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 النهضة / الثورة العربية

 بعيون النخبة املثقفة اجلزائرية "االنتلجنسيا"

 امللخص:

بع األول من القرن العشرين بالنسبة إىل الوطن العربي واجلزائر خاصة نافدة الر ديع

للتفتح على حركة اإلحياء والتحديث يف املشرق العربي، فإذا كان التاسع من شعبان سنة 

بدء النهضة و وهو اليوم الذي أعلنت فيه الثورة العربية الكربى م(،4141حزيران  41هـ )4331

ا، غري أن الثورة قد أعلنت عنها ا وأعمق جذوًرأبعد من ذلك عهًدالعربية، فإن النهضة 

ا وجسدتها، فاقرتنت بها وغدت تارخيا هلا، وكانت املنطلق الذي أدى إىل ظهور العرب جمدًد

 على مسرح التاريخ كأمة ذات شخصية أصيلة مبدعة، متمسكة حبريتها واستقالهلا.

فمنذ  مع األقطار اإلسالمية األخرى،اجلزائر تعيش حركة فكرية شبه متواصلة  بدأت

مستهل القرن العشرين وبالرغم من احلصار املضروب على املنطقة من طرف احملتل الفرنسي 

استطاعت النخبة املثقفة اجلزائرية أو النخبة النرية أن توثق من حماولة طمس دينها ولغتها، 

وجتلت  ت عطائه الفكري،صالتها الثقافية مع املشرق العربي الذي كان يعيش أزهى فرتا

 بذلك بوادر العالقة التأثريية بني الشرق والغرب اإلسالمي.

نتلجنسيا، املشرق النهضة، الثورة العربية، النخبة املثقفة، اجلزائر، اإل الكلمات املفتاحية:

 العربي.
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The first quarter of the 20th century for the Arab world and Algeria in 

particular is an outlet for the revival and modernization movement in the 

Arab East. If the day 9 Shaban 1334AH / 10 June  1916 AD announced the 

Great Arab Revolt and the start of Arab renaissance, this renaissance was 

more old and had deeper roots, but the revolution announced and manifested 

it. So, this revolt/ renaissance was the starting point that led to the 

emergence of Arabs again on the stage of history as a nation with an original 

and creative personality, adhering to their freedom and independence. 

Algeria began to live an almost continuous intellectual movement with 

other Islamic countries. Since the beginning of the 20th century, and in spite 

of the French occupier policy to obliterate its religion and language, the 

Algerian intelligentsia or the enlightened elite has been able to strengthen its 

cultural links with the Arab East, which was experiencing the brightest 

periods of its intellectual contribution. Thus the signs of the mutual 

influence between the Islamic East and West emerged. 

Keywords: Ennahda, The Arab Revolution, The Educated Elite, Algeria, 

Sexuality, the Levant.. 
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 املقدمة:

الربع األول من القرن العشرين بالنسبة إىل الوطن العربي واجلزائر خاصة نافدة  ديع

على حركة اإلحياء والتحديث يف املشرق العربي، فإذا كان التاسع من شعبان سنة  لالنفتاح

بدء النهضة و علنت فيه الثورة العربية الكربىوهو اليوم الذي ُأ م(،4141 يونيو 41هـ )4331

ا، غري أن الثورة قد أعلنت عنها ا وأعمق جذوًرعربية، فإن النهضة أبعد من ذلك عهًدال

 .(4)وجسدتها، فاقرتنت بها وغدت تارخيا هلا

ينبه األذهان إىل الصفة  واقرتان النهضة العربية بالثورة على الرتك يف املشرق العربي

ة رابطة قوية جتمع شتاتهم وهي اليقظة القومية، وشعور العرب بأن مث ،األوىل من صفاتها

ا ا متماسًكوهذه الرابطة هي القومية العربية اليت جتعل منهم كياًن .وتؤلف بني قلوبهم

بدأت اجلزائر تعيش حركة فكرية شبه متواصلة مع و .(2)موصول الشعور متحد األهداف

وب على وبالرغم من احلصار املضر ،فمنذ مستهل القرن العشرين؛ األقطار اإلسالمية األخرى

استطاعت النخبة املثقفة من حماولة طمس دينها ولغتها، املنطقة من طرف احملتل الفرنسي 

أن توثق صالتها الثقافية مع املشرق العربي الذي كان يعيش  ،أو النخبة النرية ،اجلزائرية

وجتلت بذلك بوادر العالقة التأثريية بني الشرق والغرب  أزهى فرتات عطائه الفكري،

 ي.اإلسالم

 اإلشكالية الرئيسة للبحث:

التجديدي للنخبة اجلزائرية من   تتناول هذه الدراسة املالمح البارزة للفكر اإلصالحي

وتبلور  حيث دعوتها لالنفتاح على املناهج العلمية احلديثة، وإحياء الفكر اإلسالمي الصحيح

ث عن اإلصالح خالل واحلديي، فكرة الدولة واختمارها لدى رواد اإلصالح يف الوطن العرب

النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يدفعنا إىل البحث عن املرجعيات 

 يالدي.املالتارخيية لفكرة الدولة احلديثة باجلزائر يف النصف األول من القرن التاسع عشر 

ويف  ،اًميعد البحث يف حتديد مفهوم الدولة الوطنية يف الفكر العربي اإلسالمي عموو

ا من بني أهم املسائل اليت شكلت انشطاًر ،اخصوًصاجلزائري القادر عبد فكر األمري

ا يف الفكر اإلصالحي احلديث نتيجة االختالف حول املفاهيم األساسية واملنظور وانشقاًق

لدولة  وهذا البحث سيسلط الضوء على  اجلانب التنظريي .(3)الذي قامت عليه فكرة الدولة

أي  ؛وخيص مميزات ومفهوم الدولة عنده، وكذا اجلانب املمارساتي القادر،دعب األمري

  دولته.ريخمتلف النظم والتنظيمات اليت وضعها األمري لتسي
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األول من القرن التاسع  النصفاملرجعيات التارخيية لفكرة الدولة احلديثة باجلزائر يف   . 1

 :يداي املعشر 

تمع له سلطة حاكمة ورقعة أر  تعلو فيها الدولة ظاهرة حديثة فهي عبارة عن جم

، ومن أهم (1)السلطة احلاكمة بشكل شرعي على أي فرد أو مجاعة يعيشون يف هذا التجمع

ويقول أرسطو يف هذا  .ي الرقعة اجلغرافية واحلكومة السياسية، أواإلقليم مقوماتها الشعب

ت سياسية، فهي ال تستطيع أن جمتمعا الصدد أن اجملتمعات اإلنسانية هي بالضرورة والطبيعة

أن اإلنسانية مل تشهد يف أي حقبة من تارخيها  إىل ويشري برهان غليون .(5)تعيش من دون دولة

منذ مطلع العصور  شهدتا لنظم العنف واالستبداد السياسي كما ا للسلطة ومنوًّتراكًم

 .(1)احلديثة، ويف القرن العشرين بالذات

الوهاب على سبيل املثال، فقد َوّجهت هذه األخرية يف بدع الشيخ حممد بن دعوةولنأخذ 

، املتمثل امذهبها الفكري القائم على التوحيد ويف سلوكها السياسي الكفاحي واحلربي مًع

ضربة عنيفة إىل عناصر السلطة العثمانية، تلك السلطة اليت يف قيام الدولة السعودية األوىل، 

فضل طريقة لالحتواء السياسي وحتييد النخبة جعلت من التصوف الشعيب منذ البداية أ

القادر اجلزائري اإلشارة لدولة احلديثة بقيادة األمري عبدوبنفس املوازنة مثلت فكرة ا .(7)املثقفة

واليت يعود انبعاثها إىل عاملني أساسيني: أوهلما  ،األوىل إىل ميالد اهلوية اجلزائرية اجلديدة

وثانيهما املنزع العقلي احلديث الذي حرك الفكر اإلسالمي  الدين اإلسالمي والثقافة العربية،

 .(8)وهزه بقوة يف القرن التاسع عشر

 القادر اجلزائري:عبد الوضع العام يف اجلزائر قبيل بيعة األمري :أواًل

 اا سياسيًّفراًغ م4831 يوليو 5أحدث الزوال القانوني للدولة العثمانية من اجلزائر يوم 

كبار الغرب  ويذكر احلاج مصطفى بن التهامي أنَّ .د يف غياهب اجملهولألقى البالخطرًيا 

وكان عند دخول وهران أمجع عزم  "...بايعوا سلطان املغرب عقب الغزو الفرنسي لوهران بقوله

فكاتبوه مستنجدين به شاكني له ضرهم،  ... أهل وطننا أن يسندوا أمرهم إىل سلطان فاس

الباي حسن وبعض عماله على طاعة دولتهم، ودعاوى أعراب  وحلول النصارى بلدهم، وموافقة

مجيع عامة اجلزائر يف أبعاضهم وحتزيبهم، وكثرة املوت يف كل قبيلة وعدم األمن على 

 .(1)املسافر ولو بنفسه، فضال عن القوافل، إىل غري ذلك من أمر الفوضى والغوغاء..."

ى اليت عمت ربوع الوطن وإقليم بهذه العبارات املستشيطة عرب بن التهامي عن الفوض

 للجزائر ضم احتالله من األساسي هدفه الذي كان وهران، عقب االحتالل الفرنسي
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فقامت السياسة االستعمارية الفرنسية يف  اإلمرباطورية الفرنسية، جديدة إىل ممتلكات

وروبيني ثم توطينها باأل اًلعلى احتالل األر  أو ،مبا فيها الغرب اجلزائري، اجلزائر عامة

 .للمحافظة على مكتسبات االحتالل وضمان البقاء

 :(41)القايرس الدولة احلديثة عند األمري عبدأس :ثانًيا

ملا طال على أهل  "...: القادر اجلزائري الوضع يف اجلزائر بقولهخيتصر حممد بن عبد

ومنعهم ، وتسلط على بالدهم العدو ،وتواىل عليهم فيما بينهم الكرب والنكد ،الوطن األمد

وآونة كان يقع بينهم الفساد واحلرب  ،فتارة كانوا يدافعون عن البالد، القرار واهلدوء

وأمام اخلطر احملدق  .(44)وتطاول اللئيم على الشريف ..." ،الضعيف ىوسطا القوي عل، واجلالد

أن يقودهم حنو الدفاع  (43)الدين يمن الشيخ حمي (42)باجلزائريني طلب سكان غريس

فقد اشتهر ، القادر ملا أظهره من شجاعة وإقدامعبد فعر  عليهم أن يبايعوا ابنه املشرتك،

 ،اإلمارة العتالء القادرعبد لتدفع األقدار بالشاب ،(41)بشدة البأس وقوة البدن والفروسية

وهو يف عمر اخلامسة والعشرين،  م،4832 نوفمرب 24حيث متت مبايعته يف معسكر بتاريخ 

وقد أصدر  .القادر لقب أمري املؤمننيعبد ، أخذم4832ا للجزائر سنة وبعد انتخابه سلطاًن

املعتدين  ياهم للطاعة والدفاع عن وطنهم ضدا إا من البيانات إىل اجلزائريني داعًيكثرًي

"إنكم أيها اجلزائريون قد أصبحتم اآلن حتت رمحة رومي، يقاضيكم رومي، ويدير : كقوله

تهك مساجدكم، وأخذ أحسن أراضيكم وأعطاها إىل إن الرومي قد ان ... شؤونكم رومي

ولسنا هنا بصدد  .(45)إن يوم يقظتكم قد حان..." ... بين جنسه، واشرتى أعرا  نسائكم

استعرا  اجلانب العسكري لألمري بل حناول اإلملام بظروف وأسس تكوين الدولة اجلزائرية 

 احلديثة.

زائرية على الرغم من ضيق املعطى بدأ األمري هذه احلقبة اجلديدة ببناء الدولة اجل

. (41)اا وقوميًّا وطنيًّاجلغرايف والتارخيي، إال أنها تعترب رد فعل على االحتالل الفرنسي، وبعًد

ا، وقسم البالد إىل مثاني مقاطعات عضًو أحد عشرفقد قام بتشكيل جملس للشورى من 

ل دائرة إىل وحدات إدارية واملقاطعة إىل دوائر يرأسها آغا، وك ،حيكم كالَّ منها خليفة

إذن كانت مآثره األوىل ترمي إىل إنشاء دولة عصرية  برئاسة قايد مبساعدة شيوخ القبائل.

 .(47)وتوحيدها لسد الفراغ الناشئ عن استسالم الداي ومناورات املتسلطني احملليني

ية يف القادر تتميز بكونها انبثقت عن إرادة شعبية وبيعة شرعالدولة عند األمري عبدو
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عهد كانت فيه الدولة يف العامل اإلسالمي تعيش على السلطانية واحلكم املوروث والتقاليد، 

فقد كان النقاش جيري بصورة دميقراطية ال يستعمل فيه األمري سلطته لكبت أصوات 

ويلخص الدكتور  .(48)الذين يتعاونون مع العدو مع املعارضني له، وال يستعمل سلطة السيف إال

 دعائم دولة األمري يف قوله: (41)شريط اهللعبد

 ما مساه بالتزام رأي اجلماعة أو ما نسميه اليوم برأي األغلبية. : أواًل

"سأحكم والقانون يف  مبدأ االلتزام حبكم القانون مهما كان بسيطا، فهو القائل :ثانيًا

 والقانون عنده هو الشريعة اإلسالمية وحدها. (21)يدي"

 متشبعة بروح الدين وليس بأحكامه الفقهية وحدها.الدولة عنده  ا:ثالًث

بالرغم من حالة احلرب كان األمري يعترب جبهة البناء الداخلي للدولة أهم من اجلبهة  ا:رابًع

 احلربية ضد الفرنسيني.

: تشريك جملس العلماء معه يف احلكم ويف اختاذ القرارات حتى يكون حكمه ما خامسًا

 األغلبية. مساه حبكم اجلماعة أو دولة

 ا: ربطه بني احلكم والتوحيد.سادًس

القادر هو مبدأ املساواة عبد وأهم مبدأ من مبادئ الدولة احلديثة تسلحت به دولة األمري

حتى بينه وبني مواطنيه، لقد جنح هذا النوع من احلكم يف جعل الشعب يتجاوز الشعور 

 .(24)بالوحدة القبلية إىل الشعور بالوحدة الوطنية

"إن هذه القوة تبعث اخلوف،  :De Tocqueville املنظر السياسي دي توكفيلويقول 

ا من فعبد القادر هو اليوم بصدد بناء سلطة أكثر مركزية وحركية وقوة...بل جتربة وانتظاًم

كل هذه احملاوالت اليت تعاقبت عرب التاريخ، يف هذا اجلزء من العامل، فيجب عمل كل شيء 

يظهر من قوله مدى خطورة الدولة اليت و (22)ا العمل اخلطري."من أجل عدم تركه ينهي هذ

أنشأها األمري على الوجود الفرنسي يف اجلزائر وحماولة فرنسا تثبيطها والقضاء عليها رغم 

، م4831 فرباير 21بها عرب معاهدة بهذا االسم يف  De Michel اعرتاف اجلنرال دي ميشيل

ى غرب ووسط اجلزائر واستقالله واستقباله حيث اعرتف الفرنسيون بسيادة األمري عل

ارتباط دولة األمري  وميكن اخلروج من هذه التجربة باخلالصة التالية وهي: .(23)للقناصل

باملوروث التارخيي لألمة اإلسالمية من حيث البيعة واالحتكام للشرع والسنة النبوية وتوحيد 

 الشعب اجلزائري حتت راية اجلهاد.

ا ظهور شخصيات فعالة أشكاهلا عند الطبقة املثقفة باجلزائر أيًضومن صور املقاومة و
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وسنلقي  بعطائها املتميز كان هلا حضور يعكس مكانتها العلمية واألدبية واإلصالحية،

لنقف من خالهلا عن كثب على جهود  على سبيل املثال ال احلصرالضوء على شخصية 

جلهود فردية أم مجاعية مند األيام األوىل سواء أكانت  هذه ا ،األدباء و العلماء والساسة

 لوجود احملتل على أر  اجلزائر.

فالفكرة احلديثة للكيان الوطين مل تكن مفهومة بوضوح لدى اجلماهري اجلزائرية 

ا عن الثورة الفرنسية، وال عن شعاراتها القومية، ولكن ولعل هذه اجلماهري مل تسمع أبًد

ين الذين تابعوا أخبار هذه الثورة وحروب نابليون، كان هناك بعض اجلزائريني املتنور

محدان بن عثمان  ، ومن بني رواد احلركة القومية اجلزائرية(21)وصرخات القومية يف أوروبا

 .خوجة

 :محدان بن عثمان خوجة

وهو من الكراغلة )أمه جزائرية، والده تركي(،  م،4773لد مبدينة اجلزائر سنة ُو

ا لإليالة "مكتاجبي"، أما خاله ا عامًّا وأميًنكان والده فقيًه وترعرع يف كنف أسرة عريقة،

ظروفه هذه على أن حيظى . وقد ساعدته (آنذاكفقد تقلد منصب أمني السكة )وزير املالية 

بالرغم وبرعاية فائقة وتعليم رفيع، فنهل من خمتلف العلوم كعلم األصول والفقه والفلسفة. 

الل رحالته عرب بلدان إسالمية ومسيحية، فاستوعب أهم من ذلك مل تكتمل ثقافته إال من خ

ا بني النظم ا قويًّسيما احلركات الفكرية اليت أحدثت صراًع األحداث اليت عرفها العامل ال

ولقد أمل ببعض ، هكان هلا أثرها القوي على شخصيتواليت احملافظة والنظم الليربالية، 

ليزية، وبالتالي متلك املقومات العلمية اليت كالفرنسية والرتكية واالجن اللغات األجنبية

 .(25)صقلت شخصيته وأهلته ألدوار كبرية على الصعيد الداخلي واخلارجي

 وكفاحه: نضاله 

قضى محدان خوجة أغلب حياته يف خدمة الصاحل العام خاصة بعد احتالل مدينة 

زائري، وبذل كل ما نه تبنى سلوك احلذر والتوفيق بني الطرفني الفرنسي واجلإاجلزائر، إذ 

يف وسعه إلقناع الداي بضرورة التفاهم مع الفرنسيني إلبرام صلح قد جينب اجلزائر بعض 

هذا ولقد ، De Bourmont دوبورمون الكوارث، كما أنه أرسل ابنه للتفاو  مع اجلنرال

بالبحث عن قائد اجليش  بعد نكبيت سيدي فرج وسطاوالي كلفه الداي حسني باشا

بإعادة تنظيم قواته وإرغامه على مجع ما أمكن من اجلنود كمحاولة أخرية لفك وإلزامه 

 .احلصار عن مدينة اجلزائر
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عضوا يف بلدية ،  Bertrand Clauzel كلوزيل برتران يف عهد االحتالل عينه اجلنرالو

زل من اجلزائر ويف اللجنة املكلفة بتعويض األشخاص الذين فقدوا ممتلكاتهم، لكنه ُع

ه هذه ألنه كان شوكة يف حلق احلكومة الفرنسية يف اجلزائر نظرا ملواقفه اجلريئة، مناصب

كان جتريده و .باالستيالء على املساجد واملؤسسات اخلريية "كلوزيل"لـ مثل رفض السماح 

آخر زاد من سخطه على االستعمار الفرنسي فرفع قضيته هذه إىل  اًلمن مجيع أمالكه عام

 .ا يف أن تنصفه من ظلم احلكام الفرنسيني باجلزائرليا بباريس، طمًعاحملاكم العدلية الع

هذه القضية مل تنقص من عزمية إال أن  .وبعد انتظار ثالث سنوات، اعتربت قضيته ملغاة

 عنإذ دافع ، محدان خوجة بل شجعته أكثر على االستمرار يف مواجهة املعمرين الفرنسيني

، وحارب سياسة م4831يوليو 5اليت مت التوقيع عليها يوم احرتام ما جاء يف وثيقة االستسالم 

 .(21)اإلبادة واالستئصال

القادر عبد استمرت مساعي محدان خوجة يف اخلارج فقام بدور الوسيط بني األمري

بل رفع  ،واحلاج أمحد باي والباب العالي يف صاحل القضية اجلزائرية. ومل يقف عند هذا احلد

 3، كما أرسل يوم Louis Phillippe ملك فرنسا لويس فليبإىل  ىاالعرتاضات والشكاو

وزير احلربية الفرنسي، ضمنها مجيع ، Soult مذكرة إىل املارشال سولت م4833يونيو

لتحقيق يف الوضع الذي آل إليه واملخالفات اليت ارتكبتها اجليوش الفرنسية يف اجلزائر. 

 .(27)جنة اإلفريقيةعن تشكيل الل م4833 يوليواجلزائريون أعلن يف شهر 

حاول محدان خوجة تكوين أول حزب وطين سياسي عرف بلجنة املغاربة أو حزب و

انتمى إىل هذا احلزب األعيان والربجوازيون الذين كانوا على وعي بدورهم  ،(28)املقاومة

"...أيها : فيها ذكر م،4833ويف رسالة بعثها إىل اللجنة اإلفريقية سنة . (21)السياسي والوطين

ن لدي معرفة عميقة باملشكل اجلزائري، وبأصول إسادة كصديق لإلنسانية وجزائري، فال

إن  عيوبه، وبسبب احلرب، وبالوضع احلقيقي للبالد قبل وبعد االحتالل الفرنسي...،

رمى بهم خارج اجملموعة العاملية، إنهم جزء من العائلة اإلنسانية، اجلزائريني ال يستحقون أن ُي

فهل  ري يف عروقهم، أيها السادة، له نفس احلرارة اليت يف دمكم.وإن الدم الذي جي

ستشفقون على حالتهم؟ ليس هناك أي حل سوى تغيري الوضع الستعادة النظام وميالد ثقة 

وبهذا اخلطاب الشديد اللهجة ال حنسب أننا نبالغ إن قلنا أن محدان . (31)جديدة يف اجلزائر..."

عهد، بل أول مغربي جترأ وانتقد السياسة الفرنسية حبجج خوجة يعد أول جزائري يف ذلك ال

 .(34)االطالعا تغلب عليه روح التفتح وغزارة ا يف ذلك أسلوًبمنطقية وقرائن ثابتة، مستخدًم
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وحسب املؤرخ أبو القاسم سعد اهلل فحمدان خوجة شكل حزب املقاومة يف املرحلة 

 ا إىل االحتجاج والشكوى،اليت جلأت عموًماألوىل لالحتالل أو املقاومة يف اجلزائر القدمية 

يف حني عمدت اجلزائر اجلديدة إىل تقديم مطالب معينة، موضحة بأنها كانت تطالب بذلك 

بداية القرن  ، ومن أقطاب هذا التيار النخبوي اجلديد(32)اا وسياسيًّا أخالقيًّباعتباره حقًّ

 العشرين جند:

 األمري خالد اجلزائري:

الدين املعروف باألمري  يالقادر بن حميعبد هو خالد بن اهلامشي بن احلاج األمري :املولد والنشأة

 األمري التاسع عشر،خالد، ينحدر من ساللة زعيم املقاومة العسكرية خالل القرن 

م، نشأ وترعرع يف وسط عائلة 4875 فرباير 21القادر، من مواليد بالد الشام يف عبد

ته وجزء من شبابه بالشام، فتكون وتلقى تعليمه على ذات علم وإميان، قضى فرتة طفول

والعلوم اليت  يد شيوخ وعلماء مساجدها ومعاهدها الدينية، فاكتسب من املعرفة

ومل يكد ينهي رحلته العلمية حتى قرر والده الرحيل  .(33)ساهمت يف تكوين شخصيته

نسية العليا سنة إىل أر  أجداده اجلزائر بعد احلصول على املوافقة من السلطات الفر

ومنها واصل دراسته فالتحق بثانوية لويس  ،حيث استقروا مبدينة اجلزائر م،4812

لوقران بباريس اليت تستقطب أبناء األمراء واألعيان، ليلتحق بعدها بالكلية العسكرية 

 .(31)م4813سان سري سنة 

عن بلده يف  ام مدافًع4141ألمري خالد على الواجهة السياسية يف اجلزائر سنة ا برز

ا يف العالقات اجلزائرية الفرنسية، وكان ا جديًدوقد مثل منعطًف .مواجهة السلطة االستعمارية

تزعم األمري خالد املرحلة الثالثة وقد  ا يف تلك املرحلة من تاريخ اجلزائر املستعمرة.دوره رياديًّ

اليت أمسع بها األمري  من تاريخ العالقة بني اجلزائريني واملستعمرين، ووصف ذلك باملبادرة

وما تالها من نهب وتشرد م، 4874خالد صوت اجلزائر بعد أن مخد ذكرها منذ سنة 

 .(35)واضطهاد من املستعمر وتوسع األقلية األوربية على حساب السكان اجلزائريني

ظهر الكره العلين والعميق لالستعمار من قبل األمري خالد أثناء أدائه للخدمة و

اتصل حبركة الشبان اجلزائريني، وحاول العمل معهم فألقى عدة  العسكرية عندما

حماضرات يف باريس أشاد مبجد وعروبة أجداده وبالده، وحاول أن يشرح للرأي العام الفرنسي 

الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت يعيشها اجلزائريون من ضرائب فادحة 

 .(31)ة قاسيةمرهقة وحقوق مهضومة وأحكام زجري ومظامل
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 Georges Clemenceau (37)ومع نهاية احلرب العاملية األوىل، قدم جورج كليمنصو

الذي تضمن إصالحات منها إلغاء القوانني الزجرية يف الشمال  م،4141فرباير  1 قانون

، والسماح لبعض اجلزائريني بالرتشح ملناصب إدارية كانت حكرا على األوروبيني ،واجلنوب

لكن األمري خالد رفضها وأصر على ضرورة االحتفاظ باألحوال الشخصية . قاطوغريها من الن

 .(38)اإلسالمية للجزائريني

أثناء االنتخابات البلدية يف م 4141 سنةوقد وقع انقسام يف قيادة مجاعة النخبة 

العاصمة، واليت جرت كنتيجة لإلصالحات اجلديدة، وكان الزعيمان املتنافسان هما 

تهامي الذي كان على رأس االندماجيني، واألمري خالد الذي كان على رأس الدكتور ابن ال

 .(31)املنادين باملساواة داخل األحوال الشخصية للجزائريني

 األمري خالد ومؤمتر الصلح:

ّج بالعرب يف فصول احلرب العاملية األوىل دون أن يكون هلم قرار املشاركة أو التأثري ُز

 أول من استخدم اجلنود العرب من املغاربة يف باكورة املعارك، وكان الفرنسيونيف نتائجها، 

رضت القضية العربية بأسلوب دبلوماسي عميق أمام أكرب ُعو .على رأسهم الفيلق اجلزائري

يف بن احلسني حمفل دولي عرفه التاريخ حتى ذلك الوقت، فقد مثل العرب األمري فيصل 

يف إطار دفاع األمري خالد عن القضية و ،م4141ير ينا 48قد يف باريس يف مؤمتر الصلح الذي ُع

 وودروبها إىل الرئيس األمريكي  اجلزائرية عرب عن ذلك من خالل عريضة مطالب تقدم

 جاء فيها: Woodrow Wilsonويلسون 

ا عن ا موجًزىل روح العدل فيكم عرًضإ"يشرفنا أن نقدم إىل إنصافكم السامي و

، فأثناء معركة غري متساوية، م4831منذ احتالل فرنسا هلا الوضع احلالي للجزائر الناتج عن 

ا مبثابرة وقوة ولكنها رغم ذلك كانت مشرفة آلبائنا، ناضل اجلزائريون طيلة سبعة عشر عاًم

لألسف يا ال مثيل هلما بهدف رد املعتدي والعيش يف استقالل، ولكن حظوظ السالح مل تكن 

ا بينما عشناها حتت السلطة الفرنسية ازددنا فقًرومنذ تسع ومثانني سنة اليت  يف صاحلهم.

 .(11)ازداد املنتصرون غنى على حسابنا..."

نالحظ من خالل هذه العريضة أن األمري خالد ميلك نربة حادة يف مواجهة االستعمار، 

يف مقدمتهم األمري  التاسع عشروهو يف ذلك يربط نضاله بنضال أجداده خالل القرن 

ا يستحضر جهاد زعماء املقاومة العسكرية وهذا يف حد ذاته له دائًمعبدالقادر، حيث كان 

بعد وطين يعرب على عدم اخلضوع واالستسالم لالستعمار وغطرسته ووجوب التصدي مبختلف 
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ونالحظ كذلك أن األمري يشعر مبعاناة الشعب اجلزائري  الوسائل سياسية أو عسكرية.

إىل جانب التفقري والتهميش بقوله: "ازددنا  م4831 والظلم واالضطهاد الذي يتعر  له منذ

 اليت نتج عنها العقارية القواننيبفعل وذلك ، فقرا بينما ازداد املنتصرون غنى على حسابنا..."

عمق  إىل النفاد األوروبيون القبلي، وحاول النسيج االجتماعي تفكيك متالحقة أدت إىل آثار

االستعمارية  اإلدارة خالل استيالء من والتوسععملية االستيطان  خالل من أراضي اجلزائريني

تدويل القضية اجلزائرية وفضح خالد وحاول األمري  اجلزائريني. هكتارات ماليني على

االستعمار الفرنسي يف تعامله مع األهالي اجلزائريني بالزِّّج بهم يف غياهب احلرب العاملية 

ضريبة الدم وأن مئات اآلالف قد سقطوا  "رغم ذلك فإن الشعب اجلزائري قد قدم: األوىل بقوله

 .(14)حماربني رغم أنوفهم ضد شعوب ال مطمح هلم فيها..." يف خمتلف ميادين القتال،

واألمري خالد شأنه يف هذه املطالب شأن األمري فيصل الذي مثل العرب يف مؤمتر 

حدة نين أخشى كل تقسيم، وأن مبدئي الرئيس هو وإ": قال فيصل ما نصه فقد ،الصلح

العرب، وهي ما ناضل العرب من أجله، لذا فإن كل حل آخر يقيم من قبل العرب باعتباره 

مل يف أن ينظر املؤمتر  آا للغنائم بعد املعركة، ناضل العرب من أجل التوحيد، وإني تقسيًم

إليهم باعتبارهم أمة مضطهدة انتفضت ضد مستعبديها، يطالب العرب باحلرية فقط، وهم ال 

 .(12)..."اًلها بدييرضون عن

إن األمري خالد طالب باملساواة يف احلقوق ورفض سياسة اإلدماج بالتخلي عن مقومات  

الشخصية الوطنية واإلسالمية من دين ولغة، وبالرغم من قصر مدة نضال األمري خالد إال أن 

يف إرساء قواعد النضال السياسي يف اجلزائر آنذاك وذلك بتسليم الراية  أسهمنضاله 

وتضامنت النخبة اجلزائرية  للجزائريني ملواصلة النضال السياسي من أجل القضية الوطنية.

املثقفة مع الواقع االقتصادي واالجتماعي للشعب اجلزائري الذي وقع عليه االحتالل وسلبت 

 ممتلكاته من خالل أدبياتها خاصة فّن الصحافة.

العربية من خدال أيبياتها خاصة فّن تضامن النخبة اجلزائرية املثقفة مع القضايا   . 2

 الصحافة:

 النشاط الصحفي للنخبة املثقفة اجلزائرية:أواًل. 

باللسان  م4817 ذباللسان الفرنسي، ومن م4831عرف اجلزائريون فن الصحافة منذ 

الغزو  واؤبد ولوج فّن الصحافة مع دخول الفرنسيني الذين نيالعربي، وتسنى للجزائري
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كان هلا حضور  يف  فاعلة، فظهرت شخصيات (13)الغزو االستعماريإىل جانب  الفكري

ا من كتب ومقاالت يف أعمدة الصحافة اجلزائرية أو ا فكريًّميدان الصحافة، تركت رصيًد

سندت له الذي ُأ، أمحد البدوي ومن األقالم الصحفية البارزة يف اجلزائر السيد. العربية

، وسليمان بن م4817ليت أصدرها الفرنسيون يف عام رية حترير جريدة املبشر العربية ااسكرت

الصحفي اجلزائري األول رغم أن مقاالته مل تتجاوز اخلمس  د، الذي يع(11)الصيام امللياني

وهو أول الكتاب اجلزائريني الذين  ، وحممد السعيد علي الشريف البجاوي،(15)حلقات

ظهر أول . واًلمن سبعة عشر مقاكتبوا سلسلة من املقاالت ذات الطابع الصحفي، بلغت أكثر 

مقال له يف جريدة املبشر اجلريدة الفرنسية احلكومية الناطقة باللسان العربي يف اجلزائر يوم 

ا لنشر العلم واملعرفة والثقافة اليت بها تزدهر احلضارة وتتقدم م، وكان داعًي4853 يناير 31

 .(11)األمم

الشـديد املفـرو  عليها من طرف  الصحافة الوطنية، وعلى الرغم من احلصـار أما

وكـان بعـض تلـك  فقد استطاعت أن تشق طريقها إىل الوجود وتبّلغ الرسـالة، املستعمر،

يسفر عن وجهه اإلصالحي، مثلما هو شأن جريـدة اجلزائـر  أغلبيتها إن مل نقـلالصـحف 

 ،بـة هلـا باملرصـادإذ كانت الرقا اًلاليت مل تعمر طوي، م4118لعمـر راسـم الصادرة سنة 

راسم  يت أصـدرها عمـرلاجريـدة ذو الفقـار ، وم4144وجريـدة احلق الوهراني الصادرة سـنة

م باسم مستعار هو ابن منصـور الصـنهاجي. كمـا صـدرت قبـل احلرب العاملية األوىل 4143سنة 

 .(17)جريدة الفـاروق لعمـر بـن قـدور اجلزائري

ها مما ال يتسع البحث لـذكره، كـان لـه عظـيم األثر إن جمموع تلك الصحف، وغري

الفكرية االجتماعية  تهايف بعث احلركـة اإلصالحية بـل النهضـة الوطنيـة يف مجيـع جماال

وخاصة اإلصالحية  والسياسية. فعلى النقيض مما كان يصبو إليـه احملتـل راحـت الصـحافة

أبناء هذا الوطن وحتى الوطن العربي  اد يف نفـوستبـّث روح اإلصـالح والوطنيـة واجلهـ منها

 اإلسالمي.

 مظاهر البعد القومي يف أدبيات النخبة املثقفة اجلزائرية:: ثانيًا

رغم حماوالت اإلدارة الفرنسية اهلادفة إىل عزل اجلزائر عن العامل العربي اإلسالمي، 

إال أنها عجزت  عربية اإلسالمية،ومتزيق املرجعية احلضارية لألمة اجلزائرية وتشويه هويتها ال

عقيدة اجلزائريني الراسخة يف انتمائهم الطبيعي وظل البعد العربي اإلسالمي  عن زعزعة

 .(18)وقت مبكر منذ وقضايا املغرب واملشرق اإلسالميني ضمن اهتمامات النخبة
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يم وكان ذلك نتيجة القواسم املشرتكة مع العامل العربي واإلسالمي املتمثلة يف الض 

وقد ازداد ارتباط  .(11)االستعماري والتفاعل التارخيي واللغوي والديين وحتى املصريي

ومن . اجلزائريني بالبلدان العربية اإلسالمية يف أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

األقالم البارزة اليت ارتبطت عضويا بقضايا األمة اإلسالمية جند الصحفي عمر بن قدور 

عاصر كل املشاكل الداخلية واخلارجية اليت كانت متر الذي ، (51)م48814132ائري اجلز

بها الدولة العثمانية يف مستهل القرن العشرين، ويظهر تفاعل بن قدور مع هذه احلوادث من 

ا خالل ما كان ينشره يف جريدة احلضارة الرتكية، واألبيات الشعرية املقتبسة من قصيدة )ي

بن قدور" باحلالة املزرية اليت وصل إليها املشرق "مدى تأثر ها من مطلعيظهر ، اليت شرق(

 :اإلسالمي

 ي إىل املســــــــــتقبلــن املاضــا مــنصح..........  ــومك ال تعيول قــرق ما لعقــيا ش

 (54)ـملــــــــي األكـــه لنب الرتقـــأرضعت..........  ذيـصالت عليك مطامع الغرب ال

الذي  م قرار اهلجرة إىل املشرق العربـي،4144سنة يف فاختذ  (52)اإلبراهيمي ريأما البش

كان مقصد طالب العلم واملعرفة، من كل أحناء البالد العربية واإلسالمية، ملا كان يتوفر 

 عليه من مؤسسات علمية ذات مسـتوى علمـي مرمـوق، باملقارنـة مـع نظرياتها يف املغرب العربي.

اليت سبقه إليها والده الشيخ  د والعشرين، قصد اإلبراهيمي املدينة املنورةيف سن الواحو

فمر بتونس وليبيا، ثم القاهرة ، ا من القمع واالضطهاد الفرنسيني"السعدي اإلبراهيمي" فراًر

اليت أقام فيها ثالثة أشهر، حضر خالهلا دروس خنبة من علماء األزهر من أمثال الشيخ "سليم 

م(، واتصل بأمري الشعراء 48514135) م(، والشيخ حممد خبيت48174147البشري" )

ا من الـدروس يف دار الدعوة "أمحد شوقي" وبشاعر النيل "حافظ إبراهيم"، كما حضر عـدًد

 االطالعوقد مكنته تلك االتصاالت والدروس من . واإلسالم اليت أسسها الشيخ "رشيد رضا"

، ويف املدينة املنورة درس وخاصة أفكار "رشيد رضا"على األفكار اإلصالحية والتأثر بها، 

علوم التفسري واحلديث والفقه  الوافدين من أحناء العامل اإلسالميفيها على كبار علمائها 

والرتاجم، ثم أصبح يلقي الدروس للطلبة يف احلرم النبوي، ويقضي أوقات فراغه يف املكتبات 

 .(53)العامة واخلاصة باحًثا عن املخطوطات

ومل يقتصر نشاط اإلبراهيمي يف دمشق على التدريس والبحث والتنقيب يف املكتبات 

العامة واخلاصة، بل شارك يف النشاط السياسـي، وأبـدى مواقـف وآراء إزاء األوضاع السياسية 

ا من تاريخ املنطقة، فقد رفض تأييد اليت كانت تشهدها سورية يف تلك الفرتة احلساسة جدًّ
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 الذي طلب منه أن يسخر قلمه ولسانه خلدمة سياسته ،"مجال باشا" يف دمشق نقيب األشراف

بالنظر إىل ما عرف  ـاوهو موقـف حنسـبه جريًئ ؛االستبدادية والقمعية واحتقاره للعنصر العرب

كما انضم إىل الكثري من األندية  .(51)عن ذلك القائد، من قسوة وبطش مبعارضيه وخصومه

كانت تسـعى إلـى توحيـد صفوف العرب، ومنها بصورة خاصة  واجلمعيات السورية اليت

أحد قادة الرأي، وزعماء  ،"النادي العربي" الذي أسسه الدكتور "عبد الرمحـان شهبندر"

الثورة العربية يف النصف األول مـن القـرن العشـرين امليالدي . كما أيد الثورة العربية واألمري 

 .(55)م4148فيصل، الذي دخل دمشق سنة 

كما م(، عاد اإلبراهيمي إىل وطنه ووجده 4122 4142بعد الرحلة املشرقية األوىل )و

ويف ذهنه مشروع نهضوي يدخل  ،يئن حتت وطأة االستعمار واجلهل والفقر والتخلف تركه

ا بأفكار األفغاني اإلسالمية يف دائرة التقدم والتحديث وينطلق من اإلسالم، متأثًر األمة

شيد رضا، شريطة أن يستعمل األسلحة الثالثة يف املعركة وهي العقل والعلم وحممد عبده ور

وصف الشيخ اإلبراهيمي العرب واملسلمني فـي عصـره بفاقـدي الشـعور وقد  .(51)والعدل

 واإلحساس ملا هم فيه من احنطاط وتقهقر، يقفون موقف املتفرج، ال يعرفون مـاذا علـيهم أن

ل الكوكب، أو غرباء عن هذا العـامل، حـاهلم كحـال أهـل يفعلوا، كأنهم ليسوا من أه

ا كبرية يف العمران يف الوقت الذي قطعت فيه الكثري من األمم، أشواًط الكهـف،

 .(57)واالقتصاد

نالحظ مما سبق أن النخبة املثقفة حاولت بأقالمها خدمة التيار اإلصالحي فكانت 

وترسيخ فكرة االنتماء احلضاري  ،العقيدةوتصحيح  ،وحماربة اجلهل ،ا يف نشر الوعيسبًب

العربي اإلسالمي للمجتمع اجلزائري يف فرتة حالكة حاولت فرنسا فيها سلخ هوية هذا 

 العنصر التالي يف العوامل املساعدة لظهور النهضة يف اجلزائر.يبحث و .اجملتمع

 :ةالعوامل الداخلية املساهمة يف بروز النهضة اجلزائري- 3

 االجتماعية واالقتصادية:و السياسيةمل العوا :أواًل

ارتبط االستعمار الفرنسي مند الوهلة األوىل بسياسة االحتالل االستيطاني باجلزائر، 

مما يعين أن مسألة التعمري واالستيطان أساسية ضمن السياسة االستعمارية، حتى يتحقق 

 بتوفر عوامل تكون هم املطلق، ومن الطبيعي أن االستيطان ال حيدث إالؤاستقرارهم وبقا

ووجوب حيازتها لكونها  متكاملة مع بعضها البعض، وعلى رأس هذه العوامل جند "األر ".
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، (58)عنصر مادي جيب توفره يف يد السلطة الفرنسية لتستطيع فتح الباب أمام اهلجرة األوروبية

 صلي.لتوطني عنصر جديد يف األر  اجلزائرية، ويف املقابل إقصاء العنصر البشري األ

ا للهجرة إىل اجلزائر والعيش فيها مباشرة ا كبرًيوأظهر الكثري من الفرنسيني استعداًد

بعد جناح احلملة العسكرية الفرنسية، بل أن هذا االستعداد تعدى حدود الفرنسيني ومشل 

 Bertrand كلوزيل برترانوهذا ما أكد  عليه اجلنرال  .استقدام العناصر األوروبية إليها

Clauzel(51)  نه مقتنع أن إقليم مدينة اجلزائر، الذي صار إيف جممل تصرحياته، فقد قال

األمر الذي  ،(11)بأيدي فرنسا هو مستعمرة هامة، تعو  الفرنسيني خلسارتهم سان دومينيك

 23يف تصرحياته، ففي  Thomas Robert Bugeaudبيجو  روبري توماسأصر عليه 

 م4811و ماي41وتصريح يوم ، (14)ا"طان سيكون عقيًمن الغزو بدون استيإ": قال م4811فرباير

: "أينما تتوفر املياه الصاحلة واألراضي اخلصبة جيب تركيز الكالون وتوزيع األر  اًلقائ

ونستنتج من خالل هذه  .(12)عليهم وجعلهم مالكني دون حماولة للتعرف على أصحابها"

 اجلزائر عن طريق االستيطان الن التصرحيات الشديدة اللهجة رغبة فرنسا يف تثبيت نفسها يف

 االحتالل العسكري ما هو إال مرحلة مؤقتة.

ا حيدد أمالك الدومني قراًر م4831سبتمرب  8وأصدر احلاكم العام باجلزائر بتاريخ 

األراضي اليت و احلدائقو الدكاكنيو احملالتو)كل املساكن  وحصرها يف املادة األوىل:

لبايات واألتراك الذين غادروا الرتاب اجلزائري، أو تلك ا حتت سلطة الداي، اكانت سابًق

نحت مهلة ثالثة أيام تدخل يف الدومني العام، وقد ُماملنورة قفت على مكة أو املدينة اليت ُو

لكل األشخاص الذين حيوزون هذه األمالك للتصريح بها وإال تعر  أصحابها إىل غرامة 

 وني أن اإلدارة االستعمارية ارتكزت على مبدأ يظهر من خالل هذا النص القان. و(13)مالية(

أن األر  يف الدولة اإلسالمية تعود ملكيتها للبايلك، وبالتالي فاألر   حسب نظرها

اجلزائرية اليت كانت بيد السلطة اجلزائرية تنتقل إىل يد اإلدارة الفرنسية باعتبارها وريثة 

ك اليت كانت بيد السلطة اجلزائرية النظام اجلزائري، لذلك فهي ترى يف مصادرة األمال

قرار منح للدومني العام م 4831ديسمرب  7 ثم أصدر احلاكم العام بتاريخ .(11)امشروًع اًلعم

واملساجد، وكتب مارسي املنورة كل املداخيل العائدة من املؤسسات املرتبطة مبكة واملدينة 

ثم إلغاء احلبوس من طرف  "يف احلقيقة حينما :عن مصري األوقاف Mercier Ernestرنست إ

 .(15)الدولة فإننا نكون قد مارسنا سرقة حقيقية بهذا اإلجراء"

كان احلجز واملصادرة أداة فاعلة من أدوات اإلدارة االستعمارية يف  احلجز واملصادرة: 
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اجلزائر للضرب بقوة على أيدي القبائل الثائرة أو املساندة للمقاومات الشعبية حيث 

سلطة االحتالل الفرنسي كعقوبة قمعية وتعسفية يف آن واحد، استغّل من طرف 

لتحقيق غاية مزدوجة تتمثل يف قمع التمردات حتت طائلة حتقيق األمن باملستعمرة، ويف 

نفس الوقت اختاذ احلجز واملصادرة كمربر للحصول على مزيد من األراضي الضرورية 

 .(11)لتقدميها ملشاريع االستيطان

 السياسة الفرنسية على اجملتمع اجلزائري:ا: انعكاسات ثانًي

ا على البنية االجتماعية للمجتمع ا وخيمة جدًّفت السياسة الفرنسية آثاًرخلَّ :االجتماعية  

تعلق منها بالفرد  خاصة ما ،اجلزائري، وحناول بقدر اإلمكان اختصار هذه اآلثار

 جند: اجلزائري حتى ال خنرج عن مرمى البحث وعلى رأس هذه النتائج

تفكك البنية القبلية وهجرة األر : شكلت األر  جوهر الصراع بني اجلزائريني   -

والكالون منذ الوهلة األوىل، فقد عملت فرنسا على فرنسة األر  اجلزائرية قبل 

يهمه الفرد  ا، مما يعين أن املشروع الفرنسي كان الفرنسة الفرد اجلزائري ولو نظريًّ

، ويف هذا (17)الستيالء على أر  اجلزائر الغنية بثرواتهااجلزائري بقدر ما يريد ا

نه يف الكثري من إ"يف احلقيقة  الصدد كتب أحد الكتاب الفرنسيني حيث قال:

احلاالت كنا نتجاهل اجلانب األهلي يف مشاريعنا االستيطانية، كنا نفكر وكأنه 

حتت  ا، وهيمتاًم األر  شاغرة ا...كنا نفكر وكأنال وجود للعرب إطالًق

 إذن نالحظ أن الفرد اجلزائري كان خارج أجندة املشرع الفرنسي. ، (18)تصرفنا"

 نتج خطري حيث بشكلاجلزائريني  زعزعة حياة على العقارية القوانني عملت االقتصادية: 

 النفاد األوروبيون القبلي، وحاول النسيج االجتماعي تفكيك متالحقة أدت إىل آثار عنها

خالل  من نظرنا يف عملية االستيطان والتوسع خالل من زائرينيعمق أراضي اجل إىل

 العقارية. القوانني من اجلزائريني بتأثري هكتارات ماليني االستعمارية على اإلدارة استيالء

إن التأثري  ن نظام إنتاج زراعي تقليدي إىل نظام إنتاج رأمسالي:حتويل منط اإلنتامج -

جسيده بني الفالحني اجلزائريني هو محلهم احلقيقي الذي كانت تسعى فرنسا لت

دخل أف على القناعة باملزروعات الصناعية االستعمارية وتقويض تقاليدهم الفالحية،

 املستوطنون األوروبيون أنواعا جديدة من املزروعات كالقطن والدخان واحلبوب.

منذ بداية ف لون على الزراعة وحتول الفالح اجلزائري إىل أجري يف أرضه:وسيطرة الك -
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االحتالل اتضح أن ثقافتني خمتلفتني ميزتا احلياة العامة يف اجلزائر، أدتا إىل تطبيق 

لتزم به املسلمون اجلزائريون والثاني جاء به امنطني فالحني يف اجلزائر، األول 

"إن اجلزائري كان  Chislaine Mollard غيسالن ، ويف رأي موالر(11)األوروبيون

اإلسالمية اليت تفر  عليه التزام القناعة وبالتالي االكتفاء  ا إىل الثقافةحمكوًم

من % 31 الذاتي يف اإلنتاج الفالحي  ويف مقدمته احلبوب، زيادة على هذا فإن حوالي

ويربط غيسالن التحوالت . (71)هكتارات 41اجلزائريني ال يفلح كل منهم أكثر من 

ة وظهور القرى الزراعية اليت وروبياليت حدثت باجلزائر عقب االحتالل باهلجرة األ

ن اجلزائر أوعموما هذا الرأي مبالغ فيه فصاحبه قد جتاهل  .استحدثها الكالون

 طاملا زودت فرنسا باحلبوب يف أزماتها املتالحقة.

: كان للجانب الديين أثر كبري يف احتالل اجلزائر، فمن األوضاع الدينية والثقافية 

إىل الغزو هو عودة الكنيسة إىل نشاطها وحماولة إعادة اليت دعت فرنسا  املهمةاألسباب 

 حسب تعبريهااالعتبار إىل املسيحية وإنقاذ املسيحيني من أيدي القراصنة اجلزائريني 

كانت تهدف إىل نشر  (74)نفسها حامية الكنيسة الكاثوليكيةاعتربت ففرنسا اليت 

ية ليكون أقرب إىل منابع رسالة حضارية يف الوسط اجلزائري، وتعليمه اللغة الفرنس

 .احلضارة الغربية

ا أن اهلدف منه هو استمالة هذا التسلل عرب مسألة اهلوية واالنتماء كان واضًحو

اجلزائريني الستبدال احلماية العثمانية باالحتالل الفرنسي، خاصة بعد أن أصبحت اخلالفة 

ومن نتائج السياسة . سعةالعثمانية ضعيفة وغري قادرة على الدفاع عن مناطق نفوذها الشا

 الثقافية والدينية لالحتالل الفرنسي:

ن خالل م التشكيك يف هوية الشعب اجلزائري، وانتشار اجلهل واألمية بشكل ال مثيل له -

هجرة املثقفني إىل وازدواجية الشخصية الثقافية تبعا الزدواجية اللغة املتحدث بها، 

ت الضغوط على الثقافة العربية أقل مما هي اخلارج، خاصة إىل املشرق العربي أين كان

 عليه يف اجلزائر.

ضياع الكثري من مصادر املعرفة كاملخطوطات والتحف الفنية اليت استوىل عليها  -

املستشرقون وغريهم إما بغر  دراستها أو بغر  إبعادها عن الوعي العام، ألن أغلبها 

 .اا أو لغويًّكان دينيًّ
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ت لتكون بديال عن التفكري العلمي الواعي الذي عملت النخب تشجيع البدع واخلرافا -

 .الثقافية اجلزائرية على زرعه من خالل املدارس واجلمعيات

فعلى رأسها تأثري نداء اجلامعة اإلسالمية باجلزائر وعودة االتصال  أما العوامل اخلارجية

بأنها حركة تدعو إىل الثقايف مع املشرق اإلسالمي، من املمكن تعريف اجلامعة اإلسالمية 

التضامن بني املسلمني من أجل حتقيق الوحدة والقوة بينهم يف وجه التوسع االستعماري 

أما وسائلها فتقوم على اإلصالح الديين واالجتماعي وذلك بتمجيد العقل، والعودة  .األوروبي

هذه وأصحاب  .ملسو هيلع هللا ىلصإىل اإلصالح الديين أي العصر الذهيب لإلسالم على عهد النيب حممد 

ولقد متتع بعض . مجال الدين األفغاني وتابعه حممد عبده ورشيد رضا وآخرون هم احلركة

زعماء اجلامعة اإلسالمية يف الشرق األدنى بسمعة طيبة يف اجلزائر خاصة بعد زيارة حممد 

يشري الكاتب حييى جالل خبصوص زيارة حممد عبده للجزائر م. و4113سنة عبده للجزائر 

ولكنها تركت أثر يف  ،تائج مباشرة ومل ينتج عنها مظاهرات أو اضطراباتبن تِشأنها مل 

 .(72)بعض النفوس اليت استطاعت فهم هذا املصلح الشرقي

ورغم احلصار الذي فرضه االستعمار الفرنسي على اجلزائريني فإن صحف املشرق 

السياسة  وكانت هذه الصحف تهاجم لرشيد رضاكانت تصل إىل اجلزائر ومنها جملة املنار 

 الفرنسية على معاملتها لألمة.
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 اةمة:اخل

تزامنت حركة االنتعاش الفكري واألدبي يف اجلزائر أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 

، حني األوىلا بعد نهاية احلرب العاملية القرن العشرين مع مناخ سياسي فكري جديد خصوًص

فأسهمت يف ذلك  اا وأوربيًّا وإسالميًّبيًّعرا على العامل اخلارجي مضت اجلزائر تزداد انفتاًح

ا، فقد مضى احلس الوطين يتنامى بني اجلزائريني، كما ا وخارجيًّعوامل خمتلفة، داخليًّ

اتسعت الصلة بني الشرق والغرب عرب روافد خمتلفة، وقنوات عديدة مثل الصحافة، واحلجاج، 

احلس الوطين ببعده القومي واجلنود، واملهاجرين إىل فرنسا باخلصوص، كما غذت هذا 

 الواضح سياسة الغرب يف اهليمنة على العامل اإلسالمي ومنه الوطن العربي.

واستطاعت النخب اجلزائرية أن تربهن عن وطنيتها، وتثبت ذاتها رغم األسلوب اهلادئ  

ة الذي انتهجته يف تعاملها مع سلطات االحتالل، وإننا لنقف على أمساء كبري واملراوغ أحيانا

كان هلا عظيم األثر يف التاريخ الثقايف للجزائر احلديثة، وميكن تصنيفها يف خنبتني 

 أساسيتني هما:

( الذي م4121 4811خنبة مسرتجعة للرتاث الثقايف األصيل مثل حممد بن أبي شنب ) -

 كان له دور بارز يف جمال التعليم باملدارس واجلامعات املتوفرة آنذاك.

بن  م( وحممد48514112) ح والتثقيف مثل احلكيم حممد نقاشخنبة داعية للتفت -

 .(م48514128إبراهيم )

ا ثقافية صعبة يف ظل سياسة استعمارية مدعومة بآلة إن هاتني النخبتني عاشتا ظروًف

بضرورة حترير  بطريقة مباشرة أو غري مباشرة عسكرية رهيبة، هلذا كله وجدناها تطالب

 االجتماعي والثقايف الذي يسببه االحتالل. البالد والعباد من الغنب
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اجلمهورية  بشار، جامعة طاهري حممد كلية العلوم اإلنسانيةبقسم التاريخ، أستاذة حماضرة    •

 .اجلزائرية

 ، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت،2ط ،41414125قدري قلعجي، الثورة العربية الكربى   (4)

.43، ص4111
.41نفس املرجع، ص  (2)
، ديسمرب، جامعة 41األمري عبد القادر يف النهضة العربية احلديثة، عددمساهمة  إمساعيل زروخي،  (3)

.8788ص ،2111منتوري، قسنطينة، 
، 2144، 4هابرماس منوذجا، دار األمان، الرباط، ط عبدالعزيز ركح، ما بعد الدولة األمة عند يورغن  (1)

.23ص
 ،1ط  العربي لألحباث ودراسة السياسات،برهان غليون، احملنة العربية، الدولة ضد األمة، املركز   (5)

.35، ص2145بريوت، 
.45نفس املرجع، ص  (1)
.51برهان غليون، نفس املرجع، ص  (7)
.52نفس املرجع، ص  (8)
القادر وجهاده، تح وتقديم وتعليق حيي بوعزيز، دار البصائر طفى بن التهامي، سرية األمري عبداحلاج مص  (1)

.421، ص2111 طبعة خاصة، ر،للنشر والتوزيع، اجلزائ
  كان يتكفل بها  اليت  تربيته بالزاوية  م، تلقى4818  عام  معسكر  بالقيطنة قرب القادر عبد ولد  (41)

  منهم أصول  أخذ  حيث  أجالء  علماء  يد  ووهران على  بأرزيو  دراسته  تابع  الدين ثم يحمي  أبوه

والطب. وكان على علم  التاريخ، الرياضيات، علم الفلكالعلوم الدينية، األدب العربي، الفلسفة، 

أمثال أفالطون، أرسطو، الغزالي، ابن رشد كما تبينه كتاباته. وقد تفانى طوال  بعلماء تامني ودراية

م أين شاركت 883مايو  21حياته يف جتديد علمه وإثراء ثقافته، تويف األمري يف املنفى بدمشق بتاريخ 

 يم تشييع جنازته. ينظر املصدر السابق، نفسه.مجاهري غفرية يف مراس
تح ممدوح  ،4القادر وأخبار اجلزائر، جحتفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر،حممد عبد اجلزائري،  (44)

.13ص ،4111بريوت،  دار اليقظة، ،2ط حقي،
والقرشيون  غريس: منطقة غريس تسمى بأم عسكر يسكنها عرب الفتح القدامى أو ما يسمى احلشم  (42)

شراف املسمون باألجواد ألن اجلود، وإن كان من شان العرب كلهم فهو يف قريش أرسخ ، ومنهم األ

دارسة احلموديون املسمون أوالد سيدي دحو بن زرفة، وعرش أوالد سيدي حممد بوجالل وعرش سيدي األ

ادة وهو عرش محد ابن علي وهو من الشرفاء احلسينيني، وعرش سيدي بن خيلف، وعرش سيدي قأ

.األمري عبدالقادر
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الدين وابنه عبد القادر  يطرف الفرنسيني، شارك حمي م من4831على مدينة اجلزائر عام  بعد االستيالء  (43)

وحنكة  القادر شجاعة خالهلا عبد خاضها األهالي اجلزائريون، وقد أثبت اليت  الشعبية  املقاومة

يقع  حيث قائد هلا يدافع وإياهم على البالد بية الختياربعدها قبائل املناطق الغر جتتمع، نادرتني

سنه املتقدمة ويقرتح بداًل منه ابنه عبد  بسبب يعتذر هذا األخري أن غري، الدين يحمي على اختيارهم

.4832نوفمرب  24بتاريخ  ضخم جتمع القادر يبايع أمريا عليهم يف
نفسه. القادر،حممد عبد اجلزائري،  (41)
، 4112 ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،1 ، ط4131-4111أبو القاسم، احلركة الوطنية  سعد اهلل  (45)

.14ص
القومية هي الرابطة اليت تربط أبناء األمة الواحدة يف الوطن الواحد، وتولد تلك الرابطة عند أبناء األمة   (41)

ىل بعضهم ليكونوا أمة واحدة.إا بأن مثة ما جيمعهم الواحدة شعوًر
)عدد خاص بالذكرى  جملة الثقافة القادر،األمري عبدسرتاتيجية االلي صاري، دور البيئة الطبيعية يف جي  (47)

.445، اجلزائر، ص4183 يونيو  مايو ،75عدد  املئوية لوفاة األمري عبد القادر(، السنة الثالثة عشر،
جملة  ظرية الشيخ ابن باديس،عبداهلل شريط، مشكلة احلكم اإلسالمي يف دولة األمري عبد القادر ون  (48)

جوان ،ماي 75عدد  القادر(، السنة الثالثة عشر،الذكرى املئوية لوفاة األمري عبد)عدد خاص ب الثقافة

.217ص ، اجلزائر،4183
، فهو من سي جامعة اجلزائر املستقلةأحد املؤسسني للخطاب التنويري والعقالني يف اجلزائر وأحد مؤس  (41)

اهلل شريط وطين واإلقليمي والدولي، ولد عبدالذين كونتهم الثورة اجلزائرية بثقلها ال اإلعالميني الكبار

، سافر إىل دمشق وبريوت وهناك التحق 4124م البواقي بالشرق اجلزائري سنة أ ببلدية مسكيانة

 بكلية األدب قسم األدب عربي لكن حتول إىل قسم الفلسفة بنفس اجلامعة 4117باجلامعة السورية سنة 

بالبعثة السياسية جلبهة  4155، التحق سنة 4154وقد خترج منها بشهادة الليسانس يف الفلسفة سنة 

التحرير الوطين اليت تشكلت بعد اندالع الثورة اسندت له مهمة الرتمجة من اللغة األجنبية إىل اللغة 

هة التحرير الوطين العربية. وقد كلف بعد إصدار جريدة "املقاومة" وجريدة "اجملاهد" لسان حال جب

بتحرير االفتتاحية والتعليق يف الصحيفة وترمجة املقاالت املنشورة يف الصحافة الدولية عن الثورة 

، التحق بعد ذلك جبامعة اجلزائر 4112اجلزائرية وظل ميارس هذه الوظيفة حتى فجر االستقالل سنة 

حكمة وحكمائها. كما كان أستاذا استاذا بقسم الفلسفة وظل بها إىل اخر يوم يف حياته مدرسا لل

مؤطر ألجيال من الطلبة يف رسائل املاجستري والدكتوراه،  للدكتور عبداهلل شريط مؤلفات يف حقول 

معرفية خمتلفة يف الفلسفة واألدب وعلم االجتماع والسياسة، بلغ عددها ستة عشر، ولقد وافته املنية يوم 

11/17/2141.
.271رجع، صعبداهلل شريط،  نفس امل  (21)
.نفسه  (24)
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، مركز دراسات الوحدة العربية، 2إمساعيل قرية وآخرون، مستقبل الدميقراطية يف اجلزائر، ط  (22)

.54، ص2111بريوت، لبنان، مارس 
القادر، ترمجة وتقديم وتعليق، أبو القاسم سعد اهلل، طبعة خاصة، الز هنري تشرشل، حياة األمري عبدش  (23)

.443م، ص2144زائر، عامل املعرفة، اجل
.31سعد اهلل أبو القاسم، مرجع سابق، ص  (21)
محيدي أبو بكر الصديق ،القضية اجلزائرية يف اخلطاب السياسي حلمدان بن عثمان خوجة بعد   (25)

 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعـة حممد بوضياف، باملسيلة، االحتالل الفرنسي للجزائر،

.275، ص2145 زيولي  11العدد: 
م يرجع الفضل يف تكوينها حلمدان خوجة وذلك 13/23/4833باريس إىل اجلزائر يف موفدة من حكومة   (21)

لتعاين الوضع وتقدم تقريرا يتضمن اقرتاحات حول مستقبل اجلزائر.
طنية الشركة الو ،2ط محدان بن عثمان خوجة، املرآة، تقديم وتعريب وحتقيق حممد العربي الزبريي،  (27)

.2ص  ،4182للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
،مؤسسة نويهض 3نويهض عادل، معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حتى العصر احلاضر،ط  (28)

.437ص ،4183الثقافية، بريوت، لبنان، 
.21سعد اهلل أبو القاسم، مرجع سابق، ص  (21)
.121125سعد اهلل أبو القاسم، نفس املرجع، ص  (31)
م، دار البعث، قسنطينة، 48274811 مرياوي محيدة، دور محدان خوجة يف تطور القضية اجلزائريةع  (34)

.413ص ،4187اجلزائر، 
.473 ص ،2سعد اهلل أبو القاسم، نفس املرجع، ج  (32)

، عدد خاص، 23 البعد الوطين يف نضال األمري خالد، جملة عصور اجلديدة، العدد حباش فاطمة،  (33)

 .214ص ،2141 صيف أوت
املرجع نفسه.  (31)
 .71،ص2117مصطفى األشرف: األمة واجملتمع، ترمجة ،حنفي بن عيسى، دار القصبة للنشر، اجلزائر،  (35)

، عدد خاص، 23م(، جملة عصور اجلديدة، العدد4131-4875) خليفي عبد القادر، األمري خالد ينظر:

.453ص ،2141 صيف أوت
)وثائق وشهادات لدراسة احلركة ( 4137  4121م الشمال اإلفريقي )حممد قنانش، حمفوظ قداش، جن  (31)

 حباش فاطمة، مرجع سابق، ؛48ص ،4111 ،اجلزائر ،الوطنية اجلزائرية(، ديوان املطبوعات اجلامعية

.213ص
رئيس وزراء فرنسا ورجل الدولة َعِمل رئيسًا لوزراء فرنسا عدة مرات،  (48144121جورج كليِمنصو )  (37)

ها أثناء احلرب العاملية األوىل.أهم
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 قضايا جملة، (م4121 4141) باجلزائر السياسية احلياة بناء يف خالد األمري بودن، مساهمة غامن  (38)

.71، ص2141تارخيية،  اجمللد األول، العدد الثالث، 
.281ص ،2سعد اهلل أبو القاسم، نفس املرجع، ج  (31)

حباش فاطمة، نفسه.  (11)
نفسه.  (14)
 ،4133-4124 عبداجمليد كامل عبد اللطيف، دور فيصل األول يف تأسيس الدولة العراقية احلديثة  (12)

.21ص ،4111 أطروحة دكتوراه، إشراف كمال مظهر أمحد، اجلامعة املستنصرية،
، 4181 ، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب5الزبري سيف اإلسالم، تاريخ الصحافة يف اجلزائر، ج  (13)

.43 44ص
سليمان بن الصيام امللياني: من مواليد مليانة، ومن املعتقد أن أباه كان من األعيان، كان من بني الذين   (11)

غاوية. نفس املرجع، ، وهو حيتل منصب األ4815استقبلوا نابليون عندما زار اجلزائر للمرة الثانية عام 

.31ص
فّن الكتابة الصحفية عند العرب يف القرن التاسع  منشورة يف كتيب للكاتب الزبري سيف اإلسالم،  (15)

.4184عشر، مطبوعات املركز العربي للدراسات اإلعالمية، دمشق،
.33، مرجع سابق، ص5الزبري سيف اإلسالم، تاريخ الصحافة يف اجلزائر، ج  (11)
 ط2اجلزائر  دار آلفا للنشر 4151إىل  4817الصحف العربية اجلزائرية من  حممد بن صاحل ناصر  (17)

.18، ص2111
قرين مولود، البعد القومي يف فكر الشيخ البشري اإلبراهيمي، جملة البصرية، العدد الثاني، اجلزائر،   (18)

.477ص ،2143
البعد القومي يف فكر النخبة اجلزائرية يف مطلع القرن العشرين "عمر بن قدور اجلزائري  قرين مولود،  (11)

.488، ص2142ريخ واجلغرافيا، العدد السادس، املدرسة العليا لألساتذة، ديسمرب ا"، حوليات التامنوذًج
العاصمة، تتلمذ على يد م(: هو مصلح وصحفي ولد يف  اجلزائر 4132-4881عمر بن قدور اجلزائري )  (51)

راسل عدة صحف مصرية  القادر اجملاوي، وابن مساية، وابن زكري، سافر إىل تونس ومصر،الشيخ عبد

لواء واملؤيد، وصحف مشرقية كجريدة احلضارة الرتكية، ويف اجلزائر اصدر جريدة الفاروق كال

وجريدة الصديق متيزت كتاباته بالطابع الديين والرتبوي واالجتماعي وقد عار  بعض السياسات 

قرين مولود، البعد القومي يف فكر الشيخ البشري  الفرنسية خاصة قانون التجنيد اإلجباري، ينظر:

إلبراهيمي،  املرجع نفسه.ا
البعد القومي يف  م، نقال عن قرين مولود،4143 وماي 11،  44ابن قدور، يا شرق، جريدة الفاروق، العدد  (54)

، مرجع سابق، "فكر النخبة اجلزائرية يف مطلع القرن العشرين "عمر بن قدور اجلزائري منوذجا
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دائرة سطيف. تعلم القرآن ببلدته، كما أخذ املبادئ العلمية من ببلدة رأس الوادي،  4881 يونيوولد يف   (52)

هاجر إىل احلجاز مع أهله قبيل احلرب العاملية األوىل، وعاشر املدينة، وبها درس  دين، ولغة، عن عمه،

العلوم وفنونها وتفوق يف مجيعها، وقد أعانته ذاكرته القوية على التحصيل، واستيعاب مجيع ما كان 

، ولعلهما 4143واجتمع باملدينة املنورة باألستاذ اإلمام عبد احلميد بن باديس عام  للطالب.يدرس يومئذ 

وسافر إىل الشام سنة  قد استعراضا حـال اجلزائر، وما ينبغي أن يكون هلما من عمل عند العودة إليها.

اضرات، فكان ، بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل، ومكث بدمشق مدة، اشتغل فيها بإلقاء احمل4148

م، نعاه األستاذ اجلليل حممد 4115 مايو 21، تويف يف ب إعجاب وتقدير من طالبه وزمالئهحمل أصحا

"وقد كان لنعيه رنة أسف، وحزن شديدين عند عار يف فضله وأدبه، إذ قضى مدة  بهجة البيطار قال:

عدد وافر ، كان هلم أثر ظاهر  فيها إىل تدريس اللغة واألدب، فكان اجمللي يف دروسه، وخترج عليه ادع

يف جمتمعنا..."، حممد بهجة البيطار، آراء وأنباء، الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي عامل اجلزائر، جملة 

.374، ص4111بريل أ 14، 12اجملمع العلمي العربي، العدد رقم 
، دار الغرب اإلسالمي، 4ط ،اجلزء األول أمحد طالب اإلبراهيمي، آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،  (53)

.141ص ،4117 بريوت،
شري فايد، قضايا العرب واملسلمني يف أثار البشري اإلبراهيمي واألمري شكيب أرسالن، دراسة تارخيية ب  (51)

وفكرية مقارنة، اجلزء األول، رسالة دكتوراه، إشراف عبد الكريم بوصفصاف، جامعة منتوري، 

.431ص ،م21112141قسنطينة، اجلزائر، 
بشري فايد، نفسه.  (55)
.41أمحد طالب اإلبراهيمي، نفس املصدر، ص  (51)
.57أمحد طالب اإلبراهيمي، نفس املصدر  (57)
(، تيارت، 4871-4811) حباش فاطمة، املكاتب العربية ودورها يف املد االستعماري بالغرب اجلزائري  (58)

 جامعة وهران، اشراف بن نعمية عبد اجمليد،سعيدة، جريفيل، البيض. مناذجا، اطروحة دكتوراه، 

.238م، ص21432141السنة اجلامعية 
( عسكري وسياسي ورجل أعمال، خلف دي بورمون قائد 4812 4772) الكونت برترون دي كلوزيل  (51)

، كان ميلك مزرعة من 4837 ينايرإىل  4835أغسطس ا للجزائر من ا عامًّصبح حاكًمأ محلة االحتالل،

حواش منها حوش شاوش وحوش بويعقون، أملزارع لبابا علي قرب العاصمة، قسمت إىل عدة قطع وكرب اأ

عزل  42/12/4837هكتار، بعد فشله يف محلة قسنطينة  1111جممع للزراعة بـ 437يضم يف جمموعه 

ى ينظر الصادق دهاش، امللكية اخلاصة وتأثريها عل .4812وعاد إىل باريس وبقي فيها إىل وفاته سنة 

أعمال امللتقى الوطين األول والثاني حول: العقار يف اجلزائر إبان االحتالل  ،41اجلزائريني يف القرن 

.415ص ،2117، منشورات وزارة اجملاهدين، اجلزائر،4112 4831الفرنسي 
(11)  Bertrand, Clauzel, observation du generalclauzel sur quelques actes de 

soncommandement aalger. a-j.denain,paris, 1831, p.08.
 .32ص محد، مرجع سابق،أحسان   (14)
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(12)  Charles-Henri Favrod,La revolutionalgerienne, paris 1959, pp.10-11. 
، أعمال امللتقى 4112 4831الطاهر مالخسو، نظام التوثيق يف ظل التشريعات العقارية باجلزائر   (13)

، منشورات وزارة 4112 4831حول العقار يف اجلزائر إبان االحتالل الفرنسي الوطين األول والثاني 

.21، ص2117اجملاهدين، اجلزائر، 
 .32صاحل حيمر، مرجع سابق، ص  (11)
(15)  Ernest Mercier,la propriété foncière musulman en algérie,im.a-jourdan,alger; p30.

) دراسة يف أساليب السياسة اإلدارية(، رسالة  4141 4831اجلزائر عثمان زقب، السياسة الفرنسية يف   (11)

 .12، ص2145 2141دكتوراه، إشراف صاحل مليش، جامعة احلاج خلضر، باتنة، السنة اجلامعية، 
.441م، مرجع سابق، ص41الصادق دهاش، امللكية اخلاصة وتأثريها على اجلزائريني خالل القرن   (17)
 ، للمؤلف.la politique indigéne de bugeaud جاءت هذه املقولة يف كتاب: .11ص صاحل حيمر،  (18)

Roger Germain 
م(، سلسلة 4151 4831آثار السياسة االستعمارية واالستيطانية يف اجملتمع اجلزائري ) عمرياويامحيدة،   (11)

لوطنية وثورة أول املشاريع الوطنية للبحث، منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة ا

.1114، ص2117اجلزائر  ،4151نوفمرب 
(71)  Chislaine Mollard, L'évolution de la culture et de la production du BLé en Algérie de 

1830 à1939, Larose, paris, pp31-34.
 .45، ص2111، دار حلب، اجلزائر، 48744831بقطاش خدجية، احلركة التبشريية يف احلزائر   (74)
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