ ال قبؿ ألمة بإحتمالو
".كفي مقاؿ آخر بعنكاف "خطر 280 صرخت، فما أغنى اإلحتجاج كال الصراخ شيئا..كاحتجت ك 

ـ كيدعكا العرب 1937فمسطيف"بقمـ احمد تكفيؽ المدني يستنكر مف خاللو مشركع التقسيـ 
كالمسمميف جميعا إلى كجكب مؤازرة إخكانيـ في فمسطيف لمقاكمة المشركع البريطاني، إذ يقكؿ: 

عمى كؿ عربي مسمـ في أم قطر مف أقطار العرب ىك أف يقؼ إلى جانب "...إف الكاجب المحتـ 
أخيو العربي الفمسطيني، ينصره كيؤازره كيضحي إلى جانبو أغمى كأعز التضحيات ميما كمفو 

كنجد جريدة البصائر ىي األخرل تنشر بيانا صدر عف "المجنة التنفيذية لممؤتمر 281ذلؾ..."
، احتجت فيو عمى التقسيـ، كأعمنت فيو: " باسـ المؤتمر 1937أكت  29اإلسالمي" المنعقد في 

اإلسالمي الجزائرم، تضامف المسمميف الجزائرييف بصفة متينة مع إخكانيـ الذيف يحاكؿ االستعمار 
اإلنجميزم أف يخرجيـ مف بالدىـ، كيحطـ سمطانيـ التاريخي الذم ال يمكف أف ينكره إنساف، 

دخؿ في ىذه القضية لدل الييئات المسؤكلة لجمعية األمـ كطالبة مف كزير خارجية فرنسا بالت
نجد مقاال  1938. كفي إفتتاحية مجمة الشياب لشير أكت  282بيدؼ الحفاظ عمى كحدة فمسطيف"

بعنكاف : "فمسطيف الشييدة" الحميد ابف باديس أشار فيو إلى كضع فمسطيف كما أصابيا مف البالء 
اكج بالصييكنية إذ يقكؿ: "....تزاكج اإلستعمار بالصييكنية بخضكعيا لالستعمار اإلنجميزم الذم تز 
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الشرىة فأنتجا لقسـ كبير مف الييكد الطمع األعمى، كقذفا بو عمى فمسطيف المقدسة فحالكىا 
 283جحيما ال يطاؽ.."

ـ نشرت جريدة البصائر مقاؿ بعنكاف "تصكير الفاجعة"بقمـ 1947كبعد صدكر قرار التقسيـ    
مي كمقاؿ أخر تحت عنكاف "كصؼ قرار تقسيميا "حيث يبدأ اإلبراىيمي مقالو البشير اإلبراىي

 284بالحقيقة المرة كىي أف الغرب ال يحبنا كانو يكالي الييكد كالصييكنية كلينصرنا عمى الحؽ .
كمىقاؿه بعنكاف "اإلنجميز.. حمقةي الشَّرِّ الميفرغة"، كنيًشرى في العدد الرَّابع كالعشريف مف جريدة 

ادر بتاريخ "الب ـ كفي ىذا المقاؿ يؤكِّد اإلبراىيميُّ عمى طبيعة 1948فبراير  23صائر"، كالصَّ
الدَّكر الذم لعبو االستعمار البريطانيُّ في العالـ العربيِّ كاإلسالميِّ في خمؽ قضيَّة فمسطيف، مف 

كقد  285.خالؿ كعد بمفكر كتسييؿ ًىجرة الييكد إلى فمسطيف خالؿ مرحمة االنتداب البريطانيِّ 
تقكؿ :"إف أخرما أنتجتو  1948رفضت مجمة الشياب ىي األخرل عممية التقسيـ ، فقد كتبت سنة 

سياسة االنجميز ىك تجزئة فمسطيف إلى ثالثة أقساـ : قسـ يشكؿ الدكلة العربية كقسـ يشكؿ دكلة 
ني بدعكل ييكدية ... كقسـ ثالث يشمؿ بيت المقدس كسكاحؿ حيفا، يبقى تحت اإلنتداب البريطا

"كاجباتيا عمى العرب"، كنيًشرى في العدد مقاؿه بعنكاف   286حماية األماكف كمجرل نفط المكصؿ".
دىرى بتاريخ  مكفي ىذا المقاؿ 1948مارس  1الخامس كالعشريف مف جريدة "البصائر"، الذم صى

ميف إزاء فمسطيف؛ يتحدَّث اإلبراىيميُّ بشكؿو أكثر تفصيالن عف الكاجبات المطمكبة ًمف العرب كالميسم
ا فيما يتعمَّؽ  بعد صدكر قرار التَّقسيـ، ككضكح إلى أمِّ مدل تتجو األمكر في فمسطيف، كخصكصن

كمقاؿ بعنكاف "عيد األضحى 287.فمسطيف بمسألة إقامة دكلةو لمييكد عمى معظـ أجزاء
ؿ نحف مف كفمسطيف"يقكؿ فيو:"النفكس حزينة كاليـك يـك زينة فما ذا نصنع،إخكاننا مشردكف ،في

الرحمة كالعطؼ مجردكف...أييا العرب العيد حتى تنفذكا في صييكف الكعيد ،كتنجزكا لفمسطيف 
 288 المكاعيد،كال نحر حتى تقذفكا بصييكف في البحر....."
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ش غبف كظمـ أقبح مرت القضية الفمسطينية في أطكار سريعة غبنت بيا العركبة كاإلسالـ  أفح    
ظمـ كصرح االستعمار بشكاىد األقكاؿ كاألحكاؿ أنو أخك االستعمار كناصره كمقيـ قكاعده، 

بعدت الدار  فكمسمـ كا  ككصمت فمسطيف ألي الدرجة التي يجب فييا العكف عمي كؿ عربي 
 289كتكالب االستعمار,

ف في تشكيؿ " الييئة ـ تضافرت جيكد العمماء كالزعماء الكطنيي 1948كمع اندالع حرب     
، كانت ىذه الييئة اإلطار األبرز في ىذه المرحمة مف خالؿ حركاتيا  290العميا إلغاثة فمسطيف"

السياسية ، كككنيا قربت بيف تيارات الحركة الكطنية حكؿ قضية مشتركة ، كقد شارؾ في تأسيس 
ذا تضاربت اآلراء ىذه الييئة عدة شخصيات مف االتجاه اإلصالحييف كالبيانييف كاالنتصاري ف كا 

كقد تشكمت  291الطيب ألعقبي حكؿ ىذه الييئة فيتضح أف صاحب المبادرة  كالساعي ليا ىك 
 الييئة مف أربعة عمي الصكر اآلتية:

 البشير اإلبراىيمي     رئيس 
 فرحات عباس          كاتب عاـ 
 الطيب العقبى           أميف الماؿ 
 إبراىيـ بيكض         نائبو 

كقد انبثقت عنيا لجنة تنفيذية بالعاصمة مف رجاؿ العمـ كالماؿ كالثقافة كرجاؿ األعماؿ،      
كبدأت الييئة بإرساؿ برقية تأييد لسعادة "عبد الرحماف عزاـ" األميف العاـ لجامعة الدزؿ العربية، 

 292كبرقيات احتجاج كاستنكار لمحككمات المسؤكلة.
كالي مائة مجاىدا، كأرسمتيـ ألي ميداف الجياد المقدس كما أف الييئة استطاعت أف تحجز ح     

، كبعدىا شكمت الييئة العميا لجنة تنفيذية كفركع تابعة 293بفمسطيف، أما الذيف تكفمكا فيـ بالمئات
ليا في القرل كالمدف الجزائرية ألداء كضيفتيا، كأىـ نشاط أككؿ إلييا ىك تعييف الجماىير كجمع 
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فرنؾ لمجياد الفمسطيني، كيضيؼ أنو أكفد شخصيا ألي باريس كمعو " ثالثة مالييف " فرنؾ سمميا 
 294ألحمد ثركت سفير مصر في باريس.

كي، كبف كىناؾ مصادر أخرم تشير أف العقبى أخذ معو أمكاال لفمسطيف كصاحبو عباس التر      
فركه، كأف اختمفت الركايات حكؿ األمكاؿ المنقكلة كالطرؽ المكصمة كالفترة الزمنية التي كثيرا ما 

فإف الشاىد عمي العممية ىك الحممة التي شممت الجزائر كالدكر الذم  1950-1948دارت بيف 
 295لعبتو ج.ع.ـ في جمع التبرعات مقارنة ببقية التيارات.

جمة "عيكف البصائر" التي كانت مرآة الجزائر المجاىدة طكاؿ الفترة ما كما أنو يمكف ذكر م    
ـ، ككذلؾ كانت منبر رئيس جمعية عمماء 1954بيف الحرب العالمية الثانية كانفجار ثكرة التحرر 

المسمميف " الشيخ اإلبراىيمي" الذم أضاؼ ألعبائو أعباء جديدة ىي رئاسة "لجنة إغاثة فمسطيف" 
قيـ الكياف الصييكني فكؽ أرض فمسطيف العربية اإلسالمية ك اىتز العالـ العربي ففي ىذه السنة أ

ليذا الحدث األليـ، ككاف تجاكب الجزائر أكبر مف الكممات كأعظـ مف كؿ كصؼ، كقد يككف مف 
 المناسب استقراء بعض نشطات لجنة أعانة فمسطيف مف خالؿ بعض البرقيات نذكر أىميا:

إلي األميف العاـ لمجامعة العربية " عزاـ باشا " جاء فييا: ""يسعدنا  إرساؿ المجنة برقية    
إعالمكـ أنو قد تألفت بالجزائر لجنة إلعانة فمسطيف، مؤلفة مف كؿ الييئات كالشخصيات التي 
تشكؿ االتجاه اإلسالمي الجزائرم، إننا بمساف ىذه المجنة نؤكد لسعادتكـ تضامف الشعب المسمـ 

دكؿ العربية المكافحة ضد االمبريالية الصييكنية، كنأمؿ انتصار القضية العربية الجزائرم مع كؿ ال
."296  
 .الشيخ اإلبراىيمي، فرحات عباس، الشيخ بيكض، الطيب العقبى-
كما كجيت برقية لمحككمة الفرنسية جاء فييا: " أف لجنة إغاثة فمسطيف التي تمثؿ الشخصيات    

أثرت متألمة مف القرار الذم اتخذه المجمس الكطني الفرنسي الممثمة لالتجاىات الجزائرية قد ت
بإرساؿ التحية المخمصة لدكلة إسرائيؿ المزعكمة، أف ىذا القرار يعتبر عمال عدائيا، ضد العالـ 
اإلسالمي، كالمجنة تحتج بشدة عف ىذه الحرية عف ىذه الحرية التي تتمتع بيا الدعاية الصييكنية 

لفائدة االمبريالية كضد الديمقراطية، كالمجنة تمفت نظر حككمتكـ، لما  كمنظماتيا، كجميعيا تعمؿ
في اعترافيا بدكلة إسرائيؿ المزعكمة مف حرج لعكاطؼ خمسة كعشركف مميكنا مف المسمميف مف 
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سكاف المغرب العربي المتضامنيف تضامنا فعاال مع إخكانيـ أىؿ فمسطيف كمف إساءة جمعية 
   297ـالعالقات بيف فرنسا كاإلسال
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 الجزائر ممثال في جمعية م    مف خالؿ دراستنا المتكاضعة نستنتج أف التيار اإلصالحي ؼ
العمماء المسمميف الجزائرييف، ك رغـ ظركؼ الشعب الجزائرم المشابية إلى حد بعيد بمأساة  
فمسطيف آنذاؾ،لـ يمنعيـ ذلؾ مف االىتماـ بالقضية الفمسطينية في مختمؼ مراحميا كذالؾ 
انطالقا مف المبادئ التي قامت عمييا، بكجكب إيالء قضايا المشرؽ إىتماما يربطيا بيمـك 
المغرب بناء عمى كحدة مصير األمة العربية كمستقبميا إزاء ماكاف يحاؾ في الدكائر الغربية 

مف مؤامرات تستيدؼ الكطف العربي الذم تحتؿ فمسطيف فيو مكقع القمب. 
    كلقد فتحت الجمعية المجاؿ لألدباء كالشعراء مف خالؿ مجالتيا كجرائدىا،ألجؿ فضح 
الخطط الصييكنية في كقت مبكرك مف أجؿ تكعية الشعب الجزائرم بمخاطر المرحمة التي 

 كمشركع 1937تمر بيا القضية الفمسطينية، بداية مف كعد بمفكر إلى مشركع التقسيـ سنة
، كالدعكة 1948 كقياـ دكلة إسرائيؿ كالحرب العربية اإلسرائيمية سنة1947تقسيـ سنة سنة

مف خالؿ ىذه المجالت ك الجرائد إلى الجياد ضد الصياينة كاإلستعمار البريطاني، ككجكب 
 دينية مقدسة.  ةالدفاع عف قضية عربي

     كلقد ساىمت الجمعية بالدعـ المالي لنصرة القضية الفمسطينية كتجسد ذلؾ مف خالؿ 
تشكيؿ لجنة إغاثة فمسطيف كالمجنة العميا لدفاع عف فمسطيف مف قبؿ رجاؿ الجمعية.كىذا ما 
يكضح ارتباط التيار اإلصالحي في بالدنا الجزاير بفمسطيف ك التي اعتبرىا جزءا اليتجزء 

مف الجسد العربي كتجمى ذلؾ مف خالؿ رفض االستعمار الصييكني الذم عمؿ عمى تيكيد 
فمسطيف . 
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 م     1917نص تصريح بمفور                              
 

 كزير الخارجية                                                                 
 ـ 1917تشريف الثاني/نكفمبر    2                                                     

                                                                         نص التصريح:                                          
 عزيزم المكرد ركتشيمد 

يسرني جدا أف أبمغكـ بالنيابة عف حككمة جاللة الممؾ التصريح التالي الذم ينطكم بالعطؼ عف 
 أماني الييكد الصييكنية، كقد عرض عمى الكزارة كأقرتو.

أسيس كطف قكمي لمشعب الييكدم في إف حككمة صاحب الجاللة  تنظر بعيف العطؼ إلى ت   "  
فمسطيف، كستبذؿ غاية جيدىا لتسييؿ تحقيؽ ىذه الغاية ،عمى أف يفيـ جميا أنو لـ يؤتى بعمؿ مف 

شأنو أف يغير الحقكؽ المدنية ك الدينية التي تتمتع بيا الطكائؼ غير الييكدية المقيمة اآلف في 
كسأككف ممتنا  و الييكد في البمداف األخرل"فمسطيف كال الحقكؽ أك الكضع السياسي الذم يتمتع ب

 إذا  ما أحطتـ  اإلتحاد الصييكني عمما بيذا التصريح .
                                                                                              

 آرثر بمفكر المخمص                                                              
 .185الياس شكفاني: المكجز،المرجع السابؽ صالمصدر:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12الملحق رقم 
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 :03الملحق رقم 

 
 
 

 .15م،ص=9<01/0،السنة الثانٌة ،السلسلة الثانٌة ،/5:جرٌدة البصائر ،عدد  المصدر: -

 
 
 
 
 
 
 



 04قم:الملحق ر

 

 .110محسن الصالح،فلسطين،المرجع السابق،صالمصدر:د/

 

 
 
 
 
 



 : 05الملحق رقم 
 

 

 اٌش١خ ػض اٌذ٠ٓ اٌمغاَ

 .148د/يسغٍ يسًذ انصانر :فهغطٍٛ ،انًشخغ انغاتك،صاٌّصذس:

 

 

 

 

 

 

 

 



 :06اٌٍّذك سلُ

 

 غ١ٕٟاٌذاج اال١ِٓ اٌذ
 .148د/يسغٍ يسًذ انصانر :فهغطٍٛ ،انًشخغ انغاتك،ص اٌّصذس:

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   07الملحق رقم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

 

 

انًٕلعععععععععغ س:اٌّصدددددددددذ

 http://www.onefd.edu.dz:االنكرشَٔٙ

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
  08الملحق رقم 

 

-  

، السنة الثانية من 41 سان حالها، عددالمصدر: البصائر ، ملك جمعية علماء المسلمين ول 
 .06م، ص 1938جوان  20، الموافق ل  1362شعبان 20السلسلة الثانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لائّح اٌّصادس ٚاٌّشاجغ  

 

 
 لائّح اٌّصادس

 انمشاٌ انكشٚى-1

، اندضء انثانث ،"ػٌٕٛ اإلِاَ ِذّذ اٌثش١ش اإلتشا١ّٟ٘أثاس اإلتشاًْٛٙ ازًذ طانة: -2

 و.1997انثصائش"،داس انغشب اإلعاليٙ تٛشٔخ نثُاٌ

اندضء  أثاس اإلِاَ ِذّذ اٌثش١ش اإلتشا١ّٟ٘اإلتشاًْٛٙ ازًذ طانة: -3

 و.1997(انطثؼح األٔنٗ، داس انغشب اإلعاليٙ،19521954انشاتغ)

،اندضء انثاَٙ،داس انغشب ِذّذ اٌثش١ش اإلتشا١ّٟ٘ أثاس اإلِاَاإلتشاًْٛٙ يسًذ انثشٛش: -4

 و.1997اإلعاليٙ،تٛشٔخ طثؼح االٔنٗ،

،اندضء انشاتغ ،داس انغشب : أثاس اإلِاَ ِذّذ اٌثش١ش اإلتشا١ّٟ٘اإلتشاًْٛٙ يسًذ انثشٛش-5

 و.  1997اإلعاليٙ،تٛشٔخ انطثؼح االٔنٗ، 

،انغُح  282انغُح انثاَٛح...انؼذد،78،انؼذد1935،انغُح االٔن11ٗخشٚذج انثصائش،)انؼذد-6 

 انغاتمح.

، اندضء األٔل،يُشٕساخ انًكرثح اٌمض١ح اٌفٍغط١ٕ١ح فٟ ِخرٍف ِشادٍٙادسٔصج يسًذ ػضج:  -7   

 و                                             1959انٕطُٛح انؼصشٚح،تٛشٔخ ،نثُاٌ،

 لائّح اٌّشاجغ 

ضً االدرالي اٌص١ٟٙٛٔ فٟ ِٕطمح ٔفٛر اٌٛال٠اخ  فٍغط١ٓ اٌؼشت١ح فٟاتٕ انسغٍ ػهٙ: -1

 .1990،نثُاٌ،ق،داس انفاسٔاٌّرذذج

،يؤعغح انضسٗ 1939-1936ِفرٟ فٍغط١ٓ اٌذاج ا١ِٓ اٌذغ١ٕٟ ٚثٛسج اتٕشمشا إتشاْٛى :-2

 .1999نهطثاػح، تٛشٔخ، انطثؼح األٔنٗ،

، عالِٟ ٚاٌّٛلف ِٕٙا اٌؼٕصش٠ح ا١ٌٙٛد٠ح ٚأثش٘ا فٟ اٌّجرّغ اإلازًذ تٍ ػثذهللا انضغثٙ: -3

 .1988اندضء انثانث،انطثؼح انثاَٛح، يكرثح انؼثٛذاخ،انشٚاض،

، داس انششٔق،انماْشج،انطثؼح  فٟ اصٛي اٌراس٠خ اٌؼثّأٟازًذ ػثذ انشزٛى يصطفٗ :-4

 . 1986انثاَٛح،

  .1972،يكرثح ْٔثح ،ػاتذٍٚ،انطثؼح االٔنٗ،فٍغط١ٓ ت١ٓ اٌذمائك ٚاالتاط١ًازًذ ػثذ انْٕاب: -5
، دار ىكمة، الجزائر الطيب ألعقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائريةأحمد مريكش:  -;

 ـ.>511

 .م 1980 , الجزائر ,, الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعالدٌوان:  أحمد سحنون ->

،المؤسسة العربية لمدراسات 1982- 1882المنظمة الصييونية العالمية اسعد عبد الرحماف: -8
 ـ.1990كالنشر،بيركت،الطبعة الثانية،

،يكرثح إلعالِٟ اٌذذ٠ثاٌذٌٚح اٌؼثّا١ٔح فٟ اٌراس٠خ اإعًاػٛم ازًذ ٚاغٙ: -9

 و.1995انؼثٛطاٌ،انشٚاض،
 ،انًدهذاالٔل،يكرثح يذتٕنٙ،انماْشجاٌثٛسج اٌؼشت١ح اٌىثشٜأيٍٛ عؼٛذ:-10

http://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ikhwanwiki.com/index.php?title=1980


 2008،ىبة النيؿ العربية لمنشر،الجيزة، عاما من الصراع العربي اإلسرائيمي 60إيياب كامؿ: -11
 .ـ

،دار الشركؽ،دب،الطبعة سطينيةاالمبريالية والصييونية والقضية الفمبشير مكسى نافع:-12
 ـ.1999األكلى،

ط  ،د، داس انًؼشفح،د و éج،1989-1830ذاس٠خ اٌجضائش اٌّؼاصشتشٛش تالذ ٔآخشٌٔ:-13

  . و1982

نُشش نإلػالو،دب،انطثؼح  ح،يشكض انشاٚدشٚب غ١شخ ِجشٜ اٌراس٠خإتشاْٛى: ذتكش يسً-14

 و.2004األٔنٗ، 

ء المسةةممين الجزائةةريين ودورىةةا فةةي تطةةور الحركةةة جمعيةةة العممةةابكصفصػػاؼ عبػػد الكػػريـ:  -15
، الطبعػػػة األكلػػػى، الشػػػركة الكطنيػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع الجزائػػػر، (5491-5495الوطنيةةةة الجزائريةةةة)

 .ـ1981
لى غاية بكحكش عمار:  -16 ، الطبعة األكلى،  5491التاريخ السياسي لمجزائر من البداية وا 

 ـ.1997دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 

، : اٌش١خ ػثذ اٌذ١ّذ اتٓ تاد٠ظ سائذ اإلصالح ٚاٌرشت١ح فٟ اٌجضائشذشكٙ ساتر ػًايشج -17

 و.  2001،انطثؼح انخايغح، ANEDيُشٕساخ 

 ـ. 1998،دار شركؽ لمنشر كالتكزيع ،فمسطيف،الطبعة األكلى،تاريخ فمسطينتيسير جبارة: -18
ت جامعة القدس المفتكحة،عماف ،منشكرافمسطين والقضية الفمسطينيةتيسير جبارة كآخركف : -19

 ـ.2005،الطبعة األكلى،
، الطبعة الثانية، المؤسسة الكطنية. خطر الييودية عمى اإلسالم والمسيحيةالتؿ عبد اهلل:  -20

 لمفنكف الجميمة، الجزائر.
 ر، دام(1909-1897موقف الدولة العثمانية من الحركة الصييونية)حساف حالؽ: -21

1999العربية،دب، ةالنيض
 

 و.
زغٍٛ ػًش زًادج:يسًذ ػضج دسٔصج صفساخ يٍ زٛاذّ ٔخٓادِ ٔيؤنفاذّ،االذساد انؼاو   -22

  و.1983نهكراب ٔانصسفٍٛٛ ،تٛشٔخ،

،داس انٕفاء نهطثاػح ٔانُشش 1،جاٌذٌٚح اٌؼثّا١ٔحيغؼٕد ٔآخشٌٔ: ذخًال ػثذ انٓاد٘ يسً-23

 و.1995،انًُصٕسج، انطثؼح األٔنٗ،غٔانرٕصٚ

، َشأج أورٛتش 06اٌذشوح اٌص١ٔٛ١ٙح ٚاٌؼاٌُ اٌؼشتٟ فٟ ضً خشٌٔ : خالل ٚسٙ ٔآ -24

 انًؼاسف، اإلعكُذسٚح، د ط ، دخ.

،المركز العربي لألبحاث محنة فمسطين وأسرارىا السياسية العسكريةالجبكرم صالح صائب:-25
 . ـ 2004ك دراسة السياسات، بيركت،الطبعة األكلى،مارس 



 ، د ط، دخ.شداس زهة، اندضائ صذافح اٌؼشت١ح فٟ اٌجضائش،ذجشتح اٌ خشفٙ يسًذ انصانر: -26

 ,انششكح انٕطُٛح نهُشش ٔانرٕصٚغ, اندضائش, اٌجضائش ٚاألصاٌح اٌثٛس٠حخشفٙ يسًذ صانر: -27
 و.1977

المؤسسة  زائريين وأثرىا اإلصالحي في الجزائرجمعية العمماء المسممين الجالخطيب أحمد: -28
 ـ.  1985الكطنية لمكتاب، الجزائر، 

 ـ.2015،داس انصذٚك،د ط، 2، جلضا٠ا اٌرصٛف ٚأخطاس اٌصٛف١حخٛش انذٍٚ ثشج: -29
،اندًٕٓسٚح انؼشتٛح فٍغط١ٓ ت١ٓ ِإاِشاخ اٌص١ٔٛ١ٙح ٚاالعرؼّاس الخكلي حسف صبرم:-30

 .و1968اإلعاليٛح،دب، انًرسذج انًدهظ األػهٗ نهشؤٌٔ

 ـ1967دار النيضة العربية،بيركت،تاريخ العرب الحديث،زىيو قدكره : -31
 ـ. 2004،اإلتذاع انفكش٘،عٛرايٕل .َد،انكٕٚد،فٍغط١ٓ اٌراس٠خ اٌّصٛسانغٕٚذاٌ طاسق: -32
، داس انغشب اإلعاليٙ ،  2، ج1930-1900اٌذشوح اٌٛط١ٕح اٌجضائش٠ح عؼذ هللا أتٕ لاعى:  -33

 و. .1992شٔخ ، انطثؼح انشاتؼح،تٛ

، داس انغشب  3ج، 1945-1930اٌذشوح اٌٛط١ٕح اٌجضائش٠ح أتٕ لاعى: .عؼذ هللا -34

  و.1992، حاإلعاليٙ،انطثؼح انشاتؼ

 و.2001داس األيم ، د ب ، شخص١اخ تاسصج فٟ وفاح اٌجضائش، عؼذ تٕ سَاٌ: -35

يكرثح ش٠ح ٌجٕشاالخ اٌؼشب،ٚثائك دشب فٍغط١ٓ ،اٌٍّفاخ اٌغعٛذ ازًذ سفؼد : -36

 يذتٕنٙ،انماْشج،دخ. 

، يُشٕساخ ٚتالد اٌشاَ صفذاخ ِٓ) إٌضاي اٌّشرشن ضذ االدرالي( اٌجضائش: ٘عٓٛم خانذ-37

 و.2013انسضاسج، اندضائش 

 ،بٌروت،دت.ة،مؤسسة الرسالم1899-1981مذكراتً السٌاسٌةالسلطان  عبد الحمٌد الثانً: -=8

 ،يُشاج انًؼاسف ،اإلعكُذسٚح،دخ،ٌّجرّغ ا١ٌٙٛدٞ فٟ. فٍغط١ٓاٌغ١اعح ٚ اشٕلٙ شؼث:-39

انضٚرَٕح نهؼالو ٔانُشش، د و ، ِؼشوح اإلعالَ ٚ اٌص١ٍث١ح فٟ اٌجضائش ،صانر ػٕض:  -40

 و.1989

أثاس اإلِاَ ػثذ اٌذ١ّذ اتٓ تاد٠ظ سئ١ظ جّؼ١ح ػٍّاء اٌّغ١ٍّٓ  ػثذ انشزًاٌ شٛثاٌ: -41

 و.1985انشؤٌٔ انذُٚٛح، لغُطُٛح،انطثؼح األٔنٗ، ، يطثٕػاخ ٔصاسج 2ذ، ٓاٌجضائش١٠

، داس  1940َ-1913جٙاد اتٓ تاد٠ظ ضذ االعرؼّاس اٌفشٔغٟ  ػثذ انششٛذ صسٔلح :  -42

 و.1999،  انشٓاب، تٛشٔخ ، انطثؼح األٔنٗ

 و. 2002، داس سٚساَح ،اندضائش ، انطثؼح األٔنٗ، ِٛجض فٟ ذاس٠خ اٌجضائشػًٕسج ػًاس:  -43
داس َفاط ،انطثؼح  ،ػثذ اٌذ١ّذ اتٓ تاد٠ظ ٚتٕاء اٌماػذج اٌثٛس٠حتغاو:  انؼغهٙ -44

 .و1993انثانثح،

ٔانكشايح ،داس انؼضج3،ججٙاد اٌشؼة اٌجضائشٞ ٚلادج اٌجضائش اٌراس٠خ١ْٛانؼغهٙ تغاو:-45

 .نهكراب، اندضائش،د ط، د ط
، دار النيضة المصرية، دالجدي رالصراع بين األمة العربية واالستعمااحمد:  ـالعدكل إبراىي -46

 ،دت.ةالقاىر 

http://ikhwanwiki.com/index.php?title=1977


،داس انششق األٔعظ نهُشش 1،ج25،ٔثٛمح  حٍِف ٚٚثائك ٚأٚساق فٍغط١ٕ١ػهٙ يسًذ ػهٙ:-47

 ،دخ.

،يُشٕساخ   االعر١طاْ ا١ٌٙٛدٞ فٟ فٍغط١ٓ ِٓ  االعرؼّاس ئٌٟ االِثش٠ا١ٌحغاص٘ زغٍٛ:-48

 و.2003انكراب انؼشتٙ، ديشك،
 ـ.1998،القاىرة،ءدار القبا ي الرد عمى كتاب تيباىو،تزوير التاريخ ففايز رشيد: -49
 و.1989،داس انشكٍ،تٛشٔخ،انطثؼح انثانثح،لشاس ذمغ١ُ فٍغط١ٓ ٚلشاساخ أخشٜفخش انذٍٚ: -50
 ـ.1990، قبرص 1948-1918جذور الرفض الفمسطيني فيصؿ حكراني، -51
 و.2002،داس ٔاذم،ػًاٌ، :جزٚس اٌذشوح اٌص١ٔٛ١ٙحانفرالٔ٘ عٓٛم زغٍ -52

المقدس لمدراسات  ت،مركز بي:فمسطين وأكذوبة بيع األرضألقدكمي عيسى صكفاف -53
  التكثيقية،. فمسطيف،الطبعة األكلى.

،انًُشاج انؼايح 1939َ-1922فٍغط١ٓ ٚاالٔرذاب اٌثش٠طأٟكايم يسًٕد خهح: -54

 و1982،طشاتهظ،

يكرثح انثمافح ،ذمذٚى:ػضج سفؼد،ٔشأج اٌص١ٔٛ١ٙح ٚأثاس٘ا االجرّاػ١حكافٕس٘: -55

 .و2002انذُٚٛح،انماْشج،
، الطبعة الثامنة، المؤسسة العربية تاريخ فمسطين الحديثالكيالي عبد الكىاب: -56

 ـ.1981لمنشر
جّؼ١ح اٌؼٍّاء  اٌّغ١ٍّٓ اٌجضائش١٠ٓ ٚدٚس٘ا فٟ اٌذشوح  ياصٌ صالذ زايذ يطاتماَٙ:  -57

  و. 2011داس انفكش د ط ، اٌٛط١ٕح اٌجضائش٠ح،
،مؤسسة ناديا المقاومة الشعبية في فمسطين تاريخ حافل باألمل واالنجازف قمصية:ماز -58

 ـ.2011لمطباعة كالنشر كاإلعالف كالتكزيع راـ اهلل،فمسطيف،

اندضء ،1931 -1903اٌصذف١ح اٌجضائش٠ح ٔشأذٙا ٚذطٛس٘ا، اٌّماٌحيسًذ َاصش: -59

 و.1978،انششكح انٕطُٛح نهُشش ٔانرٕصٚغ، اندضائش، االٔل

 و.1930، انششكح انٕطُٛح نهُشش ٔانرٕصٚغ، اندضائش، أتٛ ا١ٌمظاْ ٚجٙاد اٌىٍّحيسًذ َاصش:--60

الطبعة دار الشروق ، القاهرة  ابن بادٌس فارس اإلصالح و التنوٌر،محمد بهً الدٌن سالم : -0;

 م. . <<<0، االولى

 ـ.>;<0،دار المعارؼ،مصر،فمسطين قمب العروبةمحمد فيصؿ عبد المنعـ:| -5;

-1981عام من سقوط األندلس الجزائر تعود لمحمد"ص"  099بعد مرور محمد مورو:  -8;

 م. 5<<0المختار اإلسالمً ،القاهرة ،1881
 

 و.1988، ،داس انفكش ،ديشك، انطثؼح األٔنٗ،اٌثش١ش اإلتشا١ّٟ٘ ٔضاٌٗ ٚ أدتٗيسًذ يٓذأ٘:  -64
، دار  مواقفها من الثورة الجزائرٌةشخصٌات فكرٌة وأدبٌة هذه محمد الصالح الصدٌق:   - :;

 م.5101األمة، الجزائر، د ط،

  و.1991يطثٕػاخ زهة، اندضائش، د ط ،  ٌٛاء اٌثٛسج ، يسًذ ػثاط: -67



محمد حسف الشراب :عز الديف القساـ شيخ المجاىديف في فمسطيف ،دار البشير،،جدة،الطبعة -68
 ـ.2000األكلى،

،الككالة العربية لمدعاية ت:فمسطين ضحية المؤامراطكقافمحمد محمكد زيتكف،صبحي سعيد . -69
 كالنشر،اإلسكندرية،دت.

االحتالؿ العثماني  ف: األمة عمى طريؽ إلى كحدة اليدؼ، تاريخ األمة العربية م محمد فرج -70
 ـ (دار الفكر العربي ،القاىرة،دت.1514،1964إلى مؤتمر الدكلة العربية )

داس  اتٓ تاد٠ظ اٌضػ١ُ اٌشٚدٟ ٌذشب اٌرذش٠ش اٌجضائش٠ح. ػثذ اٌذ١ّذيسًٕد لاعى : --71

 انًؼاسف ، انماْشج، انطثؼح انثاَٛح،دخ.

انًشكض انفهغطُٛٙ اٌذمائك األستؼْٛ فٟ اٌمض١ح اٌفٍغط١ٕ١ح،يسغٍ يسًذ انصانر :-72

 و.2003نإلػالو،دب،

،يشكض ؼاصشجخٍف١اذٙا اٌراس٠خ١ح ٚذطٛساذٙا اٌّ حاٌمض١ح اٌفٍغط١ٕ١يسغٍ يسًذ انصانر: -73

 ـ. 2012ٔاإلشاداخ،نثُاٌ، خانضٚرَٕح نهذساعا
،  سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية : فمسطين:  محسف محمد الصالح -74

 .ـ. 2003ككااللمبكر،ماليزيا ،الطبعة األكلى،مام 

فٛح ، خ: ػثذ انشزًاٌ أندالنٙ ، ٔصاسج انثما اٌش١خ ِذّذ اٌثش١ش اإلتشا١ّٟ٘،يٕعٙ زًٛش:  -75

 و. 2014اندضائش ، د ط ، 

كٌف طرد الفلسطٌنٌون من دٌارهم :ومٌخائٌل بالٌرم-;>

 م،1<<0للطباعةوالنشر،بٌروت،الطبعة األولى،ء،دارالحمرا1899عام

 م.==<0،مكتبة المعال،الكوٌت،الطبعة األولى،كٌف ضاعت فلسطٌنالماضً عٌسى  : ->>

منتدى سور األزبكٌة،الجزائر، د ط ،   ابن بادٌس وعروبة الجزائر،ألمٌلً محمد:  -=>

 م. >511

: اإليديكلكجية الصييكنية، الككيت المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف  المسيرم عبد الكىاب  -<>
 ـ.8<=0جانفي 5<=0،ديسمبر 0كاآلداب، ج 

الفرنسً وردود الفعل الوطنٌة  لالمشروع الفرنسً الصلٌبً لالحتالالمقالتً عبد هللا:  -1=

  .، منشورات سٌدي ناٌل، الجزائر ، د ط ، دتم1899-1891
 ـ.>;<0،بيركت ،1899-1811المقاومة العربية في فمسطين ناجي عمكش:-0=

 

الهٌئة المصرٌة  االتجاه العربً اإلسالمً ودوره فً تحرٌر الجزائر،نبٌل أحمد بالسً:  -5=

 -م. 1<<0العامة للكتاب  ، مصر ، د ط ، 

،مطبعة بابؿ الفنية حمحكؿ،فمسطيف  الغرب واإلسالم وفمسطينخميؿ: النمكرة محمكد طمب  -8=
 ـ.;511،



،دار األفاق العربٌة،القاهرة،الطبعة  اإلسالمٌون وتركٌا العثمانٌةهدى دروٌش: -9=

  م                                                                                                  =<<0األولى،

،دارا م1899-1891  ةمشاريع التسوية الفمسطينياليكر منير:طارؽ المكسى:  -:=
  ،بيركت،دت.ؿلجمي

تر:علً جرباوي،رٌاض الرٌس للكتب :فلسطٌن قبل الضٌاع،واصف عبوشً -;=

 والنشر،دب،دت.
العالم العربً الحدٌث و المعاصر:الفترة الواقعة بٌن الحربٌن ٌحً جالل: ->=

 م.=<<0تب الجامعً الحدٌث،اإلسكندرٌة،،الك5،جالعالمٌتٌن

، الطبعة األكلى،  األىالي لمطباعة تاريخ فمسطين عبر العصوراليكسؼ سامي يكسؼ: -88
 ـ.1988كالنشر،

الموجز في تاريخ فمسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة الياس شكفاني : -89
 ـ.1996،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،بيركت،م1949

 الدوريات:المجالت و  

االكاديٛح نهذساعاخ اٌجضائش ٚاٌمض١ح اٌفٍغط١ٕ١ح...صفذاخ ِٓ اٌجٙاد اٌّشرشن،ازًذ شُرٙ:-1

  و.2015،ذثغح،خاَفٙ 13اإلَغاَٛح ٔاالخرًاػٛح،انؼذد
، مجمة الدراسات التاريخية، القضية الفمسطينية في إىتمامات الطيب العقبىأحمد مريكش: -2

 ـ.1995- 9العددمعيد التاريخ، جامعة الجزائر، 

 و.1972،يا٘ ، 6ػذد  ِجٍح األصاٌح،أزًذ تٍ رٚاب:  -3
،دٔسٚح كاٌ ػشٚتح اٌمذط اٌذ١ًٌ اٌراس٠خٟ ٚاٌذىا٠ح ِٓ اٌثذا٠حإًٚاٌ يسٙ انذٍٚ :-4

  و.2008،عثرًثش1انراسٚخٛح،انؼذد 
انكرمحمكد ألزناتي:الممارسات االسرائمية لتيكيد القدس،دكرية كاف التاريخية -5

 ـ.2009سبتمبر،5،العدد

:احمد عبد اهلل ر، تغير الييودية .:جذورىا في التاريخ الغربي الصييونيةرجينا الشريؼ :  -6
الكطني لمثقافة كالفنكف ك اآلداب، الككيت  س، المجم96عبد العزيز، سمسمة عالـ المعرفة، رقـ 

 ـ.1985،ديسمبر
 و.1927خٕٚهٛح 24انًٕافك  1346يسشو 26انثشق، االثٍُٛ  اٌص١ٔٛ١ٙح،انشاصذ: -7

 و. 2011،صٛف 11،زٕنٛاخ انمذط ،انؼذد1929َ٘ثح اٌثشاق عًٛر زًٕدج :-8

الَذالع  54يدهح انشؼة انزكش٘  اتٓ تاد٠ظ عثك اٌذػح ئٌٟ اٌىفاح اٌّغٍخ، :حعهٕٖ سٔا تسٛ -9

  و.2008أكرٕتش  14717،30، 2008-1954انثٕسج اندضائشٚح 



،دكرية حؽ العكدة،بديؿ /المركز الفمسطيني  الوطنية األرض والثقافةالقمقيمي: حعبد الفتا-10
 ،بيت لحـ،فمسطيف.دت.57لمصادر حقكؽ المكاطنيف كالالجئيف،العدد

،دكرية كاف ناالستيطان الييودي وانعكاساتو الديموغرافية عمى الفمسطينييعدناف عياش :-11
  ـ.2014،ديسمبر26التاريخية،العدد 

ٚدٚسٖ فٟ ذغ١ًٙ اٌغ١طشج اٌص١ٔٛ١ٙح ػٍٝ  ١ٟذ اٌثأػثذ اٌذّ ْاٌغٍطافذٖٔ َصٛشاخ: -12

 ،دب،دخ422يدهح انًغرمثم انؼشتٙ،انؼذدَ(،1909-1876فٍغط١ٓ،)

،يدهح 1965َ-1889:ِذّذ اٌثش١ش اإلتشا١ّٟ٘ ٚدٚسٖ اٌفىشٞ ٚاٌغ١اعٟ فٓذ يغهى صغٛش-13

  و.2014، 63دٚانٙ،انؼذد
، حندايؼح اإلعاليٛ،يدهح ااٌغىاْ ا١ٌٙٛد فٟ فٍغط١ٓفٕاص زايذ انششلأ٘:-14

 و.2007،فهغطٍٛ،2،انؼذد15يح
، إسكات التاريخ الفمسطيني،تر:الينيدم،سمسمة عالـ اختالق إسرائيل القديمةكبث كايتالـ:-15

 و.1999،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،الككيت،سبتمبر249المعرفة،رقـ 

١ش اإلتشا١ّٟ٘ ٚاٌشاػش ع١ّخ اٌمض١ح اٌفٍغط١ٕ١ح ت١ٓ اإلِاَ اٌثش.يسًذ يصطفٗ زاتظ:-16

 و.2014،.ٕٚيٛح انشائذ اندضائشٚح،اٌماعُ

 .و2003،خٕاٌ  6يدهح انًؼٛاس ، ػذد اٌٛط١ٕح فٟ فىش اإلتشا١ّٟ٘  ،  يشصٔق انؼًش٘ :  -17

، 50-49حا، انًدهح انراسٚخٛ جّؼ١ح ػٍّاء اٌّغ١ٍّٓ ت١ٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌغ١اعحَصش اندهٕٚهٙ:  -18

 ـ.1988ذَٕظ، خٕاٌ
حركة الشيخ عز الدين القسام وأثرىا عمى الحركة الوطنية حسيف عبد الرزاؽ : كساـ-19

 .4،مجمة مداد اآلداب،العددم1936حتى  ةالفمسطيني

،  5يدهح انسٕاس انفكش٘، ػذد  إٌّطٍماخ اٌفىش٠ح فٟ اٌثٛسج اٌرذش٠ش٠ح ، ٕٚعف لاعًٙ: -20

 و.2003انغُح انثانثح  أٔخ 

، ،انًشكض انصسفٙ ،يسافظاخ ذ٠ّٛغشافٟ أٌمغشٞ فٟ فٍغط١ٓذذٛي إٌٚعف كايم إتشاْٛى: -21

 و.2001غضج،يا٘

 

  *الرسائل الجامعية:

:|القضية الفمسطينية في اىتمامات جمعية العمماء المسممين حافرم يكسؼ،صياد سعد  -1
،مذكرة تخرج لنيؿ شيادة أستاذ  التعميـ الثانكم ، المدرسة العميا م1954-1931الجزائرين
 ـ2008-2007بكزريعة،لألساتذة،

،سعانح اٌذٚس اٌغ١اعٟ ٌٍذشوح اإلصالد١ح فٟ اٌجضائشيشٚى تٕثهدح :  –سزًٛح انؼشفٙ  -2

 و. 2008- 2009ياخٛغراس ، ذثغّ ، 

،سعانح ياخغرٛش،خايؼح اإلخٕج :فٍغط١ٓ فٟ األدب ااالتشا١ّٟ٘انغؼٛذ تٕتماس-3

 و2007-2008يُرٕس٘،لغُطُٛح،



،سعانح 1936َ-1918خ اٌص١ٔٛ١ٙح اٌثش٠طا١ٔح فٟ فٍغط١ٓ:اٌؼاللاػهٙ أكشو فضم يٓاَٙ-4

 و2010ياخٛغرش،اندايؼح اإلعاليٛح تغضج،فهغطٍٛ،

،يرطهة نُٛم َ(1973-1948اإلس٘اب اٌص١ٟٙٛٔ فٟ فٍغط١ٓ )يُصٕس يؼاضح عؼذ انؼًش٘ : -5

 و2006،خايؼح أو انمشٖ،انغؼٕدٚح،ششٓادج انًاخغرٛ

، يزكشج ِذّذ اٌغؼ١ذ اٌضا٘شٞ ِٓ خالي جش٠ذج اٌثشقأدب اٌّماِٚح ػٕذ يسًذ انؼٛذ ذأسذح:  -6

 و.2007-2006نُٛم شٓادج انًاخغراسفٙ األدب انسذٚث انسذٚث،خايؼح يُرٕس٘،لغُطُٛح، 

                          :الموسوعات 
انًٕعٕػح اٌط١ة اٌؼمثٝ سائذ اٌذشوح اإلصالح اٌذ٠ٕٟ فٟ اٌجضائش ، يسًذ انطاْش فضالء : -1

 نهشثاب، يُشٕساخ ٔصاسج انثمافح ٔ انغٛازٛح . حانراسٚخٛ
:الوسائط اإللكترونية 
 www.smart10.com.1،:اٌخالفح اٌؼثّا١ٔح ِٓ اٌّٙذ ئٌٝ اٌٍذذيسًذ خٛش فالزح-

.2https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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