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ت
اهم الواجبات اليت ألعل من  ، سسات العلمية واليت منها اجلامعةاملؤ تقوم 

إذ ترعى هذه املؤسسة العلمية بداع،واإلالكشف عن قدرات العاملني يف االبتكار 
م وتقدّ وكذلك تبارك ا،املنتمني هلااألكادمييني .مهارها وتقيّ لعصاميني يف مبتكرا

داء هذه املهمة ،هذه املرةفريق اخللدونية ىمن هذا املنطلق ار منه  اميا
كبرية، ومثقفلقامة  هذا العدد ص جلّ يصختية ملالطاقات العلنبيلة يف الكشف عنا

ريخ وطنه على كاهلهأنن أستطاع ،جدير ريخ منطقته و يا يف وكان وف.حيمل 
.واألحداثاليت تناوهلا أداء مهمته فأخلص للشخصيات

قة وكانت اخللدونية وفية لشخصه، فأجنز فريقها من األ ممثلة يف من الورودساتذة 
ت األستاذ عمار بلخوجة ت عن أسئلة  إالقارئد فيها ، سيجدراسات حول كتا جا

أي -، وهي مي ألعماله اليت جاوزت الثالثنيكثرية عن عمار وهي شرح وتدعيم وتقد
لية انطلق من احمل،لعامل بلخوجة الذي رسم كتبه عرب الزمان واملكانمداخل-املقاالت

.اىل الوطنية اىل العاملية
كما ازدان هذا العدد مبشاركة خمربين مها:

.مشال افريقياخمرب الدراسات التارخيية واألثرية يف -
احلجاجي.خمرب اخلطاب -

ن تضع ختمها لتبارك عمال كهذا حني  ا ملديرية الثقافة  لة  كما فتحت ا
. تكرمت بطبعه على نفقتها اخلاصة

ذا العمل يؤسسون لقاعدة ثقافية متينة وتقليد مبين  م  فشكرا هلؤالء وغريهم أل
لكفاءةعلى . االعرتاف 
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ا حنو التميز تخطّ من جديد، لعلى قرائها تطّل ها هي اخللدونية درو
فرغم كل الكبوات .مبواصلة السرية واملسريوتفي بوعدها لباحثيها ومفكريها،واإلبداع
ا والتعتيمواهلفوات بتوفيق من العلي القدير، مث بتظافر جهود استطاعت، إال أ

الت احملرتمةحتجز لنفسها طاقمها أن  ضمن مصاف ا .مكا
كتمال بَ روادها من مسريّ فإىل عهد قريب احتفى  حثني  ا علنً مُ ،هارِ دْ ين و
مشعتها العاشرة.عن انقضاء عقدها األول، وإطفاء

قٍد مزركش بعِ ىب إال أن تتزّين،عقدها الثاينمع بزوغ مشسوها هي اليوم
ة طوالعها بباقة من املواضيع اخلصبة . ازيّنت هذه املرّ ز واإلبداعقٍد من التميّ بعد عَ 

ت رجل فّذ، وشخصية وطنية  الندية، واليت أتت لتعلن يف صمت حياة ونضال وكتا
هلا.احة العطر، لتضرب لنا موعدا مع الصحفي الباحث عمار بلخفوّ  وجة عنوا

، وساهم نعم؛  ته الساحة املعرفية ببالد الصحفي عمار الذي أثرى بكتا
ملية البناء التارخيي الوطين. بقدر كبري يف ع

وأوفياؤ وجىن مثارها ،أفكارها جنود اخلفاءرَ ذَ بَ ،مادة خصبةوسيجد قراؤ
واملعرفة.العلمأصحاب اهلمم، لتخرج يف هاته احلّلة املرّصعة بتيجان 

وتبجيل لعلمائنا ما تكّنه دواخلنا من تقدير عقد تعجز الكلمات عن التعبري 
إن هذا العدد بقدر ما فيه التمّيز،  وتواضع:، إال أننا نقوهلا وبكل إخالصومفّكرينا

درة ساحنة طيبة  ا حاولنا من خالهلا أن نعطي األستاذ عمار بلخوجة بعضا ممكان 
مل أن تكون هاته  يستحق، خاصة بعد أن جافاه الزمن لسنوات طوال عجاف. و
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حىت يكتمل املشهد املعريف فيها ومن جوانبه ى بكليتنا العامرة، رَ تْـ ّنة تَـ الساحنة سُ 
املتعددة.

أخطّ  حثني إنين وأ هاته الكلمات اليسريات ملمنون لكّل من ساهم من 
، إىل جعلها واقعا ملموسا، هلاته البادرة الطيبة املباركةومفكرين يف وضع اللبنة األوىل

ج لة األستاذ الدكتور  لذكر السيد مدير ا صاحب املبادرات حممدوأخص 
الذي أعلنها هّبة قوية لالحتفاء مبفكري املنطقة عموما واجلزائر خصوصا. املباركات

التحرير الذي مل يّدخر الدكتور لكحل فيصل عضو أمانة وهو شكر موصول إىل 
لكلمة الطيبة. جهدا يف سبيل إجناح الفكرة، وإىل كل الباحثني ومن ساهم ولو 

توجه خبالص الشكر واالمتنان إىل السيد مدير الثقافة أويف ختام هاته العجالة 
لوالية تيارت الذي حتّمل نفقة طبع هذا العدد؛ عربون وفاء وتقدير لعلماء املنطقة.
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بلخوجة عند عمارالكتابة 
احمللية اىل العامليةمن

جامعة تيارت، تــاج مـحـمـداألستاذ الدكتور

قي املخلوقاتوفارقا مميزاتعترب الكتابة اجنازا حضار فلقد أرخت ،لإلنسان دون 
وسطرت حبروفها يف الكهوف واملغاور وعرب اجلريد ويف أوراق ،الكتابة للحضارة اليت أجنبتها
.االلكرتونيةاالشجار وصوال اىل الكتابة 

خمتلف يفاألفرادلطاملا كانت الكتابة جسرا بني الشعوب واألمم ووسيلة تواصل بني 
ت تروى على لسان احليوان لوال  ،بقاع املعمورة دمنة، و كتاب كليلةفمن منا كان ليسمع حبكا

سلبت عقول املشرقيني قبل الغربيني وقد حاول بعضهم اليت- كان العامل لينبهر خبيال الليايل وما
لكتابة ضمها كتاب ألف ليلة لوال-حذوهاالكتابة فحذا يفمتثيل ادوارها  صفحات امتألت 

م قصصهم بعوليلة. ضها لقد خَلد كتاب بوكاتشيو قصص الفتية الذين تسامروا وربطوا يف أ
ببعض، هذه الكتابة هي اليت عَرفتنا ببوكاتشيو.

تنزل الكتابة يف االمم منزلة اجلوهرة يف العقد ومنزلة الشمس دون الكواكب فهي اليت 
تشع وتظهر خمتلف املظاهر احلضارية اليت تدل على مسامهات هذه االمة يف ترقية هذه االمة 

العصور.وانتاجاته عربون مقومات االنسان الرصيد العاملي الذي يصواملسامهة يفحمليا 

تسعى االمم يف خمتلف بقاع املعمورة للبحث يف الكهوف واملغاور عن اشارات كتابية 
م اليومية (تزويج  موعات فيما يتعلق حبيا التواصل بني أفراد ا –تطليق –يف خمتلف قضا

ا أرخت هلا ومَدت عمر وخمتلف أنواع احلياة) فإذا–علوم –اقتصاد –سلم –حروب  وجد
الكتابة البد أن ،وجودها يف هذه املنطقة وبنت على هذا االرث حاضرا واستشرافا.وإذا ذ كر

نذكر الكاتب الذي لواله ما كانت هذه الكتابة فهو صانعها ومنشؤها وجامع حروفها  وكثري من 
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جيمع االمة ويشرتك فيه أبناء الناس مل يورثوا ماال وإمنا ورثوا علما وكتبا و أصبحت كتبهم  مريا
االمة .

لقد أرخت اخلطوط اليت كتبت يف الطاسيلي إلنسان املنطقة فأفصحت الكتابة عن 
يف اعطاء هذه الكتابة املؤشر اهلام على تعمري املنطقة وأقدميتهاوتقاليده وكانتانسان املنطقة 

.صورة احلركية احلضارية

لكتابة عندعلى سؤال هام يتعلق البحثية لتجيبوقد جاءت كتابة هذه الورقة 
عمار بلخوجة ومدى تطورها ومكانتها ضمن عامل الكتابة وهل استطاعت الكتابة أن ترقى 

بشخوصها ومواضيعها من احمللية اىل العاملية 

ريخ الكتابة اجلزائرية لقد شكل ة منعرجا للغة الفرنسياالستاذ عمار بلخوجة يف 
ملالحظة و  ومتابعة الشخصيات اليت كان هلا دور ،اإلشارة وخاصة الكتابة التارخييةهاما جديرا 

تمع. جيل الكتاب الذين استفادوا من تكوينهم يت االستاذ عمار بلخوجة ضمنفعال يف ا
نتاج االستا ذ عمار بلخوجة، فبأسلوب القاعدي املتنوع وهذا ما يالحظه الباحث مع أول لقاء 

لنفس اىل القاموس متنوع االلفاظ فضفاض  املعاين،لغوي رصني ينبئ بقوة الشخصية والثقة 
التأكيدية.امليال اىل اجلمل 

د الصحافة وتعود على  لقد بدأ االستاذ عمار بلخوجة الكتابة يف وقت مبكر فأر
اهد يف سنوات ،أساليبها التقريرية اليت تنقل احلدث يف حدوده فقد شهدت صفحات ا

ينقل بلفتة ذكية يف أوساط الصحافيني امسه عمار أالسبعينات والثمانينات امسا المعا بدأ يتكرر
جرت وجتري يف  اجلزائر.ومجل مركزة أحدا

:فقد قدمه االستاذ عبد الرزاق هالل

Titulaire d’un certificat d’études obtenus en 1956 avec un
zéro en.. histoire dans une école pour indigenes, Amar Belkhodja
est aujourd’hui chercheur en…Histoire respectable .C est un
homme élégant capable de céder sa place a autrui dans un bus .dans
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un taxi ou sur les bancs d’une université .son verbe est, comme ses
tenues, sobre et direct .En quelques mots, il formule une idée
désigne l’essentiel. C est un amoureux de la lumière blanche, celle
du matin des premier frimas. Du chuintement du jour ou du friselis
qu’ignore le loir.1

املقدم  ببدايته الدراسية فقد حتصل عمار بلخوجة على شهادة كلمات مجيلة معربة  يبدؤها
يف الدراسات و  حتصل حينها على درجة الصفر يف التاريخ يف مدرسة خصصت لألهايل ألنه 
بعاده احمللية النابعة عن حركة شعب مقاوم عرب التاريخ خيتلف عن الفرنسيني الذين  فهم التاريخ 

ا و ختدمهم قدموه وصاغوه مبعايريهم اليت ي حث يف التاريخ يبحث عن ،ريدو و عمار اليوم 
احلدث وحيلله ويقدمه بشكل مجيل على مستوى االسلوب كما أنه   رجل أنيق متواصل مع غريه 

حمب لضوء الصباح مستشرف املستقبل  ،يف كل مكان يف احلافلة و سيارة االجرة ويف اجلامعة
ه مقدم ألمته أهم ما يقدمه اب ولذلك جند عمار يكتب ،فهو يكتب هويتها،ن ألمهكاشف ا

ريخ تيارت يف العصر القدمي ويف العصر الوسيط.  عن 

هالل:ويضيف االستاذ 

Cest un levé -tôt qui précède la voix du muezzin .il sait
parfaitement le bruit du pas hâtif du travailleur angoisse par
l’absence d’un tortillard sur le qui dune gare il sait a la fois le
sordide et la geste de son peuple harcelé hier par des paras français
et aujourd hui, par le poids de décideurs bureaucratiques aux
ventres panus et bedonnants. il sait, car c’est un observateur
intransigeant.2

ة شعبه  عايش شعبه وأطلع ،العمال يف معاملهمويدرك واقعلقد كان عمار يعرف معا
ملعاينة واملقاربة بني فرنسيني يعيشون يف يستنتج مالحظاأمورهم، وكانعلى دقائق  ته الدقيقة 

على حافة الفقر ويدرسون وبني جزائرينيرفاهية يف أرض ليست هلم يدرسون يف مدارس نظامية 

1 -Amar Belkhodja Larpenteur de la Mémoire –Dr Khadidja Belkhodja –preface de
Abderrazak Hellal p 11-12
2  -Amar Belkhodja L’arpenteur de la Mémoire –Dr Khadidja Belkhodja –préface de
Abderrazak Hellal p 11-12
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نوية وال يستطيعون التعبري عن أنفسهم وإذا ما فعلوا كان مصريهم الصفر كما  يف مدارس 
عمار.حدث مع 

ذا الصحفي املتدرج يف ميدان ولعل الدربة واالعتياد  واأللفة واملمارسة واملران دفعت 
وتتشوق لعموده الذي عود القراء ،الصحافة اىل التميز يف امتالك قلم خاص به تعرفه عند القراءة

اجلري وراء احلدث عودته علىمخسة وعشرون سنة كتابة يف الصحافة واملدوامة عليها عليه.
واإلحاطة به وصوغه جلمهور خاص متتبع هلا.  

املختلفة جعال عمار مييل اىل ومعاجلة القضا،فإن العمل الطويل يف الصحافةال شك
فرصة التصنيف والكتابة املعلومات، فجاءتالتعمق يف املواضيع وذلك من خالل الرتاكم يف 

املتخصصة.
العمود الذي كان يكتبه وعّود الناس عند حدودكن ليتوقف إال أن طموح الرجل مل ي

به الواسععليه، بل فبعد مخس ،تعداه اىل التأليف وممارسة الكتابة ودخول عامل النشر من 
تصنيفها على الشكل ميكننا:،وعشرين سنة زّود عمار بلخوجة املكتبة مبا يفوق ثالثني كتا

التايل:

رخيية:تراجم لشخصيات -
لي معاشي فن وقتال ع- 1
علي معاشي حلن مقتول- 2
محداين عدة - 3
علي احلمامي- 4
ماري كالر بووي - 5
قايدي امحد - 6
االمري عبد القادر - 7
حممد بن سامل لغواطي- 8
حليم مقداد - 9
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ية حسني-10
التحريرية:الثورة رخيية عنكتب -

أوراق نوفمرب- 1
زمن تيارت - 2
ومعايرياحلركة ألوطنية شخصيات - 3
حمارق الظهرة - 4
ن املوت- 5 د
جمرم أمسه أشارين45قاملة - 6
كتب حول مدينة تيارت:-

تيارت ذاكرة ومرآة- 1
1961جانفي 8تيارت: ثورة احلضر :- 2
كتب يف التصوف. -

مومو سحر الكلمات- 1
مومو من خالل الصورة والكلمات- 2
اهلوية العليا- 3
كتب يف الشعر:-

اجلديدة.السقطات - 1
عاطفة االخر - 2
والعنصريةكتب عن االستعمار -

رية االستعمار يف افريقيا- 1 بر
جرائم دون عقاباالستعمار:- 2
هجاء التاريخ - 3
زمن االستعماروجتويع يفجرائم ،بؤس- 4
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ليفها،ته وسنحاول التنويع فيهاسنختار عينة من كتاو  وما ،حىت نتبني املقصد من 
.االهداف اليت يتوخاها عمار بلخوجة 

:كتاب علي معاشي

تاب هي عبارة عن شهادة حية عن فنان كبري عاش  من أجل هذه الصفحات املكونة لك
ره الغنائية والزال جيل املغنني ينشدون أغانيه الوطنية وهو حماولة ،اجلزائر وال زال  خيلدها يف ا

وهو شهادة حية لدور الفنان والفن يف االشادة مبآثر ،هامة يف سبيل التأريخ لألغنية الثورية
الشعب اجلزائري  والكتاب عبارة عن سجل عن حياة رجل كان منوذج الشباب اجلزائري الذي 

عن بشاعة االستعمار اجلزائري الذي سجل ،وهو شهادة ،فضل الشهادة على العيش الرغيد
لدم والعار لساحة فقد اقدم على قتل علي ،ريخ حوادثه  معاشي مث قام بتعليقه يف شجرة 

هذا الكتاب ينقل احلدث من اطاره الوطين اىل درجة العاملية فلم يصبح علي معاشي ،العمومية
شخصية وطنية حتدها حدود الوطن بل أصبح شخصية عاملية تسجل تضحيات هذه الفنان يف 

ا. سبيل احلرية اليت تغىن 

:محداين عدة

جيسد فيها سرية بطل من أبطال ثورة ،ل االستاذ عمار بلخوجةهذا أثر آخر من أعما
فيها إشكايل نستشعروهو عنوان ،امسه محداين عدة وعنونه ب قضية محداين عدةالتحرير،

للتساؤل عن هذا البطل وعن سريته ويتساءل الباحث عن سر االجرام يف  الغموض وتدعو
االفاق، وهويف تزال مستمرةمدوية ال فقد سجن مث أحرق والكتاب عبارة عن صيحة،حقه

ادانة أخرى ملا اقرتفه االستعمار الفرنسي يف اجلزائر
:علي احلمامي

وقد يكون االول حول شخصية علي احلمامي ،يعترب هذا الكتاب فريدا يف ميدانه
هرتيفولدالذي  ، وقد هاجر مع عائلته إىل املشرق ألداء 1902(تيارت) يف عام مدينة 
ه يف املغرب األقصى ضد وما إن أعلن األمري حممد بن عبد الكرمي اخلطايب جهاداحلج. فريضة 
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فرنسا، حىت أسرع علي احلمامي لالنضمام إليه، وهناك يف ساحات اجلهاد تعرف إىل إسبانيا و 
ابن األمري عبد بد املالكري حممد بن عبد الكرمي وهو األمري عأحد اجلزائريني املقربني من األم

ريس على األمري خالد أجلزائري  القادر. التحق علي احلمامي بعد ذلك بفرنسا، وتعرف يف 
.كما تعرف على األمري شكيب أرسالن يف جنيف

الحظت السلطات الفرنسية ما كان يبديه علي احلمامي من نشاط سياسي وأحّس 
نه صار هدفا للسلطات الفرنسية، فسافر إىل املشرق العريب، وجتول يف كثري من البلدان هو 

العربية و اآلسيوية، ّمث استقّر يف بغداد، وقضى فيها أكثر من عشرة أعوام ُمدّرسا وكاتبا يف 
الصحف تعريفا بقضية املغرب العريب عموما وقضية اجلزائر خصوصا. ويف العراق تعرف على 

الكبريين عبد العزيز الثعاليب (اجلزائري) مؤسس احلزب الدستوري التونسي، وسليمان الزعيمني
.الباروين (اللييب) مؤسس مجهورية طرابلس

انتقل إىل القاهرة، وانضم إىل مناضلي املغرب العريب الذين كانوا يناضلون يف 1947يف سنة 
م، سواء يف "جبهة الدافع عن إفريقيا الشما لية" أم يف "مكتب املغرب العريب"، الذي  سبيل أوطا

واحدا. وقد يكون سبب انتقاله من العراق إىل  كبريا بوحدته، ويعتربه كيا كان يؤمن إميا
ا، بعد فراره يف بور سعيد من السفينة  القاهرة هو استقرار األمري حممد بن عبد الكرمي اخلطايب 

ن إىل فرنسا، وذلك للتعاون يف ميدان النضال لتحرير الفرنسية اليت كانت تُقّله من جزيرة ريونيو 
.العريباملغرب 

ألمري حممد بن عبد الكرمي اخلطايب عمال أدبيا هو رواية "إدريس"  وقد أمثرت صلته 
للغة الفرنسية بعدما  اليت استوحاها من جهاد األمري حممد بن عبد الكرمي، وقد نشرها احلمامي 

أكرب مبلغ مجعه كما يشهد صديقه حمي الدين القلييب، وقد تكون اقتصد أربعني جنيها، هي 
هذه الرواية هي ما اعتربه القلييب مذكرات اخلطايب عن جهاده، حيث يذكر القلييب أن احلمامي 

.""اشرتك مع عبد الكرمي يف ترمجة مذكراته عن احلرب الريفية
عديدة هي ألفرنسية كان علي احلمامي واسع ألثقافة كثري ألتجارب عارفا بلغات 

أإليطالية االسبانية األملانية والرتكية، مما وّسع من نظرته، وعّمق من أفكاره حىت عّده املناضل 
يد ابن جلون بـ "أنه سبق عصره يذكر حميي الدين القلييب أن لعلي احلمامي "املغريب عبد ا
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إلضافة إىل ما كان ينشره من مقا الت يف الصحف "مؤلفات أخرى عجز عن طبعها"، 
ره على الناس يد ابن جلون أنه من "السخرية إذا مل تنشر آ الت، وقد اعترب عبد ا ."وا

لقد كان علي احلمامي "من األفذاذ يف التبكري والتدبري والتضحية واملغامرة واإلخالص 
ىب واالنقطاع للمثل األعلى الذي هو هدفه، ومنار اهتدائه يف احلياة "هلذا "كان  يكره ألشهرة و

أن يذكر امسه حتت مقاله، أو تنشر صورته حذو تصريح أو ينعت مبجاهد أو زعيم لقد نقل 
جافين 1جثمان علي احلمامي إىل اجلزائر ودفن يف مقربة سيدي احممد يف مدينة اجلزائر يف 

لشيوخ ، وقد شّيعت جنازته مجاهري غفرية يتقدمها اإلمام حممد البشري أإلبراهيمي وا1950
العريب التبسي والعباس بن احلسني وأمحد بومشال والزعيم فرحات عباس وقد أبّنه اإلمام 
أإلبراهيمي فكان مما قال "إن هذا التابوت املوضوع بني أيديكم ال حيمل جثمان شخصا وإمنا 
قطعة من الوطن اجلزائري ُفصلت عنه مث رّدت إليه.. قطعة من الوطن اجلزائري فصلها عنه ظلم 

."البشر (يقصد فرنسا) مث رّدها إليه عدل هللا
:كتاب فرانس فانون

مع املناضل فرانس فانون فهو أي عمار عند ويف كتاب فرانس فانون متتزج روح عمار بلخوجة
حديثه عن فانون يتمثل فيه املقاوم الشهم الذي محل القضية محال انسانيا وراح يدافع عن 
عتبارها قضية انسانية عادلة إذ اعتربها قضية االنسان الذي سلبت حريته ومحل  القضية اجلزائرية 

أملعاصر كما أنه يعاجل من خالله أزمة الزجنية القضية واعتربها قضية االنسان كاهله هذهعلى  
وأحقية الشعوب املستعمرة يف متابعة الظامل وجرائم االستعماريف العامل ومشكلة العنصريةوالزنوج 

للمحاكمة.املستبد وتقدميه 
: )1961ديسمرب 6-1925يوليو 20فرانز فانون (

، عرف جزر املارتنيك-فور دو فرانساجتماعي من مواليدوفيلسوفطبيب نفساينّ 
جيش »يفاحلرب العاملية الثانيةخدم خالل.والعنصريةبنضاله من أجل احلرية وضد التمييز 

ملدرسة الطبية يف مدينة.النازينيوحارب ضدفرنسا احلرة ، وختّصص يف الطّب ليونالتحق 
ً يف يف فرتة االستعمار ألفرنسي عمل رئيسًا لقسم الطّب اجلزائرالنفسي مث عمل طبيبًا عسكر

جبهة حيث اخنرط مذ ذاك احلني يف صفوف،اجلزائرـ جوانفيل يفالبليدةالنفسي يف مستشفى



19

طريف .التحرير الوطين اجلزائرية . ويف على الرغم من كونه مواطنًا فرنسياً الصراع،وعاجل ضحا
غادر .(F.L.N)جبهة التحرير الوطين اجلزائرية، انضم فرانز فانون كطبيب إىل1955عام 

اهد«، وعمل طبيباً يف مشفى منوبة، وحمرراً يف صحيفة تونسسرّاً إىل سم اجلبهة،  » ا الناطقة 
.ات تنظيمية مباشرة، وأخرى دبلوماسية وعسكرية ذات حساسية فائقةكما توىل مهم

تويف فانون عن عمر يناهز .غايفاحلكومة اجلزائرية املؤقتةصار سفري1960ويف
.مبرض سرطان الدم ودفن يف مقربة مقاتلي احلرية اجلزائريني36الـ

ته  يعترب أحد أبرز من كتب عن مناهضة املستعمرين يف القرن العشرين. أهلمت كتا
ن مقاومة العامل،ركات التحرر يف أرجاء ومواقفه كثريًا من ح ولعقوٍد عديدة. آمن فرانز فانون 

لقوة لقوة ال يسرتد إال  ستعمال العنف فقط من جهة املقموع، فما أخذ  .االستعمار تتم 

ت عمار بلخوجة يالحظ أنه اختار مذهبني أساسيني محلهما أحداثه  املتتبع  لكتا
ما احداثه من احمللية  اىل العامليةاملختلفة ومها املذهب الواق ،عي واملذهب االنساين  واخرجا 

فعمار حيلل العالقات ،فيصبح االنسان عنده معربا عن انشغاالت االنسان احلديث واملعاصر
بني املتناقضني حتليال انسانيا فهو عندما يتحدث عن علي معاشي فكأنه يتحدث عن دور 

جماد الوطن لتغين  س أما،بطاله،االنشاد يف بعث اهلمم وهذا  هو وربوعه ولعل أغنية : "
جبال ،موعة من النواحيأو جم،حيب األوحد "  فلم تصبح اجلزائر قطرا ينتمي لقارة امسها افريقيا

اهدين يف سبيل حرية االوطان  ن و صحراء بل أصبح وطنا جلميع الثائرين ا و وهاد و ود
ونضاهلم ضد االستعمار.

مل تتوقف الكتابة عند عمار بلخوجة يف ميدان التاريخ ورصد االحداث املختلفة اليت جرت 
عمار بلخوجة كتب يف عاملية فإنية أو وطنية أو أثناء الثورة التحريرية أو الرتاجم لشخصيات حمل

يعد من أهم املراجع يف  " كتاب بعنوان " الفن والفناننيميدانه فهوميدان الفن والفنانني كتا
هي:قسمه اىل جمموعة أبواب وقد
حول املوسيقى -
حول املسرح -
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حول الرسم-
حول السينما-
الفن والفنانني من خالل الصور-

ارصد الكتاب  منهجا قدم فيهفنهج عمار بلخوجة ،احلركة الفنية يف اجلزائر من أصحا
الشخصية الفنية مث طبيعة الفن الذي احرتفه هذا الفنان كما قدم خالل مقالته مالحظاته حول 

والفن.الفنان 
كان عامل عمار بلخوجة عاملا رحبا يصول فيه القارئ وجيول قد أوصل هذا العامل صاحبه اىل 

يف هّم االنساناملية ويشعر هذا القارئ عند قراءته أن عمار قد المس خيوط االنسانية ومحل الع
العاملية فأصبحت والوطنية اىلللحرية وقد جتاوز عمار خالل مشواره احمللية وحني سلبهحريته 

وحوادثه.شخوصه عاملية 
على:مت االعتماد يف كتابة هذا املقال 

1- PAGES DE NOVEMBRE : 280 pages –récits sur la guerre de libération
nationale du 1 novembre 1954 .publié par les soins de la wilaya de Tiaret.

CHRONIQUES DE TIARET : à compte d »autre -1998- textes sur  la vie
en société illustrés par abdelhaq chaouch (1960-1994).artiste-peintre.
2- MARIE CLAIRE BOYET-LAMARTYRE DE TAGDEMPT : Ed
ANEP 2003-100 pages sympathisante  du combat armé de novembre
1954.assassinée par l’armée.
Française le 15 octobre 1957 à Tagdempt (Tiaret).réédité et diffusé par ses du
premier ministère
4-KAID AHMED PORTRAIT D’UN PATRIOTE : Ed ANEP 2003 -170
conférence donnée en avril 2003 au palais de la culture Alger
5-BARBARIE COLONIALE EN AFRIQUE : ED ANEP 2003- 170 pages-
crimes collectifs commis par les armées européennes en Afrique de nord et en
Afrique noire .réédité par ses les soins du premier ministère.
6-ALI MAACHI-ART ET COMBAT : 2005-200 pages-revu et enrichi-édité
par les soins du ministère de la culture.
7-COLONIALISME, LES CRIMES IMPUNIS : 216 pages –Ed alpha
design- Alger- 2006-crimes collectifs et méfaits commis par la France à
zéralda, sidi Ali bounab,
Deshmia, nadrouma, el esnam et Oran de 1942 à 1953.récits suivis d’études sur
le colonialisme et le racisme. Réédité en 2013-soutien du ministère de la
culture.
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8-MOMO LA MAGIE DES MOTS : 240 pages –Ed alpha-2006-Alger-textes
et poèmes de himoud (1918-1997), acteur, comédien, poéte, nouvelliste,
philosophe, personnages central dans le film « tahiya ya didou » de Mohamed
zinet.
9-L’EMIR ABDELKADER NI  SULTAN NI IMAM : Ed alpha-2007-200
pages recueil d’articles de presse sur l’épopée du fondateur  du premier état
national moderne réédité en version arabe.
10-ALI EL HAMMAMI : du rif à karatchi-l’épée et la plume –Ed ANEP -
2007 un patriote et intellectuel précoce qui a combattu toute sa vie pour la
liberté de l’Algérie et la dignité de son peuple.
11-MOUVEMENT NATIONAL DES HOMMES ET DES REPERES : Ed
alpha-2008300 pages –etudes et biographies sur Mohamed –Cherif sahli
,Moubarak el Mili ben badis,ferhat abbas,messali hadj,emilie busquant (épouse
messali), Roland miette …00réédition en 2013 –soutien ONPS .(office des
publications scolaires)..
12-LA PLUME CONTRE SABRE-MOHAMED BENSALM
LAGHOUATI : 200 pages-Ed lazhari labter 2008. A combattu le colonialisme
français, 30 ans durant, en lui opposant une seule arme : la plume.
13-ALI MAACHI-L’HYMNE ASSASSINE : 219 pages- Ed alpha-2009-
ouvrage soutenu par le Ministère de la culture..Biographie d’un artiste par
l’armée française le 8 juin 1958.
14- MOMO- PAR L’IMAGE ET PAR LE MOT : 165 pages - Ed alpha-
ouvrage soutenu par le ministère de la culture .collecte de photos soutenues par
des citations et pensées philosophique choisies par l’auteur.
15- la passion de l’autre : recueil de poèmes-ouvrage setenu par le ministère
de la culture..200 pages –Ed lazhari  labter – Alger 2009…
16-MOMO-LE POETE BENI : 200 pages –Edition el lbriz-Alger-2013-
poèmes de himoud brahimi présentés sur une cinquantaine de pages par
l’auteur.
17-NOUVELLES CHUTES : –nouvelles et poèmes- 200pages –Ed ENAG-
Alger -2013
18-LES ENFUMADES DU DAHRA : les 1000 martyrs des ouled ryah-Ed .el
kalima-100 pages –Alger 2011..crime collectif commis par le colonel Pélissier
le 19juin 1845.
19-ARTS ET ARTISTES : 250 pages Ed el kalima- Alger 2011, portraits de
peintres, comédiens, acteur, cinéastes, chanteurs algériens.
20-HALIM MOKDAD UN REPORTER AU GRAND CŒUR : 160 pages
recherche et présentation d’un reportage consacré aux crimes collectifs commis
par un sinistre gendarme pendant le combat de novembre et l’exploit d’un
commando de L’AIN.
Edition el kalima –Alger -2011.un hommages à l’un des plus grandes
journalistes post indépendances.
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21-EN EPLANT L’HISTOIRE : 400 pages Edition  alpha-2011 préface
Kamel bouchama études sur des personnages et des événements du mouvement
nationaliste ouvrage soutenu par le ministère de la culture.
22-L’IDENTITE SUPREME : de HIMOUDE BRAHIMI- recherche et
présentation de Amar Belkhodja -100 pages – recherche et présentation-Ed el
kalima-2013.Tiaret de métaphysique publie ne 1958.
23-TIARET MEMOIRE MIROIR :collection beaux livres ed el kalima2012
Textes consacrés à la ville de Tiaret vies des hommes et histoire des lieux
histoire sociale, culturelle et politique de  ville de Tiaret  vies des hommes et
histoire des lieux histoire sociales ,culturelle et politique de la ville de Tiaret .
24-MISERE, CRIMES ET FAMINE EN TEMPS COLONIAUX : 300
pages –Ed El Kalima -2013 soutien ministère de la culture. Famines de 1867 et
de 1920 ouvrage soutenu par le ministère de la culture.
25 –GUELMA 45 UN CRIMINEL NOMME ACHIARY : ED EL KALIMA
2013 ouvrage soutenu par le ministère de laculte massacre du 8 mai 1945
26- Tiaret –la révolte urbaine du 8 janvier 1961- 100 pages –Emeutes
populaires à Tiaret sougueur, gueltet sidi Saad Abderrahmane contre la
présence Française réprimées dans le sang 21 morts  Edition  alpha  Alger 2013
Evénement  méconnus.
27-BAYA HOCINE –AU RENDEZ VOUS DE TOUS LES COMBATS :
poseuse de bombes dans la guérilla urbaine d’Alger  la plus jeune condamnée à
mort la féroce et impitoyable répression menée honteusement par le général
jacques Massu et ses parachutistes tortionnaires, ouvrage sous presse en arabe
et en français aux éditions ENAG.
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البيبليوغرافية الذاتية

عمار بلخوجةللصحفي الباحث 

رصد أويل
الدكتور قدور وهراني، جامعة تلمسانالدكتور عبد احلق شرف، جامعة تيارت

نسعى من خالل هاته العجالة أن نلملم شتات بعض األفكار اليت راودتنا بني الفينة 
ه ولقاءاته ت، متخذين من كتاكرصد أويلبلخوجةلباحث عمارالسرية الذاتية لواألخرى حول 

، هدفا هلذا البحث.الصحفية

التأليف الكتابة الصحفية، مثبلخوجة أبدع وأجاد وأفاد يف واحلق يقال: إن األستاذ عمار 
أخمافقد أوغل فيهيف ميدان التاريخ، قدا أحيا ت وصرب واصطبار، مرتمجا حينا، و رى.برفق وأ

ة الوطنية جزائرية أثرت احلركلشخصيات-عمرهحفظه هللا وأطال يف –فقد كتب وترجم 
ا.  اهدة املنسية مسعودة احلرازلية، وأعاد التعر اجلزائرية بنضاال ملغمور منها كا يف فنجده يعرف 

لبعض اآلخر من وجهة نظر اجتهادية كميصايل احلاج وفرحات عباس.

لتاريخ الوطين، كما أنه خصص حيزا هاما أ حبر من خالله يف عديد املواضيع ذات الصلة 
وتلك اليت اصطبغت بصبغة احمللية أو العاملية.

:1سرية حافلة ومسرية خالدةبلخوجةعمار 

مبدينة 1941نوفمرب 16هو عمار بلخوجة الباحث والصحفي؛ رأى النور بتاريخ 
ا.  فرندة. وهو من أصول تلمسانية، حيث هاجر جده من تلمسان إىل تيارت واستقر 
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وقد عاش عمار حياة الُيتم يف سن مبكرة جدا؛ حيث تويف والده وعمار مل جياوز الثمانية 
ذه األخري أشهر من والدته. وكان ذلك سببا ة كافيا ألن تغادر أمه مدينة فرندة إىل مدينة تيارت. و
إىل املدرسة الفرنسية املعروفة 1948تربيته. حيث أدخله سنة 2توّىل جّده ألمه السيد جتيين قويدر

ا مدة مثاين سنوات (من 3وقتها مبدرسة بيجو ) 1956-1948للتعلم واالستزادة، ومكث 
االبتدائية.حصل خالهلا على الشهادة

ملدرسة 4ويعترب األستاذ بلخوجة معلمه السيد آيت عمران حممد الذي كان مدرسا 
السالفة الذكر من أهم من تتلمذ هلم، كيف ال وهو الذي زرع يف نفسه حب العلم واملعرفة وشجعه 

.تشجيعا كبريا للخوض يف دروب املعرفة

خاصة يف ظل غياب مناصب مهنا حرة 1962إىل 1956اشتغل عمار من سنة 
الشغل القارة. فقد اشتغل يف املكتبة، مث أجرى تربصا يف أحد املراكز الفرنسية من أجل تعلم مهنة

لشركة1959البناء. وخالل سنة  سم بيجوالتحق  مهنة الضرب وتعلم خالهلاالفرنسية املعروفة 
اته الشركة إىل ا1962و1959. وبني سنيت على اآللة الراقنة مدة ستة أشهر شتغل حماسبا 

.1962غاية رحيل الفرنسيني سنة 

ة مل يطل ، ونظرا لظروف خاصعمار مبصاحل املالية مبدينة تيارتوبعد االستقالل اشتغل 
، مث 1964به املقام يف مصاحل املالية. فخاض غمار التعليم بعد أن اجتاز امتحان "ممّرن" سنة 

، أين مارس مهامه  1965-64ألكادميية بتيارت بني سنيت للمفتشية اعضوا فعاال ومؤسسا 
ا إىل سنة  .1969كإداري 

لتكوين مبركز اوبعد هذا التاريخ خاض غمار االمتحان من جديد لكن هذه املرة لاللتحاق 
والذي مكث به مدة سنتني استطاع خالهلا أن ينجح األول على 1969سنة اإلداري بوهران

. دفعته
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ذ بلخوجة أن هذه الفرتة اليت قضاها يف وهران كانت هي الفرتة الذهبية يف ويذكر األستا
به أستاذه فقد لقّ ،حياته واليت انتقل فيها من بلخوجة اإلداري إىل بلخوجة الصحفي الباحث الناقد

بن خلدون تكرميا وتشريفا له.عبد القادر جغلول 

إىل مدينة تيارت واشتغل رئيسا ملصلحة عمارعاداليت قضاها يف وهران،املدةوبعد 
أين سيدخل عمار العامل الذي أحبه كثريا وهو 1972رخص السياقة، إىل غاية البطاقة الرمادية و 

اهد، وخالهلا الحظ املشرفون علىللغة الفرنسيةالصحافة. فقد اشتغل مراسال هاته جلريدة ا
ي املهين رنسية وهو ما أهله ألن يظفر مبنصب الصحفاجلريدة القدرات الكبري لعمار يف الكتابة الف

، وحتولت من خالهلا حياة عمار 1999استمر فيها إىل غاية ، وهي الوظيفة اليت 1976سنة 
العتماد عحدا مبديره وقتها حممد عبد ال، وهو ما ال جذرالصحفية حتو  ليه  رمحن رمحه هللا 

والتأريخ هلا، حىت أصبح لسان حال جريدةموهوب لتغطية كل املناسبات الوطنية كصحفي 
اهد. ا

عكف عمار بلخوجة على التأليف والكتابة، واستمر على 1996وبعد تقاعده سنة 
وأّلف ما يربو عن الثالثني مؤلفا، ومن أمهها:هذا النسق إىل يوم الناس هذا، 

1- ALI MAACHI – ART ET COMBAT : 1990 - 50 pages - à compte

d’auteur - Hommage à un grand interprète de la chanson algérienne,

assassiné par l’armée française et pendue sur la place publique de Tiaret

le 8 juin 1958. Epuisé.

2- L’AFFAIRE HAMDANI ADDA : 170 pages

3- ALI EL HAMMAMI ET LA MONTEE DU NATIONALISME

ALGERIEN : 300 pages - Ed Dahleb - Alger - 1991.
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4- PAGES DE NOVEMBRE : 280 pages. Publié par les soins de

l’association « Machaal - Echahid » et de la Wilaya de Tiaret - juillet

1997. Réédité en 2014 par les éditions Alpha.

5- CHRONIQUES DE TIARET : à compte d’auteur - 1998 - Textes sur

la vie en société illustrés par l’artiste peintre Abdelhaq Chaouch.

6- MARIE CLAIRE BOYET - LA MARTYRE DE TAGDEMPT : Ed.

ANEP 2003 - 100 pages. Sympathisante du combat armé de novembre

1954. Assassinée par l’armée française le 15 octobre 1957 à Tagdempt

(Tiaret).

07- KAID AHMED PORTRAIT D’UN PATRIOTE : Ed. Anep 2003 –

conférence   donnée en avril 2003 au Palais de la Culture Alger.

08- BARBARIE COLONIALE EN AFRIQUE : Ed. Anep 2003 – 170

pages .Nouvelle édition soutenue par le ministère de la culture en 2015.

09.- ALI MAACHI – ART ET COMBAT – 200 pages. Revu et enrichi

– Edité par les    soins du Ministère de la Culture en 2005.

10-COLONIALISME, LES CRIMES IMPUNIS : 216 pages – Ed.

Alpha Design - Alger -2006. Nouvelle édition soutenue par le ministère

de la culture en 2011.

11- MOMO – LA MAGIE DES MOTS : 240 pages – Ed. Alpha - 2006

- Alger.

12-L’EMIR ABDELKADER NI SULTAN NI IMAM : Ed. Alpha -

2007 - 200 pages.

13-ALI EL HAMMAMI : du Rif à Karachi - l’épée et la plume - Ed.

ANEP – 2007.
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14-MOUVEMENT NATIONAL - DES HOMMES ET DES

REPERES : Ed. Alpha – 2008. 300 pages. Réédité avec le soutien du

ministère de la culture en 2015.

15-LA PLUME CONTRE SABRE - MOHAMED BENSALEM

LAGHOUATI : 200 pages - Ed. Lazhari Labter 2008.

16-ALI MAACHI - L’HYMNE ASSASSINE : 219 pages - Ed. Alpha

- 2009.

17-MOMO – PAR L’IMAGE ET PAR LE MOT : 165 pages. 2009.

Ed.Alpha.

18-LA PASSION DE L’AUTRE : Recueil de poèmes - ouvrage soutenu

par le Ministère de la Culture. – 300 pages – Edition Lazhari abtar –

Alger – 2008.

19-MOMO LE POETE BENI: Edition El Ibriz – Alger – 2013 – 200

pages – Poèmes de Himoud Brahimi dit Momo, présentés par Amar

Belkhodja sur une cinquantaine de pages. Soutenu par le ministère de

la culture.

20-EN EPIANT L’HISTOIRE : Ed-Alpha-2011- Alger 400 pages.

Etudes historiques sur l’Emir Abdelkader, Préface de Kamel

Bouchama.

21-ARTS ET ARTISTES : Ed. El kalima- Alger. 2011. Etudes sur la

musique. Préface Abdelkrim  Tazarout. Soutenu par l'ONDA.

22-HALIM MOKDAD –BERROUAGHIA HEROÏQUE ET

MARTYRE: Ed. El kalima - Alger- 2011. Crimes français et exploits

ALN. Soutenu par l'ONDA.
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23-TIARET - MEMOIRE: Ed. El kalima - Alger- 2011. Réédité avec

le soutien du ministère de la culture en 2011.

24 -LES ENFUMADES DU DAHRA – LES 1.000 MARTYRS DES

OULED RYAH : Ed. El Kalima – Alger - 2011.Réédition en 2014.

25 - NOUVELLES CHUTES – Recueil de poèmes, textes et nouvelles

– 200 pages - Ed. ENAG –Alger – 2012.

26- CRIMES, MISERES  ET FAMINE EN TEMPS COLONIAUX :

200 pages - Affres de la famine et crimes commis par les colons contre

la paysannerie algérienne en 1867 et 1920. Editions Kalima, Alger

2013. Soutenu par le ministère de la culture.

27- GUELMA – UN CRIMINEL NOMME ACHIARY – 200 pages –

Documents et témoignages sur les massacres du 8 mai 1945. Soutenu

par le ministère de la culture.

28-TIARET – LA REVOLTE URBAINE DU 8 JANVIER 1961 – 100

pages – Emeutes populaires à Tiaret, Sougueur, Gueltet-Sidi-Saad, Sidi

Abderrahmane contre la présence française, répprimées dans le sang :

21 morts dont deux femmes. –Editions Alfa – 2013 -

29-AISSAT IDIR et FERHAT HACHED – DEUX SINDICALISTES

MARTYRS – Le premier, secrétaire général de l’UGTA, assassiné par

les parachutistes français en juillet 1959. Le second, secrétaire général

de l’UGTT, assassiné par la Main rouge le 4 décembre 1952 à Tunis. –

206 pages – Edition ANEP – Alger – 2014.Réédition soutenue par le

ministère de la culture en 2015.
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30-BAYA HOCINE – AU CŒUR DE TOUS LES COMBATS – 220

pages – Poseuse de bombe dans la guérilla urbaine. La plus jeune

condamnée à mort p (1957) pendant la féroce et impitoyable répression

menée honteusement par le général Jacques Massu et ses parachutistes

tortionnaires Ouvrage paru dans les deux versions (arabe et français)

aux Edition ENAG.  Soutenu par le ministère des Moudjhidine - Alger

– 2014.

31- AMAR BELKHODJA- L’ARPENTEUR DE LA MEMOIRE-

mémoires présentées par docteur Khadidja Belkhodja- Ed. Alpha-

Alger 2015.

 

اهلوامش:

ء -1 كل املعلومات الواردة يف هاته اجلزئية مستقاة من حوار أجريناه معه رفقة الزميل الدكتور لكحل فيصل يوم الثال
الساعة الثالثة مساء مبقر سكناه الكائن بطريق عني قامسة تيارت، اجلزائر.على 15/01/2017

من رفقاء فرحات عباس. مارس بعد االستقالل عدة وظائف سامية أمهها مدير ديوان وزير الداخلية سيد أمحد مدغري رمحه -2
صدر السابق.عبد احلق شرف ولكحل فيصل، املهللا، مث أمينا عاما لوزارة اخلارجية يف عهد الوزير عبد العزيز بوتفليقة. ينظر:

موجودة حاليا حبي األمري عبد القادر (شارع بيجو سابقا) مبدينة تيارت. ينظر: شرف ولكحل، املصدر السابق.-3
شغل بعد االستقالل منصب مفتش الرتبية، مث واليا لوالية األصنام (الشلف حاليا).-4
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عمار بلخوجة واحلفاظ على الذاكرة الوطنية
"قراءة يف مؤلف األمري عبد القادر ال سلطان وال إمام" 

، جامعة تيارتالـبـشـيـرقــفــــافاألسـتـــاذجامعة تيارت، لـكـحل فـيـصلالـدكــتــور

"كان لألمري عبد القادر اإلميان والعلم الضروريني ليعلن نفسه إماما ومل يفعل.
، ومل يفعل"، صوكان لديه القوة والقدرة والنفوذ  .136ليعلن نفسه سلطا

مقدمة  
فهو منذ اشتغاله يعترب عمار بلخوجة من بني أشهر الكتاب والصحفيني يف جمال الكتابة التارخيية،

لتاريخ  اهد"، تكونت لديه خربة علمية ومعرفية  للغة الفرنسية يف جريدة "ا ككاتب صحفي 
لشخصيات األساسية اليت كان هلا دور فاعل يف الثورة التحريرية ويف التاريخ الوطين، وقد الثوري و

للغة الفرنسية أمهها ال كلها  : علي معاشي النشيد املغتال"، "ألف الكثري من املؤلفات يف هذا ا
اإلستعمار "، "صفحات نوفمرب"، "علي احلمامي واحلركة الوطنية اجلزائرية"، ""قضية محداين عدة

صفحات من ذاكرة التاريخ"  "احلركة الوطنية اجلزائرية "، "مومو الشاعر املبارك"، "عقابجرائم دون
أبطال ومعامل"، "علي احلمامي واحلركة الوطنية اجلزائرية"، "األمري عبد القادر، ال سلطان وال إمام

كرة ، ويبدو أن النسق الذي يوحد مؤلفات عمار بلخوجة على تعددها هو حماولة تفعيل الذا [1]
ريخ الثورة خاصة، ألن هناك الوطنية والتأريخ هلا يف سبيل الكشف عن حقائق التاريخ اجلزائري و

كتابة سرية الكثري من احلقائق املنسية اليت جيب إعادة استذكارها من خالل-يف نظره–
"األمري ومن بينها شخصية األمري عبد القادر اليت أفرد هلا مؤلفا خاص مساهالشخصيات التارخيية،

عبد القادر ال سلطان وال إمام"، والذي هو حمور اهتمامنا وحتليلنا يف هذا الصدد، والسؤال املطروح: 
ما هو سر عنوان املؤلف: األمري عبد القادر (ال سلطان؟) (وال إمام)؟ وما هو اجلديد الذي أراد 

ملؤلفات األخرى اليت كتب ت عن األمري عبد القادر؟     عمار بلخوجة بيانه يف هذا املؤلف مقارنة 
ريخ شخصيات املقاومة  ريخ اجلزائر ويف  ت التارخيية اليت كتبت يف  إن هناك الكثري من الكتا

خيص شخصية األمري عبد القادر قلما وجد مؤلف حياكي اجلوانب الشخصية فيماوالثورية   ولكن 
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ج يف تقدميه للكتاب "مبجرد انغماسي يف يف حياة األمري بشيء من التخصيص، يقول واسيين األعر 
عمق هذا الكتاب اتضح يل بسرعة أن الكتاب مل يكن كبقية الكتب األخرى فهو خيتلف عنها 
عمار بلخوجة اىل قراءة  ، إذ يقرتح علينا مقاربة أخرى تضع األمري يف ادعاءات فجة يدعو جذر

. إن املُؤلف ال يتجه إىل املاضي التارخيي [2]اكرةواقعنا ونقائصنا ومواجهة سلبياتنا وكل ما تناسته الذ
يف سرد األحداث والوقائع وإمنا هو حياول التنقيب يف الرتاث املادي والالّمادي يف شخصية األمري 
لواقع التارخيي  لوقوف عندها وفقط، وإمنا حياول ربطها  ويف زمانه الذي عاشه.  وهو ال يكتفي 

رخيية تبني املزالق والنقائص اليت آل إليها واقعنا من خالل عودته الذي نعيشه من خالل إسقاطات
رخينا. يقول واسيين األعرج "إن كتاب عمار  إىل املاضي التارخيي وإستعادة الذاكرة املنسية من 
بلخوجة عن األمري ال خييب قراءه مطلقا، ببساطته التعليمية وبعمقه أيضا. فقد اختار الكاتب 

ارتبط بتحوالت احلاضر أكثر من أي شيء آخر. دافعه األساسي يف ذلك هو اعطاء مسلكا حتليليا 
، ولعل اإلضافة اليت ميكن أن نلمسها يف مؤلف عمار بلخوجة هو أن [3]صورة مستحقة لألمري

دفاعه عن شخصية األمري ال ينطلق من دوافع ذاتية، وإمنا جنده دائما يسعى إىل مراعاة احلقائق 
إذ يسعى إىل تقدمي شخصية األمري يف صورته التارخيية الالئقة به فإنه يربط هذا وهو املوضوعية

ن املؤرخ البد أن يتجاوز حدود املاضي من خالل انفتاحه على  لواقع احلاضر مقتنعا  التاريخ 
.الواقع الذي يعيشه

ريخ اجلزائر قلما  رخيية استثنائية يف  لشكل نفسه إن األمري عبد القادر شخصية  تكررت يف 
، والشاهد أن األمري منذ مبايعته يف شبابه كان ميلك صفات [4]الذي كانته شخصية األمري آنذاك

ا أبناء جيله، "كان يف يوم  وحتت 1832نوفمرب 27الشخصية الوطنية اليت قلما كان يتميز 
سة املقاومة ضد شجرة الدردارة وهي شجرة عريقة يف سهل غريس، أن بويع الفىت عبد القا در ر

ا مع والده حمي الدين، غداة احتالل وهران. فمنذ ذلك  الدخول الفرنسي، والذي سبق له أن حار
يف جبهات متعددة وبفضل 24التاريخ والقائد الشاب، الذي مل يتجاوز سنه  سنة، وهو يقود حر

وخاصة من حيث سنة جيشا أقوى عشر مرات من حيث العدد15شجاعته وذكائه، حارب مدة 
، وكانت سياسته تعتمد على قيم اإلرادة والتضحية واملقاومة، وهذا ما أهله ألن [5]العتاد العسكري"

وسياسيا حمنكا كان له األثر يف بناء وقيادة نظام الدولة اجلزائرية احلديثة .يكون قائدا عسكر
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خوجة من شخصيته العسكرية إن شخصية األمري العلمية أهم وأغين بكثري حسب ما يري بل
لعلم واملعرفة مدافعا عن حق الرتبية والسياسية فقد ظل حىت آخر حياته يقرأ ويكتب شغوفا 

ى حياته -وهو الراعي الكبري للكتب وللمخطوطات–والتعليم للجميع، "كان األمري عبد القادر  أ
املتحمس لسيدي عبد القادر اجلياليل يف التأمل والتفكري والتدريس والكتابة. وقد أثرى وهو املريد

ستمرار والبن العريب الفكر العاملي واإلسالمي مبؤلفات عديدة، ينبغي علينا اكتشافها من جديد و
، وقد ساهم األمري بنفسه يف إثراء العلم واملعرفة من خالل حرصه على مجع الكتب واملخطوطات [6]

.ن خمطوطات ومؤلفاتيف شىت العلوم واملعارف ومن خالل ما كتبه م
أما عن اجلوانب العسكرية والسياسية فإن األمري كان رجل حرب وسياسة، حيث بقي حرا 
اهد  طليقا أمام املستعمر الفرنسي الذي كان يطارده أين ما حل وارحتل، "األمري عبد القادر وهو ا

ائل من الطوابري العسكرية اليت  الذي ال يعرف الكلل وامللل، بقي حرا يتعذر إمساكه، رغم العدد اهل
ورغم العمليات املنظمة لتحطيم البالد وختريبها، ال 1846كانت تالحقه وتتبع أثره ولغاية سنة 
، وإن دهاءه وحكمته جعلت منه رجل علم وسياسة [7]يزال استسالم عبد القادر مل يكتسب

.ليت ظل يدعو إليها طوال حياتهوحرب مل يعرف االستسالم ومل يتنازل عن مبادئه وقيمه األصيلة ا
لقد وضع األمري شروط ومعايري فعالة كان يستند عليها يف إدارة شؤون دولته تستند على 

السياسية للمجتمع اجلزائري، يف عهد األمري عبد - احلكمة والفطنة، حيث "كانت البنية االجتماعية
ا يقتضي األمر اسناد وظائف سامية القادر حتتوي مكانزمات بسيطة وفعالة يف نفس الوقت، حينم

ألحرى هذه املعايري يف فكرة واحدة لألمري عبد القادر  اىل رجل. وتتلخص هذه امليكانزمات أو 
بنفسه حني يؤكد بقوة وحكمة: "لكي تعرفوا رجال جيب أال تبحثوا أبدا عن أصوله. بل احبثوا يف 

مري لرجال الدولة مل يكن على احلسب والنسب ، إن اختيار األ[8]حياته وأفعاله وستعرفون من هو"
م وأفعاهلم من االستقامة األخالقية  واألصل فقط، وإمنا على املعايري اليت كان يراها يف سلوكا

بلخوجة إىل االستفادة من مدرسة األمري  خيص تسيري شؤون الدولة فيماوالعدالة والصرامة. يدعو
ضرار جسيمة مست كل مؤسسات الدولة اجلزائرية مدة من أ1992ورجاهلا لتفادي ما حصل سنة 

احلال، دولة األمري عبد القادر، اليت كان من هي بطبيعةسنوات، "هذه املدرسة 10أكثر من 
املمكن أن نستمد منها األفكار القوية فيما خيص انشاء املؤسسات، ويف اختيار الرجال املكلفني 
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للشرعية.كان لنا يف جمال الفضائل األخالقية يف األمري التطبيق الصارم الدولة ويفبتسيري شؤون 
ه. أنظروا إذن حولكم اىل األضرار اليت حدثت عبد القادر أمنوذجا ال يضاهى أبدا. فرفضنا أن نشا

عمار بلخوجة إىل اإلقتداء بشخصية األمري يف تسيري شؤون الدولة واملؤسسات من [9] ، يدعو
لقيم واملباد ئ األخالقية واإلنسانية اليت كان يتمثلها يف شخصه واليت كان يدعو هلا خالل االلتزام 
.من خالل سلوكاته وأفعاله

يبدو أن عمار بلخوجة ال يكتفي بذكر املناقب التارخيية يف شخصية األمري من خالل سرد 
ال خي واحلوار واإلقناع لو من املقارنةالوقائع واألحداث التارخيية، وإمنا هو يتبع منهجا حتليليا نقد

لتايل ألفكار وسبل اإلقناع املختلفة من و "فاملقصد النهائي من ردود عمار بلخوجة هو احملاورة 
ملعىن املادي، إذ يعود الكاتب يف نقاشاته  ملعىن الرمزي وحىت  أجل استعادة الصورة النرية لألمري 

لة اعتداءات متتالية ضد رموز التاريخ الوطين اىل الوضعية املؤملة لسنوات التسعني اليت شهدت سلس
لرموز الوطنية من [10]يف البالد منها االعتداء مثال على جمسم األمري يف احلراش ، إن التنكيل 

ويل مواقفهم وآرائهم بدون وجه  خالل تشويه الشخصيات الوطنية  والتجريح يف أعماهلم وأفعاهلم و
ة الكشف عن احلقيقة التارخيية من خالل دعوته إىل حجة أو دليل أستدعى من عمار بلخوج

ملسؤولية  احلفاظ على رموز التاريخ الوطين اليت طاهلا التخريب واإلعتداء جراء عدم اإلحساس 
.التارخيية اجتاهها

يبني عمار بلخوجة يف مؤلفاته الدوافع اليت دفعته إىل الكتابة يف التاريخ الوطين، وهو شعوره 
حث اجتاه وطنه، ولعل هذا اإلحساس راوده من خالل ما  ملسؤولية امللقاة على عاتقه كصحفي و

لدي  "يوجد الحظه من أحداث ووقائع خطرية مست اجلزائر ابتداء من التسعينيات، حيث يقول 
خطر املؤامرات، وحني أقول أخطر، فإين يف الواقع ال أقع يف  مستهدفة  ن بالد كاإلحساس 
رخيه، فهذا ال يبقينا يف حيز الالمباالة، بل  ت املبالغة. فحينما يطعن يف ثقافة شعب ويف  غيا

يكال أحقر الض ت وأكثرها لعكس يرفع من قلقنا اىل أعلى درجة، ألن أولئك الذين جيازفون  ر
تمعإزالة-األمريف حقيقة –مذمة للرتاث الثقايف والتارخيي، إمنا حياولون  ، إن [11]ذاتية ا

تمع هويته الثقافية والتارخيية، بل أن  ميش دور املاضي أمر خطري يفقد ا اإلنسالخ عن التاريخ و
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ستمرار إىل تفعيل ماضيه التارخيي الذي حيفظ له تمع حيتاج  وجوده وإستمراره الثقايف ا
.واحلضاري

يتعجب عمار بلخوجة من النسيان الذي خييم على الذاكرة الوطنية اليت نسيت وتناست شخصية 
ذه الشخصية  مثل األمري عبد القادر، يظهر هذا النسيان يف عدم وجود يوم وطين لإلحتفاء 

ا ألبناء اجليل اجلديد، "يبقى  ا والتعريف  - وهذا منتهى املفارقة–األمري عبد القادر والتذكري 
يف حالة - 1983منذ سنة –جمهوال لدى عدد كبري من مواطنيه ال تزال مدينة معسكر تواصل 

لرغم من احلماس - إحياء ذكرى وفاة األمري عبد القادر- تسرت تقريبا احتفاالت جد متواضعة 
يف الغرب اجلزائري يف بساطته وتواضعه ، إن اإلحتفال الذي تقيمه مدينة معسكر[12]الذي يطبعه

ريخ األمري، بل جيب  كافيا إلخراج الذاكرة الوطنية من النسيان الذي خيم عليها اجتاه  ليس حد
ألن إنقاذ الذاكرة الوطنية يتطلب أن يكون احلدث وطنيا تنعكس مظاهره على املستوى الوطين،

وفاة األمري ليس حدث يرجى لذاته من أجل اإلجتماع ملقابل وعيا وطنيا مماثال، واإلحتفاء بذكرى
دف إىل التعريف بشخصية  ت علمية سامية  واالحتفال، وإمنا جيب أن يكون له أهداف وغا
األمري ألبناء اجليل اجلديد وكذا إثراء البحث يف شخصية األمري السياسية والعلمية وإسقاطها على 

.ريخ الوطين يف الواقع التارخيياملستجدات التارخيية اليت يفرزها التا
يف اإلنسان، وإمنا هو يف أغلب األحيان نتيجة  إن النسيان التارخيي ليس أمرا طبيعيا أو غريز
ميش الدور التارخيي لألمري من أجل حتقيق األغراض واألهداف  سياسة معينة تسعى إىل 

سلبية فإنه ليس من حقها أن تنظر إىل السياسية، سواء كانت هذه األهداف السياسية إجيابية أو 
التاريخ مبنظور واحد متجاهلة يف ذلك الكثري من األحداث والوقائع والشخصيات اليت غريت جمرى 
، مثل األمري عبد القادر، يقول عمار بلخوجة "إنين أريد أن أتكلم عن  التاريخ اجلزائري تغيريا جذر

اهد الباسل رب ضد االستعمار، بغية إنعاش ذاكرة كل الذين مييلون عن هذا الشاب قائد احلهذا ا
إىل االفرتاء وكل اآلخرين الذين جيعلون من اإلنكار الثقايف طريقة مدهشة للربوز يف احلقل السياسي. 

يل أن أثبت شيئا أو أن أكشف وفكره وليستوجد آآلف الكتب عن حياة األمري عبد القادر 
، يبني عمار بلخوجة اجلوانب [13]ء معروف بشكل سيءكل شيقيل ولكنعنه.حقا كل شيء قد 

هولة يف حياة األمري واليت مل تذكرها الكثري من املؤلفات، مثل مواقفه وثقافته وسياسته. وأراء  ا
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أعدائه وخصومه فيه "كان لألمري عبد القادر وقع كبري، يف نفوس املقربني منه وأعدائه، بلغ حد 
مته. فمنذ املعركة األوىل عند أبواب مدينة وهران حتت قيادة والده األسطورة، بفضل شجاعته وشها

، إن شخصيته أثرت يف الكثري سواء يف [14]حمي الدين تصدى الفىت عبد القادر للمدافع الفرنسية
.أنصاره أو خصومه وما زاد يف شهرته هو التزامه بقيمه ومبادئه طوال حياته

ألمري ع بد القادر كان من منطلق الرد على اولئك الذين شوهوا صورة إن اهتمام عمار بلخوجة 
ألمري عبد  معجب  مؤسس يف القادر وعضواألمري يف املخيال اإلجتماعي اجلزائري، إذ يقول "أ

ذا الرجل الشهري، الذي أجاد استعمال السيف والقلم بصفة رائعة. وهلذا أشعر  املؤسسة اخلاصة 
ن أجيب رشيد  أي كاتب -لست أدري–بوجدرة الذي جترأ يف رد فعل موروث  عن نين معين 

خليانة ام األمري  م األمري [15]استعماري فرنسي، على ا ، يرد بلخوجة على رشيد بوجدرة الذي ا
رخيا مضادا يف متجيد فرنسا  ن هذا موقف الفرنسيني الذين كتبوا  خليانة والوالء إىل فرنسا 

- يف نظر بلخوجة–ا يف بلدان العامل الثالث  ولكن كان على شخصية علمية االستعمارية ودوره
مثل شخصية رشيد بوجدرة أن يكون حذرا من األحكام املسبقة واألفكار اإليديولوجية الغري 
احرتم السيد بوجدرة إلنتاجه األديب  لشخصيات الوطنية، يقول ايضا "أ مؤسسة اليت متس خاصة 

جدا من كاتب  مرشح جلائزة نوبل، تفاعل ضد األمري عبد القادر مع الغزير؛ ولكن خاب ظين
قاتل بضراوة عدوا عنيدا، والذي استعمل كل الوسائل ليقنع تصورات موروثة عن اإلستعمار الذي

، وحسب ما يرى بلخوجة [16]ن األمري عبد القادر "بعد أن استسلم صار الصديق الويف لفرنسا"
جدرة أن يتتبع احلقائق التارخيية وأن يبحث عنها من خالل حتري املوضوعية كان جيدر على رشيد بو 

التارخيية وأن ال يقتنع مبا يرد إليه من الكتاب واملؤرخني الفرنسيني من أراء ومواقف حتتاج إىل حتقيق 
رخيي .وتبيني 

ير القطار من يكتب بلخوجة قائال "والسيد بوجدرة املثقف، يعلم أحسن مين، أنه ال يكفي حتر 
وتطهري ولكن جيب أيضا حترير العقل –رية وهو عمل أجنز بفضل تضحيات بشرية كب- االستعمار

، إن االستقالل من االحتالل الفرنسي ال يكمن [17]التاريخ من التزويرات وغريها من اإلفرتاءات"
لقدر نفسه إىل استقالل يف الفكر  يف اجلانب اجلغرايف وال يف اجلانب السياسي وفقط، وإمنا حيتاج 
والثقافة واحلرية السياسية واالقتصادية، وأهم من ذلك كله ال بد التخلص من اإليديولوجية الثقافية 
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شكال اإلستعمارية اليت بقيت مندسة  يف األوساط الثقافية تتحني الفرص كي تستيقظ من جديد و
أكثر خطر على جمتمعنا وعلى منظومتنا الرتبوية والتعليمية اليت ينبغي أن نوصل إليها حقائق التاريخ 

.دون تزوير أو حتريف للحقائق عن مسارها الصحيح
ا أي كان  من املثقفني، وإمنا هي عملية إن كتابة التاريخ ليست مهمة سهلة ميكن أن يقوم 

ن هذا  صعبة تتطلب الكثري من احلرص وااللتزام واملسؤولية واحلياد واملوضوعية، و"جيب االعرتاف 
العمل مضن قام به بعض املؤرخني الذين أذكر من بينهم، وببالغ السرور السادة احملرتمني توفيق 

وانصح بوجدرة أن يركز جبدية أكثر مصطفى لشرف وحممد شريف سحلي،املدين، مبارك امليلي،
لتأكيد أن هو ))حترير التاريخ من رقبة االستعمار((على مؤلفات هذا الكاتب األخري وسيعلم 

لتصرحيات مثل ما فعله هو ، عوض أن يدلوا  رية والبلبلة شر احلعمل جيب أن يتعلق به مثقفو
ملسؤولية التارخيية ، إن الوا[18]طاعنا يف ذاكرة مقاومينا األشاوس جب الوطين يقتضي االلتزام 

املالقاة على عاتق املؤرخني والباحثني يف التاريخ الوطين اجلزائري. 
لتاريخ أن يتحققوا من اخلرب التارخيي وأن يلتزموا  يرى بلخوجة أنه جيب على املثقفني واملهتمني 

ي أحكام مسبقة قد تعود ع خليانة من املوضوعية قبل أن يقروا  ام األمري  لنقد، ويف قضية ا ليهم 
ا األمري آنذاك يف  طرف بوجدرة وغريه يبني بلخوجة أن هذا املوقف مل يفهم الظروف اليت كان مير 
توقيفه للحرب مع فرنسا، وأن هذا األمر مل يكن نتيجة استسالم أو خيانة، وإمنا كان من أجل 

ن األمري عبد احلفاظ على حياة الشعب من القتل وا دة اإلستعمارية، يقول بلخوجة "سأذكر  إل
ملعىن الذي نريد إعطاءه هلذه الكلمة ولكنه قرر توقيف احلرب، ألن شعبه كان  القادر مل يستسلم 
لنسبة لكل القرارات  دة اليت اقرتفها ضده جنراالت دمويون سفاحون، وكما كان الشأن  معرضا لإل

خالفائه الذين بقوا على قيد احلياة وفقهائه املشرعني، وكان قد تفاوض املتخذة، كان يتشاور مع
اء احلرب مع وعوض أن حيرتم الفرنسيون ما اتفقوا عليه مع .))الموريسيري والدوق دومال((على إ

السيد بوجدرة؟"  إن [19]األمري، سجنوه وحاشيته مدة مخس سنوات، فعن أي خيانة تتحدث 
اإلستعمار الفرنسي مل يكن أمر استسالم، أو تنازل عن حقوق الشعب اجلزائري تفاوض األمري مع 

دة،  [20]آنذاك ، وإمنا كان سياسية وجيهة من طرف األمري لربح الوقت وإلنقاذ شعبه من القتل واإل
كما أن اخليانة مل تكن من طرف األمري لشعبه وإمنا كانت خيانة اإلستعمار ملا اتفق عليه مع األمري، 
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لتنكر للعهد الذي أعطوه لألمري عبد القادر الذي قاوم أعىت جيش يف أور" مل يكتفي الفرنسيون 
، ولو أن األمري خان شعبه ملا سجنه اإلستعمار [21]يف ذلك الوقت، فسجنوه مدة مخس سنوات

أن –هو الذي كان له احلظ أن تعلم عدة لغات –ونكل به، يقول بلخوجة "أنصح السيد بوجدرة 
للغة العربية ))حتفة الزائر((تقرأ كتاب  الذي ألفه حممد السعيد بن األمري عبد القادر. هذا الكتاب 

ويصف للجاهل رب اليت قادها األمري عبد القادر حيتوي على جمموعة كبرية من املعلومات حول احل
اية احلرب جاهزة ومطلقة ، إن إصدار أحكام[22]يف أي ظروف عصيبة اضطر املقاوم أن يفاوض 

التاريخ الوطين اجلزائري أمر حيتاج إىل مراجعة وتدقيق معريف وعلمي، بل أن كتابة يف ما خيص
التاريخ بشكل موضوعي تقتضي من الباحث التزام احلس النقدي السليم الذي يتحرى املوضوعية 

.قبل أن يقدم أبسط يقني
ا بوجدرة، بل "راح املزورون يقذفون بدورهم إن التهم املوجهة لألمري أبعد عن اخليانة اليت  وصفه 

بعدما استسلم صار الصديق الويف ((األمري عبد القادر بكل اإلفرتاءات وبكل األكاذيب منها أنه: 
ت [23]وأنه قد يكون اخنرط يف املاسونية"))لفرنسا امات حتتاج إىل إثبا ، وال شك أن هذه اال

ا تتناىف رخيية موضوعية وإىل حجج تكش ا هو أ طلة، وما يؤكد بطال م  ا  ف عنها، وإال فإ
ته تتناىف مع هذه التهم  مع شخصية األمري اإلجتماعية والسياسية والعلمية، ألن نضال األمري وكتا
ضل  ، إذ كيف لألمري أن خيون مبادئه وقيمه وكيف له أن يعلن الوفاء لإلستعمار وهو الذي  جذر

لسيف والقلم معاوجاهد حىت آخر .حياته 
إن هدف اإلستعمار الفرنسي مل يكن التحكم اجلغرايف والسياسي يف اجلزائر وفقط، وإمنا كان 
تمع  تمع، من خالل العمل على سلخ ا يهدف إىل حمو اهلوية الوطنية والتنكيل مبقومات األمة وا

رخيه ودينه ووطنيته، "لقد واجهت احلركة الوطنية وحرب التحرير املسلحة عمال د نيئا، يرمي إىل عن 
رخيها، لقدُ سرق متثال نصفي لألمري عبد القادر من ساحة صغرية  حتطيم الشخصية اجلزائرية وحمو 
حلراش. ومنذ وقت جد قليل سرقت اللوحة التذكارية من نصب لألمري عبد القادر، أقيم بنهج 

جلزائر العاصمة  هذا شيء حمزن. لقد حاول االستعمار  الفرنسي جهده ليبعدالعريب بن مهيدي 
لطعن يف شخصية من شخصياتنا األكثر شهامة ونبًال. اليوم يتصرف البعض  رخينا الوطين  عن 

ر اإلستعمار الثقافية [24]مضادة لألمة"- ببساطة–منا بنفس الطريقة هذه املواقف تعترب  ، إن آ
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الوطنية وبث الفتنة بني أبناء والسياسية جتلت أكثر بعد اإلستقالل من خالل التشكيك يف القيم 
الوطن الواحد وما زاد يف استفحال األمر هو أن الكثري من أبناء الوطن واألمة ينتهجون الطريق 
نفسه الذي اتبعه اإلستعمار وما ذكره بلخوجة من تنكيل وحتطيم للنصب التذكاري لألمري، ولرموز 

يتحكم يف وعينا الثقايف واإلجتماعي من الثورة الوطنية دليل على أن اإلستعمار الفرنسي ال زال
.خالل ما زرعه من فتنة وتزوير

لثورة التحريرية  ريخ اجلزائر توثيق املعلومات أو اإلشادة  ليس اهلدف من الدعوة إىل كتابة 
ا على جمتمعنا اجلزائري املعاصر  وأبطاهلا فقط  بل أن هلا مهمة ووظيفة تربوية وعلمية تنعكس إجيابيا

ريخ أجدادهم لكي ال ينسلخوا عنه، ولكي وع لى فئة الشباب خاصة الذين عليهم أن يتعرفوا على 
ت  لتايل يصبحو عرضة للزيف والتحريف، بل وإىل االنسالخ يف هو ال يفقدوا هويتهم التارخيية و
أخرى تضر بشخصيتهم ومبستقبلهم، "ينبغي احلفاظ مستقبال على الذاكرة اجلماعية، وسد كل 

ا من جهة أخرى أقبح احلماقات وأسوءها. إن الغباوة، ا واجلهل، لفجوات اخلطرية اليت مأل
ت األشد والظالمية ، وفقدان الذاكرة السياسية ونكران الشخصية واملاضي، واسترياد األلبسة والنظر

لنسبة لشبابنا شوائب ومتزقا خطريا ن يكونوا ، ينبغي على املؤرخني واملثقفني أ[25]غرابة تشكل 
تمع وثقافته األصيلة، ألن  لتداعيات السلبية الناجتة عن نسيان التاريخ وإهدار ذاكرة ا على وعي 
تمع والثقافة والسياسية وغريها نتيجة  تمع اجلزائري من مشاكل وأزمات يف ا ما حيصل اليوم يف ا

.غري مباشرة إلمهال التاريخ ونسيانه وعدم تفعيل الذاكرة الوطنية
إن املتأمل يف أراء ومواقف بلخوجة اجلريئة جيدها تتفاعل حبماس فائق مع التاريخ الثوري ومع 
الشخصيات الوطنية اليت كان هلا أثرها يف احلركة الوطنية الثورية وما بعدها، إن احلس التارخيي كان 

اربة العلمية الصارمة يلهمه يف التنقيب عن احلقائق التارخيية، حيث فاق احلس التارخيي عنده املق
سم املقاربة العلمية اليت جيب أن تطبق  اليت ينتهجها املؤرخون، "هل ينبغي أن نتخذ موقفا حمايدا، 
لوصول اىل  لتأكيد ال!....إن الباحث اجلزائري جيب أن يوجه يف عمله اهتمامه  على التاريخ؟ 

ملرتكبة عن وعي أو غري وعي، ومن احلقيقة التارخيية واليت يفرتض أن تطهر من كل األخطاء ا
ريخ اجلزائر ال ميكنه [26]ومن كل االفرتاءاتاألعمال املزورة  ، إن املؤرخ اجلزائري الذي يكتب يف 

أن يتخلص من محاسه الوطين ومن بعده الرتاثي، ألن هذا احلماس هو الذي يلهمه يف حترى احلقائق 
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تمع والثقافة اليت ينتسب إليها ، وال ميكن للمؤرخ أن يثق يف ما يرد إليه من ثقافة من داخل ا
التاريخ االستعماري، كما ال ميكن أن تكون مصدرا له يف احلكم على األحداث والوقائع، بل جيب 

إن مهمة املؤرخ واملثقف .أن يكون الواقع هو مصدره واملواقف واألراء املوضوعية هي هدفه وغايته
رخيه الوط ين وليس التهجم على هذا التاريخ واالفرتاء على شخصياته، يقول هي الدفاع عن حقائق 

الفرتاء على األمري عبد القادر. لقد  بلخوجة "أما حنن فنرفض أن نتواطأ مع أوالئك الذين جيازفون 
، وسنواصل دفاعنا عن ذاكرة رمز عظيم للوحدة الوطنية وحلب  تعافينا من كل العقد واحلمد 

ة كتابة التاريخ مسؤولية كبرية تلقى على عاتق اجليل الالحق الذي ينبغي عليه ، ألن مهم[27]الوطن
ملواقف املزيفة اليت تزور التاريخ وتطعن يف شخصياته .أن يتحرى املوضوعية وأن ال يقبل 

يبدو أن ما استثارة عمار بلخوجة يف شخصية األمري ليس هو اجلوانب السياسية أو الدينية أو 
، بل ما وجده يف شخصيته من حب للعلم واملعرفة، "كان األمري عبد القادر، يف الوطنية وفقط

ترقية املعرفة والعلوم والثقافة الوقت الذي كان حيارب املستعمر بقوة السالح، يعمل بال هوادة على
ذا العمل  كان مؤلف كتاب "املواقف" ينشئ املدارس يف املدن والقرى، ويستخدم يف كل  وللقيام 

ان معلمني كان يكن هلم االحرتام وتقديرا للعلم الذي كان ميتلكه كل واحد منهم يف املادة اليت  مك
، كان األمري على وعي مبا ميكن أن يقدمه العلم واملعرفة للمجتمع اجلزائري [28]كانت ختصه

ه ضد آنذاك، فعمل بكل جهده على نشر العلم واملدارس واملعلمني ومل تلهه مهامه السياسية وحرب
تمع  اإلستعمار عن هذه الغاية السامية، ألنه وجد يف العلم واملعرفة طريقا حنو توعية وحترير ا

حصاء قام-والثقافةاجلزائري. بل أن "األمري عبد القادر الذي كان حيدوه االهتمام برتقية العلوم 
حملافظة املتيقظة على املخطوطات املودعة يف خمتلف زوا البالد، واليت تبحث شامل ودقيق، و

خاصة يف الطب والتاريخ وعلم الفلك والفقه.وكان البلد حيتوي على كثري من املؤلفات يف العديد 
من املواد. هذه الفكرة األساسية للتوثيق، حيث حث األمري على القيام بوضع بطاقيات حقيقية 

مثلما كان، من جهة، يكافئ كل جندي   تيه مبخطوط  للكتب واملخطوطات يف الزوا كان 
تالف كتاب أو خمطوط ، فباإلضافة إىل حرصه على ترقية اإلنسان [29]ويعاقب كل شخص يقوم 

تمع من خالل احلفاظ على املوروث العلمي والعمل على توثيقه كانت شخصية األمري موسوعية  وا
مجعها وترتيبها حيث أنه مجع ما وصل إليه من العلوم واملعارف يف مكتبة خاصة كان يسعى إىل
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يت بعده من طلبة العلم واملعرفة يف خمتلف العلوم،  وتوثيقها لكي تبقى موروث ثقايف لألجيال اليت 
"كان األمري عبد القادر، أثناء تنقالته العديدة عرب البالد ويف الشرق األوسط قبل دخول الفرنسيني 

قدمت "قرب تيارت" اليت اختارها مجع أالف الكتب واملخطوطات. وأودع مكتبته العظيمة مبدين ة 
سيس جامعة، ولكن بكل أسف! بعد تدمري القاعدة احملصنة الرئيسية  عاصمة، وحيث كان ينوي 

أدجمت املكتبة الكبرية يف الزمالة العاصمة اجلديدة املتنقلة للدولة الوطنية اليت  1841يف شهر مايو 
، إن سعى األمري إىل احلفاظ على ][30كانت يف حرب ضد مستعمر عازم على تدمري كل شيء

راقيا يف ظل تلك الظروف التارخيية الصعبة اليت كان  الكتب واملؤلفات املخطوطة ميثل عمال حضار
ا يف حربه ضد املستعمر، ولكن نتيجة سيطرة املستعمر وتدمريه وختريبه مل تستقر مكتبة األمري  مير 

قلة من مكان إىل آخر خوفا عليها من تدمري املستعمر، يف مكان معني، بل أدجمت مع قافلته املتن
لفعل "يف مايو  أبيدت مكتبة األمري عبد القادر النفيسة عن أخرها. وقع اجلرم أثناء 1843و

غيت" جنوب قصر الشاللة. لقد تعاطى ضباط اجليش الفرنسي  اهلجوم املفاجئ على الزمالة يف "
وصل األمري اىل عني املكان، مل يبق شيئا من العاصمة املتنقلة واجلنود اىل النهب والتدمري. وحينما 

، لقد دمر املستعمر كل شيء ومل حيقق األمري [31]الشهرية اليت تعذر اىل غاية اآلن االستيالء عليها
ما كان يطمح إليه من حتقيق جامعة للعلم واملعرفة، ألن الرتاث العلمي املخطوط واملكتوب الذي  

.مري دمر عن آخره ومل يصلنا منه شيء واضح األصل واالنتسابكان يف مكتبة األ
يفهم هنا أن اإلستعمار مل يعمل على تدمري وتشويه إرثنا الثقايف واحلضاري فحسب، بل عمل 
ريخ  تمع وتكريس ثقافة النسيان اجتاه الشخصيات الوطنية، بل أن  بكل وسعه على جتهيل ا

لنسيان ذاته، إن اإلستعمار مارس سياسية التجهيل وحاول حمو الذاكرة األمري عبد القادر طاله هذا ا
الوطنية من روحها الوطنية وجعلها عرضة للتلف "واليوم، حنن ال نعرف كمجتمع يعيش يف سنة 

بعض العموميات املبهمة عن رجل مشهور، لقد قال ذات جميد إالبعد أن برت من ماض 1993
، أن التاريخ صار خادما للسلطة. وألن ذاكرتنا مل تسجل إال يوم حممد حريب وهو مؤرخ جزائري

ت املبهمة عن ملحمة األمري عبد القادر، فهناك ما يدعو اىل التأكيد على أن التاريخ  بعض الذكر
بصفة سيئة حسب ما اقتضته ارادة السلطات مبا فيه الكفاية، أو فاد ، ال ميكن [32]مل يفد

من املؤرخني للسلطة البحث يف التاريخ رخينا غري واحملافظة عليه  كما ال ميكن أن يكتب 
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األجانب الذين ال ميلكون الروح الوطنية نفسها اليت جتعلهم يبحثون عن احلقائق دون تزوير أو 
تلبيس، إن املؤرخ واملثقف احلر واملسئول هو الذي ينبغى عليه أن يبحث عن احلقيقة التارخيية دون 

يل مبا يقوله عليه غريه، ألن البحث يف التاريخ يتطلب إىل جانب املوضوعية التحري أن يتأثر أو يبا
لقيم األخالقية السامية اليت جتعله يقول احلقيقة يف سبيل حترير التاريخ من االفرتاء والتزوير. خارج  

.كل غطاء أو وصاية
لت رموزها الوطنية ونكلت جند عمار بلخوجة كثريا ما يتأسف عن جمتمعنا وثقافتنا اليت جتاه

رخيها احلضاري من خالل السعي إىل حتطيم وتدمري املوروث الثقايف واحلضاري الذي وصل  مبظاهر 
"مقاصد إلينا، من ذلك أن اخلالفات واألطماع السياسية جعلت أمر التاريخ الوطين نسيا منسيا

خمتلف اهد إذن وبكل أسف سياسية دنيئة وحقرية  انتشرت وترسخت يف عقول جاهلة، اننا نش
السلوكات اليت عوض أن تقدم خدمة لألمة ولوطنها، توجه اليها طعنات من اخللف، هذا يرجعنا 
اىل تقنع االستعمار وحيله ومكره الذي كان ذمة األمري عبد القادر تالحق صانعيه،كما كان "قبيل" 

الفرنسي ارتكب يف حق األمري عبد يفر من جرميته ووخز الضمري يالحقه اىل األبد، ألن االستعمار 
لفعل، بعد شهر ديسمرب  ت وأنكر االكاذيب وأرذل املؤامرات.  أصر 1847القادر ابشع اخليا

السياسيون ومؤرخو االستعمار على استدامة كل تزوير وغش، لالنقاص من شخصية األمري عبد 
م على ، ولكن شخصية األمري مل تكن يف مس[33]القادر وإبعاده عن شعبه توى خيانتهم وقدر

ا شخصية أخذت سبل العلم واملعرفة طريقا إىل اإلصالح واخلالص اإلجتماعي  الغش والتزوير، أل
والسياسي من مكائد اإلستعمار  وما فعله املؤرخون والساسة الفرنسيني يف حق شخصية األمري 

م، يدفع الباحث إىل حماولة حترى احلقائق وتفنيد أحكامهم وأرائهم امل زورة اليت توافق هواهم ومعتقدا
، من طينة األمري عبد القادر  رجل 19و"ما كان ملزوري التاريخ أن يقبلوا بوجود رجل يف هذا القرن 

رجل ستكون سالمية يف اطار التقدم واحلداثة رجل كامل، رجل تبني أنه رائد النهضة اإلدر 
كبرية من االستعمار يف بداية قرننا، رجل ذو فضائل اسرتاتيجيته العسكرية مدرسة حلركة التحرير ال

، حيث اجتمعت يف شخصية [34]روحية عالية كان هو نفسه مريدا لصويف عظيم هو ابن العريب
األمري اخلصال السامية من العلم واملعرفة واألخالق والدين والسياسة وغريها. وهذا بشهادة العدو 

هو ما تلقاه من علوم ومعارف كونت يف ذاته احلكمة قبل الصديق، وما ساعد يف بلورة شخصيته
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العلمية والعملية، "ومن الطبيعي أن ينتزع عبد القادر بن حمي الدين، بفضل خصاله األدبية والثقافية 
الفذة، إعجاب اعداءه أنفسهم ليس فقط خالل املعركة الطويلة اليت خاضها  بل أكثر أيضا اثناء 

زائروه، الذين كانوا من طبقة اجتماعية وثقافية عالية  رجال مهذاعتقاله يف فرنسا. قد اكتشف 
[35]مثقفا، ظريف مع النساء، متواضعا، فاضال، قليل النزوع اىل الكراهية واالنتقام"

عمار بلخوجة إىل عدم الثقة يف كل ما يكتب حول شخصية األمري، بل جيب حتري الدقة  يدعو
ملوضوعية، وعدم تصديق كل ما ينقل إلينا، ألن هناك الكثري من األحكام املسبقة وااللتزام 

ية األمري يف أذهاننا دون وجه حق واجلاهزة اليت يسعى البعض من خالهلا إىل تشويه شخص
ذات يوم تطهري عقولنا من أحكام  "وسنبقى. دوما مل نوفيه قدره، كل قدره... اللهم إال إذا قرر

رخينا الوطين ويف نفس الوقت شخصا مسبقة وارتكاسات بثها فينا يدينا  كتاب خبثاء لكي ندفن 
لتعريف واسعة جتاوزتيتمتع بشهرة  تم  سيس مؤسسة  أمهيته اىل أقطار أخرى. وكان البد من 

مؤسسة األمري عبد القادر اليت عقدت العزم 1991سنة وأعماله فأنشئتحبياة األمري عبد القادر 
لغا يف القرن الذي عاش فيه"على حماربة الصمت ا ، ويرجع [36]لذي ضرب حول رجل ترك أثرا 

ا أول خطوة تسعى إىل احلفاظ  الفضل لعمار بلخوجة ومن سانده يف فكرة إنشاء هذه املؤسسة، أل
ا ت اليت سطر ريخ األمري منذ االستقالل من خالل األهداف والغا .على تراث و

سيس مؤسسة األمري عبد القادر، و"من ضمن وعلى حسب ما يبني بلخوجة الغاية واهلدف من 
لعمل على التعريف حبياة األمري عبد القادر وعمله واإلبداع الفين هذه األهداف متسك املؤسسة 

واإلنتاج العلمي. ويف هذا السياق قررت املؤسسة مؤخرا اعطاء مخس منح دراسية وإنشاء جائزة 
عمال األمري عبد ألحسن حبث، وي ئقي خاص  سيس قسم و القادر بقى من أهدافها األخرى 

جملة دورية ونشر أعمال األمري األدبية والعلمية، ومجع أو جرد املخطوطات واألرشيف وإصدار
مج وسائل مهمة وإرادة من طرف هيئات الدولة  اخلاصة والوطنية والدولية. ويتطلب مثل هذا الرب

، إن كل األعمال واجلهود اليت سعى حنو [37]جع اليها التكفل برتاث ذي طابع وطينالرمسية اليت ير 
حتقيقها أعضاء مؤسسة األمري عبد القادر خطوة إجيابية وغاية علمية وإنسانية سامية يف سبيل توثيق 

لشخصيات الوطنية الثورية، غري أن هذه املسا عي رخينا الوطين والثوري والتشجيع على االهتمام 
ا من طرف  خطوة أوىل حتتاج إىل الدعم واملساندة الرمسية من الدولة كما حتتاج إىل التكفل 
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املؤرخني واملثقفني من أبناء اجليل اجلديد، من أجل حتقيق أهداف املؤسسة واحلفاظ على إستمراراها 
هم للدفاع التارخيي. يقول بلخوجة "يف الوقت الراهن يبذل أعضاء املؤسسة اجلهد حسب استطاعت

على سالمة الذاكرة وشخصية األمري عبد القادر من التزوير والقذف والتدنيس واالستغالل.كما أن 
ألعياد 27املؤسسة ال تفتأ تقرتح ترسيم يوم  نوفمرب كيوم للمقاومة الشعبية، حيتفل به مثلما حيتفل 

ؤسس ملؤسسة األمري عبد األخرى، وهذا كان أمنية املغفور له األستاذ أحممد فرحات الرئيس امل
لكن االحتفاء بيوم وطين لألمري عبد القادر ليس كاف من أجل إعطاء شخصية األمري [38]القادر

وإيصاهلا  حقها التارخيي الذي يستحق، وإمنا جيب متثل مبادئ وقيم األمري والتأسيس هلا يف فكر
.مانة ألبناء اجليل الالحق من الفكر

لتأكيد لكن "هل حقيقة  بعمق األمري عبد القادر، فيما خيص إحياء الدولة الوطنية؟  اسرتشد
ال. إن بقاء النظم ونشوة السلطة "احلكم" حال حمل بناء دولة قوية ال تزول بزوال الرجال، بل كان 

، إن اهلدف من قيام الدولة الوطنية ليس هو احلفاظ على [39]جيب أن ال تزول بزوال أطماعهم
و السلطة يف يد أشخاص بعينهم، وإمنا هو احلفاظ على نظام الدولة واستمراره مبا خيدم احلكم أ

تمع، إن طغيان املصاحل السياسية الضيقة على الصاحل العام للدولة تكون  الصاحل العام لألفراد وا
ظهر لتعاليم األمري نتيجته عدم استقرار النظام وفقدان الدولة الستقرارها واستمرارها. "كنا قد أدر

جهلنا واقرتفنا امثا جبهلنا للتاريخعبد القادر ، بل ضحا غرور ضحا ، ألن عدم [40]فصر
لشكل السياسي السليم كان نتيجة تغييب الذاكرة التارخيية  استقرار واستمرار نظام الدولة الوطنية 

وتزييف وتزوير حقائق ووقائع التاريخ. 
تاريخ مل يقتصر على حمو الذاكرة الوطنية، وإمنا تعدى إىل تزييف صورة إن تشويه وتزييف ال

الشخصيات الثورية بصور أخرى غري حقيقية مثلما حصل مع صورة األمري عبد القادر اليت مت 
استبداهلا بصورة أخرى خلائن متعاون مع املستعمر فرنسي امسه "فرحات بن عامر" كما يبني ذلك 

"أمساء وأماكن، ذاكرة اجلزائر املنسية"، يقول بلخوجة عن ما قراءة يف مصطفى األشرف يف مؤلفه 
ألستاذ مصطفى لشرف للمزيد من  االتصال  هذا املؤلف "وبعد قراءة الكتاب املفيد، تعهد
لضبط هذه الصور املزيفة (...) لقد كان جد حزين  املعلومات عن األماكن اليت علقت فيها 

شهرية  ليست جمرد مثرة اخليال. ولكنه أكد لنا أن املخزي هو أن الصور عالمنا أن هذه الصور ال
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متثل خائنا، خصما عنيدا لألمري عبد القادر، وهو عون حقري للجيش االستعماري امسه فرحات بن 
ر زمالة األمري عبد القادر اليت مل يتوصل  عامر. هو هذا الذي بذل قصارى جهده ليقف على أ

. فبناء على املعلومة اليت 1843لعثور عليها، وبلغ عنها أسياده يف شهر ماي اجليش الفرنسي اىل ا
يد  احلاج 1843مايو 19بلغها اخلائن فوجئت الزمالة وأبيدت، يوم  ، يف غياب قائد املقاومة ا

ها هي صورة خائن تزين املقرات الرمسية للجزائر 2000عبد القادر بن حمي الدين، ويف عام 
ا  ، وفق ما يؤكد بلخوجة ومصطفى األشرف أن ترويج الصورة [41]عالمة الزمن الرديئةالسيدة، ا

تج عن غياب الرقابة واملسؤولية التارخيية، إن  املزيفة لألمري عبد القادر يف املؤسسات الرمسية أمر 
ريخ األمري عبد القادر هو يف حقيقته نسيان له يف صور  ة خائن  استذكار املؤسسات الرمسية للدولة 

كان حليفا للمستعمر الفرنسي هو فرحات بن عامر، ألن الغرض من تزييف صورة األمري هو تغيري 
.التاريخ الوطين الرمسي واستبداله بتاريخ مزيف

يكشف التاريخ االستعماري الفرنسي يف اجلزائر عن اجلرائم اليت ارتكبها بغري وجه حق وبدون 
أن توافق على مراجعة كتابة التاريخ مسؤولية أخالقية وإنسانية، و"س يأيت يوم يتحتم فيه على أورو

ريخ قذر -االستعماري وقراءته، سوف ال يكونون "جنود فرنسا األجماد"، ولكن هذا التاريخ هو 

هو مكتظ مبجرمي احلرب منذ بيجو ومنتانياك اىل بيجار وماسو مرورا بقائدهم "ديغول" الذي أمر 
، ليس كل ما يصل إلينا من التاريخ صحيح، [42]1945ماي 8ي يوم جزائر 45000بتقتيل 

ئق والسندات واملخطوطات الثورية الزالت يف األرشيف الفرنسي ومل تسلم إىل  ألن الكثري من الو
املستعمرة زورت وحرفت التاريخ الرمسي لتتسرت عن جرائمها أمام الرأي غاية اآلن. كما أن أورو

.العاملي
ألمر خطري أن يتداعى الكثري من املثقفني إىل اإلستهزاء بتاريخ الثورة وتقزمي اجلهود الثورية اليت إنه 

عقوهلم الضيقة اكتسبوا  بذلت يف سبيل حترير وإستقالل اجلزائر، "البعض منا مبا فيه املثقفون، ضحا
يد  األخطر أيضا اظهار و عادة مستهجنة تتمثل يف تقليص ما هو كبري وإنكار ماضي اجلزائر ا

إن [43]احتقار والمباالة برجال الوطن املشاهري عندئذ ملاذا نتساءل كثريا عما يصيبنا اليوم" 
نسيان الذاكرة الوطنية ليس أمرا طبيعيا وإمنا هو نتيجة األفكار واألراء اهلدامة اليت تسعى إىل حمو 

ا التارخيي تمع وإفراغها من مضمو .ذاكرة ا
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لنسبة للجيل اجلديد من الشباب يقتضي عدم اإلكتفاء مبا  ألمري عبد القادر  إن التعريف 
ألمري  يكتب حوله  أو مبا نسمعه يف احملاضرات، ألن هذا األمر وإن كان مهما إال أنه ال يُعرف 

تمع، وما يقرتحه بلخوجة هو إخراج فيلم  حول عبد القادر على نطاق واسع يصل إىل غالبية ا
األمري عبد القادر من خالل قوله "أتوجه بصفة خاصة اىل السينما الوطنية ألعرب عن قلقي أمام 
مؤامرة السكوت املفروض على مؤسس الدولة اجلزائرية احلديثة أعين به األمري عبد القادر بن حمي 

ن الكتاب ليس يف  لتكرار، أقول أنه جيب االعرتاف  يع. فهو يبقى متناول اجلمالدين  خماطرة 
وقفا على املثقفني مثل ما هو، من جهة أخرى، كتاب التاريخ خاصية للباحثيني وأقلية يدفعها 
االهتمام مبعرفة املاضي ورجاله، وخاصة اهلروب من األفكار املسبقة اليت تروجها ثقافة الكلمة 

، إن توثيق التاريخ أمر مهم 4][4"قلنا" "قالوا" املشؤومة""قالوا"، "قالوا يل"وتسميم العقول "نظرية
وهو ال يقتصر فقط على املؤرخني واملثقفني، بل حيتاج إىل تظافر جهود متعددة  وإخراج فيلم حول 
شخصية األمري يعد سريا يف اجتاه احلفاظ على الذاكرة الوطنية من النسيان، نظرا لألثر الذي ميكن 

راثهم احلضاري."لقد عرض الفرنسيون على الشاشة أن يرتكه يف أذهان شبابنا يف عالقتهم بتارخيهم وت
برت. وشرف املصريون ذاكرة صالح الدين  لية" اخلاصة بنابيلون بو ألف مرة ومرة "امللحمة االمرب
جناز سينماتوغرايف رائع. نفس الشيء قام به الليبيون الذين كرسوا اجنازا فخما للمعركة  األيويب 

، وانطالقا من هذا وجب على املسؤولني يف [45]يم عمر املختارالبطولية ولتضحية املقاوم العظ
أن يسعوا يف إخراج فيلم سينمائي حول شخصية األمري عبد القادر حىت تعم الفائدة التارخيية  بالد
تمع، "ومبا أن الشغل الشاغل هو  للجميع وحىت تصل شخصيته وحياته ونضاله إىل أغلب فئات ا

ن شبابنا، جيب إذن التفكري يف اجياد وسائل أخرى للتعميم، والسينما مؤهل التأثري يف أكرب عدد م
متاما لسد فراغ مرعب. ويبدو أن مشروع فيلم الذي اقرتحه ابن عمر خبيت نفسه الجنازه مل ينجح. 

العائق؟ أهو مادي أم –إذن–إهلي أين يكمن –سنوات ولكناحلديث عنه جيري منذ عشر 
[46]سياسي؟

ريخ ظل منسي من يدعو ب ملسؤولية امللقاة على عاتقنا اجتاه  لخوجة إىل ضرورة اإلحساس 
ألمري على  شخصية األمري عبد القادر، وإنتاج فيلم سينمائي من شأنه أن يساهم يف التعريف 
نطاق واسع، وال يقتصر أمر تغييب الشخصيات الثورية والوطنية على األمري وفقط، بل "ليس األمري 
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لقادر وحده الذي دفع ضريبة الصمت. مؤامرة الصمت مست صراحة كل املاضي الذي كان عبد ا
ئقي عن اللة فاطمة نسومر، وال عن  حتت اهليمنة الفرنسية. مل ينجز أبدا فيلم طويل وال فيلم و

صر بن شهرة، وال عن الشيخ احلداد، وال عن األمري خالد  الزعاطشة  وال عن بين شقران  وال عن 
ت اليت حتمل نفس وال عن احلركة الوطنية اجلزائرية، وال عن جرائم االستعمار اليت حتاول االمرباطور

، إن [47]االسم أن متحوها هي األخرى ملنع األجيال القادمة من أن تثور بضمريها ضد ماض خمجل
ن تفعل هذا اجلانب ريخ الثورة يكاد يكون مغيبا ومنسيا يف السينما اجلزائرية. اليت ينبغي عليها أ

يد رخينا الثوري ا .املنسي من 
عمار بلخوجة إىل االستفادة من التاريخ يف الواقع احلاضر وحماولة توظيفه مبا خيدم يدعو

تمع اجلزائري، "واجلميل يف كتاب عمار بلخوجة هو  تطلعات املفكرين واملثقفني املهتمني بشؤون ا
ت اجلزائرية عن األمري. مليء أنه مؤسس على نظرة برغماتية درا ما جندها يف الكتا كبرية 

ملعلومات والتفاصيل واملقرتحات املمكنة التحقيق ،من أجل استعادة ذاكرة الفاعلني يف التاريخ
ملعىن احلقيقي هو تشريح املاضي التارخيي من خالل البحث يف األحداث [48] ، إن عمل املؤرخ 

أن تقدم لإلنسان ما ينفعه يف حاضره من أجل القدرة على الوجود واالستمرار والوقائع اليت ميكنها
ريخ له ال ميكن أن يستمر يف احلاضر وال أن يتقدم يف أشواط  تمع الذي ال  يف التاريخ، ألن ا

.الزمن والتاريخ
خامتة

رخيه الوطين ا يد يعد من صميم إن التفاتة عمار بلخوجة إىل شخصية األمري عبد القادر و
لتاريخ، واستذكاٌر للجوانب املنسية منه، وما مييز مؤلفه الذي جاء بعنوان "األمري عبد  االهتمام 
القادر ال سلطان وال إمام" عن غريه من املؤلفات اليت كتبت عن األمري عبد القادر هو طريقته 

املؤلف ركز إهتمامه على املتميزة يف عرض األحداث وربطه بينها بتحليالت متميزة، كما أن
رخيه الثوري ضد اإلستعمار  شخصية األمري األخالقية واإلنسانية اليت اعتربها مدخال مهما يف فهم 
الفرنسي، "كان لألمري عبد القادر اإلميان والعلم الضروريني ليعلن نفسه إماما ومل يفعل. وكان لديه 

، ومل ي فعل. كما أنه مل يكن، من جهة أخرى ال اقطاعيا وال القوة والقدرة والنفوذ ليعلن نفسه سلطا
تشييد دولة حديثة قائمة على العلم والقيم وعنفها علىمتعصبا. لقد انكب يف صخب احلرب 



48

تمع متضامن مع  على العامل. ذلك هو للحرب ومتفتححمب نفسه غرياإلنسانية وهو قائد مستنري 
ريخ األمري عبد ، إن اهلدف الذ[49]جمتمعه الطموح"مشروع ي ابتغاه عمار بلخوجة هو ختليص 

القادر من التزييف والتزوير ومن الصمت املطبق اجتاه شخصيته الثائرة من خالل ربط احلاضر 
ملاضي ونقل التاريخ بكل أمانة وموضوعية، وقد كانت مؤسسة األمري عبد القادر منذ التأسيس هلا 

الثوري لألمري عبد القادر من خالل تعريف اجليل الّالحق تعمل على إحياء التاريخ 1991يف عام 
جلوانب املنسية من حياته واالهتمام برتاثه الفكري والثقايف واإلجتماعي والسياسي، ولكن هذه 
ا ما مل يتحمل السياسيون واملؤرخون واملثقفون املسؤولية  املؤسسة ال ميكن أن حتقق أهدافها وغا

رخيهم الوطينامللقاة على عاتقهم اجت .اه 
دراسة:هوامش ال-

نذكر يف ما يلي سرية لعمار بلخوجة ومؤلفاته على حسب التسلسل الزمين هلا يف النشر (املصدر على حسب ما يرويه عمار - [1]
بلخوجة يف سريته الذاتية).   
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قصر منشورات ألفا،بيب شنيين، تقدمي: واسيين األعرج عمار بلخوجة، "األمري عبد القادر، ال سلطان وال إمام"، ترمجة: ح- [2]
. 10، ص2008، 1املعارض  الصنوبر البحري، اجلزائر، ط

. 11املصدر نفسه، ص- [3]
املؤرخ الشهري واملختص يف العلوم اإلسالمية عبد يف ما خيص حياة األمري عبد القادر كما يرويها الباحث عمار بلخوجة عن- [4]

لقطينة ((احلميد بن أشنهو، والذي نوجزه كالتايل  سنة دائرة معسكر) (األمري عبد القادر بن حمي الدين بن املختار احلسين ولد 
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سنة، حينئذ كان يقود مع 22، كان سنه يبلغ عند احتالل اجلزائر من طرف اجليوش الفرنسية )ديةامليال1808(اهلجرية1223
لشعب إىل مبايعته أمريا يوم  والده، يف منطقة وهران  رجاله لدعم املعركة ضد الغازي، وقد أبدى شجاعة وتفان وإخالصا، أدت 

وجهز اجليش فنظم السلطة، وأسس اإلدارة عسكر قرب مدينة مبوادي فروحة(novembre1832 124827رجب 30
وقام ضد العدو حبرب ال هوادة فيها  أحرز خالهلا على العديد من االنتصارات وأذاقه مرارة اهلزمية. واصل املعركة بكل شدة وقوة إىل 

(1264غاية سنة  ملدة )1847 األبد، مثال تقتدي سنة تقريبا، سجل خالهلا صفحات جميدة ستبقى إىل15بعد أن خاض حر
ة األسر، وعاىن حيث )سور(نفي إىل دمشق من سؤ نية العدو الذي نكث عهده به أجيالنا القادمة. وبعد أن قاسى من معا

هرة سجلها التاريخ. ومن هذه األعمال، محاية األقليات املسيحية من هجوم دبره االستعماريون. تويف األمري يف شهر  أجنز أعماال 
جوليت 5(1386ربيع األول سنة 16تغمده هللا برمحته. ونقلت رفاته إىل مقربة العالية يوم )1883ماي (1300رجب سنة 

.33، ص32جة، "األمري عبد القادر ال سلطان وال إمام"، صعمار بلخو -أنظر: .)1966
.71املصدر نفسه، ص- [5]
.73املصدر نفسه، ص- [6]
.81املصدر نفسه، ص–[7]
.95املصدر نفسه، ص–[8]
.97املصدر نفسه، ص–[9]

.11املصدر نفسه، ص–[10]
.19املصدر نفسه، ص–[11]
.20املصدر نفسه، ص–[12]
.21املصدر نفسه، ص–[13]
.22املصدر نفسه، ص–[14]
.25املصدر نفسه، ص–[15]
.25املصدر نفسه، ص–[16]
.25املصدر نفسه، ص –[17]
.26املصدر نفسه، ص–[18]
.26املصدر نفسه، ص–[19]

ألن ذلك نذكر هنا على سبيل املثال ما قاله فريديريك اجنليز من فرحته عند إلقاء القبض على األمري عبد القادر اجلزائري،- [20]
لقاء القبض على القائد العريب األمري  سيسمح يف نظره مبواصلة املهمة احلضارية لفرنسا يف هذه البالد، حيث كتب قائال "إننا فرحون 

اجلزائر عملية مهمة لتقدم احلضارة ..وعلى كل حال الربجوازي املعاصر واحلضارة والصناعة والنظام والتنوير الذي عبد القادر..إن غزو
"، دار -رابح لونيسي، "البديل احلضارييت به هو عمل جيد لدولة وجمتمع الربابرة"، ينظر:  دد دراسة مستقبلية ملواجهة الكارثة اليت 

.  30ص،1998املعرفة، 
.30عمار بلخوجة، "األمري عبد القادر ال سلطان وال إمام"، مصدر سابق، ص-[21]
.26املصدر نفسه، ص- [22]
.30املصدر نفسه، ص–[23]
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.31املصدر نفسه، ص–[24]
.32املصدر نفسه، ص-[25]
.38املصدر نفسه، ص- [26]
.61املصدر نفسه، ص- [27]
.62املصدر نفسه، ص- [28]
.62ملصدر نفسه، صا–[29]
.62املصدر نفسه، ص–[30]
.62املصدر نفسه، ص–[31]
.64املصدر نفسه، ص–[32]
.66املصدر نفسه، ص–[33]
.69املصدر نفسه، ص-[34]

.136املصدر نفسه، ص–[35]
يبني عمار بلخوجة أن مؤسسة األمري عبد القادر تعمل على تنظيم لقاءات يف املستوى الوطين أو الدويل حول حياة وعمل - [36]

تبقى حمدودة وغري كافية من حيث ملبادرات مشجعة ولكنها، مع األسف رجل دافع دفاعا مريرا عن وطنه وعن شعبه. وكانت هذه ا
ا ال تغطي إال فضاء ضيقا وال ت ا إال أ لفعل إن اغلبية شبابنا ال تسجل اليوم يف ذاكر حثني وجامعيني"  بدي اهتماما إال بنخبة "

درة، أنظر:  عمار بلخوجة، "األمري عبد القادر ال سلطان وال إمام"، - بعض العموميات املبهمة عن الرجل ذي الفضائل وعبقرية 
.74، ص73صمصدر سابق،

.74املصدر نفسه، ص- [37]
.74املصدر نفسه، ص–[38]
.73املصدر نفسه، ص–[39]
.73املصدر نفسه، ص–[40]
.94املصدر نفسه، ص–[41]
.82املصدر نفسه، ص–[42]
.83املصدر نفسه، ص–[43]
.106املصدر نفسه، ص- [44]
.106املصدر نفسه، ص–[45]
.108املصدر نفسه، ص- [46]
. 108املصدر نفسه، ص–[47]
.12املصدر نفسه، ص–[48]
.136املصدر نفسه، ص–[49]
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تاريخ االستعمار الفرنسي باجلزائر وجرائمه 
من خالل كتابات االستاذ عمار بلخوجة

منوذجاأ،حمارق الظهرة، واالستعمار: اجلرائم غري املعاقب عليها
تيارتجامعةبليل حممد ،الدكتور 

مقدمة 
، الذين اجلزائرينيول للصحفيني الصحف عمار بلخوجة من الرعيل األيعترب الكاتب 

م اهلادفة إىل كشف أسال يب اهتموا بتاريخ اجلزائر خالل الفرتة االستعمارية من خالل مقاال
العتماد  على خمتلف املصادر اليت عايشت تلك األحداث االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، 

دة اجلماعية وصوال إىل األليمة اليت تعرض فيا اجلزائريون ألنواع خمتلفة من الزجر والعنف واإل
ت  التضييق على العملني السياسي والنقايب للحركات الوطنية واملنخرطني يف صفوف النقا

من كشف عمار بلخوجة من خالل هذه املقاالت التارخيية املنشورة يف العديد ،  الفرنسية نفسها
عتباره صحفيا الوطنية خالل فرتة االستقالل و كذا جوالته العديدة ألماكن اجلرمياجلرائد ة 

حمققا ومكتشفا ملسرح اجلرمية .
ذلك ما سوف حناول أن نتعرض له من خالل قراءة نقدية لبعض مؤلفاته، واليت اخرت

ستعماري الفرنسي يف اجلزائر منها مرجعني هامني تناوال مسار اجلرمية االستعمارية عرب التاريخ اال
:ومها
شرق والية مستغامن حمارق الظهرة مبنطقة النقمارية- 
جرائم غري معاقب عليها االستعمار،- 

ا على اجلزائريني، مثل ما سردها وحللها  ولعالج إشكالية اجلرمية االستعمارية وانعكاسا
على ما قدمه من معلومات أساسية بلخوجة، فقدالكاتب الصحفي عمار  ملقاالته،اعتمد

رخيية من خالل رخيية وحاولنا القيام مبقاربة  ته من مادة  ئق مقارنة ما ورد يف كتا بو
أخرى تدعم ما ذهب إليه عمار بلخوجة يف مقاالته العديدة.ودراسات
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طبيعة االستعمار الفرنسي يف اجلزائر –1
دخل إىل اجلزائر لتحطيم حضارة شعب قائمة ،رغم اجلزائر،إن االستعمار الفرنسي يف 

م جاءوا العسكرينيه تكريني الفرنسيني أمثال بوجو وقاداملنظرين العسادعاءات الذين ادعوا أ
كان 1الوقائع امليدانية أظهرت أن اجليش اإلفريقيأن لكذللجزائر لنشر احلضارة املسيحية.

جلزائر و ذو طاب متيز بصفات غري إنسانية ،متثلت  يف مطاردة السكان ع انتقامي منذ تواجده 
لذلك دخلت كتائب هذا اجليش يف صراع دموي ضد كل كائن متحرك فوق ، اجلزائريةوالقبائل 

بسبب ذلك أضحوا جتربة و أراضيهم اجلزائريني دافعوا عن أعراضهم و رغم أن، األرض اجلزائرية
رتكاب جمازر رهيبة يف حق اجلزائريني منذ أن وطأت أقدامه أرض  أمام هذا اجليش الذي قام 

امل فرنسا السلوك العدواين أنيفسر ملنا هذا.ل2ة الطاهر اجلزائر  للداي حسني حترتم تعهدا
حل ك بقيامها مباشرة بعد ذلالدينية والثقافية للجزائريني و فاظ على اخلصوصياتبعدم التزامها 

ها كنائس أو ثكنات جليشإىل  بتحويل املساجد ،العاصمة واملدن الساحليةىالسيطرة عل
االسيطرة على أمو  صدار سلسة من التشريعات اليت تبيح هلا التصرف  .                           3الك الوقف 

كلها،رر احتالل اجلزائر  ن قالبداية،ائمه يف اجلزائر منذ جر اتضحت معامل الالستعمار و 
، ليطبق سياسة األرض 1841إىل سدة احلكومة العامة سنة Bugeaudجميء بوجو عخاصة م
لنا طبيعة دراساته، موضحابلخوجة يف عمار ذلك ما تناوله الكاتب الصحفي "احملروقة،

تباع سياسة كمله؛ بدءاشعب استخدم مجيع الوسائل لقهر الذياهلمجية هلذا العسكري 
دالبطش و  جيشهلكتائبكل القبائل غري اخلاضعة ة ضد مقاومة األمري عبد القادر و اإل
.4اإلفريقي

الكتشاف أماكن اجلرمية االستعمارية ،فإنه قام مبجهودات كبرية، مبا أن بلخوجة صحفي ميداين
اجليش الفرنسي جرائمه من خالل دراسات الفرنسيني اليت كتبت يف املناطق اليت ارتكب فيها 

، أمثال "سانت أرنو " وكذا "بليسييه "حيث قامت جريدة املونيتار الفرنسية بتتبع عن ذلك
ه مربزة دوره يف القضاء على القبائل املتمردة وكتاب ومؤرخون آخرون أشادوا بدور هذا أخبار 

جلزائر أمثال "أميل فليكس غوتتيه "وجوليان"  اجليش يف فرض االنضباط واالستقرار 
و"مايسبريو" وغريهم، وآخرون حللوا طبيعة اجلرمية املنظمة املرتكبة يف حق اجلزائريني ورصد 
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ئق املنشورة من قبل قادة هذا اجليش، أمثال راوول خطوات اجليش ا الفريقي من خالل الو
لة اإلفريقية وريتشارد يف دراسة له عن منطقة الظهرة  .5بوسكي يف ا

دة  وتطرقت دراسات جلزائريني معاصرين ملأساة بعض القبائل اجلزائرية اليت تعرضت للحرق واإل
األشرف يف دراسة له عن طبيعة االستعمار حول خالل القرن التاسع عشر، أمثال مصطفى 

تمع واألمة يف اجلزائر ئقية املعاصرة ألحد السنمائيني من مستغامن 6ا .وكذا بعض االفالم الو
السيد " عبد الرمحان مصطفى" الذي أعاد بناء أألحداث التارخيية حملرقة غار الفراشيح حيث 

ملعامل اجلغرافية هلذه احملرقة، كان مبساعدة هذا ذكر الكاتب الصحفي عمار بلخوجة أن اكتشف ا
.7السينمائي

من اإلحاطة جبرائم 8ومن هذا املنطلق،فإن "عمار بلخوجة " ، استطاع يف نظر
ئق ومقاربتها ببعض الدراسات اليت  ها من خالل اعتماده على و االستعمار ومعرفة خبا

.9عمارية يف العديد من دراساته امليدانية تطرقت هلذا املوضوع وتتبعه مظاهر اجلرمية االست
وميكننا أن نستخلص أيضا من خالل كتابه حول االستعمار، جرائم غري معاقب عليها، 
طبيعة االستعمار الفرنسي القاسية وغري االخالقية يف تسيري الشعوب احملتلة وعدم احرتام 
لقوة وعدم قبول أية معارضة يف  ا احلضارية والثقافية ،معتمدا على أسلوب االخضاع  خصوصيا

للجزائر، مبعىن أن االستعمار الفرنسي جاء إىل اجلزائر حملو الشخصية الوطنية منذ وجه احتالله 
جلزائر مرتكبا جرائم ال ميكن ختيل بشاعتها حبرق  الوهلة األوىل للتواجد العسكري الفرنسي 
لنقمارية ح  لبليدة بقبيلة العوفية ّمث قبيلة أوالد ر لشلف كالصباحيية وقبلها  قبائل اكملها 

شرق مستغامن مث واصل االستعمار الفرنسي جرائمه اليت فضحت وجهه القبيح خالل القرن 
العشرين، رغم انتهاء املقاومات املسلحة، حيث واجه الشعب اجلزائري املسامل واملعرب عن رفضه 
لالستعمار بواسطة العرائض واالحتجاجات السلمية، فكانت جرائم فرنسا ماثلة للعيان يف مايو 

سياسية من خالل البطش 1945 ،قبلها وبعدها يف جرائم عديدة ضد اجلزائريني أحزا
مبناضليها وقتلهم وسجنهم دون حماكمات، وهذه اجلرائم اليت تطرق بلخوجة لعينات منها ،نقال 
ئق أرشيفية ومقاالت جلرائد استعمارية وجرائد األحزاب  عن مصادر فرنسية من خالل و

.10وطنية
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ت الصحفي الكاتب عمار بلخوجةأهم خصائص ا-2 جلرائم االستعمارية من خالل كتا
تناول الكاتب الصحفي "بلخوجة" اجلرمية االستعمارية يف اجلزائر، حملال أساليبها واصفا 
ستنطاق بعضها وقراءة ما ورد  طبيعتها االجرامية من خالل العديد من الدراسات، حيث قمنا 

رخيية، استطاع  من خالهلا الباحث من إيصال املادة العلمية إلينا، حيث اخرتفيها من مادة 
مناذج من دراساته كآاليت:

الظهرة:ارقحتليل ما ورد يف كتابه حم–أ 
Les enfumades Du dahra ,les 1000martyrs des ouled Ryah (19Juin 1845

Pélissier deالكاتب عمار بلخوجة كثريا على حوليات بليسييه دي رينوداعتمد

udRayna ح من وجهة نظر العسكريني يف جملده الثالث اخلاص مبا وقع يف مغارة أوالد ر
.واعتمد أيضا على ما ورد يف الدراسة اهلامة املوثقة واملعتمدة على أرشيف وزارة 11الفرنسيني 

لة األفريقية لسنة  لد 1907احلربية الفرنسية لروول بوسكي  نا أن قمنا ، وسبق ل51، ا
بدراسة حول نفس املوضوع عن حمرقة غار الفراشيح ،نقال عن املصادر الفرنسية، خاصة أرشيف 

.حيث ذكرت هذه 12وزارة احلربية بفانسان وكذا اجلرائد الفرنسية املعاصرة هلذه أإلحداث
بيجو وقادته العسكريني الذين برروا جرائمهم املصادر الطبيعة الوحشية واالنتقامية للماريشال

بطبيعة احلرب اليت ال ختضع للقوانني اإلنسانية من وجهة نظرهم يف الدفاع عن أنفسهم أمام 
.Soult"13املناقشات الربملانية وحتقيقات وزير احلرب الفرنسي "سولت 

ا ضباط اجليش وحاول الباحث "بلخوجة" مقارنة بني هذه احملرقة وحمارق أخرى، أرتكبه
لصبيحية يف أوت  اليت 1844الفرنسي املتواجدين حتت إمرة بيجو، خاصة مبنطقة الشلف 

Saintوأخرى ارتكبها النقيب سانت أرنو Cavaignacارتكبها الضابط كافينياك 
Arnaud أوت 08جزائري مبنطقة عني مران " رابيلييه سابقا بتاريخ 500حبرق أكثر من

بيجو وقادته العسكريني من هذه احملارق إجبار األمري على االستسالم .وكان هدف 1845
وإخضاع القبائل املتمردة بقوة السيف والبطش وأسلوب األرض احملروقة.

لقضاء على كل حركة مترد مهما كان  فعال ضباطه وأمرهم  وهلذه الغاية تباهى بيجو 
قتداء كافينياك بسحق هؤالء املتمرد ين حبرقهم كالثعالب واعترب بليسييه يف رده شكلها وطالبهم 
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أغلى مثنا يف أعيين من جلد هؤالء البؤساء أو املتمردين  ن جلد طبل جلنود زرة  على هذه ا
:14من خالل النص أأليت بلغته االصلية 

« La Peau d’un de nos Tambours avait plus de prix à mes Yeux que la Peau de
tous ces Misérables»

غريهم سيه قام بتبين اسرتاتيجية بيجو وصاحبه كافينياك و فإن بليس، وحسب الكاتب بلخوجة
ن مبا حدث للجزائريني ويف نفس الوقت يصعد بلخوجة مع الزمن ليقار ، إلخضاع القبائل اجلزائرية

شراف بليسييه نفسه، مركزا على مي1945سطيف يف مايو يف قاملة وخراطة و  ،دان اجلرمية 
زرة أو اهلليكوست على الطبيعة ومنع قبيلة أو  ح من اخلروج من عليها من أجل إمتام ا الد ر

ديدهم بربع ساعة األ ، مبعىن أنه أوقف كل عملية تفاوض رغم تدخل قياد املنطقة، خرياملغارة و
، جزائري1000استشهاد أكثر من على ذلك، و كانت النتيجة حرق و لكن بليسييه أصر

، حاول من خالهلا بليسسه تقدمي درس قاس لكل القبائل املتمردة، لتايل كانت مأساة حقيقيةو 
ا نقال من املصادر السابقة الذكرث تعرض بلخوجة إىل ذكر تفاصلها و حي .15تداعيا

وقارن بلخوجة هذه اجلرائم مبا وقع للمثقفني الفرنسيني املؤيدين للثورة أمثال موريس 
كذا طريقة charbonnierرض للتعذيب من قبل الظابط "شاربونييه " وأودان الذي تع

.Paul Ausseress16اغتيل العريب بن مهيدي من قبل قائد املظليني "بول أوساريس " 
ت متماثلة يف طريقة اجلرمية ،ولكنها ختتلف من حيث البشاعة واحلجم، إذ  ا مقار إ

بداية كشف ح يف نظر الوجه احلقيقي لفرنسا االستعمارية، بينما ما وقع تعترب حمرقة أوالد ر
خالل القرن العشرين وخاصة خالل الثورة التحريرية ،جاءت نتيجة طبيعية لألسلوب 
ح مل تعهد ذلك، بل تفاجأت حبجم هذه  االستعماري الذي عرفه اجلزائريون،بينما قبيلة أوالد ر

هلا، بينما ما وقع من جرائم احملرقة ومل تتخذ االحتياط الالزم، وكانت تعترب جل وئها إىل املغارة أما
لتايل  فتاريخ اجلرائم عند االستعمار قد ذكرها بلخوجة فيما بعد كانت معروفة للجزائريني، و

م ألفوه وتيقنوا منه، ذلك ما جاء من  الفرنسي أضحى معروفا لدى اجلزائريني أكثر من غريهم أل
م،للحذر من املناورات الفرنسية 1945ازر ماي مواقف لألحزاب الوطنية خالل جم بدعو

للقضاء على اجلزائريني ونشاطهم السياسي . ونعتقد أيضا أن هذه اجلرائم سلسلة متصلة ببعضها 
رخيه امللوث  البعض، لذلك ركز عمار بلخوجة على الطابع اإلجرامي للجيش الفرنسي عرب 
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دة اجلماعية  عتربه منهجا واقعيا يف ربط أألحداث فيما بينها، رغم ، ما ن17لدماء واحلرق واإل
تباعد الزمن بني حمرقة غار الفراشيح وجرائم فرنسا خالل الثورة التحريرية .

دراسة بلخوجة أنه أرفقها، مبالحق لقصيدة شعرية شعبية "الشعر امللحون  وأهم مزا
ح ونتائج "لصاحبها الشيخ خالد موهويب،تطرق فيها حملرقة الظهرة ومعا ة سكان قبيلة أوالد ر

زرة على احلالة النفسية للجزائريني  وأوضاعهم االقتصادية  االجتماعية .18هذه ا
نستخلص يف أخر حتليلنا لكتابه اخلاص مبحارق الظهرة، أن الكاتب الصحفي عمار 

رخيية عن جمازر االستعمار الفرنسي يف  ت  اجلزائر، مبدبلخوجة، اجتهد كثريا يف وضع مقار
را نفسية عميقة على كل جزائري، قد اطلع على وحشية اجليش  صدمته منها؛ واليت خلفت أ
ت أخرى جلرائم فرنسية، قد وقت يف نفس العصر مع اختالف  االفريقي، وقدم لنا مقار

لعاصمة املتنقلة لألمري عبد القادر وجرائم أخرى أتت ال حقا الفاعلني، مثل ما وقع يف طاقني 
خالل القرن العشرين وأثناء الثورة التحريرية.

رخيه االستعماري للجزائر وأن  ومما الشك فيه أن جرائم االستعمار هي نفسها، عرب 
قشها الربملان الفرنسي ووردت يف نشرة  أول حمرقة وصلت اخبارها للصحافة الفرنسية واألوربية و

ونقلت تفاصلها جريدة 1845يف سنة Débats parlementaireاملناقشات الربملانية 
املونيتور الفرنسية وجرائم أخرى وقعت قبلها وبعدها مل حتظ بنفس االنتشار، بسبب تكتم اجليش 

حلرية و الدميوقراطية! االستعماري من نشر أخبارها خوفا من العار، ألن فرنسا كانت تتشدق 
معاقب عليهاجرائم غري اجلزائر حتليل كتاب: االستعمار يف –ب 

Colonialisme ,les Crimes Impunis , Histoire, ed , Alpha , Alger 3013 ,218
pages

إن هذا املرجع اهلام الذي ألفه الكاتب الصحفي عمار بلخوجة، عبارة عن مقاالت  
اهد، معتمدا على نقل حيثيات اجلرمية االستعمارية من  كتبها بعدة جرائد وطنية خاصة 

ئق األرشيفية املتواجدة مبصلحة األرشيف بوالية وهران وسجالت مصادرها، أألصلية كالو
ت الدميقراطية  لس العام بوهران ومقاالت ملناضلني حزبيني حبركة االنتصار للحر مداوالت ا
وحزب االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري من خالل جرائد هذه األحزاب، أمثال اجلزائر احلرة 

ة اجلزائرية وكذا جرائد املعمرين أمثال صدى وهران.واجلمهوري
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شكالية التواجد االستعماري يف اجلزائر منذ سنة  ارتبطت أحداث هذه املقاالت 
، وركز الكاتب الصحفي على جرائم االستعمار الفرنسي خالل 1962إىل غاية سنة 1830

.19العنصرية يف اجلزائر الفرنسي و القرن العشرين وختم كتابه بدراسة نقدية لالستعمار
وميكن تصنيف مقاالته حسب حمورين كبريين مها: 

مناذج من جرائم االستعمار يف اجلزائر خالل القرن العشرين - 
االستعمار والعنصرية: وهي دراسة معمقة لتقييم نقدي لتواجد االستعمار يف اجلزائر وإفريقيا - 

عموما.
: تطرق فيه عمار بلخوجة لنماذج من جرائم االستعمار غري املعاقب للمحور أألوللنسبة-1ب

ت طبيعتها االجرامية  لعماالت الثالثة اجلزائرية: وهران واجلزائر وقسنطينة، حيث تشا عليها 
ا، الذين  ا وشيوخ بلد وامر حكامها العامني ووال ونفس فاعلها من قوات أألمن الفرنسية 

دة اجلزائريني العزل  اتبعوا نفس األسلوب  االستعماري، املتمثل يف القتل والسجن التعذيب وإ
كآاليت:

دة مجاعية جلزائريني داخل معتقلهم سنة جمزرة زيرلدة:- بع للبلدية 1942متثلت يف إ  ،
عتقال حوايل  حتجازهم، 40األوربية  جزائري، سبق لشيخ البلدية واللجنة أألمنية هلذه البلدية 

لس البلدي الذي يغلب عليه وكانت ب لدية زيرلدة منطقة اسرتاتيجية لالستيطان األوريب، واتبع ا
ا.2000العنصر أألوريب، أساليب العنصرية يف حق  مسلم جزائري يقطنو

وحسب ما ورد عند "عمار بلخوجة"، فإن شيخ بلدية زيرلدة املدعو "دونيس فوكاد 
"Denis Foucade ، بعملية صيد ومطاردة الفالحني 1942أوت 01قام بتاريخ

اجلزائريني من عملهم وتوقيف بعضهم واعتقاهلم مبكان ال توجد فيه التهوية ومل يسمح لسكان 
املنطقة من حتريرهم ،إىل غاية اختناق العديد منهم ؛ومل يكشف عن مالبسات هذه اجلرمية، إال 

حيث ّمت ، ق هلا يف صحافتهمبعد تدخل مناضلني ومنتخبني من أحزاب احلركة الوطنية والتطر 
، وتواطأت األجهزة أألمنية مع 25شخص من املوت واكتشاف 13إنقاذ  جثة هلؤالء الضحا

ا وعدم كتابة تقارير مفصلة عنها .20رئيس هذه البلدية من خالل سكو
وقد اعتمد " بلجوجة "على مصادر عديدة حول هذا املوضوع، منها :
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Egalitéيني املدعو " عبد القادر سفري"جبريدة "إقالييت"مقال ألحد املناضلني الصحف- 
حليثيات هذه اجلرمية الفظيعة يف حق اجلزائريني من خالل دعوة 1946أوت16بتاريخ بتطرقه

.21شيخ البلدية العنصري الذي استخدم  العنف والعنصرية ضد اجلزائريني
لثورة اإلفريقية بتاريخ - فرباير 26مقال آخر لسفري عبد القادر خالل فرتة االستقالل نشر 

، تناول فيه أحداث زيرلدة، من حيث األسباب والنتائج، فشهادة هذا املناضل ذات 1987
عادة بناء هذه احلادثة التارخيية بعد االستقالل بناءا على ما سبق له نشره جبرائد رخيية  قيمة 
احلركة الوطنية ،وأبرز أمهية ما كتبه يف جريدة أإلقالييت اليت حتولت فيما بعد إىل جريدة "روبوبليك 
ن"، وأن بلخوجة أعاد نشر مقاله الذي ينتقده بسبب أنه نقل معلومات عنه من هذه  أجلر

تواضع الصحفي بلخوجة ومهارته العلمية           اجلريدة دون ذكر إمسه، وهي يف نظر
.22واملنهجية يف نقل املعلومة املوثقة من مصادرها األصلية

ببالد القبائل بضواحي "سور الغزالن"وكانت هذه الناحية Descmya)(جرمية ديشميا- 
عبارة عن دوار بثالثة عروش، حسب شهادة شهود قابلهم عمار بلخوجة بعد االستقالل بتاريخ 

الكيلومرتات من تيارت حنو ديشميا ، حيث قام هذا الصحفي بقطع مئات 2003- 08-09
ت 1948ملعرفة احداثها اليت ذهب ضحيتها ستة جزائريني بتاريخ أفريل  خالل محلة االنتخا

للجمعية الوطنية اجلزائرية وهم من عرش بن خوجة ،حيث قام حاكم البلدية املختلطة أومال 
لضغط على السكان لاللتحاق مبكاتب االقرت  اع لصاحل ممثل اإلدارة ، (سور الغزالن حاليا)

جيالن  Marcel Edmondوبسبب عملية التزوير اليت انتهجها احلاكم العام "مارسيل إدموند 

Naegelen" االشتباك مع اسة االستعمارية برفض املشاركة و سكان املنطقة ضد السيانتفضقد
سقوط ضحامما نتج عنه ضدهم الذخرية احلية ،خدمتتساحيث ، الفرنسيةأألمنقوات 

جزائريني، واعتقال آخرين وفرض غرامات عليهم ومنعهم من حقوقهم السياسية واملدنية،واعتمد 
ئق ومقاالت اجلرائد املعاصرة للحدث  ، منها اجلمهورية 23االستاذ بلخوجة على جمموعة من الو

من خالل أفعاله، ، واعترب عمار بلخوجة احلاكم العام نيجالن1949و1948اجلزائرية لسنيت 
م الوطنية  و أرفق مقاله مبجموعة من املالحق اهلامة نقلها .24أنه كان عدوا للجزائريني وأحزا
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ن،تناولت حقيقة هذه اجلرمية يف حق جزائريني عربوا بطريقة سلمية  عن جريدة روبوبليك أجلر
ت . عن رفضهم لسياسة تزوير االنتخا

ل- ب  تعرض سكان هذا :1949قبائل الكربى يف أكتوبرأحداث دوار سيد علي بو
لبحث على أحد اهلاربني من العدالة الدوار لعملية قمع واسعة ، بسبب قيام الدرك الفرنسي 

ألغراض واألشخاص وحرق مشايت  لعبث  الفرنسية، حيث قامت الفرقة األمنية الفرنسية 
ة املنطقة ونظرا لعدم متكن الدرك اجلزائريني وماشيتهم، حيث اضطر العديد منهم إىل مغادر 

الفرنسي من قبض اجلاين اهلارب، استخدموا أساليب انتقامية ضد السكان العزل واستغالل 
.ورغم احتجاجات أحزاب احلركة الوطنية وعرض القضية على مستوى الربملان  املواطنني ماد

لس العام للجزائر، فإن اجلر  جلمعية اجلزائرية و مية املرتكبة يف حق اجلزائريني، ظلت الفرنسي  و
بدون عقاب حسب حتليالت الصحفي عمار بلخوجة الذي اعتمد على عدة مصادرة يف نقله 
ب، وتطرق إىل جتاهل احلكومة العامة هلذه األحداث من خالل  ألحداث منطقة سيد عل بو

لغالة املستوط ومعنو جيالن للغرب اجلزائري مقدما دعما ماد رة  .25نني ز
:تطرق الباحث يف هذا املقال إىل نشاط احلركة دراسة عن قمع احلركة العمالية بوهران-

النقابية بوهران والقمع االستعماري املسلط على املناضلني اجلزائريني خالل احتفال العمال 
املدعومة من قبل احلزب الشيوعي CGTاجلزائريني، املنضويني حتت الكونفدرالية العامة للشغل 

ت الدميقراطية معها بوجود عمال منخرطني  اجلزائري وتعاطف مناضلي حركة االنتصار للحر
.195226ينتمون إليها، بتارخيااألول مايو 

وقد اعتمد الباحث يف نقله هلذه األحداث وإعادة تركيبها على جرائد معاصرة 
وكذا جرائد التيار République Algérienneئرية للحدث، متثلت يف جريد اجلمهورية اجلزا

لومونداحمللية وجرائد املرتبول اليسارية أمثال Oran Républicainاليساري "أورون روبوبليكان"
Le MondeوليباريتLiberté وغريها، حيث متثلت وقائع هذه االحداث بقيام وايل عمالة وهران

لدواعي أمنية، 1952ل ذكرى احتفال العمال لسنة مبنع أنشطة العمال واألحزاب الوطنية خال
ولكن احلقيقة تتمثل يف ختوف مسؤويل العمالة من احتجاجات العمال ومطالبهم السياسية 

واالجتماعية ورفع الغنب عن اجلزائريني .
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لس العام بوهران، ينتمون  وجاء هذا املنع على خلفية نشاط أعضاء جزائريني يف مداوالت ا
م من حقوقهم السياسية؛ مما أغضب وايل لألحز  اب الوطنية، تطرقوا إىل مشاكل اجلزائريني وحرما

صدار هذا القانون التعسفي، الذي مينع العمال اجلزائريني واألوربيني  هذه العمالة ليقوم 
م اليومية  .27املتعاطفني مع اجلزائريني من رفع مطالبهم والتعبري السلمي عن انشغاال

لطرد والسجن، وهي أساليب خمالفة للعمل وهدد وا يل العمالة العمال احملتجني األحياء العربية 
الدميقراطي ووقعت األحداث يف هذا اليوم بني قوات األمن الفرنسية والعمال اجلزائريني وممثليهم، 

عتب ت،  لس العام وعملية تزوير االنتخا ت ا ار وارتبطت هذه االحتجاجات مبناسبة انتخا
السكان. واعتمد أيضا االستاذ عمار  لس مبثابة برملان حملي يناقش مجيع قضا أن هذا ا
لس العام لعمالة وهران وجريدة  بلخوجة يف حتليله هذه أألحداث على ما ورد يف مداوالت ا

.Echo d’Oran28إيكو دورون اليمينية 
حداث ندرومة الدموية يف - 1953أكتوبر15مقال أخر خاص 

ت الدميقراطية وقوات األمن الفرنسية  اندلعت مواجهات بني مناضلني من حركة االنتصار للحر
عتقال أحد املناضلني الذي كان يقوم بتوزيع جريدة احلزب، فتم  بسبب قيام هذه األخرية 

طالق سراحه، بتاريخ  وإصابة 1953اكتوبر 15إطالق النار على احملتجني املطالبني 
بعضهم.

لس العام لشهر  اعتمد الكاتب الصحفي عمار بلخوجة على ما ورد يف مداوالت ا
اجلزائريني وكذا جرائد 1953أكتوبر  ، اليت رافع فيها ممثلي حركة االنتصار عن هؤالء الضحا

29"إيكو دورون "و"أورون روبوبليكان "

ئق أرشيفية خاصة مبراسالت من ويف دراسة لنا حول هذه أألحداث على و ، اعتمد
.30قبل شرطة االستعالمات إىل وايل عمالة وهران حول هذه األحداث 

ألحداث نقال عم جريدة "أورون  أحلق الكاتب مقاله مبجموعة من املالحق اخلاصة 
ت OranRépublicainروبوبليكان"  حتجاج حركة االنتصار للحر ووثيقة خاصة 

- 02-26، بتاريخ Algérie Libreميقراطية، بتاريخ نشرت جبريدته أجلريي ليرب الد
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ذه أألحداث وأعاد بناء وتركيب احلادثة 1954 إحاطة أألستاذ  ، وهو ما ميثل يف نظر
ئق أألصلية اليت تناولت أألحداث عن قرب . التارخيية من خالل اعتماده على الو

الستعماراحملور الثاين الذي تناوله- 2ب  جرائم غري معاقب عليها، يف مؤلفه الثاين احلاص 
ت الصحفي الكاتب "عمار  لقراءة النقدية لكتا نية يف دراستنا اخلاصة  عينة  اخرت
بلخوجة "، متثلت يف قيامه مبقال مطول يف أخر كتابه عن دراسة تقييمية لالستعمار الفرنسي 

اندالع الثورة التحريرية اجلزائرية ،حيث تتبع الكاتب العديد من جلزائر منذ االحتالل إىل غاية 
أليمة تعرض هلا  أألحداث اليت صنعت اجلرمية االستعمارية يف اجلزائر، وشكلت أحدا
.وظلت هذه اجلرائم بدون عقاب وال حماسبة  اجلزائريون، عرب التاريخ االستعماري الفرنسي ببالد

جلزا ن التواجد الفرنسي  ئر بسب عدم مباالة اإلدارة االستعمارية مبشاكل اجلزائريني           إ
الس املنتخبة واعتبارهم مواطنني من درجة دنيا، وليس احلق يف الدفاع عن  ومطالب ممثليهم 
من الفرنسيني اليساريني ،املنضوين يف احلزب  م، بل أن أصوا السكان اجلزائريني الذي ميثلو

ت الفرنسية واملثقفني املؤيدين لعدالة القضية اجلزائرية، مل يسلموا هم الشيوعي اجلزائ ري والنقا
اآلخرون من اجلرمية االستعمارية، حيث قدم لنا االستاذ بلخوجة مناذج منها أمثال موريس أودان 

وغريهم .
ة ، مبينا طبيعة اجلرمية االستعماري1993وقد حرر الكاتب هذا املقال بتاريخ شهر مايو 

لسكوت عنها، لذلك جاء مقاله يف هذه الفرتة  ا  الفرنسية يف اجلزائر، منبها إىل خطورة نسيا
احلساسة اليت دخلت فيها اجلزائر يف أوضاع سياسية معقدة، بسب الرتاكمات التارخيية 
ريخ اجلزائر. وقد كتب هذا املقال قبل أن يقوم املشرع الفرنسي  واالدعاءات الفرنسية خبصوص 

صدار قانون ميجد فيه االستعمار يف اجلزائر، وهي وصمة عار يف 2005يشهر فرباير يف
جبني املشرع االستعماري؛ الذي دأب منذ االحتالل الفرنسي إىل اعتبار التواجد االستعماري 
، وسبق لنا يف حصص إذاعية عديدة بتيارت ومستغامن حتليل الطبيعة  جلزائر إجنازا حضر

عمال أكادمييا، خاصا اإلجرامية ل لجيش االستعماري وإدارة االحتالل يف اجلزائر وأجنز
ملؤسسات االستعمارية حول طبيعة املشرع االستعماري الذي كان يف خدمة االستعمار 

.31الفرنسي يف اجلزائر 
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ت الكاتب الصحفي عمار بلخوجة -4 خالصة تقييمية حول كتا
ال التارخيي، جتعل منه من دراسات عديدة، خاصةيالصحفإن ما اجنزه الكاتب يف ا

حث من الرعيل األول الذي كرس جهوده من أجل اكتشاف اجلرمية االستعمارية، عرب 
ئق التارخيية بدور األرشيف، خاصة أرشيف والية وهران  دراسات ميدانية حبث طويل عن الو

لتن قيب        واحلفر عن املادة العلمية من خالل وكذا حتري احلقيقة التارخيية من شهود العصر 
جرائد ذلك العصر وحماورة بعض الشهود األحياء، الذين عاصروا تلك األحداث املؤملة اليت 

عايشها اجلزائريون حتت نري االستعمار الفرنسي.
وأن أألحداث اليت قمنا بتلخيصها والتعليق عليها من خالل مؤلفني هامني، تطرقا 

ائم االستعمار املتمثلة يف حمارق الظهرة، وما أدرك من احلقيقة البشعة ،هلذه اجلرمية اليت حلقيقة اجلر 
وقعت أمام أعني اجلزائريني وكذا عساكر اجليش اإلفريقي واليت هزت الرأي العام الفرنسي 
واألوريب وسجلتها األقالم النزيهة، واحتفظ لنا األرشيف الفرنسي نفسه مبالبسات هذه اجلرمية 

ليت كانت أول هيليكوست على الطبيعة يف الفرتة املعاصرة؛ قبل أحداث احلربني العامليتني ا
ثر وهو ينقل هذه األحداث املريرة ويرحل إىل مكان  ثر أميا  ،وبذلك فالباحث عمار بلخوجة ،

يت كانت الغربية، الاجلرمية بغار الفراشيح، هذه املنطقة التضاريسية الصعبة املتواجدة جببال الظهر
لنقمارية حاليا شرق مستغامن واليت خلدها املخرج السنمائي املستغامني،  ح  موطن قبيلة أوالد ر
ئقي سيظل يروي قصة جرمية ال ميكن حموها من التاريخ ووصمة عار يف جبني فرنسا  بفلم و

،وأن عمار بلخوجة خلدها هو أألخر من خالل قصيدة للشيخ ميهو  يب يف االستعمارية ببالد
أخر مؤلفه اخلاص مبحارق الظهرة ،تتكون من واحد وسبعون بيتا من الشعر امللحون، إضافة إىل 
كمله من  الشعر الذي الزال حيفظه أبناء املنطقة إىل اليوم عن هذه اجلرمية ،تروي مأساة شعب 

.32خالل هذا النموذج من اجلرمية االستعمارية 
لصحفي جمموعة من املقاالت اليت تؤرخ للجرائم واملؤلف الثاين، تناول فيه الكاتب ا

االستعمارية يف اجلزائر خالل القرن العشرين بدراسته لعينات حقيقية ،تعرض من خالهلا 
اجلزائريون ألنواع من الضغط السياسي والبطش اجلسدي واإلعدامات والقتل اجلماعي، تعترب  

ن هذه اجلرائم ظلت كلها جرائم يف حق اإلنسانية، ما حاول الباحث إيصاله إ ىل القارئ ،
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بدون عقاب وال حساب، بسكوت احلقوقيني الفرنسيني واألجهزة القضائية الفرنسية من 
،بل ّمتت حماكمة بعض فاعليها شكليا، سرعان ما ّمت تربئتهم واعتربت اإلدارة  التحقيق فيها جد

ا يف حرب مع اجلزائريني .االستعمارية يف اجلزائر ممثلة يف احلكومة العامة وخمتلف أجهز ا أ
إن ما تعرض له الباحث بلخوجة من حتليل وعرض مالحق من مصادرها أألصلية، تعترب يف 
هامة للكشف عن احلقيقة التارخيية وإعادة بناء أحداثها، لتظهر جليا أمام املطلعني عليها،  نظر

لصعود وا لرجوع مع الزمن يف عرضه رغما ما بدا على الباحث من خلط يف تركيب األحداث 
ت ما بني ما وقع خالل القرن التاسع وخالل القرن العشرين، يرجع ذلك  هلذه األحداث مبقار

إىل حتمس الباحث ملعرفة اجلرمية االستعمارية عرب التاريخ االستعماري كله يف اجلزائر. يف نظر
ت ا لكاتب الصحفي عمار ونستخلص يف االخري من قراءتنا املتواضعة، لبعض كتا

ا كانت يف صميم البحث العلمي واالرتقاء إىل العمل األكادميي من خالل التهميش  بلخوجة، أ
الستناد على  ووضع اإلحاالت، وهو أسلوب علمي اعتمد على منهجية البحث التارخيي 

لتايل  ها يف دراسات صحفية خالل فرتة االستقالل، و فإن املصادر األصلية، قّلما وجد
الباحث يستحق املكانة اهلامة بني الباحثني يف جمال التاريخ قدم لطلبة التاريخ وغريهم من 
الباحثني يف هذا امليدان، تصوره للجرمية االستعمارية ،وهي رد صريح على ادعاءات املشرع 

لباحث الفرنسي الذي حاول إيهام اجلزائريني وخنبه املثقفة ؛ثقافة فرنسية أنه جاء لصاحلهم ،وأن 
عمار بلخوجة من الرعيل أألول احلامل للثقافة واألدب الفرنسيني وذو الثقافة املزدوجة ،مل ينسلخ 
ريخ وطنه، وواجه االستعمار بنفس أسلحته، اليت كان خيشاها االستعمار نفسه  عن جلدته و

ة تعليمهم اخلجولة اليت كانت قوانينها متنع اجلزائريني من مواصل33من خالل سياسته التعليمية
ملدارس الفرنسية .
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:قراءة يف كتابأحداث وعرب
عمار بلخوجة" ملؤلفهصفحات من ذاكرة التاريخ"

تيارتامعة ، جرمضاني حسنياألستاذ 
مقدمة

ملؤلفات والدراسات التارخيية  شهدائنا األبرار، اليت متجد أرواحإن إثراء املكتبة الوطنية 
، وحماولة إذكاء الروح الوطنية بني فئات 1830ت أقدام الفرنسني املستعمرين سنة منذ أن وطئ

الشعب اجلزائري، هو الواجب األول واألخري الذي ينبغي أن حيمله الشباب اجلزائري على  
البلد األمني. ألن التاريخ هو كاهله، ويويل له أمهية كربى يف ظل تكالب األعداء على هذا 

واألستاذ عمار بلخوجة هو كاتب صحفي ومؤرخ، الذي يضمن لألمم بقائها واستمرارها.
دف احياء الروح الوطنية يف الشباب اجلزائري، وهلذا  استطاع أن حيمل هذه املهمة النبيلة ، 

ائرية، وحىت املواضيع اليت ترتبط جتده يتناول العديد من املواضيع اليت هلا عالقة بتاريخ الثورة اجلز 
لفرتة اليت تلت مرحلة االستقالل، ورمبا يعود ذلك ملهنيته الصحفية و اليت قاربت ما يرتاوح 

سنة من العمل الصحفي. 40
التاريخ ) مفصحا صفحات من ذاكرة اذ كمال بوشامة يف تقدمي ملؤلف (كتب األستلقد  

ستمرار، حامال مها بديهيا الكات-الباحث والصحفي "عمار بلخوجة  ب، يعمل إذن، 
دائما، يتمثل يف ختليص اجلزائري من براثن التضليل اإلعالمي يف شأن أصولنا، وكفاحنا 

يفهم من هنا - ) كل (شروع يف تصوير أوىل املشاهد، يف  صراروثقافتنا. فهو يصارح نفسه، 
ث جمهولة متسائال: أال جيدر بنا تسليط كل األضواء على أحداث وحواد-يف بداية كل اجناز 

لطبع على الوفاء للحقيقة التارخيية، لكي يتمكن كل من طرف األجيال اجلديدة ؟ وهذا جيربه 
تقلب فيه املاضي واحد من التعرف على مكانته، واعادة بناء العامل املبهر، بل واملثري، الذي

احلرص الذي مييز ( الفضويل ) املتمادي على التنقيب يف األرشيف بذلكالذي يعيد رمسه 
... "1 .



70

إذا كان ف.2ألن التاريخ حاضر دوما عند عمار بلخوجة"مث يواصل األستاذ بوشامة: "
كما هي، فإن لى تسليط األضواء عليها وتقدميهاالتاريخ علمًا يف حتريه احلقيقة والعمل ع

لغة األمهية  عطاء قيمة  الباحث يف هذا العلم، مطالب، إضافة إىل متكنه من العلوم املوصلة، 
ملوضوع املزمع دراسته ر اليت خلفتها لألصول اليت هي صلته الوحيدة  واليت هي مجيع اآل

عامة.عقول السلف أو أيديهم، وإذا ضاعت ضاع التاريخ معها وفقاً لنص القاعدة ال
لنسبة إىل  ينوه األستاذ بوشامة إىل مالحظة مهمة خبصوص أمهية معرفة التاريخ اجلزائري 

رخينار: "شبابنا املعاص ن فرنسا االستعمارية، كما - من املؤسف أننا مل ندرسهم  أن يعلموا 
ي استحقا ا داست أوضح الكاتب بعناية، مل تكن جديرة  ق حني نقضت عهدها، أل

) من املعاهدة املوقع عليها من قبل 04تصبت، غداة استسالم الداي حسني، املادة (اغو 
لطبع، فقد كانت تتوق، اسرتاتيجيا، إىل حتقيق هدف واحد ووحيد، آال  اجلنرال دو برمون. 

يد ...وهو  رخينا ا .3" ختم التاريخ، 
ملعاهدة وحبقوق سكان  مدينة اجلزائر على حد لقد اقرتف أول نقض للعهد، استخفافا 

مل تكن تسعى االستعمارية. فاألهداف املسطرة من طرف الدولة 4تعبري املؤرخ عمار بلخوجة
رخييا، ذلك أن احلشد الكبري الذي جلب  لتأديب الداي إثر حادثة املروحة كما هو مزعوم 

ت تشري إىل رغبة هذا مع احلملة العسكرية من غري املقاتلني كان حيمل يف طياته عدة غا
احملتل البقاء إىل األبد يف هذا البلد الذي ضم طوبوغرافيا إىل فرنسا، عرب إدعاء واهن جعل 

بعة لفرنسا. الواجهة البحرية جلنوب البحر األبيض املتوسط 
لقد جلب الفرنسيون احملتلون معهم عتادهم احلريب وأفكارهم العنصرية، ليسودوا يف بالد مل 

م استباحوا حرمتها من خالل إفراد مجلة من املشاريع اإلجتماعية غريإطالقا تكن هلم  أ
تمع اجلزائري، يقول املؤرخ  ا عمالئها، من ألجل فهم عادات وتقاليد  ا واإلقتصادية تكفل 
أبو القاسم سعد هللا: "إن احلملة الفرنسية على اجلزائر قد وقعت بعد ثالثني سنة من احلملة 

ا على الشرق وجعلت االستشراق الفرنسي الفرنسية على مصر،  وهي احلملة اليت تركت بصما
ينشط يف حتقيق ما عجز عليه اجليش. وسنرى أن الفرنسيني استفادوا يف اجلزائر من جتربتهم يف 

للغة العربية" .5مصر من عدة نواح، وخصوصا فيما يتعلق 
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ريخ اإلستشراق خري دليل على هذه املسألة. فقد ورد يف موسوعة املستشرقني ولعل 
للمفكر عبد الرمحن بدوي العديد من األمثلة اليت تنساق يف هذ املنوال، حيث ميكننا أن نزكي 
ما ذهب إليه األستاذ بلخوجة يف إفراده هلذا العدد الكبري من الرجال غري املقاتلني الذين وفدوا 

. مع السفاح  دوبرمون
أفردت للدراسة البين اإلجتماعية للجزائريني، ترمجة نذكر على سبيل املثال الدراسات اليت

ليف اإلمام سيدي أبو عبد  هللا حممد بن عبد  ن، ملوك تلمسان) من  ريخ بين ز لكتاب: (
رجس ( Abbé)، (1896–1810اجلليل التنسي، من طرف املستشرق الفرنسي 

Jean – Joseph Bargas خرى أليب بكر التوايت بعنوان: ). ثن أتبع هذه الرتمجة 
ريس سنة  .18536(الصحراء الكربى و السودان) وقد صدر يف 
) Louis Jacques Bresnierوهناك مستشرق آخر هو لويس جاك برنييه ( 

الذي عمد إىل تويل مهمة تدريس الفرنسيني اللغة العربية يف اجلزائر عام ).1869–1814(
الفرنسني الذين حيسنون اللغة العربية، وعمل هؤالء يف ، حيث كّون جمموعة من املرتمجني1836

خدمة اإلدراة الفرنسية احلاكمة يف اجلزائر، ويذكر بدوي أن من مؤلفات هذا املستشرق ( 
1852) ألفه عام ( Anthologie Arabe élémentaireخمتارات عربية أولية ) ( 

)، Cours Pratique)، ومرجع آخر بعنوان: ( دروس عملية ونظرية يف اللغة العربية ) ( 
. 7م)1855( أجنزه يف اجلزائر عام

جلزائر، وسامهوا يف ترسيخ اهلوية الفرنسية بكل  أما من املستشرقني الفرنسيني الذين ولدو 
املغرب. فكان له من اهتم بدراسة جغرافية وهو جغرايف ومؤرخ ،تبجح، فمنهم جوتييه

ريس عام السياسي)غزو الصحراء الكربى: حبث يف علم النفس املؤلفات: ( صدر يف 
الشرتاك اجلزائرية)(الصحراء: وكتاب1920صدر عام وفرنسا)(اجلزائر، وكتاب 1910

) 1949-1862ييه( ). ومنهم كذلك ليون جوتR. Chudeauمع روبرت شودو ( 
، والذي تلقى تعليمه يف 1862جانفي 18) يف الذي ولد يف سطيف (مبحافظة قسنطينة

ملدرسة العليا لآلداب يف املدينة نفسها، واليت سيدرس فيها فيما بعد  نوية اجلزائر مث التحق 
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) الذي قام حبفائر Waille( )، وموريس فايJoules Lemaiterاىل جانب لومرت ( 
. 8ر الرومانية يف اجلزائرمهمة عن اآل

) فقد كان من املستشرقني الذين حاولوا ترمجة  1894–1824أما جوستاف دوجا ( 
ريخ املقاومة  دف معرفة هذه الشخصية الفذة يف  كتاب األمري عبد القادر اجلزائري، 
اجلزائرية، إذ شكلت شخصية هذا األخري مصدر قلق من طرف املستعمر طيلة سبعة عشر 

رخيي مهم يف9سنة بناء القواعد األساسية للدولة . فهذه الشخصية اليت سيكون هلا دور 
اجلزائرية، حيث يضع األستاذ عمار بلخوجة يف كتابه أول صفحة من صفحات التاريخ 
رخيا للملحمة حيث حدثنا عن أوىل  اجلزائري شخصية األمري عبد القادر، كمقدمة أو 

جلنرال د مييشال هزمية انتصاراته العسكرية والدبلوماسية يف فرتة قصرية أين استطاع أن يلحق 
)، مما مكنه من فرض أول ميثاق موقع عليه من طرف الفرنسيني 1833نكراء عام ( 

. ليبسط بعد ذلك 1834فيفري 26الراضخني لشروطه الدبلوماسية، وقد كان ذلك يف يوم 
حسب املؤلف نفوذه على كل املقاطعة الوهرانية اليت متتد من سهل الشلف اىل غاية احلدود 

. 10املغربية
عن شجاعته وبسالته يف مجيع املعارك اليت  رخيه مللحمة االمري معر ويواصل املؤلف 
حلنكة احلربية و السايسية اليت كان يقودها ضد فرنسا االستعمارية  خاضها، كما نوه 
وعمالئها اجلبناء. فقد أخضع مبوجب املعاهدة الكثري من العائالت اإلقطاعية اليت وضعت 

مصطفى بن مساعيل، وابن عمه تعلق األمر كما يقول عمار بـــ: "احملتل، نفسها يف خدمة
ل  لغمري، بقدور بن خمفي، العرييب، يف الغرب الوهراين، وتعلق األمر أيضا ،  املزاري، و

يف منطقة بسكرة، وبن فرحات يف منطقة ثنية احلد" . 11فرحات بن سعيد، بن غا
ا اجلزائر األبية، إذ كانت اهذه صفحة من صفحات اخليانة اليت  ملؤمرات اليت مرت 

إىل حتطيم 1841مري عبد القادر، كثرية ومتكررة مما أدى يف سنة حيكت حول مقاومة األ
زا  بوغار املواقع قدمت، سعيدة، معسكر )، غري أن الفرنسيني احملصنة لألمري اجلزائري (

االستالء على مدنه سليمة صحيحة، إذ على حد تعبري عمار بلخوجة، مل يتمكنوا أبدا من
.12سيفرغها من عتادها، ويرتكها هلم نصف حمروقة
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ت الفرنسيون يف رض احملروقة اليت طبقها اجلنراالورغم أن األستاذ يشري إىل أن سياسة األ
ريس 1954مري عبد القادر، بقيت هذه السياسة متواصلة إىل غاية عهد األ ، فقد أسست 

، 1954سنجده الحقا أثناء حرب التحرير يف نوفمرب ق، يقول بلخوجة:"إلرهاب دولة حب
الرعب جمدت أمثال بيجو، سان أرنو، احلضارة اليت كانت تزرع املوت و املفارقة أرادت أن هذه

. ورمبا ال يفوتنا ها هنا ما أشار إليه الدكتور كمال بوشامة من أن 13بيجار، ماسو، ودوغول "
أنتج لنا الشعور بقابلية االستعمار اليت تعترب يف احلقيقة تربيرا للعدوان، الوجود الرتكي هو ما 

وإمنا االستعمار الفرنسي يف اجلزائر هو يف األساس جرمية ضد اإلنسانية.
مري عبد ألستاذ عمار بلخوجة، من خالل التعرض لشخصية اولئن كنا قدمنا لكتاب األ

من شخصيات وطنية كان هلا الدور البارز يف بعث القادر، فإننا ال نستثين إعجابنا مبا قدمه 
مهية الدور الذي لعبه كل من  احلركة الوطنية، وذلك منذ مطلع القرن العشرين، حيث أشاد 
االمري خالد حفيد االمري عبد القادر، إىل جانب تلك الرؤية الشمولية اليت أوالها لكل من 

، الذي )1946-1869أرسالن ( أمحد توفيق مدين الوطين التونسي، واألمري شكيب 
على العموم، وما قيل عن عالقته مبصايل احلاج  عمال جنم مشال إفريقيا وأورو اقرتن امسه 
ديس وعن مراسالته  لشيخ عبد احلميد بن  زعيم النجم مث حزب الشعب، وعن عالقته أيضا 

عث الفكر اإلصالحي اجلديد وغريهم من  رجال الفكر والسياسة مع الشيخ الطيب العقيب 
ججت أواصرها مع فرحات عباس 14يف الوطن املغاريب . ودون أن ننسى احلركة الوطنية اليت 

وحمفوظ قداش وآخرون، مل يكل األستاذ بلخوجة يف ابراز مواقفهم الوطنية من االستعمار 
املستعمرة.الفرنسي ومن سياسات اإلدماج اليت حاولت فرنسا تطبيقها على الشعوب املغاربية 

)، Le Tempsوقد أوضح فرحات عباس موقفه من كل ذلك: للرد على جريدة (
امات الصحافة االستعمارية قمت، بواسطة رفع مستوى النقاش، بتحديد نقطة  وعلى ا
عقائدية تتعلق بسياستنا ( ... ) لقد استعمل، ووقع االفراط يف استعمال، عبارة " اجلزائر 

ية قليلة من املعمرين ومن املوظفني األوروبيني، يلوذون يف متاديهم على أرض فرنسية "، ألن أقل
لقوة هشة، سريعة هي دوما حلة استغالل األهلي، بسيف فرنسا. فاحللول اليت تفرض 

الزوال، وهؤالء خيادعون أنفسهم عند  حتدثهم عن امتداد فرنسا، قبل أن يضم الستة ماليني 
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. كما ال ينبغي أن ننسى املناضل 15سب احلضارة الفرنسية "من العرب الرببر بعمق إىل مكا
ت الدميوقراطية، حيث يعترب - حمفوظ قداش يف حزب الشعب  احلركة من أجل انتصار احلر

هذا املناضل من الذين حاولوا الدفاع عن موقف فرحات عباي الذي شهر به على أنه من 
الشخصية الوطنية قد عرف تطورا هاما، دعاة اإلدماج، خاصة وأن الفكر السياسي عند هذه 

حسب وصف الدكتور عمار بلخوجة، بل وقريبا من شعبه، إذ عرف  جعلت منه رائدا حمبو
فكارها أن ختلى عن فدرالية املنتخبني وأ، بعد1938فكره السياسي نقلة هامة يف عام 

.16اإلدماجية
يف اجلزائر مل تكن مبنأى عن من هنا يرى صاحب املؤلف أن احلركة السياسية اليت بدأت 

تلك التطورات الفكرية اليت شهدها العامل العريب، حىت أنه يربط بينها وبني تلك احلركات 
الفكرية اليت ظهرت منذ مطلع القرن العشرين، وها هو األمري شكيب أرسالن مرة أخرى " 

يد الدول اإلسالمية يدعو إىل ضرورة توحيد العامل اإلسالمي إلعالء مسعته. كان يطمح إىل توح
نشاء جامعة الدول العربية يف  ، بعد وفاته 1947ضمن كونفدرالية، إذ سيبدأ تكريس فكرته 

فقد ول أبو القاسم سعد هللا "يق.17وهو املدافع املرموق عن أفكار الوحدة واالنعتاق بقليل "
منذ العشرينات عندما كان يكتب يف تعاليقه ام شكيب أرسالن لقضية اجلزائر بدأينا أن اهتمرأ

ها تكتب عن اإلحتفال  على حاضر العامل اإلسالمي، وحىت جريدة ( األمة العربية ) وجد
.18"نة اليت ظهرت فيها هي إىل الوجود، وهي الس1830املئوي لإلحتالل سنة 

، 1937أكتوبر06كما كانت جريدة ( اجلزيرة ) الدمشقية قد نشرت حديثا بتاريخ 
لشكيب أرسالن حول الوحدة العربية، كان له ضجة سواء يف املشرق أو يف املغرب. ويظهر أن 
شكيب أرسالن قسم فيه العامل العريب إىل ثالثة مناطق هي:  مصر وسورية و العراق وفلسطني، 

خالصة ويروي لنا املؤرخ أبو القاسم سعد هللا أن واحلجاز و اليمن و اخلليج، و املغرب العريب. 
ا قد استيقظت من وبعددها،احلديث األرسالين أن العرب أمة واحدة وعظيمة مباضيها  وأ

ا، واعتمدت على نفسها ورفعت السالح للدفاع عن وجودها، ضد الذين يريدون  صبا
استعبادها. وهو الرأي نفسه الذي يشاطر فيه األستاذ عمار بلخوجة حينما يتطرق إىل الدور 

دي الذيب  ديس، الذي  الر قامت به مجعية العلماء املسلمني بقيادة الشيخ عبد احلميد بن 
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كان قد سبق هلان شارك حبسب رواية للدكتور ابو القاسم سعد هللا يف النقاش حول هذه 
املسألة، حيث يرى شيخ العلماء املسلمني أنه " إذا حقق عرب املشرق الوحدة السياسية، فال 

وثقافيا، أما سياسيا فال تكون وحدة ميكن ألهل املغرب العريب  إال التوحد معهم دينيا ولغو
وقد وضع الشيخ عبد احلميد بن .19"املشرق العريب إال بعد االستقاللللمغرب العريب مع 

معارفه "1987دى مقاالته الصحفية عام ديس كما يقول األستاذ عمار كما يقول يف إح
وعقيدته ونشاطه من أجل بعث الشخصية اجلزائرية، وإذكاء شعلة اإلسالم األصيل. ويف هذا، 
ن تساعد على بروز  فإن جتديد املدرسة العصرية، كان الوسيلة اليت أرست القواعد الكفيلة 
النشغاالت الدينية للجموع املوضوعة بني مطرقة الغول  رجال قادرين على التكفل بعد ذلك 

ذه .20"اإلستعماري وسندان إقطاعية غدارة ينوه األستاذ عمار بلخوجة بضرورة اإلحتفاء 
أفريل من كل سنة، وتعريف 16الشخصية الوطنية من خالل االهتمام بيوم العلم املوافق لـ : 

لنا ويف مقاربة متميزة يفردالشباب مبآثر هذا العالمة، حىت يكون لدينا خري خلف خلري سلف.
بـــصاح ، حيث يقارن بني وثيقة القواعد األساسية لعقيدة (دراما وتفرج )ب املؤلف رؤية عنوا

( مجعية العلماء املسلمني )، وبني العقيدة األصولية ذي املنطلقات العنيفة اليت تبناها حزب 
)، واليت عمدت إىل تدمري كل القيم الوطنية والثورية للشعب اجلزائري يف F.I.S(الفيس) ( 

دف إىل تقويض دعائم الدولة الثورية، اليت استشهد من أجلها مليون ونصف  حماولة انتقامية، 
مليون شهيد. 

ا أولئك اخلونة ، من متابعات وقد ضرب لنا األستاذ عدة أمثلة عن املمارسات اليت قام 
جذورها التارخيية، املراكز الثقافية يف حماولة الستئصال روح األمة اجلزائرية من لدور الشباب و 

حيث مت عمد أبناء احلركة امللتفني بعباءة اإلسالم السياسي، إىل إقصاء املرأة اجلزائرية من دورها 
، ولعل العبارة األخرية من احلضاري، بكل ما أويت لديهم من وسائل، حبجج وفتاوي واهنة

للمرأة الوطنية بنت اجلزائر الفقرة األوىل من هذا املقال، خري دليل على تلك املؤامرة اليت دبرت 
احلرة، يصف عمار بلخوجة ذلك احلصار املربم حول أم الشهيد وبنت الشهيد، " لقد حرموا 
لتماس مقابلة مسؤول ما. حجتهم يف ذلك أن الرجل  على أنفسهم السماح للمواطنات 
ضعيف، وأن إبليس يرتبص للوقوع به يف كل وقت، لكي يسلمه لإلغراء اجلسدي. كانت 
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تمع " والكاتب هنا يدعو من .21اهللوسة اجلنسية، مهيمنة على نقاش الوعاظ اجلدد يف ا
ار خالل مقالته هذه اإلطارات السابقة يف احلركة الوطنية اجلزائرية، الذين اختاروا النضال يف التي

ديس، أن يتناوال ويت ولكي يتصدوا اليوم بكل ما أالكلمة لوضع حد للمذابحالديين البن 
لديهم من قوة وعزم ألولئك الذين آرادو اغتيال اجلزائر. والبد علينا حنن الشباب من تكريس 
مبادئ القواعد األساسية لعقيدة مجعية علماء املسلمني، اليت أبرزها الكاتب يف عشرين نقطة، 

متياز عتباره دين البشرية  .22واليت تدعو إىل إسالم معتدل، 
)، املدون يف إطار الوحدة 1952إفريقي ( فيفري -لنسبة لوثيقة امليثاق الشمال اأم

املغاربية والكفاح املناهض لإلستعمار من جنم مشال إفريقيا، إىل اجلبهة من أجل الوحدة 
والعمل. فقد التزمت هذه األحزاب مبواصلة وتكثيف من أجل حترير مشال إفريقيا من كل نظام 

ا من أن تكون، يف إطار ميثاق األمم املتحدة، أنظمة دولة استعماري، لغر  ض متكني بلدا
. ويذكر األستاذ عمار بلخوجة أن هذا امليثاق كان حبضور ورعاية وسلطة سيدة ودميوقراطية

جل حتريك الروح الوطنية للشباب ومن أ.23البشري اإلبراهيمي، رئيس مجعية العلماء املسلمني
النشاط الوطين الذي عرفته املنطقة، يف قدم األستاذ مشهدا من مشاهد التياريت ( تيهرت )، ي

حماولة إلستنهاض تلك الروح اليت بقيت متأججة يف نفوس شباب التياريت، واليت ال نشك يف 
أن الرجل كان من خرية أولئك الذين  سامهوا يف بعث النشاط الثوري يف والية تيارت، وقد 

آثر الشباب التياريت يف حصة إذاعية ( لقناة اإلذاعة احمللية صادف أن استمعت اىل االستاذ مل
جانفي 08األثري يف عربواليت بثت 1961جانفي 08)، كان قد نشطها مبناسبة أحداث 

2017.
حصائيات الرهيبة للبطالة والعوز الذي شهده مواطنوا والية ملة من اإليشري الدكتور جل

أشار إىل مقال كان قد نشر يف صحيفة اجلمهورية تيارت منذ مطلع القرن العشرين، وقد
، " أن البطالة، واجلهل واألكواخ، يعتربون نتائج 1952أفريل 04للكاتب قايد أمحد بتاريخ: 

.24حتمية للبؤس الذي يرهق مجوعنا "
غري أن هذا الواقع املزري حسبه املؤلف مل يثين الشباب التياريت عن الوقوف يف وجه العدو 

م من ربق الفقر املستعم ر، حيث وقف جمموعة من الشباب الوطين من أجل اخراج بلد
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ا، ملدقع، و ا ، 1952ديسمرب 23أين قاموا بتأسيس مجعية للبطالني، ففي يوم اجلهل احملدق 
قد أكد الشباب التيارتيون، على ان فالون للدفاع عن حقهم يف احلياة اجتمع الشباب البط

لغة اخلطورة، يف مدى البطالة كانت آفة طال أ مدها يف هذا البلد، وقد جنم عنها نتائج 
ا السيد حبيب .25متفاوت االستعجال " ملهمة اجلمعوية اليت قام  كما أشاد الكاتب 

بلقيدوم، حينما أعاد التاريخ من جديد بتأسيسه جلمعية البطالني يف والية تيارت سنة 
ا . 1988 سارت على النهج نفسه مع طموحات تلك واليت يرى فيها صاحب الكتاب أ

سست قبل أربعني سنة من ذلك .26اجلمعية اليت 
ومل تقتصر النشاطات اجلمعوية عند هذا احلد، وإمنا جتاوزت ذلك إىل أنشطة سياسية وفكرية 
رخينا احلافل بكثري من التضحيات اليت  ساهم فيها مجيع فئات الشعب، إذ ال ريب أن يشهد 

األالف بل املاليني من شبابنا األيب. ولعل الوقفات اليت عرج عليها الكاتب لدليل جراءهاراح 
على الثمن الباهض الذي دفعه الشعب اجلزائري، لنيل حريته، فمن الوقفات اليت يشري إليها 

سياسية، كأولئك عديدة مشلت عدة جوانب اجتماعية وثقافية و األستاذ عمار بلخوجة وهي 
الذكر ال املعرفة، والذي يذكر منهم البعض على سبيل م بشهداء العلم و شهداء الذي وصفهال

بلقندوز عبد الطالب يف فاس، يذكر الكاتب منهم "على سبيل احلصر، شهداء سطح دار 
معسكر، القادر من تيارت، بن يعقوب عبد القادر من مغنية، عرييب آيت ولد رحو من 

من تيارت، وجباري عبد القادر رئيس ودادية وكذا غالم هللا صدوق أمحد بن عيسى من تنس 
.27اجلزائريني يف فاس، وأصله من ندرومة "

إنه ملن دواعي الفخر والسرور أن جند كاتبنا يثابر من أجل إحياء روح الوطنية يف جيل 
ن اإلستعمار  تمع اجلزائري إ م ا الشباب، فيعمد إىل بعث العديد من املوضوعات اليت 
الفرنسي وحىت بعد تلك املرحلة املظلمة اليت دخل فيها شعبنا نفقا طويال من الآلمل واملأساة، 

البعد املوسوعي الذي يظهر من خالل هذه املقاالت الكثرية اليت تضمها جنبات هذا ولعل 
تمع من  الكتاب، خلري دليل على اتساع أفق الكاتب يف حتليل خمتلف اجلوانب املشكلة لبنية ا

فهو ال يتواىن عن ذكر ظروف احلج إىل البقاع ...إىل غري ذلكواقتصاددين وثقافة وسياسة 
والعراقيل اليت وضعها هذا األخري لطمس جوهر الدين اإلسالمي، أو م اإلستعمار، املقدسة أ
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فاح يف اجلانب اإلعالمي وكيف كان العمل الصحفي مفوضا عليه مراقبة صارمة، رغم أن الك
لبندقية  لقلم كذلك. الثوري مل يكن فقط  وإمنا كان 

من دون عقاب. إذ ستبتلع أفران اجلري كل هذا مضافا إليه تلك اجلرائم الوحشية اليت بقية 
" :) شهيدا من كافة األعمار، وحسب رأي املؤلف45000واحلفر اجلماعية ما يقارب ( 

من قبل ضمائر اإلنسان، يف غرب ميال دوما إىل التمييز –فإن ( أورادور  سور فالن ) مندد 
ريخ البشرية "، مسجلون يف خانة املنسني 1945بني األموات. شهداء الثامن ماي  . 28يف 

هيك عن أقبية املوت أو ما يطلق عليها األستاذ بغرف الغاز يف حرب اجلزائر، وقد مت تركيب 
ئقي يروي لنا هذه اجلرائم من طرف املخرج عبد الرمحن مصطفى بناء على نص كان  شريط و

هرة ) أو (مدخنات األستاذ عمار بلخوجة قد حرره بنفسه، أما العمل فهو بعنوان ( حمارق الظ
الظهرة) والعمل التلفيزيوين يروي لنا أبشع اجلرائم األستعمارية على وجه البسيطة يف القرن 

ح1845العشرين، أين قام بيليسي سنة  موضوعات . 29دة قبيلة كاملة هي قبيلة أوالد ر
م وجمرمون )،بن أخرى تناوهلا هذا املؤرخ املوسوعي، نذكر منها: من بيجو إىل بيجار ( جرائ

م، فشل اجلنرال دوغول، يوسف بن خدة حقائق يف شأن عبان رمضان، أرضية مؤمتر الصوما
م طفولة بؤس  الشبيبة واحلركة الوطنية، كتابة التاريخ، معاداة السامية، إضراب الثمانية أ

، التنظيم اإلدراي االستعماري، وغريها من1961جويلية 05، مذحبة 1957جانفي فيفري 
قي مؤلفاته. املوضوعات اليت تناوهلا هذا الكاتب الصحفي يف 

خاتــمة 
ن السيد عمار بلخوجة رجل  هذا الوطن األغر، فذ من رجاليف األخري ميكن اإلعرتاف 

ي مل يتواين قيد أمنلة يف محل قلمه للدفاع عن هذا الوطن العزيز، فراح بكل تواضع معريف وأخالق
ين الستنهاض تلك الروح الوطنية اليت حياول كثري من املتآمر يهز الكيان الشبايب للجزائريني 
احلقيقة أنين تشرفت مبعرفة الرجل عن قرب، بوساطة عميد كلية إطفاءها عنوة، وبشىت السبل، و 

سة قسم التاريخ، جبامعة ابن خلدون - العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، عندما كنت مكلفا بر
وقد ملست يف هذه الشخصية قيما وطنية نضاخة، جتعل منه رجال نزيها إىل أبعد -تيارت 

ة إىل مثل هؤالء الرجال الوطنيني.احلدود، فكم حنن حباج
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م من قائد شاب قد فرض نفسه ميدانيا، مبثل تلك السرعة. ينظر:  .24املصدر نفسه، ص ال تقهر، ولغري
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شا، وكان من أنصار االحتاد بني العرب واألتراك، وانتخب للربملان العثماين ، ودعم زعماء جلنة االحتاد و الرتقي من أمثال أنور 
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التــاريــــخ والـــهويــة 
فــي كتـــابـــات عمــــار بــلخـــوجـــة

جــامعـــــة تلمســـانعـــــطار،الدكتور أمحـــد 
* مــقــدمــة: 

نصو حدث" يف كتابه: "اهلوية والتاريخ": من الزواوي بغورةينطلق " املفكر اجلزائري "
، السنة اليت تؤرخ الحتفاالت فرنسا مبرور مئة 1930هو سنة احلدثهامني يف الثقافة اجلزائرية، 

laاجلزائر، بكل ما صاحب هذه االحتفاالت من "الدعاية" (سنة على استيطان
propagande الذي انطلق منه "الزاوي بغورة" فهو النص) النتصار احلداثة على الرببرية، أما

داخل 1930" كتبه يف شهر نوفمرب ديسلعبد احلميد ابن"1نص بعنوان: "العلم واالخالق"
سياق داخلي وآخر خارجي  الداخلي متثل : يف االبعاد السياسية والدعائية اليت روجها احملتل 
الحتالل اجلزائر  فلقد قدم مربرات حضارية وعقلية لقدومه للجزائر وجعل من العلم مطية ومربر 

خذ بيده للحضارة، لذلك استهل "ابن ألخذ البشر واحلجر، فال يستحق هذا الرببري إال ا ن 
ديس" عمله بضرورة االخذ بناصية العلم، أما السياق اخلارجي فيساير ما كان يعيشه الوطن 

ضة. العريب واالمة االسالمية من حركة اصالح و
ديس" والكثري من النخب اجلزائرية على مقارعة الفكر  الكولنيايل فالساحةعمل "ابن 

، وعي حرب ال معركة الوعي والتاريخ واهلويةالفكرية والنفسية كانت فارغة وينقصها جنود لقيادة 
تنتهي بنيل االستقالل عن املستعمر، بل متتد ما بعد ذلك داخل هذا السياق العام ميكن أن 

اريخ "عمار بلخوجة"، مشروعنفهم  لت واهلوية؟فكيف تصور ا
الية إىل01 ية: / من تفكيك الكولوني ال ي ن ما بعد الكول

، ومفاهيم الدفاع احلرب 2يعرف "عمار بلخوجة" نفسه على أنه مدافع عن اهلوية الوطنية
ميش االخر والعنصرية ...اخل، مل ير  املقاومة هي امتداد لنضال طويل ضد احلقيقة الواحدة و

بل إنه نقل صراعه "عمار بلخوجة" يف االستعمار حالة مادية تسلب الثروة واملال واالرض،
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"، "حرية االنسان" و"كرامته" "والتعدد احلريةالتارخيي مع االستعمار على حالة فكرية شعارها: "
والتنوع الثقايف" ضد الفرض العنيف للهوية الثابتة، إن جرمية االستعمار مل تكن ضد اجلسد 

مريها لقيم حضارات واالرض والثروة، بل كانت حماولتها تدمري االنسان االخر املختلف، وتد
ا مهجية وال تستحق الوجود إنسانية«أخرى كانت تدعي أ لفعل تراجيد ا  3».إ

، أو على حسب الوصف »تلميذ امحق ال يستفيد من الدروس« قيل عن االستعمار أنه 
"الكولونياليةالقرآين الرائع ﴿ َكَمَثِل احلَِْماِر َحيِْمُل َأْسَفارًا ﴾، فعكس السياسة "

)Colonialisme محل الفكر الفرنسي والغريب عامة صورا مشرقة ملفكرين علموا العامل (
كلود القيمة االنسانية واالنثروبولوجية للشعوب املهمشة، ولعل أعمال االنثروبولوجي الفرنسي "

ب البدائية " تظهر النظرة الغربية اخلاطئة للمختلف عنها، فبحوثه بينت أن الشعو ليفي شرتاوس
ال تقل قيمة حضارية عن الغرب اليوم، وأن العوامل اليت صنعتها وعاشتها، تعرب عن أمجل توافق 
وتناسق للحياة مع الطبيعة والبشر بينهم، لذلك نظر "عمار بلخوجة" إىل القضية االستعمارية 

رخيي، وهذا ما يفسر ميله لتقدمي مناذج رائ عة لشخصيات من منظار انساين وقيمي وليس فقط 
أمثال: "االمري عبد القادر اجلزائري".4انسانية وقيم أراد االستعمار طمسها

إن ما خسرته اجلزائر بسب االستعمار هي تشكالت ثقافية وبناءات حضارية كانت ترسم 
اهلوية مجاعة، مل يبق منها إال النزر اليسري،.. دمر جمتمعا ونظام حيايت يصعب اليوم كشف كل 

ملفكر "أبعاد تمع" يف كتابه: "مصطفى االشرفه، وهنا يلتقي  "، حول اجلزائر االمة وا
ريخ الوعي"، مونيس خبضرة" أو لنقل مع تعبري االستاذ: احلرب النفسية والتاريخ النفسي" "

يدة هي التعبري املادي الظاهر حلركة ريخ حترر الوعي اجلزائري هو ما مل يكتب، فثورة نوفمرب ا
رخيا من التغريات والصدمات ويف االخري صعود صاروخي ن تنتفض لثورة نفسيةفسية عرفت 

على حالة القصور اليت فرضها االستعمار على االنسان اجلزائري. 
تعرية ونقد االيديولوجيا "الكولنياليةال يدعو "بلخوجة" إىل كراهية الفرنسيني، بل إىل 

ا)، كما ال يسع ا وآليا ى "عمار بلخوجة" إىل اجرتار التاريخ والبقاء فيه فال يقبل أن (مؤسسا
لضبط نفهم تنوع أعماله  للكولونيالية دون ما حماولة لتخطيها، داخل هذا السياق  يكون مدو

، 5بني التاريخ والثقافة، فهو على مستوى التاريخ حياول تبيان حقيقة ما كتبه املستعمر عن اجلزائر
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وعلى مستوى اهلوية يسعى إلظهار وكشف ما حاول املستعمر طمره وغمره واسكاته، داخل 
اليت "فرانز فانونهذه االزدواجية يكتب "عمار بلخوجة" واضعا نصب عينيه شخصية "

فال يكفي حترير االرض من «، 6جعلت من املقاومة الفكرية لالستعمار مهمة مقدسة للمثقفني
.7»االستالبحترير الوعي من املستعمر، بل ال بد من

ت املابعد الكولنيايلحيذر "بلخوجة" من أخطار سقوط الفكر " " يف ممارسات وخطا
الكولنيالية، فيتم إعادة انتاج أليات االقصاء، ورفض االخر والتهميش  واعادة فرض اهليمنة 

حسني أيت" و"حممد بوضياف" و"لفرحات عباسوالسيطرة و"الصوت الواحد"، كما حدث "
إذا مل تكن « " ووو...اخل. حتت منطق: مجعية العلماء املسلمني" و"مصايل احلاج"  و"أمحد

، وعن ما حيدث "السقوط" يف ما حاربناه من عنصرية، وتطرف. »معي ومثلي فأنت عدوي
ـخ02 ـ ـ ـ اري ـ ـ ت ل بناء ا و"... وإعادة  ومـ ـ والـــهويـــة:/ "مـ

، حيفر "بلخوجة" يف 8إلعادة بناء واكتشاف ما غيبه الفكر اإلقصائي (الصوت الواحد)
طبقات الثقافة اجلزائرية ليعثر على الكثري من الدرر، تعرضت للقمع والتهميش من طرف فكر 

" لعقلنة) وعلى أنه الوحيد القادر على "اsupérioritéالرجل االبيض املريض جبنون العظمة (
االخالقي والروحي واملادي طبعا  لدحض هذا االدعاء يقدم " بلخوجة " صورا رائعة والرتقي

ته، أال  لفكر جزائري عميق، سنأخذ منه مثاال واحد،  خصص له "بلخوجة" حيزا واسع يف كتا
مليتافيزيقا والتصوف، سيظهر عربها حيمود براهيميوهو : " " هذه الشخصية الفنانة املهتمة 

التأمل العميق لفكر حيرتم االخر ويقبل اختالفه رغم أن اآلخر (الغريب) يصادر من جانبا مشرقا 
9ن لالقتتال فقط، بل قد تكون للتسامح والتعايش الثقايف.صوته، فاألرض ليست موط

نسانية النخب الفرنسية، ويدعوهم يف بداية اخلمسينات عرب  يهيب "حيمود براهيمي" 
صيف" ( ) بتوخي االنسانية le songe d’un Eté, écrit en 1951نصه: "رؤ

واملنطق يف التعامل مع بشر أمثاهلم هم اجلزائريني املسلمني، بغض النظر عن العرق والدين، 
ويتساءل أين هي قيم الثورة الفرنسية وحقوق االنسان؟، أين هي فلسفة االنوار؟، أين الوعي 

كيف ميكن لشعب «سيح؟  ويضيف "بلخوجة": "؟، أين رسالة املالعقالنية الديكارتيةاحلر و"
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"، أن يقبلها لشعب أخر؟، كيف لنفوس انسانية النازيةودولة ذاق مرارة االستعمار واجلرائم "
».) أن ترتكب يف اجلزائر حمارق أبشع....؟Auschwitzتشمئز مبحرقة "أوشفايتز" (

أ ) مـن حنـن ؟: -
؟يف رحلة البحث عن الذات يطرح "عمار ب ، والسؤال عن من أ10لخوجة" سؤال من أ

؟)  هو سؤال عن النور واخللق والبداية واالصل، لذا فهو كما جاء عنوان الكتاب: (من أ
الذي قدم له "عمار بلخوجة" حتت عنوان: "من أكون؟.. حبا يف النور" "حليمود ابراهيمي"

)QUI SUIS- JE § AMOUR DE LUMIEREمل يصل "حيمود ،(
) كما حيبذ أن يسمي نفسه يف قصائده، إىل ما وصل اليه MOMOابراهيمي"  أو (مومو/

) عند قاع العدمية ، بل إن Albert Camus(11"البري كاموزميله يف مرحلة الشباب "
" (رمز القصبة" يرى اهلوية يف الكلمات اليت ميتلكها (الشعر) ويف حبه االبدي ملدينته "مومو"

ا النور اجلزائر) أو ما حيل و له تسميتها ببهجيت "فالبهجة" هي الفرح والسرور هي احلب، وإ
والبياض.

ماي من 08إن "مومو" ال يريد أن يعيش يف املاضي وكراهيته، مهما ما سببته له أحداث 
ب اهلوية دومنا تنكر للماضي الذي  النظر اىل احلاضر واملستقبل حبب هو ما يفتح  آالم، إال أ

جة اللحظة، إن "بلخوجة" وعرب نص "الشاعر الروحي"يغرق  اىل حب 12يف  "مومو" يدعو
من ملهاة   الوطن أكثر من االنشغال بكراهية االخر ألن قوة احلب الصويف للخالق أعلى شأ

ت "مومو" يروينا حبالوة احلب.13كراهية شيطانه، فالبعد الصويف الذي يكتنف كتا
ا هي: هوية متصاعدة تنطلق من "سؤال من حنن؟"، لتصل إىل ما اهلوية عند "مومو" اذ
"التصوف" و"الفن" أو L’Identité suprêmeيسميه: "اهلوية العليا" ( )، اليت يساعد

، فعودة 14»اهلوية العليا هي هوية من اختصاص االميان«"الشعر" يف الوصول اليها ذلك أن 
" ﴿عليه ابراهيمعليه وسلم﴾ وشخصية "" ﴿ صلى هللا"حممد"مومو" اىل القرآن وشخصية 

ت السماوية التوحيدية، عرب قراءة ذاتية فيها الكثري من احلرية والرمزية جعلته  السالم﴾ أب الد
.يبلور تصورا أكثر انفتاحا وتساميا للهوية الروحية

لعليا":ب )  - "اهلوية ا
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حنتها "حيمود براهيمي" كانت ) اليت L’Identité Suprêmeإن "اهلوية العليا" (
ضي وهو  ا عرب مشواره الفكري والفين وحىت الر نتيجة للكثري من الصدمات واللقاءات اليت كو
نية، أو على "رصيف  الغطاس الذي كان يعتزل العامل يف قاع البحر وكأنه يف خلوته الر

ض املتوسط، ) خلوته املفضلة على ضفة البحر االبيMole du Port d’Algerالبحر"(
ديدواخللوة املنفتحة على البحر والسماء يف نفس الوقت ففي فيلم: " حممد " للمخرج "حتيا 

جيلس "مومو" القرفصاء شبه عاري يواجه البحر ويعانق السماء لكن ال  يدير ظهره  "زينات
إال أن جياري كليا للحياة بل يراقبها يعاتبها ويبوح حببه االبدي للبهجة، فال ميكن للرجل الصويف

لسيد القطب "أيب  احلياة دون أن جترفه أو تنسيه ذكر ربه، وال ميكن التعبري عن هذه احلالة إال 
" صالح الدين االيويب" الذي جاهد الصليبيني وفتح القدس مع "بومدين شعيب التلمساين

االمري وفقد أحد يديه ويف نفس الوقت مارس التصوف واالنفتاح على الذات، ولعل منوذج "
إن جاز هذا التعبري املعاصر (امللتزم)، املتصوف امللتزم" هلو أكرب منوذج عن عبد القادر اجلزائري

لقد كان "االمري" رجل حرب وعند وضعها أوزارها يف مساء كل يوم ويف ظهر كل ليلة وسط 
اهد الزمالة أين تقوم مكتبته الضخمة اليت كانت تنؤ عن محلها اجلمال والبغال يعتكف اال مري ا

نية  من اجلهاد االصغر إىل اجلهاد االكرب ومن حماربة وقتل االخر إىل حماربة وقتل الذات اال
لسوء، يتنقل االمري من الدم االمحر إىل احلرب االسود، و من السيف إىل القلم  ومن « االمارة 

ل وطين أمات احملتلني اىل "، ومن بطدمشقبناء الدولة اجلزائرية إىل بناء االخالق االنسانية يف "
. 15»شخصية عاملية أحييت الناس مجيعا

تلقى "حيمود" الكثري من االحاسيس واملعارف وهو جالسا يف خلوته املقدسة املفتوحة 
ا خارج هذا املكان، إال يف حالة واحدة  على رصيف ميناء اجلزائر، أحاسيس يقول أنه مل يشعر 

ن متباعدان جدا كما هو 16"سيدي بومدين"" قربتلمسانيذكرها مبدينة " ، ومها مكا
، ففي تلمسان يدخل "حيمود" حالة من الصراع الذايت كانت متهيدا الكتشاف النور 17معلوم

جلزائر العاصمة  مالت عديدة فبعد القصبة  الذي بداخله النور اهلادي الذي انبثق أمامه بعد 
ت وانكشاف اهلوية...النور...واحلقيقة، لقد حتول تصبح تلمسان امتدادا لرحلة البحث عن الذا
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ح واملياه والسماوات أو كما يقول  رصيف البحر عند "حيمود براهيمي" إىل ملتقى للقاء كل الر
شاعر احلب االهلي : 

إذا مل يكن ديين إىل دينه داينصاحيب.لقد كنت قبل اليوم أنكر "
لغـــــزالٍن وَديٌر لرُهبـَــــانِ فـمرعىً ُصـورٍة.لقد صاَر قلـيب قابًال كَل 

وألـواُح تـوراٍة ومصـحُف قــــــرآنطـائـــٍف.ِ◌وبيٌت ألوثــاٍن وكعـــبُة 
”18فاحلبُّ ديـين وإيـَماينركـائـبُه،توّجـهـْت.أديـُن بديِن احلــــِب أّىن 

لبعد االنساين الجتاهه الروحي"، فهو يرى أن "حيمودويصارحنا« براهيمي" من بداية كتابه: "
وذلك من املتصوف إذا مسع النداء االعلى بداخله، فعليه أن يبلغه اىل نظرائه يف االنسانية،

وهي اللغة اليت ترفعنا من احليوانية اىل درجة االنسانية، يقول: أعرتف إنين خالل لغة خاصة
19»صماءشهد املريع الحندار الفرد اىل حيوانية عاجز أمام امل

ت صقلة "حيمود"، أما على الصعيد  ثريات وجتاذ ضة...كلها  الفن...التصوف...الر
ثري: "1940الفكري، خاصة سنوات االربعينات ( Mohamed" (حممد كبسي) سيظهر 

Gabsi("ميشال فالسونو) "Michel Valsan( الشخصيتان اللتان كان هلما االثر
رونيه مع الرتكيز كذلك على املفكر الكبري: "20الكبري على "حيمود" وال يتوقف عن ذكرمها،

" االسم الذي سيختاره بعد حيي عبد الواحد، أو "René Guénon(" (غيون
la crise du monde" (أزمة العامل احلديثاعتناقه االسالم ، فكتاب هذا االخري : " 

moderne."وهو الذي قال عنه أن)، سيكون له االثر العميق على تصورات "حيمود
"، وشبه لقاءه به كلقاء الطبيب حمي الدين ابن عريبالطرقيون يعتبونه الظل احلي للشيخ االكرب "

ثريات فكرية اخرى أقل حضورا كالسوسيولوجي الشهري: ".21ملريض بيار كما أننا جند 
يف "عبد املالك صياد) الذي كانت لبحوثه مبساعدة "Pierre Bourdieu(" بورديو

منطقة القبائل الوقع املهم على "حيمود براهيمي".
* خـــــاتــمــة: 

يف اشكالية اهلوية والتاريخ عند "عمار بلحظتني أساسيتنييف اخلتام ال بد من التنويه 
يلي:فيمابلخوجة" سنلخصهما 
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يربط "عمار بلخوجة" بني التاريخ / اهلوية وفعل الكتابة، فالكتابة تقاوم وتكافح /  01
ا الرغبة يف التعبري عن Colonialismeالتهميش والنسيان، وتفضح جرمية الكولونيالية ( ) أ

ا صوت الضحية واملخفي من التاريخ، بعد أن  املقهورين واملظلومني (صوت أقنان االرض)، إ
م كائنات بدائية ومتوحشة، جاء أراد اخلطاب ا لكولنيايل (االستعماري) تقدمي االهايل على أ

لال عقالنية، لذلك أنتج الغرب الذي اعترب  هو بوسم احلداثة والعقل لتحريهم وحتديثهم، فومسها 
خطابه مثل: التقدم /التخلف، التحضر /اهلمجية. املركز  نفسه املركز الكثري من الثنائيات يف ثنا

ت اهليمنة  (Centre/marge)اهلامش/ اخل، اليت أرادت تربير جرمية االستعمار، وأمام خطا
كان ال بد للمقموع من أن يثور ويكتب ذاته، كي ال يلفه الصمت والنسيان، ومنه آمن ""عمار 
بلخوجة" أن الذوات املنبوذة واالصوات املظلومة ال بد هلا من التحدث، الن االسرتاتيجية 

لية مبنية كما يقول: "بلخوجة" على تكتيكني مها: الكولنيا
" االقصائيةواسكات االصوات املخالفة تندرج يف هذه االسرتاتيجيات "22»الكذب والتزوير « 

على الغري.23" الصمت" وفرض "نفيالراغبة يف "
Antonio"، (أنطونيو غرامشييسري "عمار بلخوجة" يف خط املفكر االيطايل "

Gramsci ()1891/1937" املستضعفنيبقضا24"املثقف امللتزم) ألجل جتسيد مهمة
املا بعد  يف االرض، ذلك أن مهمة: إمساع صوت الضحية، يندرج ضمن مباحث الفكر "

وهو تقليد أسس له الكاتب والطبيب colonialism)-(Post"  كولنيالية
ن على مقدرة هائلةفرانز فانون: "املارتينيكي يف فضح أساليب وتكتيكات "، الذي أ

"الكولونيالية" إلجهاض الرأي اآلخر، وتغطيتها الستنزاف موارد البلدان حبجة نقل الدميقراطية 
) السيطرة واهليمنة على السكان االصليني حبجة légitimation" ("شرعنةواحلداثة، و

النظري واملعريف "احلداثة" ... لذلك كان اهلم االساسي "لبلخوجة" هو "تفكيك" االطار 
يت مهمة اعادة االعتبار  اليت بدورها كانت يف "للمرأة""للكولنيالية"، وداخل هذا التفكيك 

ت والتصورات الكولونيالية، بل  25الدرك االسفل من التهميش والنبذ ، ليس فقط عرب اخلطا
اجلزائر أنصع " وجاءت ثورة نوفمرب لتثمني قيمتها، ولعل صورة مجيالت"السلطة الذكوريةكذلك 

، بل أكثر من ذلك يدعو "بلخوجة" املرأة لكتابة صورة النعتاق "املرأة" من الظلم واالحتقار
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ونقل التاريخ من املركز اىل " التاريخ الذكوريالتاريخ، ولتكون مؤرخة لألنوثة، لكسر احتكارية "
ت: "االطراف ".ة قورصومليك" و"مليكة برحال، ويذكر مناذج مثل املؤرخات اجلزائر

تفكيكهيعلم "عمار بلخوجة" أن اخلطاب الكولونيايل ما يزال موجودا لذلك يسعى إىل 
واظهار بطالنه، مث اعطاء الصوت "للمسكوت عنه" عرب (Décolonisation)نقدهو

مستويني: 
وزيف زيف الظاهري: مبعىن كشف احلقيقة الداخلية ملمارسات املستعمر ) االولأ-

تهبتعرية التناقض بني ايديولوجيته إلنسانية على مستوى اخلطاب ممارساتهو خطا ، كادعاءاته 
ومهجيته على مستوى املمارسات.

ت الكولونيالية، وكشف املسكوت عنهإظهار الباطين: وهو اظهار "ب) الثاين- " يف اخلطا
لربب ري واملتوحش، وداخل هذا السياق البواطن احلضارية املشرقة للغري، الذي نعته املستعمر 

"االمري عبد القادر" و"حيمود ابراهيمي" وغريمها.حول:نفهم أعمال "عمار بلخوجة" 
اضافة إىل ما قلنا حول اهلوية والتاريخ الوطنيني يكشف "عمار بلخوجة" من خالل / 02

L’Identité" (اهلوية العلياحبوثه على "حيمود براهيمي" تصورا عميقا للهوية يسمى: "
Suprême الستناد على ا عودة الذات إىل العوامل الروحية السامية   ) اليت يقصد 

" خاصة أعمال "الشيخ االكرب حمي الدين ابن عريب" (الفتوحات املكية) "وسيدي التصوف"
بومدين" و"االمري عبد القادر اجلزائري"، كمرجية وطنية وانسانية جتعلنا نعود إىل تراثنا الديين

ت التوحيدية، واالخوة  الوطين، ويف نفس الوقت تنقل لنا جتربة االخوة "االبراهيمية" بني الد
عادة االعتبار ملفهوم مركزي داخل االسالم والتصوف آدماالنسانية بني أبناء " "، كل ذلك 

26."املعرفة" و"احلب" فأي طريق اىل هللا دون "احلبوهو : "

هوامش الدراسة:
"وصحفي سابق جلريدة بوالية تيارت اجلزائر، عصامي التكوين، مؤرخ ،1941نوفمرب 16" من مواليد عمار بلخوجة

لتاريخ اجلزائري املعاصر واحلركة الوطنية ، ألف ونشر العديد من كتب التاريخ والسري منها: كتاب: "االمري عبد  اهد، مهتم  ا
، وكتاب: "الكولونيالية، L’Emir Abdelkader, ni sultan ni imam (2007القادر، ليس بسلطان وال امام"(
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. كالما عن دار النشر "الفا " 2006) الصدر سنة Colonialisme, les crimes impunisجرائم دومنا عقاب" (
)ALPHA.(
: استعمار واستيطان، فكلمة استعمار حتمل يف اللغة معنا اجيايب هي اعمار االرض، لذلك نفرق هنا بني العبارات التالية

الستدمار" أو حىت  يت بلقاسم واستعاذوا منها " استهجنها الكثري من املفكرين اجلزائريني امثال: مالك بن نيب و ابو القاسم 
إىل  استيطان: ونقصد 1870احتالل مث حتول بعد سنة "االستحمار"، لذلك نرى أن الغزو الفرنسي للجزائر بدء على شكل

ا وطن للمحتل. م مالك هذه االرض وا به االميان السياسي 
–دراسات فلسفية يف الثقافة اجلزائرية والعربية، منشورات ابن الندمي، و دار الروافد الثقافية اهلوية والتاريخالزاوي بغورة، 1

. 16، ص 2015زائر بريوت، شرون ، الطبعة االوىل، اجل
2 Amar belkhodja, Halime Mokdad, un grand reporter au grand cœur,
berrouaghia, martyre et Héroique, edition el kalima, alger 2011, (Sur le couver du
livre)
3 Amar belkhodja, Marie-Claire Boyet La Martyre de Tagdemt, Edition ANEP,
2002.(Introduction) P 07.

لية الكولونيالية المرب : (االستعمارية) حالة من السيطرة وفرض التبعية من جمتمع على جمتمع أخر، ارتبط املفهوم 
)impérialisme أين شهد العامل املد االستعماري الذي سيكون له االثر الكبري على التاريخ واهلوية والتعدد الثقايف والبنية (

من خالل  (2003-1935االجتماعية للدول املستعمرة وهي جماالت أبدع فيها املفكر األمريكي الفلسطيين "إدوارد سعيد" (
ا 1978الصادر عام االستشراقكتابه ا إلضافة إىل اهلندي هومي   ،1949.

4 Amar belkhodja, Halime Mokdad, un grand reporter au grand cœur, p 09.
5 http://www.algerieconfluences.com/?p=43727

1925/1961(: فرنز فانون ()Frantz Fanon طبيب نفساين ومفكر فرنسي من جزر املارتينيك، عضو يف جبهة (
ا،  لقوة يسرتد  ن ما أخذ  اهد يعترب من أكرب مناهضي االستعمار والعنصرية آمن  التحرير الوطين عمل صحفيا يف جريدة ا

ن الشهريان :  ".)1961(معذبو األرض1952بشرة سوداء، أقنعة بيضاء " “صاحب الكتا
6 Amar belkhodja, MOUVEMENT NATIONAL. DES HOMMES ET DES
REPERES –Histoire, Edition Alpha,  Alger, 2013, p 221.
7 Ibid. P 222.
8 Ibid. P 157.
9 Amar belkhodja, présentation, HIMOUD BRAHIMI, (MOMO),QUI
SUIS- JE § AMOUR DE LUMIERE, p 150.
10 HIMOUD BRAHIMI, (MOMO),QUI SUIS- JE § AMOUR DE
LUMIERE, présentation ; Amar Belkhodja ,EDITION RAFAR,
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" :عرف بدوره الرئيسي 1918/1997"؟. هو شاعر وممثل جزائري (مومو القصبة"  املدعو "حيمود ابراهيميمن هو (
ديدو ضية العالية خاصة يف يف فلم "حتيا  لعديد من االدوار املسرحية ، كما عرف بقدراته الر " للمخرج حممد زينات، كما قام 

مالته امليتافيزيقية فتكاد  الغطس لدرجة أنه مسي: "الرجل السمكة" لطول املدة اليت كان يبقها حتت املاء، أما ميوالته الفلسفية و
ن الفضل يف اظهار هذا اجلانب للصحفي واملؤرخ: "عمار بلخوجة" (مبساعدة الطبيب: غري معروفة للقارئ اجلزائري، وسيكو 

للغة الفرنسية، خاصة نص:  حممد مداسي وعمر شاليب ولزهاري لبرت وعائلة : براهيمي) عرب سلسلة من التحقيقات لنصوصه 
لسوسيولوجي الفرنسي الشهري: ) الذي الفه "حيمود" حتت تشجيع صديقه اL’Identité Suprême" (اهلوية العليا"

) ويعترب نص الذي قدم له "حممد بن بريكة" و"عمار بلخوجة": "اهلوية Pierre Bourdieu) (1958"بيار بورديو" (
نكشافها ذاك السكينة والسعادة، يف كتابه:  العليا" من النصوص امليتافيزيقية اليت تنكشف فيها الذات على نورها ، وحتقق 

p 45.:. MOMO LEبارك، يقول أن كتاب رونيه غيون أزمة العامل احلديث غري كل حيايت انظرمومو الشاعر امل
POETE BENI,.

11 http://www.djazairess.com/elmassa/18910.
12
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2013/08/25/article.php?sid=153164&cid=
16
13 Himoud brahimi, L’Identité Suprême, recherche et présentation, Amar
Belkhodja, préface Mohamed benbrika,Edition El kalima, Alger, 2012, ,P 05.
14 Himoud brahimi, L’Identité Suprême, p 05.

ابراهيمي" إىل صديقه االسرتايل "جورج للتوسع حول هذه النظرة الصوفية ميكن العودة إىل الرسالة اليت بعثها "حيمود
ضمن كتابه: "اهلوية )confidence de l’esprit) حتت عنوان : "بوح الروح" (Georges Maréchalماريشال" (

) الذي قدم له "عمار بلخوجة"، أين يتحدث "حيمود L’Identité Suprême, les page de 27 à 33العليا" (
اىل خلوته برصيف مينا العاصمة اجلزائرية مث رحلته اىل تلمسان وما سببته له من اضطراب وعقم براهيمي" عن جترته يف الدخول 

مالت يف احلياة واملوت واخللق واهلوية العليا واحلرية االنسانية .(انظر الصفحات من 19للكتابة دام  اىل 27يوما، مث يقدم 
يت بداية من الصفحة ) لكن النص االساسي للتأمالت الصوفية عند "حيمود بر 33 هداء إىل "رينويه غيون" 51اهيمي" 

) الذي يصنفه L’Identité Suprêmeواحرتاما لسيدي الشيخ مصطفى (ميشال فالسون). حتت عنوان: اهلوية العليا (
ثري "رينويه  غيون" والشيخ استاذ الفلسفة و"التصوف بن بريكة حممد" من جامعة اجلزائر ضمن النصوص الصوفية الواقعة حتت 

االكرب حمي الدين ابن عريب  .
" ديودوفيلم ) سيناريو مشرتك بينه و"حيمود براهيمي" 1995ـ 1932للمخرج "حممد زينات" (1971" ظهر سنة حتيا 

ئريني وموسيقى "حممد العنقا"، مع ظهر مميز للوحات الفنان "ايسياخم" و"حممد راسم"، يعرب الفلم عن ما تبقى من جراح للجزا
بعد االستقالل، وحبهم ملدينة اجلزائر البيضاء.

15 de Amar belkhodja, MOUVEMENT NATIONAL,  des Hommes et des
repères, Histoire,  edition alfa, alger.2013. p 09.
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16 Voir ; Himoud brahimi, -(Confidence de l’esprit-Texte non daté) in,
Présentation de Amar belkhodja pour le livre de,  Himoud brahimi, L’Identité
Suprême, p 08.et aussi la page 28.
17 Himoud brahimi, L’Identité Suprême, p 08.

.1971حمي الدين ابن عريب ترمجان االشواق. حتقيق عبد الغاين حممد علي الفاسي،  دار الكتب العلمية ، بريوت، 18
19 Himoud brahimi, L’Identité Suprême, (Préface de Mohamed Benbrika) p
40.

:حممد كبسي
نوفمرب 25برومانيا وتويف يوم 1907من فيفري سنة 01عبد العزيز" املولد يف الشيخ مصطفى: أو "ميشال فالسون

يف الغرب اعتلى منصب شيخ يف الطريقة بفرنسا هو مؤسس الدراسات االكربية  (الشيخ االكرب حمي الدين ابن عريب) 1974
)L'Islam et la fonction de René Guénonالشاذلية الصوفية، من بني كتبه: "االسالم ومهمة رونيه غيون" (

20 Himoud brahimi, L’Identité Suprême, p 07.
 »ضي فرنسي ولد يوم رونيه غيون ، درس اوال اهلندوسية قبل أن يدخل االسالم ليبقى 1886نوفمرب 15: فيلسوف ور

جلزائر سنة  لقاهرة و يتوىف يوم: 1917مدة قصرية يف سطيف  ائيا  ، كان له العديد من 1951جانفي 07قبل أن يستقر 
ضية أمهها: "أزمة العامل احلديث" ، 1927) الصادر سنة .la crise du monde moderne(املؤلفات الفلسفية والر

ت" عماله حول التصوف يف مجيع الد نقال » الكتاب الذي عرف رواجا كبري وحقق شهرة واسعة لصاحبه عرف "رونيه كيون 
.Himoud brahimi, L’Identité Suprême, p 07عن:

21 Himoud brahimi, LE SONGE D’UN ETE, in, L’Identité Suprême, p 23.
:بباريس يف فرنسا أين 1998مارس 13وتويف يوم 1933نوفمرب 24عامل اجتماع جزائري ولد يوم عبد املالك صياد

) ومساعد "بيار بورديو" عرف ببحوثه املرجعية حول اهلجرة واملهاجريني.CNRSشغل منصب مدير حبث يف (
22 , Amar belkhodja, MOUVEMENT NATIONAL, Edition Alpha,  Alger,
2013, p
23 Amar belkhodja, MOMO LE POETE BENI, Poésie, Édition El Ibriz,  Alger,
2013,  p 18.

للرابطة العربية األكادميية للفلسفة، الفلسفة موسوعة األحباث الفلسفية،للتوسع أنظر: أمحد عطار، انطونيو غرامشي، 24
ليف الغربية املعاصرة صناعة الع قل العربية مركزية احلداثة إىل تشفري املزدوج اجلزء األول إشراف وحترير علي عبود احملمداوي، 

بريوت.2012جمموعة من االكادمييني العرب، تقدمي علي حرب، منشورات االختالف منشورات ضفاف، 
نسبة اىل موطنه االصلي جزر املارتينيك املارتينيكي(Martinique)البحر الكارييب. تقع يف شرقجزيرة.هي

25 Amar belkhodja, MOUVEMENT NATIONAL. DES HOMMES ET DES
REPERES, p 49.
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" شا ، مجيلة" املناضلة ومجيالت اجلزائر شاهدا على ذلك (املرأةثورة نوفمرب أعادة االعتبار اىل مني مجيلةبوعزة ، مجيلةبو
ية حسني...) شاهد حوارات مع املؤرخ: "عمار بلخوجة" بوحريد، زهرة ظريف، مجيلةامران، 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCfdfSaocrQ
https://www.youtube.com/watch?v=9uuNywCTd4I

26 Himoud Brahimi, L’Identité suprême, (Où serait Dieu sans l’amour et le savoir
?) éditions El Kalima, 108 pages.
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عمار بلخوجه 
من الكتابة الصحفية اىل الكتابة التارخيية

تيارت جامعة، وت ــياقــالخي الـــكالدكتورة 
تمعات أتللتعترب الصحافة مصدرا هاما ريخ، فهي سجل يومي لتطور ديناميكية ا

.)1(حبكم متابعتها اليومية لألحداث السياسية واالجتماعية والثقافية
بعد مخٍس وعشرين سنة من الكتابة )2(تلك هي األمهية اليت أدركها عمار بلخوجة

ختيار املواضيع من دراسة الصحفية ذات الطابع التارخيي متحليا بروح البحث ومتفننا يف إ
رة ألل خمرجا فض عليها الغبار، املواضيع اليت مل ينعلىمركزاأخرىرةوللشخصيات حداث 

ها من بوتقة  قائال:لنسيان اإ
« Comme le maitre-nageur qui sauve les baigneurs menacés d’être
engloutis par les flots, j’exhibe événement et personnage en proie
de l’oubli »(3)

"مثلما ينقض السباح الغرقى من الغرق، أبرز األحداث والشخصيات املعرضة للنسيان."
رمزا من رموز خيية الفاعلة يف احلدث التارخيي بلخوجة الشخصية التار إذ يعترب عمار 

األخرى يف الكتابة التارخيية بعد ما سنة هيالوحدة الوطنية، وهو الذي قضى مخٌس وعشرون 
التارخيي كمااستغل ما اكتسبه من خربات خالل كتابته للمقاالت الصحفية ذات الطابع 

ا أو نفيها، وهي الصفة أسلفت الذكر، واليت احتاجت منه ا لتدقيق يف احلقائق وتتبعها إلثبا
ا اليت ال بد أن تتوفر يف املؤرخ  .اجلادذا

حثا أكثر عناية  وقد كان لعمار بلخوجه منهجه يف الكتابة التارخيية والذي جعل منه 
عناده و لتزامه يف عملهلتاريخ ومنافسا للمختصني يف جمال التأليف والبحث، وهو الذي عرف

األجيال.يف الوصول اىل املعلومة أينما كانت، متخذا من التاريخ رسالة اىل 
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مترس الكتابة التارخيية وحبث يف طيات رؤية عمار بلخوجة للتاريخ كرؤية أي مؤرخف
الوحدة علىحنافظ ، إذ يراه ركيزة أساسية من ركائز البناء وتكوين الشخصية وبهاملاضي والتاريخ

الوطنية.
تلك هي املهمة اليت اكتسبها عمار بلخوجه من عمله الصحفي الذي كان يؤرخ فيه 

للحظة منتقال اىل التاريخ القائم على تفسري األحداث وشرحها وأخذ العرب منها.
Paulوكما يقول بول جونسون  Johnson الذي مارس هو اآلخر الصحافة

التاريخ:وانتقل اىل 
هدف الصحافة والتأريخ هو نفسه ينقالن للقارئ املعرفة واملعلومات وحماولة شرح "

عمل الصحفي، فالصحفي يؤرخ االحداث، ال ميكن القول أين ينتهي عمل املؤرخ وأين يبدأ
)4(للحظة واملؤرخ للحقبة"  

وال ميكن ألي صحفي أن ينتقل اىل الكتابة التارخيية ما مل يتوفر على مؤهالت كاليت 
توفرت يف عمار بلخوجه كاجلدية يف طرح املواضيع وروح البحث العلمي، وتتبع وقائع 
ئق األرشيفية من كتابة التاريخ  األحداث، كما مكنه اطالعه الواسع على الكتب التارخيية والو

االحداث وذلك لتفتحه على التيارات املختلفة وهو ما جعله ينافس املختصني دون احلكم على 
يف التاريخ ويرقى اىل صفة املؤرخ اجلاد.                                                                                       

لصدق يف نقل احلقيقة التارخيية  كما يركز عمار بلخوجة على ضرورة التحلي 
التمركز بحث هي أساس على الوثيقة ومتحيصها، ويؤكد على أن املصداقية يف الواالعتماد
.ؤرخنيواملنيحثاالبوده بنيوإثبات وجللباحثاحلقيقي

ملصداقية يف نقل احلقيقة التارخيية هو امل كونه أداة توجيه للتاريخ،امة اهلكانة وما يلزمنا 
ألجيال وتوعية وتعبئة، ِلما فيه من قيم ومفاهيم ترتق .واالستمراريةالبناء حنو ي 

ملفاهيم املاضي ومظاهره اإلجيابية، نربز دور املاضي يف تكوين  وحنن من خالل إبراز
رخيية لألفراد أو اجلماهري، فهدفنا من ذلك هو ، وحنيالشخصية القومية للفرد نؤكد مواقف 

.)5(سلوكية إجيابية لدى أجيالناأمناطتكوين 



95

ته ومؤلفاته التارخيية اليت رأى فيها  وذلك ما هدف اليه عمار بلخوجة من خالل كتا
نتوقف مكسبا وطنيا ومقوما أساسيا من مقومات الوحدة الوطنية، ففي التاريخ ِعرب وحمطات

تمع عندها وحنرك من خالهلا األ جيال، فهي مبثابة مهزة وصل لألفراد ورابط أساسي لوحدة ا
ومتاسكه.

يوغرطه صية اجلزائرية منومتجيد رموز الشخاالعتزازؤكد عمار بلخوجة إىل ضرورة وي
جهم يف ااىل بن مهيدي  لدفاع عن وغريهم من جيل الثورة وكلهم رموز ال بد من السري على 

الوطنية.هويتها احلفاظ على اجلزائر و 
نذ الرابعة عشرغري أن عمار بلخوجة كمؤرخ عصامي مل يكمل دراسته مغادرا املدرسة م

لكتابة املقاالت الصحفية لامتمرس،نفسه يف تكوين شخصيته كصحفيعلىمعتمدا من عمره، 
حثا يف التاريخ جدية ،ذات الطابع التارخيي منتقال إىل الكتابة التارخيية، وما جعل منه مؤلفا و

كزة أساسا توتلك هي مهمة التاريخ املر ،طرحه للمواضيع التارخيية اليت جعل منها رسالة لألجيال
على نقل احلقائق التارخيية اليت قد ال ختلوا من الذاتية.

إذا كان املؤرخ متفتحا على إال ،لذلك فإن املوضوعية املطلقة تكاد تكون مستحيلة
ؤرخ أن يكتب مأيأقرب إىل املوضوعية، حيث يطمححينها قد يكون فانه التيارات املختلفة 

عامة موضوعيا ومطابقا للواقع، وهو أمر يكاد يكون مستحيال يف كل العلوم االنسانيةرخيا
.والتاريخ على وجه أخص

رخيية إمنا هي تزوير بوجه من الوجوه وبدرجة من الدرجات، ذلك ألن  فكل كتابة 
.)6(التاريخ الذي نكتبه ليس أبدا عني احلقيقة

ليت توصل اليها بطريقة منهجية وعقالنية وأن وهو ما يلزم   املؤرخ بتفسري احلقائق ا
اتني املهمتني فانه  يصوغ التعميمات اليت تشرح سلوك الناس واألمم عرب الزمن فان مل يقم املؤرخ 
ت  لن يكون مؤرخا، وامنا سيكون جمرد كاتب حولية أو يوميات أو جامع لألخبار والروا

.)7(زى أو داللةالتارخيية وبذلك ختلو صفحات التاريخ من أي مغ
إىل ضرورة االعتماد على أكثر من وثيقة وتتبع احلقائق عمار بلخوجةويف هذا يشري 

واالقتصادية والثقافية والظروف االجتماعيةالتارخيية وإخضاعها لدراسة متأنية من مجيع اجلوانب 
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عيشيأن فمن املستحيل، ب من احلقيقةللمؤرخ أن يقرت اسية وحىت النفسية، وبذلك ميكنالسي
واقعه.عيش يأن التارخيي الدراسة احلدث بصدد، ألنهاحلقيقةاملؤرخ

ملؤرخ ليس حكما فاإىل عدم احلكم على األحداث التارخيية، عمار بلخوجةكد ؤ كما ي
أحكام صداربل كاتبا للتاريخ وحسب، فغاية املؤرخ ليست تقييم األحداث أو احلكم عليها 

تقييمية، فالتاريخ ليس حمكمة واملؤرخ كتبه كما وقع وليس كما كان جيب أن يكون على حد 
."كيف نكتب التاريخ:"يف كتابه P.Veyneبول فاينقول 

« L’histoire s’occupe de ce qui a été, et non de ce qui aurait du
être »(8)

ال ميكن للمؤرخ أن يكتب التاريخ دون املطالعة والقراءة وذلك ما مر به عمار و
ماري لني بلخوجة، حيث يعترب القراءة واملطالعة ركيزة أساسية إلتقان التأليف، وهو ما ذكرته 

ا "رمبوال " حيث قالت أن معظم الباحثني يتفقون على أن القراءة دليل الكتابة التارخييةيف كتا
بة عمليتان متصلتان، فكلما قرأت ستبدأ رؤية روابط جديدة بني األفكار والشخصيات والكتا

واألحداث اليت تدرسها، وعندما تسرع يف الكتابة سيربز لك أسئلة جديدة، األمر الذي يدفعك 
إىل النظر مرة أخرى إىل النص الذي كنت قد قرأته بنظرات جديدة، والبحث عن مادة جديدة 

.)9(جابة عن األسئلةملساعدتك على اإل
ولتصبح قادرا على أن تبلغ أقصى قدراتك يف عملك التارخيي ال بد أن تصبح قار

القراء الفاعلون يف حوار مع النص، فيطرحون األسئلة السلبيني ينخرطفبعكس القراء فاعال، 
م ويربطون ما يقرؤون مبعلومات  اويدونون ملحوظا ا، يعرفو مسبقا ونصوص سبق هلم قراء

وليست قراءة التاريخ كقراءة املتعة الشخصية ولكي يصبح املؤرخ قادرا على أن تبلغ أقصى 
فاعال،  الناقدة إن هذا النوع من القراءة املتأنية قدراتك قي عملك التارخيي البد أن تصبح قار
جحأساس املشاركة الفاعلة والبارعة يف الثقافات ويف كتابة حب .)10(ث 

لنسبة للباحث واملفكر أمر ضروري وركيزة أساسية من ركائز التمرس يف  فالقراءة 
الكتابة والتأليف وكما أسلفت الذكر فانه يتوجب على الباحث يف التاريخ أن يقرأ قراءة متأنية.
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فال يصح أن مير القارئ وخاصة املؤرخ على املعلومة مرور الكرام وامنا يتوقف عندها 
فتثري يف عقله عشرات التساؤالت حوهلا وعن ارتباطها مبا سبقها ومبا يليها فيعود ميحصها،و 

ت هلذه األسئلة ال حثا عن اجا ر يف عقله و يت توقدت يف بعينيه وكأنه يسأل املؤلف عما 
يه وكأنه جيلس مع وار بني القارئ وبني سطور الكتاب الذي بني يدنفسه وهكذا يستمر احل

.)11(اوره ويسألهنفسه فيحالكاتب 
وكلما اختار الباحث كتبا جيدة كلما مترس يف حبثه و يف ذلك قول لرينيه ديسكارتيس 

ضيات الفرنسي  :" ان قراءة الكتب اجليدة هو مبثابة التحاور مع 1650/ 1526عامل الر
)12(أعظم العقول اليت عاشت يف العصور املاضية" 

هذا ،القراءة اجليدة هي أساس التأليف والبحث اجليدفال يكاد خيتلف اثنان على أن
لذكر القراءة من أجل الكتابة  وذلك ما يتطلب منا التارخيية،على العموم أما اذا خصصنا 

وثقافيا واجتماعيا ونفسيا دون اغفال أي  القراءة للموضوع من مجيع اجلوانب سياسيا واقتصاد
ملوضوعية وان صعب على املؤرخ جتنب الذاتية وهو ما ميكن الباحث من التحلي ،جانب

لتاريخ اىل العلوم الدقيقة دلك أن االنسان هو العنصر األساسي يف احلدث التارخيي واالرتقاء 
وهو ما جيعل ضبط احلدث التارخيي أمرا صعبا.

فاملؤرخ كأي إنسان هو نتاج بيئته وعصره ويتكيف معها ليدرس وقائع املاضي على 
ضر مستعينا يف ذلك بزاد منهجي ومعريف إستقاه املؤرخ من حاضره ومن حميطه الذي ضوء احلا

يعيش فيه، فيصعب عليه آنذاك أن يتجرد من هويته وماضيه ومشاغل عصره، ويضاف إىل تلك 
لتيارات الفكرية  ثره  ثريات أخرى على العمل املؤرخ منها تكوينه عرب مراحل دراسته و العوامل 

.)13(املهيمنة
خلوجه العلمية و دراساته يف البحث التارخيي قد  لذلك جند أن اهتمامات عمار 
توجهت حنو املواضيع اليت ملس فيها هدفه يف ابالغ الرسالة اىل الشباب مركزا على اهتمامه 
رخينا العريق من العهد القدمي  لشخصيات التارخيية دون اقصاء ألي شخصية من شخصيات 

احلا يل، فالتاريخ يف نظره وكما أسلفت الذكر ليس ذكر احلوادث وحسب بل التاريخ اىل عهد
عرب لألمم وجتديد والتوقف عند حمطاته ليس اال استشرافا للمستقبل، فرجوعنا اىل املاضي ال 
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ريخ شعب من عيب، ذلك  للتوقف على العيوب من أجل النقد واحلكم، فال يكاد أن خيلو 
بلخوجه أن يبلغه من خالل مؤلفاته .هو اهلدف الذي أراد عمار

كما ميكننا أن نصنف عمار بلخوجه ضمن مؤرخي املدرسة اجلزائرية الناشئة اليت أشار 
اليها ابراهيم مهديد ، ومن بني مؤسسيها نذكر مصطفى لشرف، سعد هللا أبو القاسم ، مالك 

م  ريخ بن نيب ، قداش حمفوظ، مجال قنان، والذين عملوا من خالل دراسا األكادمية اىل ابراز 
ا احلقيقة ال كما تريد ا هاجلزائر و اهلوية الوطنية يف صور ت االستعمارية من خالل نظر الكتا

)14(االستعمارية والعسكرية.

ا عمار بلخوجة فهي اللغة الفرنسية، ومبا أنه من املهتمني  أما عن اللغة اليت كتب 
للغة الفرنسية من أهم ما ساعده على البحث، وهو ما يواجه اجليل بتاريخ اجلزائر فقد كان إتقانه 

على عكس ،اللغة قد يتعذر عليه فهم السياقفهم ذااملتخصص يف التاريخ من صعوبة، فإاحلايل 
.ني للغة الفرنسية ومواقع ألفاظهااملتقن

إذ تعد اللغة من العلوم املساعدة يف منهج البحث التارخيي، وأهم فروعه فقه اللغة 
"Philologie" وعلم معاين املفردات وتطورها "Sémantiques فإن فهم نصوص ،"

للغة املدونة  ئق التارخيية اليت ُتكون مادة البحث التارخيي يتوقف على معرفة الباحث  الو
.)15(ا

فيد يتطور اللغة فهم و آخر،ومن كاتب إىل وتتغري من عصر إىل آخرواللغات تتطور
اعلى حتديدويساعده الباحث يف فهم حمتوى الوثيقة  وذلك من ،كانت غري مؤرخةاذازما

ومن خالل املفردات اللغوية املستخدمة يف الكتابة، ،خالل معرفة نوع اخلط الذي كتبت به
.)16(حيث أن لكل عصر مفرداته ومصطلحاته وتعابريه

، هي وسيلة تعبري وحبث ليس إالغري أن عمار بلخوجة يؤكد على أن اللغة الفرنسية
فإن وعلى الرغم من ضرورة إختاذ اللغة كعلم مساعد بصفتها وسيلة للكتابة والبحث العلمي، 

نقاشاتهو خالل حماضراتهالطرح اليت هي وسيلته يف العربية،للغة اعتزازهار بلخوجة يؤكد عم
ان استخدمت اللغة الفرنسية من قبل كتاب ومؤرخني اجليل األول ملا بعد االستقالل  العلمية، و 

كوسيلة للتعبري عن هويتهم ال لنفيها، واالعتزاز بلغة املستعمر وذلك ما عرب عنه كاتب 
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J’écris en français pour dire aux français que je ne suis pas:سني
français.

اهلوامش:
االسبانية منذ -1 ريخ املغرب، 1881حسني جمدويب، الصحافة والتاريخ، جريدة لفنغورد شاهد حي على 

مقالة الكرتونية
Alifport.com 2014.05.25

1941نوفمرب 16ولد يف عمار بلخوجة.-2
كاتب صحفي سابق جبريدةquotidien El Moudjahid -
  عضو مؤسس ملؤسسة األمري عبد القادر.
 1945ماي 8عضو سابق يف مؤسسة.
. مراسل سابق يف مركز الدراسات التارخيية
 1958جوان 8كان الرائد يف التأسيس  الحياء ذكرى الشهيد علي معاشي.

االعمال املنشورة:
1- ALI MAACHI – ART ET COMBAT : 1990 - 50 pages - à compte

d’auteur - Hommage à un grand interprète de la chanson algérienne,
assassiné par l’armée française et pendue sur la place publique de Tiaret le
8 juin 1958. Epuisé.

2- L’AFFAIRE HAMDANI ADDA : 170 pages - Publication à compte
d’auteur - 1991 - sur le chef de réseau urbain FLN de Tiaret - Condamné
quatre fois à la peine capitale - enlevé de la prison d’Oran et brûlé par
L’O.A.S le 12 Janvier 1962. Epuisé. Revu et enrichi et réédité par l’ENAG
- 2009 - Traduit en arabe par le centre de recherche sur le mouvement
national et la guerre de libération nationale. Edition en francais soutenue
par le ministère de la culture. - El Biar - Alger. ENAG - 2013. Le cinéaste
Abderezzak Hellal s’est inspiré du livre pour en faire un scénario. Accepté
par le Ministère de la culture pour la réalisation d’un film.

3- ALI EL HAMMAMI ET LA MONTEE DU NATIONALISME
ALGERIEN : 300 pages - Ed Dahleb - Alger - 1991 - vie et œuvre d’un
intellectuel et patriote précoce natif de Tiaret - pionnier du nationalisme
algérien qui a consacré toute sa vie à la cause algérienne, maghrébine,
arabe et musulmane. El Hammami a trouvé la mort dans un accident
d’avion survenu au Pakistan le 12 décembre 1949. Epuisé. Réédité avec le
soutien du Ministère des Moudjahidine en 2007 sous le titre « Ali El
Hammami - Toute une vie pour l’Algérie - Réédité avec le soutien de la
Présidence de la République - 2008. Sous le même titre.
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4- PAGES DE NOVEMBRE : 280 pages - Récits sur la guerre de libération
nationale        du 1er Novembre 1954. Publié par les soins de l’association
« Machaal - Echahid » et de la Wilaya de Tiaret - juillet 1997. Réédité en
2014 par les éditions Alpha.

5- CHRONIQUES DE TIARET : à compte d’auteur - 1998 - Textes sur la vie
en société illustrés par l’artiste peintre Abdelhaq Chaouch.
6- MARIE CLAIRE BOYET - LA MARTYRE DE TAGDEMPT : Ed.
ANEP 2003 - 100 pages. Sympathisante du combat armé de novembre 1954.
Assassinée par l’armée française le 15 octobre 1957 à Tagdempt (Tiaret).
07- KAID AHMED  PORTRAIT D’UN PATRIOTE : Ed. Anep 2003 –
conférence   donnée en avril 2003 au Palais de la Culture Alger.
08- BARBARIE COLONIALE EN AFRIQUE : Ed. Anep 2003 – 170 pages
- crimes   collectifs commis par les armées européennes en Afrique de Nord et
en Afrique Noire. Préface du Docteur Djilali Sari. Nouvelle édition soutenue
par le ministère de la culture en 2015.
09.- ALI MAACHI – ART ET COMBAT – 200 pages. Revu et enrichi –
Edité par les    soins du Ministère de la Culture en 2005.
10-COLONIALISME, LES CRIMES IMPUNIS : 216 pages – Ed. Alpha
Design - Alger - 2006 - Crimes collectifs et méfaits commis par la France
à Zéralda, Mascara, Sidi                                 Ali Bounab, Deshmia, Nadrouma,
El Esnam et Oran de 1942 à 1953. Récits suivis d’études      sur le colonialisme
et le racisme. Nouvelle édition soutenue par le ministère de la culture en 2011.
11- MOMO – LA MAGIE DES MOTS : 240 pages – Ed. Alpha - 2006 -
Alger - textes et poèmes de Himoud Brahimi (1918 – 1997), acteur, comédien,
poète, nouvelliste, philosophe, personnage central dans le film « Tahiya ya
Didou » de Mohamed Zinet.
12-L’EMIR ABDELKADER NI SULTAN NI IMAM : Ed. Alpha - 2007 -
200 pages- recueil d’articles de presse sur l’épopée du fondateur du premier
Etat national moderne. Traduit en arabe par H’bib Chenini. Préface Waciny
Laredj.
13-ALI EL HAMMAMI : du Rif à Karachi - l’épée et la plume - Ed. ANEP –
2007. Un patriote et intellectuel précoce qui a combattu toute sa vie pour la
liberté de l’Algérie et la dignité de son peuple.
14-MOUVEMENT NATIONAL - DES HOMMES ET DES REPERES :
Ed. Alpha – 2008. 300 pages - Etudes et biographies sur Mohamed - Cherif
Sahli, Moubarek El Mili, Ben Badis, Ferhat Abbas, Messali Hadj, Emilie
Busquant (épouse Messali), Roland Miette. Préface Fouad Soufi. Réédité avec
le soutien du ministère de la culture en 2015.
15-LA PLUME CONTRE SABRE - MOHAMED BENSALEM
LAGHOUATI : 200 pages - Ed. Lazhari Labter 2008. Un grand patriote qui a
combattu le colonialisme français, 30 ans durant, en lui opposant une seule
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arme : la plume. Ouvrage soutenu par une unité économique publique sur
recommandation de monsieur Khaled Benzine.
16-ALI MAACHI - L’HYMNE ASSASSINE : 219 pages - Ed. Alpha - 2009
- ouvrage soutenu par le Ministère de la Culture. Réédité en 2014 dans la
collection « Beaux Livres ».
17-MOMO – PAR L’IMAGE ET PAR LE MOT : 165 pages. 2009.
Ed.Alpha - ouvrage soutenu par le Ministère de la Culture dans la collection
« Beaux Livres ».
18-LA PASSION DE L’AUTRE : Recueil de poèmes - ouvrage soutenu par
le Ministère de la Culture. – 300 pages – Edition Lazhari abtar – Alger – 2008.
19-MOMO LE POETE BENI: Edition El Ibriz – Alger – 2013 – 200 pages –
Poèmes de Himoud Brahimi dit Momo, présentés par Amar Belkhodja sur une
cinquantaine de pages. Soutenu par le ministère de la culture.
20-EN EPIANT L HISTOIRE : Ed-Alpha-2011- Alger 400 pages. Etudes
historiques sur l’Emir Abdelkader, l’Emir Khaled, Ferhat Abbas, Chakib
Arsalan. Les massacres du 5 juillet 1961, l’organisation administrative
coloniale. Préface de Kamel Bouchama.
21-ARTS ET ARTISTES : Ed. El kalima- Alger. 2011. Etudes sur la
musique. Biographies musiciens, comédiens, cinéastes, peintres. Préface
Abdelkrim  Tazarout. Soutenu par l'ONDA.
22-HALIM MOKDAD – BERROUAGHIA  HEROÏQUE ET MARTYRE:
Ed. El kalima - Alger- 2011. Crimes français et exploits ALN. Soutenu par
l'ONDA.
23-TIARET - MEMOIRE - MIROIR : Ed. El kalima - Alger- 2011.
Histoire sociale politique et culturelle. Biographies personnalités locales des
plus humbles aux plus célèbres. Réédité avec le soutien du ministère de la
culture en 2011.
24 -LES ENFUMADES DU DAHRA – LES 1.000 MARTYRS DES
OULED RYAH :

Les crimes abominables de l’armée française – Ed. El Kalima – Alger -
2011.Réédition en 2014.
25 - NOUVELLES CHUTES – Recueil de poèmes, textes et nouvelles – 200
pages - Ed. ENAG –Alger – 2012.
26- CRIMES, MISERES  ET FAMINE EN TEMPS COLONIAUX : 200
pages - Affres de la famine et crimes commis par les colons contre la
paysannerie algérienne en 1867 et 1920. Editions Kalima, Alger 2013. Soutenu
par le ministère de la culture.
27- GUELMA – UN CRIMINEL NOMME ACHIARY – 200 pages –
Documents et témoignages sur les massacres du 8 mai 1945. Soutenu par le
ministère de la culture.



102

28-TIARET – LA REVOLTE URBAINE DU 8 JANVIER 1961 – 100
pages – Emeutes populaires à Tiaret, Sougueur, Gueltet-Sidi-Saad, Sidi
Abderrahmane contre la présence française, répprimées dans le sang : 21 morts
dont deux femmes. –Editions Alfa – 2013 -
29-AISSAT IDIR et FERHAT HACHED – DEUX SINDICALISTES
MARTYRS – Le premier, secrétaire général de l’UGTA, assassiné par les
parachutistes français en juillet 1959. Le second, secrétaire général de l’UGTT,
assassiné par la Main rouge le 4 décembre 1952 à Tunis. – 206 pages – Edition
ANEP – Alger – 2014.Réédition soutenue par le ministère de la culture en
2015.
30-BAYA HOCINE – AU CŒUR DE TOUS LES COMBATS – 220 pages –
Poseuse de bombe dans la guérilla urbaine. La plus jeune condamnée à mort p
(1957) pendant la féroce et impitoyable répression menée honteusement par le
général Jacques Massu et ses parachutistes tortionnaires Ouvrage paru dans les
deux versions (arabe et français) aux Edition ENAG.  Soutenu par le ministère
des Moudjhidine - Alger – 2014.
31– HIMOUD BRAHIMI – Qui suis-je ? Amour de Lumière – recherche et
présentation Amar Belkhodja – Textes inédits de métaphysique. Recherche et
présentation Amar Belkhodja – 300 pages.
32- AMAR BELKHODJA- L’ARPENTEUR DE LA MEMOIRE-
mémoires présentées par docteur Khadidja Belkhodja- Ed. Alpha- Alger
2015.
Amar Belkhodja est :

- Auteur d’une préface sur les massacres des Ouled Sidi Mansour de Ali
Kebrit - Université de Tiaret.

- Auteur d’une préface de Les chemins d’un militant - Mémoires de
Ramdane Bouchebouba – Cadre du PPA- MTLD, membre du CRUA,
cadre de la Fédération FLN de France – Ed. Alpha – Alger – 2009.

- Auteur d’une posface de Mes pensées en toute liberté recueil de poésie
de Kacem issad.

- Auteur d’une préface de Kaleidoscop de memoires de guerre de
Zoubeïda Mameria – Ed. El Kalima – Alger 2012.

- Auteur d’une préface Diwan sidi Lakhdar Benkhlouf de Abdelkader
Bendamèch 2015.

- Auteur d’une préface de Lalla Zouleikha Oudaï de Kamel Bouchama.
- Auteur d’une recherche et présentation d’un traité de métaphysique

l’identité supreme de Himoud Brahimi (dit Momo) – Ed. El Kalima –
Alger – 2012.

- Contribution un travail collectif A quoi sert le livre de Kaddour
Mhamsadji- Enag-Alger 2013.



103

- Contribution à un travail collectif Algérie 1954-1962- Les Robes noires
au Front : entre engagement et « art judiciare » actes du colloque
international en hommage à Abdelhamid Benzine, sous la direction
scientifique de Malika El Korso -Alger -2012.

- Contribution à un travail collectif Fière Algérie – aux maux du cœur,
les mots de la raison - Ed- Dalimen- Alger -2012.

Amar Belkhodja est  l’auteur d’un commentaire sur les crimes de l’armée
française (1954-1962). Documentaire audiovisuel réalisé par Abderrahmane
Mostefa Les cuves de la mort diffusé pour la première fois en version française
par la télévision algérienne le 18 février 2010.
Les Martyrs de Zeralda – Texte et intervention de l’auteur dans un
documentaire de 26 minutes réalisé par ZEFILS en 2013 pour le compte du
Ministère des Moudjahidine.
Amar Belkhodja est un conférencier qui participe à un grand nombre de
rencontres en Algérie et à l’Etranger (Paris, Tétouan, Rabat, Bruxelles,
Toulouse)
Pour des ouvrages dédicacés, l’auteur a reçu des félicitations écrites :

- Trois lettres de félicitations du Président de la République.
- Trois lettres de félicitations du Chef d’Etat-Major de l’ANP.
- Une lettre de félicitations du Général Abdelkader Lachkham, Directeur

central des Transmissions au MDN
- Une lettre de félicitations du Ministre de la culture.
- Une lettre de félicitations de l’Ambassadeur du Pakistan à Alger.

.15:00على الساعة 2017.01.26سكن، تيارت يف 44ي لقاء مع عمار بلخوجة مبكتبة الواقع حب-3
حسني جمدويب، املرجع السابق.-4
06، ص:1977فاروق عمر فوزي، دور التاريخ يف القومية القومية، سلسلة املوسوعة التارخيية امليسرة، الطبعة األوىل، -5

بتصرف.
.15ص:-ص،2000فريد بن سليمان، مدخل إىل دراسة التاريخ، مركز النثر اجلامعي، -6
نفس املرجع.-7
نقال عن15نفس املرجع، ص:-8

P.Veyne,comment on ecrit l’histoire.ed.du souil.paris,1971,p:220.
ماري لني رامبوال ، دليل الكتابة التارخيية، ترمجة تركي بن فهد آل سعود، حممدبن عبد هللا الفريح، دار امللك عبد العزيز، -9

.48م، ص 2013ه/1436
.49نفسه، ص:املرجع -10
.85،  ص 2007، الكويت، 2ساجد العبديل، القراءة الذكيه،شركة االبداع الفكري للنشر والتوزيع، ط-11
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.146/147فريد بن سليمان، املرجع السابق، -13
.5، ص2006مهديد ابراهيم، الفكر السياسي النهضوي، منشورات دار األديب، وهران، -14
.144، ص:1995ث األثري والتارخيي، دار الفكر اللبناين، بريوت، الطبعة األوىل، كامل حيدر، منهج البح-15

. 144املرجع نفسه، ص:-16
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"حصة "تيارت  زمان ومكاناألثري:عمار بلخوجة عرب 
يولوجية يف طبونيميا املدينةقراءة سوس

جامعة تيارت، ثياقة الصديقالدكتور
ستنطاق املكان عرب كل زمان ت الزمان  " "تيارت الزمان واملكان، عودة ألحداث وذكر

1مع األستاذ عّمار بلخوجة"تيكم

ديباجة 

األســـتاذ عمـــار بلخوجــــة الـــذي بــــدأ حياتـــه املهنيـــة والبحثيــــة ككاتـــب صــــحفي مث مؤرخـــاً عصــــامياً، مل 
يتوقـــف عنـــد هـــذا احلـــد، بـــل كانـــت لـــه إطـــالالت أثرييـــة عـــرب اإلذاعـــة والتلفزيـــون يف الـــذاكرة والتـــاريخ 

ريــخ مدينــة  ن وقــع فيهــا مــن أحــداث دمويــة أتيــارت، ومــاوالزالــت مســتمرة حــىت اليــوم، خصوصــا 
كانــت لــه مواعــد معهــا وال يــزال يشــارك يف "تيــارت"،الثــورة التحريريــة. فمنــذ افتتــاح اإلذاعــة احملليــة بـــ

رخييــة ذات طــابع علمــي وأكــادميي علــى مــا يربــو تســعة عشــر ســنة والزال، أي منــذ  حصــص ثقافيــة و
، كمـا كانـت هذا مـا أكدتـه لنـا الصـحفية املكّلفـة بتقـدمي حصـة النـادي اإلذاعـي1998افتتاحها سنة

تمــع كـان ذلــك مـن ربيــع  يل معـه حصــص إذاعيـة، أذُكــُر واحـدة منهــا وهـي املثقــف ودوره يف خدمـة ا
يت أن تكون مداخليت حول ما قاله األسـتاذ عّمـار بلخوجـة، ولـيس مـا كتبـه، ذلـك 2013 ، لذا ار

"، بــال فخــر بــل بكــل  تواضــع فهــو أن معظــم مــا يقولــه عاشــه وعايشــه، فكثــري مــا يســتعمل ضــمري"األ
تم مبـا قيـل ال مبـا ُكتـَب، فهـي شـهادة حيـة علـى  عايش األحداث اليت يكتب عنها، فاألجدر بنا أن 

"فمن رأى ليس كمن مسع".ما عاشه وعايشه، 

إن لغة التخاطب أو اللغة املنطوقة واليت هي مسة اإلذاعة هي األصل وأن لغة التحرير أو اللغة 
أصوات مسموعة وملفوظة قبل أن تكون مكتوبة، ولقد اخرتعت الكتابة املكتوبة فرع عليها "فاللغة 

بعة هلا وملا كانت اللغة )2(على صورة اللفظ فأصبحت الرموز اخلطية دالة على أصوات اللغة، و
املنطوقة هي األصل الذي انبثقت عنه اللغة املكتوبة، هذا، كما جند أن اإلذاعة املسموعة ليست إال 

ات، أما الصحافة املكتوبة فمجموعة من الكلمات واملساحات البيضاء أو جمموعة من األصو 
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، أضف إىل هذا أن مجهور القراء للكتب أو للصحافة املطبوعة 3الفراغات البيضاء اليت تفصل بينها
لقراءة والكتابة، وهلذا فهو مجهور خمتلف عن مجهور  على قدر معني من الثقافة ودرجة من اإلملام 

تلفزيون الذي ال نضمن أن يكون قد وصل إىل مستوى ثقايف، أو حىت جييد القراءة الراديو وال
، هلذا جند أن اجلمهور يف تعامله مع ما هو مكتوب (صحيفة أو كتاب) خيتلف اختالفا  4والكتابة

خذ هذا التعامل شكال عقليا يف  كبريا عن تعامله مع ما هو مرأي أو مسموع، ففي احلالة األوىل 
ا تصلهم عادة يف إطار أغلب األ خذ شكال عاطفيا أل حيان، بينما يف حالة الصحافة اإلذاعية 

يؤ انفتاحا عاطفيا واندماجا  احلياة العائلية، وتقدم يف شكل من األلفة واالسرتخاء، ولكتها عناصر 
بني املستقبلني والربامج.

توقفون علـى قامـة علميـة كبـرية، أو جهابـذة لذلك جند كثرياً من الباحثني والّدارسني ملّا يؤّرخون أو يو
من جهابذة الفكر، يهتم أولئك الباحثون أو الّدارسون أو الكّتاب عامة مبا كتبه، ال مبقالـه، وال غرابـة 
ـــذا احلـــدث  ـــة، و يف ذلـــك ألن أمســـى مـــا توصـــل إليهـــا الفكـــر اإلنســـاين يف مســـريته احلضـــارية، الكتاب

ذا احلدث إيضاً دخل التاريخ.احلضاري الكبري، أرّخ اإلنسان ملاضي ه و

غــــري أن كثــــرياً مـــــا قالــــه أولئـــــك العلمــــاء يف نــــدوات علميـــــة أو حماضــــرات أكادمييـــــة  أمــــا طلبـــــتهم، أو 
قد تكون أهم  بكثري ويف غالب األحيان مما كتبـوه، أو ُكتِـَب -تدخالت أثريية يف الراديو أو التلفزيون

م يف شــكل كتــب مــن طــرف طلبــتهم عــنهم، بــل أن هنــاك مــن العلمــاء يف اجلزائــر ممــ ن مجعــت حماضــر
ديـس، وقـد كـان رد أحـدهم مقنعـا، ملـا  أمثال املفكر العاملي مالك بن نيب، والعالمـة عبـد احلميـد بـن 
ليـف القلـوب شـغلنا  لتأليف والكتابـة، فكـان جوابـه:" إن صـناعة الرجـال و ُسئل عن عدم  اشتغاله 

ليف الكتب"، ويف مقامنا هذا ال ، مل يؤلـف، بـل ألـف وال يـزال عّمار بلخوجةيعين أن األسـتاذ عن 
ليـف الكتـب، وإىل غايـة كتابـة هـذه األسـطر فهـو ال يـزال جيمـع بـني الكتابـة  يف قمة عطـاءه املعـريف و

ليـــف الكتـــب ـــة و ـــه عـــرب األثـــري )5(الصـــحفية العلمي ـــه وهـــو أن مـــا قال ـــد علي ، إال أن مـــا وددت التأكي
حنـــــاول يف هـــــذه الورقـــــة البحثيـــــة القيـــــام بقـــــراءة اإلذاعـــــي ال يقـــــل أمهيـــــة  عـــــن مـــــا كتبـــــه. وحنـــــن بـــــدور

فنحـول مـا  "تيـارت زمـان ومكـان"، سوسيولوجية يف أحدى تدخالته اإلذاعية ضمن سلسلة حلقات 
فـذة أخـرى حصـة وقـد، كان مسموعا ومنطوقا إىل ما هو مكتوب فيصبح مقرؤا، ونفـتح فيـه  اخـرت
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تسـميات لشـوارع وأحيـاء مـن مدينـة"املكـان"، أي أمكنـة وفضـآت، أي منها واليت حتـدث فيهـا عـن
. ، أي قراءة يف طوبونيميا املدينة التيارتيةتيارت

حلصة احلصة:-أوالً  التعريف 

هـي ضـمن سلســلة حصـص إذاعيـة  تيــارت زمـان ومكـان، ُســجلت " تيـارت مكــان"احلصـة اإلذاعيـة 
ة وبثـــت يف نفـــس األســــبوع علـــى أمـــواج إذاعـــة وقــــد مبقــــر اإلذاعـــ2012أفريـــل1ذاعـــة تيـــارت يـــوم 

مــن مقــر اإلذاعــة واســتمعت إليهــا 2017جــانفي 20حتصــلت عليهــا يف ملــف إليكــرتوين يــوم األحــد
ا  كاملـة وسنضـعها ملحــق إليكـرتوين يف قــرص صـلب للقـارْي يف آخــر املقـال، وقمــت بتحليـل مضــمو

وضـمن  احلصـة كـان هنـاك متـدخل واحـد من منظور ختصصي األنثروبوجليا وعلم االجتماع احلضري،
حــــــث مبركــــــز البحــــــث يف  وهــــــو األســــــتاذ "فريــــــد بــــــن رمضــــــان"من جامعــــــة مســــــتغامن، وهــــــو كــــــذلك 
حبــــــاث كــــــربى وعديــــــدة  حــــــول تســــــمية  األنثروبولوجيــــــا االجتماعيــــــة والثقافيــــــة بــــــوهران، وقــــــد قــــــام 

ن، مــع العلــم أنــه ابــن األمــاكن(طوبونيمي) نشــرت علــى مســتوى مركــز البحــث يف األنثروبولوجيــا بــوهرا
الـــيت عـــاش فيهـــا وهـــذا مـــا يؤهلـــه أكثـــر للعـــب دور االنثروبولـــوجي املعـــايش واملشـــارك "تيـــارت"مدينـــة 

تمع البحث، مادام احلديث عن أماكن من مدينة   هيك عن كونه مستشـاراً لـدى تيارتمتياز   .
هيئة األمم املتحدة.

الســتاذ مــن طــرف املزيعــة وذكــر عنــوان كالعــادة بعــد املقطــع املوســيقســري احلصــة، أمــا ي والرتحيــب 
احلصـــة" تيـــارت زمـــان ومكـــان"، مث تبـــدأ املزيعـــة مبقولـــة يف غايـــة البالغـــة ويف نفـــس الوقـــت احلكمـــة:" 

تـيكم " سـتنطاق املكـان عـرب كـل زمـان"  ت الزمـان  تيارت زمـان مكـان، عـودة ألحـداث وذكـر
داللــة  عميقـــة علــى مــا يتقـــاطع مــع حبثنــا يف الزمـــان "، ويف هـــذه املقولــةمــع األســتاذ عّمـــار بلخوجــة

ـــدأ األســـتاذ  ـــة، وشـــاعريتها، مث يب ـــار بلخوجـــةواملكـــان، أي طبونيميـــا األمكن لتحيـــة ورد الســـالم عّم
والشكر للمذيعة على االستضافة".... ريب أشرح يل صدري ويسر يل أمـري واحلـل عقـدة مـن لسـاين 

لفرنســـية-للغـــة العربيـــةلطبـــع كانـــت املداخلـــة -يفقهـــوا قـــويل ت الباحـــث كلهـــا  -رغـــم أن كتـــا
حـــث متخصـــص، تتخللهـــا   ليســـت فصـــحى جيـــدة وهـــذه لغـــة اخلطـــاب أألعالمـــي  ولـــو كانـــت مـــن 

لعاميـة والفرنسـية، ولـيس غريبـا أن تكـون هـذه لغـة اخلطـاب اإلعالمـي ولـو مـن   كثـرية  كلمات أحيـا



108

ممــا تتطلبهــا الكتابــة، فهــي موجهــة لكافــة اجلمــاهري حــث، لــيس فيهــا تصــّنع أو قواعــد حنويــة وغريهــا
م، وتباين مراتبهم العلمية. على اختالف توجها

عّمار بلخوجة عرب األثري أو اخلطاب اإلذاعي: -نياً 

تـــه حـــول األحـــداث أو األعـــالم بـــن خوجـــةيعـــرف املؤرخـــون وقـــراء اجلرائـــد األســـتاذ  مـــن خـــالل كتا
ـم جيـدوا  فيـه ضـالتهم والشخصيات التارخيية وذلك من  منطلـق ختصصـهم املعـريف،  والـدافع لـذلك، أ

ممــا هــو غــري معــروف حــىت ألولئــك املتخصصــني والــذين يعرفونــه مــن خــالل  –املعرفيــة، وخالفــا لــذلك 
م املعرفيـة -كتبه إنه معروفاً أكثر مـن مجهـور وقاعـدة عريضـة مـن املسـتمعني لإلذاعـة مبختلـف توجهـا

م العلم يــة، لكــن مـا يشــرتك فيــه املســتمعون واملقــرءون لـه يف خميــاهلم اجلمــاعي العــام،  إنــه وتبـاين درجــا
لتـايل هـو يقـع ضـمن دائـرة املـؤرخ  ريـخ الثـورة منـه، و يف نظرهم يروي أحداث زمان ماضية، والسيما 
مــن ذلــك،  ألنـه يــؤرخ للمدينـة ككــل، فــال  لألحـداث ال غــري،  لكـن حقيقــة األمــر هـو أكثــر يف نظـر

ي بســرد األحــداث الــيت جــرت علــى أرضــيتها. املدينــة هنــا، بشــواهدها املعماريــة والعمرانيــة وآثــر يكتفــ
مبانيهــا القدميــة واحلديثــة، بــل حــىت يف هويتهــا مــن خــالل تســمية أحيائهــا وشــوارعها، وهنــا خيــرج عــن 
دائـــرة املـــؤرخ إىل مـــا هـــو أوســـع مـــن ذلـــك وهـــو األنثروبولـــوجي أو عـــامل االجتمـــاع، وذلـــك مـــن خـــالل

"تيـــارت زمـــان ومكـــان"طوبـــونيمي األمســـاء والـــيت تكلـــم عنهـــا يف إحـــدى حلقـــات احلصـــص اإلذاعيـــة 
لضبط يف حصة" ". تلـك احلصـة/املداخلة الـيت حتـدث هـو فيهـا عـن مسـميات مدينـة تيـارت، مكـانو

ريــخ مدينــة تيــارت"،  ونتحــدث عنهــا حنــن اليــوم، أي عــن" املكان"/الــذاكرة"،  واملقصــود بــه هنــا: " 
ريــخ التـا ريــخ الشـواهد املاديـة  ألحـداث املاضـية، أي  ريخ املبـين ال التــاريخ احملكـي، وال املـروي عنــه 

ر الباقية، "فهي أقوى دليل مـن احلضـارة املكتوبـة أو  ا اآل ً، ونعين  "حاضرة تيارت" عمرانيا ومعمار
ر يعتمدون يف  لفهم واالستنتاج، فعلماء التاريخ واآل دراسـتهم علـى خملفـات األمـم مـن املأخوذة من 

ـا  ا وما كانـت عليـه يف حيا ا على أحواهلا وعادا الّتحف املنقولة كاألدوات، وما إىل ذلك، ليتعرفوا 
ــــا يف التقــــدم والتخلــــف، وإذا كــــان للتحــــف  ومعيشــــتها اليوميــــة، وعلــــى أســــاس ذلــــك يقيســــون درجا

در عظـيم، فلـيس مـن الريـب أن العمـائر واملبـاين املنقولة هذا القدر من علمـاء التـاريخ واحلضـارة وهـو قـ
ـاب وال حتـاىب"  ، ومـن  مثـة، أضـحت العمـارة (املبـاين) ومـا )6(هلا يف استنباط احلقائق الثابت اليت ال 
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ريـخ احلضـارات واملـدن علـى  ر قائمة، يف مقدمة مـا حيـرص علمـاء  حتمله من أسم، وما مياثلها من آ
والوقـــوف علــى مـــا خيفــي ويعلـــن عنــد تـــدوين تــراث أجـــدادهم األقـــدمني، اســتنطاقه، واالســـتماع إليــه، 

ــايل/ املــديين العمــراين،  وبصــفة أخــص "الطوبــونيمي" يف  وهــذا كــان مــن بــني دوافــع اختيــار اجلانــب ا
تيارت موضوعا للّدراسة، واليت بثت ضمن حصص سلسلة أو حلقات "تيارت زمان ومكان".

ركات  يف بـرامج إذاعيـة أخـرى مثـل النـادي اإلذاعـي ، إال ويف حقيقة األمـر إن للباحـث مشـا
يــدور "تيــارت زمــان ومكــان"،أن معظــم مشــاركاته يف التــاريخ والــذاكرة كانــت ضــمن حصــة سلســلة: 

معظمهــا حـــول الـــذاكرة والتـــاريخ اجلزائــري والســـيما احمللي(التيـــاريت) منـــه، محلــت عنـــوان" تيـــارت زمـــان 
ريـخ احلركـة ومكان"، سيما وان غالبية تلك احلص ريـخ الثـورة  وقبلـه بقليـل  ص كانـت حتكـي ضـمن 

أي -وذلـــك مـــن منطلـــق  التخصـــص الــذي َرِغـــب فيـــه ِعصـــمة ولـــيس أكادمييـــا-الوطنيــة  يف تيـــارت،
ريخ النضال  السياسي اجلزائري والنضال الثوري والـذي مل يكـن  مبعـزل عـن النضـال الـوطين وهـذا ال 

لتـــاريخ احمللـــي فقـــط. وهـــو بقـــوم بـــدور املـــؤرخ عـــن طريـــق احلكـــي لـــه درايـــة عمـــار بلخوجـــةيعـــين أن 
فقـد شـارك يف عـدة مظـاهرات " مـن رأى لـيس كمـن مسـع"،واملشارك وشاهد عيـان وكمـا سـبق الـذكر

ن الثورة وكما يقول هو بنفسه، بل أكثـر مـا يكـرره دائمـا، مـا كـان يـراه مـن مشـاهد مروعـة مـن قتـل  أ
لــيت كــان يعرضــها املســتعمر أي اجلنــود الفرنســي لرتويــع اجلزائــريني،  وجثــث معلقــة يف ســاحة الشــهداء وا

ألمن العام واالعتـداء علـى الفرنسـيني أو املشـاركة يف الثـورة،  وكـل  وكل من تسول له نفسه اإلخالل 
ذلك ملم جيد من اجلزائريني إال عزما وإصرار على املقاومة وإعالء كلمة احلق، (والسيف أصـدق أنبـاء 

ايـة الثـورة من الكتب) ، بل أن هنا الرياع أصدق أنباء من السيف، ألن مقاومة السـالح توقفـت مـع 
التحريريــة، يف حــني أن مقاومــة الــرياع الزالــت مســتمرة ضــد النســيان، ولــن تتوقــف مــادام هنــاك رجــال 
ـــتمعهم حاضـــرا ومســـتقبًال، عاشـــو وعايشـــو احلـــدث، ومـــا ألســـتاذ عمـــار  أوفيـــاء ملاضـــيهم ولـــوطنهم و

جــة إال أحــد أعمــدة هــؤالء. مقاومتــه بـــمؤلفاته وحماضــراته األثرييــة عــرب االّاعــة، وهــو مــن ن الــذين بلخو 
جعلوا من الرياع سالح ملقاومتهم وحلفظ ذاكرة أمتهم، ورمبا تلك املشاهد املؤملة هي اليت تركته يكتـب 

ـــا أثـــرت فيـــه نفســـيا، بـــل حتولـــت تلـــك املشـــاهد الرتاجيديـــة إىل قـــوة خالقـــ ة ومبدعـــة ورمبـــا وال شـــك أ
مسؤولية علمية لألجيال الالحقة، ومل ينهزم أو جتعـل مـن شخصـاً يتبـاكى فيهـا األطـالل، بـل أسـتيقظ 
ذاكرته، وأطلق العنان لرياعه ليـّدون مـا  عـاش، ليبقـى شـاهد علـى مـا كـان، والـدليل علـى ذلـك أنـه يف 
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ريخ الثـورة أو مدينـة تيـارات دائـم ي يف تيـارتكـرر سـاحة الشـهداء يف معظم مداخالته األثريية حول 
ـا أقـوى ذاكـرة وهـي ذاكـرة املكـان. ولكـن قبـل عـرض  اه ذاكرة قوية، ذلـك أ لطبع أ جل تدخالته و

حتـتم علينـا الضـرورة املنهجيــة والضـوابط األكادمييـة عـرض  مــوجز مكــان"،تيـارتمـا تضـمنته احلصـة "
طوة علمية ال تقـل عـن سـطوة  الكتـب عن اإلذاعة واخلطاب اإلذاعي، ذلك إن للخطاب اإلذاعي س

العلمية واألكادميية.

يطلق هذا املصطلح على املادة الكالمية اليت تعرض ملوضوع مفهوم اخلطاب اإلذاعي:- 1
معني يوجهه أحد املتخصصني إىل مجهور املستمعني واملشاهدين من خالل اإلذاعة الصوتية أو 

حلديث املباشر نظرا  ) Narrationألن املتحدث يلتزم فيه أسلوب السرد (املرئية، ويعرف أحيا
فكاره وآرائه إىل املستمع مباشرة فيما يشبه احملادثة الشخصية ، وقد يكون هذا احلديث )7(ويتوجه 

...إخل، ويف   رخييا أو عسكر ضيا،  أو اجتماعيا، علميا أو أدبيا فنيا، ر دينيا أو سياسيا، اقتصاد
مبثابة معلومات ومعان وأفكار، قد يتضمن كذلك مقرتحات وآراء، كل احلاالت فإنه يكون 

ووجهات نظر حول املوضوع أو القضية املطروحة وقد شرح الباحث عبد هللا العاليلي مفهوم 
اخلطاب اإلذاعي" على أنه إبالغ الصوت األمساع، األداء مبخارج احلروف، وتكييف الصوت 

ملعىن ...قالوا: هو جيد اإللقاء، حسن اإلفضاء، أو بصيغة حسب املقامات،" وانطالق اإلشارة 
لكالم على صورة توضح ألفاظه ومعانيه" وعلى هذا ميكن القول أن ) 8(أخرى هو: فن النطق 

:اخلطاب اإلذاعي ِيرد يف نوعني من أساليب االتصال مها

االتصال املباشر واالتصال غري املباشر.

أو مالزما للحدق املنقول إذاعيا (نقل وقائع ففي االتصال املباشر أو املرجتل: يكو  ن اإللقاء فور
ضية أو املقابالت  ت الر احتفاالت رمسية، كاجللسات الربملانية أو احتفاالت خاصة، كاملبار
الشخصية...) وحيتفظ البث اإلذاعي املباشر بطبيعته حىت ولو مت تسجيله أو أجري عليه مونتاج 

وأعيد إذاعته.
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غــري املباشــر أو احملّضــر: فيقــوم عــادة علــى إعــداد مســبق لإللقــاء، أو اإلخــراج أو األداء، أمــا االتصــال
؛ كمـا يتميـز اإللقـاء يف االتصـال اإلذاعـي غـري املباشـر سـواء )9(ويعتمد هذا الشكل يف الربامج الثقافيـة

ــة، واحلصــص اإلذاعيــة الــ عنــد اإللقــاء يف اجلمهــور مباشــرة وجما يت شــارك فيهــا أكــان منفــردا أو حــوار
، تنتمــي إىل هــذا النــوع مــن االتصــال، "تيــارت زمــان ومكــان"األســتاذ عمــار بلخوجــة ومنهــا حصــص 

للســـان  وهــذا عكـــس االتصـــال املباشـــر الـــذي يعتمـــد علـــى مواجهــة النـــاس مباشـــرة عـــن طريـــق البيـــان 
د أن اخلطــــاب الــــذي يعتــــرب الســــمة الكامنــــة يف طبيعــــة الراديــــو والتلفــــاز؛ وجمــــاراة هلــــاتني الوســــيلتني جنــــ

).10(املسموع كذلك نوعان، فهناك اخلطاب الصويت (اإلذاعة) واخلطاب املرئي (التلفاز)

سلطة اخلطاب اإلذاعي:-2
احلــايل، وخصوصــا بعــد أن أصــبحت أجهــزة االتصــال  لقــد تضــاعفت دور وســائل اإلعــالم يف عصــر

واملســموعة واملرئيــة، كمــا اســتطاعت اجلمــاهريي املتعــددة قــادرة علــى إلغــاء املســافات، وختطــي احلــواجز 
كـان مسـتواهم، وإن أهـم مـا يسـتوقف ويثـري  منذ ظهورها أن تكسب انتباه اجلمهور يف كل مكـان وأ

هذا، واجلميع يعلم أن للغة اإلذاعـة أو اخلطـاب اإلعالمـي وخصوصـا تباه اللغويني والعلماء احملدثنيان
ثرييـــة علــى الــنشء أفـــرادا و  مجاعــات، وقــدرة فائقــة علـــى الــتحكم يف اجلمــاهري مـــن املســموع منــه قــوة 

ا اليت تتغلغـل يف النفـوس وتـؤثر مباشـرة يف  حيث أداؤهم اللغوي وتوجيههم، وذلك من خالل خطا
العقل والوجدان.

ويف الواقع أن حاسة السمع كانت دائما ذات أمهية تفوق حاسة البصر وهذه حقيقى تؤكدها العديد 
ت الذكر احلكي : ، لقوله تعاىل11م اليت جاءت فيها كلمة السمع دائما مقدمة على البصرمن آ

ُ َيَكاُد اْلبَـْرُق َخيَْطُف َأْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضاَء َهلُْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا َوَلْو َشا" َّ َء ا
ََّ عَ  ْنَساَن ِمْن : "وقال أيضا، 12"َلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوَأْبَصارِِهْم ِإنَّ ا َّ َخَلْقَنا اْإلِ ِإ

يًعا َبِصريًا َتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ ت البينات اليت تؤكد أمهية حاسة ، 13"نُْطَفٍة َأْمَشاٍج نـَبـْ إىل غريها من اآل
السمع على البصر، وكما يقول الشاعر: 

**    **   واألذن تعشق قبل العني أحياقوم أذين لبعض احلي عاشقة   
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ن الصوت يف هذه الوسيلة العمياء، "الراديو" خيلق مسرحا خياليا، وذلك  وعلى هذا النحو ميكن 
أن جتربة االستماع غري املرئية لإلذاعة الصوتية ميكن أن تقدم من خالل اخليال صورا أكثر اتقا

سائل املرئية،ـ وذلك ألن املنظر يف الوسائل املرئية يعرب عن وحيوية من تلك اليت ميكن أن تقدمها الو 
تصور مصمم ملا يف ذهن املؤلف، وبذلك يكون املنظر مبثابة "جتميد" خليال املشاهد ألنه يفرض 
عليه شكال أو صورة معينة، وهذا عكس ما جيري يف حالة االستماع، حيث تقوم اإلذاعة الصوتية 

.)14(يود أو حدودبتحرير اخليال وإطالقه بال ق
ا خمتلف احلصص اإلذاعية اليت تتناول مواضيع سياسية ثقافية، الربامج اإلذاعية:-3 يقصد 

اقتصادية اجتماعية تربوية، ترفيهية، سواء يف شكل اإللقاء العادي لألخبار أو أشكال فنية إعالمية 
مراحلها املختلفة (الربجمة، ، ويتوقف جناح هذه الربامج يف )15(خاصة ومؤثرات صوتية مناسبة

اإلعداد، الصياغة، اإللقاء، اإلخراج) على عدة عوامل أمهها:
الربجمة املناسبة من حيث الرتتيب والتوقيت واحلجم الساعي والتنويع- 
حسن إلقاء املذيعي وتنشيطه للربامج حبيوية وعفوية بعد التحضري اجليد ملوضوعه - 
مج وموافقا لرغبة املستمع مع استخدام املؤثرات الدقة يف اإلخراج وجعله مناس-  ب لطبيعة الرب

جلانبني  إلضافة طبعا إىل حسن اإلرسال واالستقبال اخلاصني  الصوتية املثرية لالهتمام. هذا 
.)16(املادي والتقين

: لإلذاعة خصائص متيزها عن وسائل اإلعالم األخرى:خصائص اإلذاعة-4

انتشارا أوسع يضمنمماالطبيعية،واملوانعاحلدوديتخطىأناإلذاعياإلرساليستطيع- 1
على الصحافةبذلكتتفوقفهيالنشروسائلأسرعاإلذاعةاعتربتلذلكاإلذاعية،للرسالة

والتلفزيون، وخمتلف وسائل النشر األخرى، فهي تصل إىل ماليني إىل البشر يف ذات اللحظة بغض 
النظر عن نوعية املتلقي ودرجة تعليمه وثقافته وسنه، كما أن اإلذاعة ال حتتاج إىل جهد من املتلقي  

كما هو حادث يف وثقافة وسنه. 
جه وسائل االتصال يف الدول النامية، وقد تعترب األمية والفقر من العقبات الرئيسية اليت توا- 2

أدى ذلك إىل حتجيم دور الصحافة والتلفزيون يف القيام بدورهم كامال، ويف نفس الوقت كانت هذه 
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العقبات من األسباب اليت جعلت اإلذاعة املصدر الرئيسي للمعلومات واإلرشادات للغالبية العظمى 
. )17(من السكان يف كثري من بلدان العامل الثالث

ستعماهلا ملختلف طرق التعبري والتأثري على العاطفة، اليت تتمثل يف - 3 كما تتميز اإلذاعة 
ثريها أقرب إىل التأثري  ملشاركة ويكون  املؤثرات الصوتية واملوسيقية، مما يعطي للمستمع شعورا 

الشخصي الذي يقرتب من االتصال وجها لوجه.
مهية وال تتوافر تلك اخلاصية يف وسائل اإلعالم خباصية غاية يف األالراديو"يتصف "- 4

األخرى وهي ذاتية الراديو، فجهاز "الراديو" جهاز شخصي كما أن االتصال عن طريق اإلذاعة ال 
حيتاج إىل وسيط خاص، وأن الرسالة اإلذاعية تصل مباشرة من املذيع إىل املستمع مما مكن الراديو 

ملستمع.من خلق عالقة قوية متينة بينه وبني ا
قي وسائل االتصال خاصية التكرار، وذلك عن - 5 ا عن  من خصائص اإلذاعة واليت تنفرد 

كثر من طريقة مما جيعل لإلذاعة قوة فعالة  طريق تسجيل املواد اإلذاعية وإعادة بثها أكثر من مرة و
توازي قوة االتصال الشخصي.

ا وخاصة يف الدول النامية، يعترب الراديو كأحد أهم مصادر الثقة اليت حيرتمها ال- 6 ناس ويقدرو
ا الناس مع  مع درجة الثقة اليت يتعامل  مما ال شك فيه أن جناح عملية االتصال تتناسب طرد
ثريا كبريا يف فاعلية الرسالة االتصالية  مصادرهم ومدى اقتناعهم مبا يقولون، فاملصدر والثقة يؤثران 

)18(..

قراءة يف إسرتاتيجية التسميةطوبونيميا املدينة: -لثاً 

إن البحث يف نصية الشارع أو فضاء املدينة العربية عموما واملغاربية أو التيارتيـة علـى وجـه اخلصـوص، 
درا وإىل حد ما من منظور"طوبونيمي"، بقـي حبثـا  سواء من منظور سيميائي، أو سوسيولوجي يبقى 

ينــة عنــد منــط البنــاء  وشــكل العمــارة، أو عنــد درا، ولكــن لــيس منعــدما، فلقــد توقــف البحــث يف املد
دراً،  دراســة املمارســات االجتماعيــة، دون أن حيــاول الرمــوز والتســميات الــيت يتحــرك فيهــا النــاس إال 
عتبـــاره فضـــاء مســـتثمر حســـب  ـــال يف املدينـــة أو الشـــارع  لـــذلك فـــإن هـــذه الدراســـة تنظـــر املكان/ا

ثابــة نــّص مــوزع بطريقــة تعوزهــا الــرباءة، ال إراديــة إىل حــد منطــق رمــزي، أي أن الشــارع أو احلــي هــو مب
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ـال(احلي، الشـارع) شـاهد علـى أغلـب التحـوالت االجتماعيـة والثقافيـة  ما. ومن هنا تكمن رمزيته، ا
.)19(واالقتصادية، كما يشهد أيضا على أغلب أحداث التاريخ املرتسمة على جدرانه

دام يوميــا، بــل هــو فضــاء احلــراك البشــري يف حلظــة زمنيــة إن الشــارع لــيس ذلــك املمــر الــذي تطــأه األقــ
معينــة، وهــو املكتــوب واملصــور، وهــو الَعًالَمــة اإلرشــادية والالفتــة اإلشــهارية واأللــوان واألضــواء، وهــو 
رهـا  اجلدار مبا فيه من هندسة معماريـة توالـت عليـه احلضـارات واألحـداث وتقاطعـت فيـه، فخلفـت آ

.  )20(إنه صيغة مكثفة من صيغ تلخيص التاريخ يف مدته من املمتدةفيه، وتركت شواهدها عليه.

تمع وذاكرته، بل هـي ختـرتق اخلطـاب  إن التسمية يف املدينة التيارتية، ليست نصا معلقا معزوال عن ا
ـــراتيب تصـــنيفي، ممـــا يـــدعوا إىل  االجتمـــاعي اليـــومي، وتنتشـــر يف الفضـــاء االجتمـــاعي حســـب منطـــق ت

هــــي ظــــاهرة اجتماعيــــة يف وجــــه مــــن وجوههــــا، ومتثــــل عنصــــر مــــن عناصــــر  ثقافــــة القــــول إن التســــمية 
اهلــــا احلضــــري:إن موعــــة الســــاكنة للمدينــــة واملتملكــــة  "االمــــري عبــــد وحــــي " ســــاحة الشــــهداء"،ا

ـــج وشـــوارع وأحيـــاء يف "ســـييت روســـو"،"درج ســـامل"، أو"الريبيجـــو"،أوالقـــادر"، هــي أمســـاء تعـــّرف أ
التداول أو التكرار جزء من نسيج اخلطاب اليـومي، إىل درجـة  جعلـت مدينة تيارت، أصبحت حبكم

داللتهـا االمسيـة األصـلية، وتـربز الداللـة االجتماعيـة  األمساء تنزاح عن معانيها، فتنسى أو تفقـد أحيـا
الـــيت أنتجهـــا االســـتعمال اجلمـــاعي هلـــا. وقـــد تنـــزاح التســـمية اإلداريـــة ومنهـــا التســـمية الوطنية(لشـــهيد، 

ريــخ وطــين)، ليحــل حملهــا مــا أتفــق النــاس حولــه وتداولــه، كــأن تعــوض تســمية شــاع األمــري لــزعيم  أو 
"، إذ هـو تعـويض كـارنو، وساحة الشهداء بسـاحة، ""rue Bigeaue" ريبيجو عبد القادر ب

للغــة الفرنســية، فهــذا التعــويض يف كــل احلــاالت ذا داللــة ثقافيــة واجتماعيــة، وهــذا مــا يــؤمل الباحــث 
، فكان موضوع نقاش له عرب األثري اإلذاعي، وكان موضوع لدراستنا هذه. خوجةعمار بل

الفضاءات االستعمارية القدمية: من ساحة كارنو، إىل ساحة الشهداء-1

ا عرب حقبتـني مـن الـزمن، احلقبـة  يتحدث عّمار بلخوجة عن األمكنة، ويتابع السياق الداليل لتسميا
دينـــة تيـــارت متأملـــا ويف نفـــس الوقـــت متأســـفا عـــن تســـمية ســـاحة األســـتعمارية وحقبـــة االســـتقالل يف م

لرغم على مرور أربـع عقـود مـن االسـتقالل "كارنو"،الشهداء واليت بقيت حىت اليوم تسمى بساحة 



115

فلم ُيستدمج االسم الرمسي بعد يف الذاكرة اجلماعية ويصبح لغة اخلطاب اليـومي  لشـاغلي الفضـاء ملـا 
نه، بقوله"..... .أخواين أخوايت السالم عليكم ورمحة هللا ، مث يواصـل كالمـه يتواعدون فيه ، أو يذكرو 

نواصل حديثنا عن تيارت زمان ومكان، أي الذاكرة ، واليوم نتحد عن تيـارت/ املكـان، نرجـع لـبعض 
أمساء األماكن، نتأسف ونستغرب عن كثري عن بعض مسميات جمـاالت خصوصـا تسـميات الشـوارع 

مخسني سنة من االستقالل، الزالـت تسـمى مبسـميات االسـتعمار أي مسـميات يف مدينة تيارت بعد
، رغــــم أن  الســــلطات احملليــــة وضــــعت هلــــذه األحيــــاء هلــــا أمســــاء رمسيــــة أداريــــة بعــــد 1962مــــا قبــــل 

االســتقالل، وهــذا شــيء غريــب ومســتغرب وغــري مقبــول...." مث يستســمح املســتمعني لتـــأكيد كالمــه 
ا نكتـة وهــي مؤملـة ".......هنـاك  نكتـة مؤملـة يف حقيقـة األمـر أحكيهــا حبادثـة طريفـة وقعـت لـه  وفيهـ

علــى اللقــاء  يف ســاحة 2012لكــم، تواعــدت مــع صــديق يل آيت مــن العاصــمة  يف صــيف  وتوعــد
الشــهداء، وملــا وصــل إىل ســاحة الشــهداء وجــد شــباب  مبحــل لبيــع اجلرائــد والتبغ(كيوســك)، فســأل 

قال له الشـاب ال توجـد سـاحة الشـهداء هنـا يف  مدينـة تيـارت ، أحدهم، إين تقع ساحة الشهداء، ف
لفرنسـية،كـارنوبـل سـاحة  ، هـذا لـو تعلمـون هـذا كـارنو، place de Carneau، مث أعادهـا 

رجل دولة فرنسية، وقد مسيـت عليـه السـاحة، كـان سـفاحا ويقتـل اجلزائـريني ويـرميهم يف تلـك السـاحة 
اهـدين واملناضـلني وخالل الثورة املسلحة،خالل الثورة املسلحة، كان خالهلـا اجلـيش الفرنسـي يقتـل ا

، معاشــي،عــدي معــروفويــرميهم يف تلــك لتهرهيــب، كعــرض درمــاتيكي وفرجــوي مــؤمل، أذكــر مــنهم 
....كــل هــذه اجلثــث، مــن مــا هــو معلــق معلــق ومــن هــو مرمــي  يف جهــالن حممــد، بوســرتة اجلــياليل

ر قــال له"...نتأســف كثــريا علــى الــرغم  مــن أن مخســني ســنة مــن الســاحة........" وملــا التقــى بــه الزائــ
االســتقالل الزلنــا ال نعــرف جماالتنــا ونســمي تســميات جمالتنــا وفضــآتنا املدينيــة ب بتســميات معمــرين 
فرنسيني ارتكبوا جرائم يف حقنا،" وبطبعه األستاذ عمار بلخوجـة هـو كـذلك يتأسـف(يكررها مـرارا يف 

الشــــهداء بــــل معظــــم جمــــالت وفضــــاءات مدينــــة تيــــارت ويواصــــل حــــديث) لــــيس علــــى جمــــال ســــاحة 
حديثـــــه"....البعض منـــــا ولألســـــف ملـــــا نقـــــول لـــــه نلتقـــــي يف شـــــارع األمـــــري عبـــــد القـــــادر، يقـــــول أووو  

ــرمني الفرنســيني الــذي تســلطوا علــى  الريبيجــو، الريبيجــو(متعجبــاً) أيــن يف  . بيجــو هــذا مــن أكــرب ا
اجلزائر وارتكبوا جـرائم يف حـق اجلزائـريني واإلنسـانية ككـل، لكـن تسـمية األمـري عبـد القـادر، يف  بالد
الفــرتة االســتعمارية كــان هنـــاك فــرع مــن الشـــبان اجلزائــريني ينتمــون إىل  حـــزب الــزعيم الراحــل فرحـــات 
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ـــاك جمموعـــة شـــبانية مســـت اإلUTMAعبـــاس، حـــزب  ـــان اجلزائـــري، كـــان هن ـــدميقراطي للبي حتـــاد ال
شــطة أنــذاك مــنهم:  ، مصــطفى بلعــريبنفســها" شــبيبة اإلحتــاد الــدميقراطي للبيــان اجلزائــري"، وكانــت 

ورمبــا  1956عكاشــة خمتــار، تركــي عبــد القــادر رمحــة هللا علــيهم، الســي عبــد القــادر رمحــة هللا خيــربين 
اعــد نقــول نلتقــي يف شــارع الريبيجــو، يقــول بعضــهم لــبعض يقولــوا نلتقــي يف الريبيجــوا قبــل، كنــا ملــا نتو 

يقولــون "ال" نلتقــي أو نتواعــد اللقــاء يف  شــارع األمــري عبــد القــادر، قــرروا تغيــري االســم لينكــروا  إســم 
" ويواصل األستاذ عمار بلخوجة نفس الشيء حيدث له مـع سـائقي سـيارة األجـرة:".أبيجواجلنرال 

ومهــا أخــوين شــهيدين "قيطــون"،دائمــا يف صــراع مــع الطاكســي أقــول لــه  أديين(خــذين) حلــي اإلخــوة 
AlgeriancompagnieاCIAالســيا رمحــة هللا عليهمــا، يبقــى يفكــر الطاكســي يقــول إيــن 

immobilier لنسـبة ، وهناك شارع املؤدي لتك العمارة يسمى شارع فلسطيين، نفـس الشـيء 
اهريــة قويـــدر وهــو شـــهيد وتضــحيته كانـــت مؤملــة وقاســـية وهــو أصـــله مــن هـــذه نقــول خــذين حلـــي  طو 

روسـو هـو كـذلك مسـتعمر جـدا يف حديثــه "روسـو"،، ومازلنـا  نقـول ســييت "لومبـار"املدينـة مـن حـي 
مــع ســائقي ســيارة األجــرة ككــل ملــا  إذا البــد ا، يكــون لنــا رد فعــل أجــايب اجتــاه هــذه الفضــائيات بعــد 

حثـني يف حقـل االستعمار ، أكراما أل ولئـك الشـهداء  الـذين ضـحوا مـن أجـل هـذا البلـد". وبصـفتنا 
االنثروبولوجيـــا والطوبونيميـــا، ال جنـــد تفســـري هلـــذا األمـــر ســـوى أن ذاكرتنـــا املكانيـــة الزالـــت مســـتعمرة، 
فـربغم مــن حتريــر األرض مل حنقــق  بعــد حتريــر الـذاكرة. وإذا البــد مــن دخــول أمســاء الشــهداء يف الــذاكرة 

لــرغم مــن أن تســميات تلــك الشــوارع كتبــت يف اجلريــدة الرمسيــة وعلــى جــدران تلــك الشــوارع  الشــع بية 
وهـــو مـــا يؤكـــده األســـتاذ فريـــد بـــن رمضـــان يف تدخلـــه ويلـــح عليـــه عمـــار بلخوجـــة ، فقـــد بقيـــت تلـــك 

املسميات حرب على ورق.

التسميات يف الفضاءات(األحياء) اجلديدة:-2

ـــا التســميات، أي تســميات للمجـــاالت اجلديــدة أو القدميـــة هنــاك إبــداعات يقـــول عمــار،و يقصــد 
لنسـبة للفضـاءات اجلديـدة هنـاك شـيء غريـب تسـتعمل كثـرياً مـن  تمـع التيـاريت، و تطلق من طـرف ا
طــــرف القابضــــني يف حــــافالت النقــــل احلضــــري خصوصــــا، وحــــىت ســــائقي احلــــافالت....مثًال: طريــــق 

مـــــا، كـــــذلك جنـــــد أســـــم رغـــــم، هلـــــذين"البيضـــــاء"،أو طريـــــق "اجلفـــــاف"، التجمعـــــني أســـــم يعـــــرف 
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"، عمــارات "اليتــامى"، ألن هــاتني العمــارات كانتــا بعيــدتني عــن التجمــع العمــراين طيمــات اليتــامى"
للمدينـــة، أي وحيـــدتني كاليتـــامى الـــيت ال أبـــوين هلمـــا، هنـــاك عمـــارة يف طريـــق بوشـــقيف عمـــارة طويلـــة 

"، ونفــس الشــيء titanikلســكان"تيتانيكحجمهــا طويــل مكــون مــن عــدة طوابــق، أطلــق عليهــا ا
" وهي شركة بناء فرنسية، للعلم فإن هـذا احلـي، سـبق وأن L’avenirنقول خذين مثال  اىل "الفونري

أي كــارنووهــو شــهيد مــن األمـوات الــذين علقــوا يف ســاحة جهــالن حممــدسـلطة البلديــة أعطتــه أســم 
ســـاءل الباحث"...ملـــاذا االســم هـــذا أســـم ســاحة الشـــهداء مـــع معاشــي وبـــن ســـرتة اجلــياليل، .." مث يت

لبنـاء وأكملـت  وتقاضـت أجـر، ملـا حـىت اليـوم نـذكرها ونقـدم هلـا خدمـة وإشـهار  الشركة فقـد قامـت 
لنسـبة حلـي  خـر االجنـاز وعيوبـه، ونفـس الشـيء  لـرغم مـن  وهنـاك أحيـا  الفـونريو فـوالينوشهرة، 

بريحـــي نســـميه كثـــرية.....، أطلـــع علـــى امللحـــق األليكـــرتوين، هنـــاك هـــو تعبـــري "Ganabir"غـــا
ـــارت يف العهـــد غـــاليبري، Galebirلالســـم هـــذا كـــان رئـــيس جملـــس شـــعيب بلـــدي ملدينـــة تي

االســــــتعماري وكــــــان يكســــــب أراضــــــي كثــــــرية قــــــام بتقســــــيمها وبيعهــــــا للســــــكان فســــــمي احلــــــي عليــــــه 
بري .....، وهنــاك أمســاء تكســب أمســاء جزائريــة مثــل، أمســاء بعــض املؤسســات اجلزائريــة العموميــة غــا

مثلمــا نقـــول: مستشـــفى" بـــن فرحـــات"، وهـــو نســـبة إىل بــن فرحـــات الطـــاهر الـــذي كـــان ال عـــب كـــرة 
،. مث يتدخل األستاذ فريد بـن رمضـان  بصـفته ضـيف شـريف  يف احلصـة، بلزرقالقدم، مثل مستشفى 

خمتص يف تسميات األماكن، ويعرض عليه األسـتاذ عمـار بلخوجـة  خالصـة حبثـه يف وبصفته  كذلك
تســـميته ألمــــاكن، أن هنـــاك تســــميات جديديـــة لالمــــاكن ال تضــــر لكـــن هنــــاك تســـميات تضــــر مثــــل 

بري، روســـو......اخل ســـييت كـــارنوالريبيجـــو ...اخل"، ومـــن خـــالل تكـــراره للفـــظ" يضـــر " مـــرات غـــا
، ال يقـــل عـــن أآلالم -بعـــد مخســـني ســـنة مـــن األســـتقالل-اً بداخلـــهعديـــدة نستشـــف أنـــه يعـــيش آالمـــ

اجلسدية اليت تعرض هلـا مـن عايشـو األسـتعمار وتعرضـوا للتعـذيب، وإن ضـجيج  وضـجرا يف أذنيـه ملـا 
لروبيجـو، أو غـانبري، روسـو،  ا مروية بدم شهدائنا األبـرار، التعـرف، إال  يسمع  اليوم ألماكن نعتز 

األســــتاذ فريــــد بــــن رمضــــان ويتــــدخل مباشــــرة، بعــــد تقدميــــه لتشــــكراته يقــــول:" .....وغريهــــا. يتصــــل 
خلصـــوص تســـميات مدينـــة تيـــارت القدميـــة، وليســـت  لنســـبة للتســـميات، أو نظـــام التســـميات و ...

قــدمت"الواقعــة بنــواحي "تيهــرت"تيــارت احلاليــة، بــل  ، املدينــة املؤسســة منــذ العصــر الرومــاين، مث "
ة، تيـارت كانــت معروفــة منـذ مــا يزيــد عـن عشــرة قــرون أو تزيـد أحــدى عشــر العصـر الوســيط اإلســالمي
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ا:  ــــــــــــــة بفضــــــــــــــآ ــــــــــــــدى املــــــــــــــؤرخني، معروف ــــــــــــــدلسقــــــــــــــرن ل ب األن ب الصــــــــــــــفاح"،" ب "، ""
ـــا مدينـــة عريقـــة وهلـــا أســـامي عريقـــة، مث ملـــا ُحّطمـــت ب"الكنيســـة"،"،"املطـــاحن هـــذا يـــدل علـــى أ

وظهـــرت أمســـاء جديـــدة مـــع املســـتعمر هـــذه األمســـاء املدينـــة مـــن طـــرف الفـــاطميني، .......، أختفـــت 
ـــاراجلديـــدة مثـــل  رخييـــة مثـــل لومنب ترجـــع تريقـــوTéRIgO،ســـييت روســـو ، هـــذه نتيجـــة عوامـــل 

السـتعمار وهـذا يـدخل يف  ثـرت  للكاتب فيكتور هيجـو....، وهـذا شـي طبيعـي لكـل البلـدان الـيت 
ــــــــــت  ــــــــــذ عهــــــــــد الرومــــــــــان كان ــــــــــاقف، وحــــــــــى من ســــــــــمأطــــــــــار احلضــــــــــارة أو التث ــــــــــارات  " تعــــــــــرف تي

" بتيهــــرت" مثـــل "إبــــن خلــــدون"، ويف العصــــر الوســـيط مساهــــاه املســـلمنيتينهرتني"،"تينقرســـيف"، 
ـــــن الصـــــغري"،  ـــــو الفضـــــة يقـــــولو"إب هـــــرت"...اخل،أب ـــــة ، أمـــــا التســـــميات"  رخيي ترجـــــع لعوامـــــل 

رمســـي، "، هنــاك اســـتعمال ،"طوبونيميـــااالســتعمال، أي االســـتعمال الشــفوي، أي تســـميات األمـــاكن
واســتعمال شــفوي، فبعــد االســتقالل غــريت التســميات مــن الفرنســية إىل العربيــة بصــفة قانونيــة رمسيــة 
وأخرجــت يف اجلريــدة الرمسيــة، وجــاء قــانون مــن بعــد ذلــك يغــري التســميات مــن الفرنســية إىل العربيــة، 

ــــج أمســـاء الشــــهداء والتــــواريخ الوطنيــــة..."مث يتــــدخل  عمــــار األســـتاذ واســـتبدلت أمســــاء الشــــوراع واأل
يف "العـريب بـن مهيـدي"ملـاذا منجـد األمسـاء القدميـة"بعض  األمسـاء ، جنحـت يف التغيـري مثـل بلخوجة

وهران، ففي الضمري اجلماعي واملمارسات اليومية وهذا راجع إىل االختيارات

لنسـبة حلـي سـامل"، يتدخل األستاذ عمار بلخوجـة نفـس الشـيء  عرفتـه "درج أ صـغريا(أي بقولـه"أ
ســــامل) كانــــت لديــــه خمبــــزة يف ذلــــك املكــــان، وبعــــد االســــتقالل أعطينــــاه أســــم عكاشــــة خمتــــار لكــــن مل 

ســامل"يســتدمج ذلــك يف الــذاكرة اجلماعيــة فبقــي االســم القــدمي درج " ومل يســتطيع أن يعرفونــه النــاس أ
ـــــيس التســـــميات االســـــتعمارية هـــــي املســـــيطرة وإمنـــــا حـــــىت م ـــــايل ل لت ـــــدون هـــــذا االســـــم، و ســـــميات  ب
ذاأختتمت احلصة. م اليومي....." و لشخصيات جزائري وعليه الناس وتدولونه يف خطا

ـذه األمسـاء مـن خـالل كـالم استنتاج: نسـتنتج طمـس وتسـطيح للـذاكرة وللهويـة عمـار بلخوجـة إن 
والتــــاريخ، وهــــي مســــألة مهمــــة يفــــرتض التنبــــه إىل مــــا فيهــــا مــــن طمــــس وتســــطيح للــــذاكرة، ألن هــــذه 

رخييـــني، ويف اســتعماالت التســـمية معــان ودالالت، ولـــيس هنـــاك التســمي ات تســـتبطن كثافــة وعمقـــا 
ريـخ ومنطـق وطرافـة عقليـة، ولكـن أيضـا"رؤية للعـامل"، فالتسـمية رهـا ا  جماال لألعتباط، ويف مضـمو
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شالر، وأن للمجال سلطة وذاكرة كما يؤكد ذلك بورديوكما يقول  يف شـاعريته للفضـاء،غاستون 
قــدامها، فالشـــارع نـــص  ــال لـــيس معطــى جامـــدأ بـــل فيــه روح اجلماعـــة الـــيت متتلكــه وتطـــأه يوميـــأ  فا
، وال يتــأتى ذلــك إال  واملدينــة كتــاب مفتــوح الكــل حيــاول قرآءتــه حســب لغتــه اخلاصــة عــرب ســوقا لغــو

تســميات لبحــث يف جمــال الســيميولوجيا االجتماعيــة والــيت بــدورها قــادرة علــى تقــدمي رؤيــة جديــدة ل
ـال اجلغـرايف الـذي نتحـرك فيـه يوميـا يكـون نصـا للقـراء ج يف املدينة، مفادها أن هذا ا ’ الشوارع واأل

أي للفهــم والتفســـري، وهـــي بـــذلك تقـــدم إضـــافة منهجيـــة مهمـــة يف دراســـة ثقافـــة احليـــاة اليوميـــة، وهـــي 
إمكانية قراءة ما ال يقرأ عادة داخل سياق نصي، ويبقى لكل جمتهد مصاب.
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"باية حسني املرأة املناضلة " 

بقراءة عمار بلخوجة
جامعة تيارتكتورة خدجية بلخري، دال

مقدمة 
املرأة ذلك الكائن اإلنساين الذي ال يكتمل وجوده إال مبمارسة حقوقه الطبيعية إىل 

ا ،جانب الرجل رمز للعفة والطهارة واحلياء على غرار ما كان ينظر إليها عرب العصور على أ
فهذا التصور الذي يعترب إجحاف يف حق املرأة قد ،جمرد حاجة بيولوجية أو رمزا للذة والغواية

وأضحت املرأة أداة فّعالة ،تغّري إثر التقلبات السياسية والثقافية واالجتماعية اليت شهدها العامل
تمع تتمتع بكل حقوقها متاما كالرجل ة أليمة ،يف ا غري أن هذا األمر مل يتحقق إال بعد معا

ألخص منه العامل العريب الذي كان ضحية التبعية ،عاشتها األنثى يف كل أقطار العامل و
هذا املستعمر الذي انتهك حرمات وثروات ،واهليمنة االستعمارية يف العصر احلديث

حداث املقاومات والثورات من أجل استعادة الوطن،تنفع معه إال القوةفلم،البالد ،وذلك 
ا ا لغ يف التاريخ ملا حققته من انتصارات عظيمة يضرب  ملثل ولقد كان للثورة اجلزائرية أثر 

فهذا الصمود أمام العدّو الفرنسي والذي دام قرابة مائة واثنان وثالثون سنة مكن الشعب 
وللمرأة اجلزائرية ،ن التحدي لكل الصعاب والعقبات اليت تعرتيه يف مشواره النضايلاجلزائري م

مليكة ،حضور قوّي يف هذه املسرية النضالية أمثال :  الال فاطمة نسومر حسيبة بن بوعلي
ية حسني وغريهنّ ،مجيلة بوحريد،قايد وهلذه األخرية وقفة مع املؤرخ اجلزائري عمار ،و

ا التارخيية ونضاهلا السياسي الذي كان قبل االستقالل بلخوجة الذي ق ام بتحليل سري
ية حسني ؟ ،واستمر حىت بعده ا  فكيف كانت قراءته لتلك األحداث التارخيية اليت شهد

ن ثورة التحرير  الوطين؟وما هو موقفه من نضاهلا إ
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،أمهية كبرية للكتابة التارخييةمن املؤرخني اجلزائريني الذين أولوا1يعترب عمار بلخوجة
ا اجلزائر خالل ثورة التحرير الوطين حيث ،فانصب فكره يف حتليل تلك األحداث اليت شهد

ية حسني،وقف عند كل شخصية كان هلا الفضل يف اجلهاد واملقاومة من 2وتعد 
ت اليت خصص هلا وقفة فكرية تستحق القراءة هذه املرأة اليت كانت رمزا ،املناضالت اجلزائر

ت التارخيية،للنضال واملكافحة مش يف ضوء الكتا ولعل هذا ما دفعه  إىل ،كادت أن 
ت ليست بكثرية ،الكشف عن بعض معاملها الشخصية والتارخيية وإن كانت هذه الكتا

قد العدد حسب رأي عمار بلخوجة " ولكن هلا األفضلية يف إبراز التكرمي لسيدة كانت 
،التحريرية1954اعتقدت أّن حترير املرأة اجلزائرية الذي بدأ وأعلن من قبل ثورة نوفمرب 

لضرورة ومسألة حترير ،3وسوف يتحقق خالل األعوام اليت تتبع االستقالل "،سوف يتواصل 
هذا العصر الذي ،املرأة شهدت ثورة كبرية يف العامل العريب اإلسالمي خالل العصر احلديث

االتمر مب زما يف شىت ا فكان من مسؤولية علمائه هو ،رحلة صعبة جعلته يعاين ختلفا و
ملشرق العريب مع الطهطاوي ومجال ،التفكري يف اإلصالح والنهضة وبدأت هذه الفكرة 

لتغيري وإصالح ما هو عائق يف التنمية،الدين االفغاين وحممد عبده وغريهم دوا  ،فهؤالء 
تمع الغريببل وبضرورة حتد تمع العريب مبتطلبات ا وكانت املرأة الشغل الشاغل يف ،يث ا

عتبارها أداة فعالة هي األخرى يف النهضة والتنمية إىل جانب الرجل ولكن  تلك الفرتة 
مصطلح " حتريرها " مل يتوقف على جانب التعليم والعمل ومشاركتها يف اجلمعيات 

ا اليت متثل جزءا من ثقافتها وتراثها  بل امتد ليمس نوعا م،واملؤسسات ا من خصوصيا
وحبكم ،وإن اختلف األمر يف املغرب العريب حبكم تقاليده وعاداته،كمسألة اللباس مثال

فإّن فكرة " حترير املرأة ،أيضا طبيعة املستعمر وما مدى سياسته اليت كان ميارسها على بلدانه
ة يف حىت حق السالح واملشارك،س كل حقوقهاوأصبحت متار ،" أخذت نصيبها من التطبيق

.احلرب والثورة متاما كالرجل

ا اجلزائر خالل األربعينات واخلمسينات كان على ،ويف ظل تلك الظروف اليت شهد
املرأة أن تساند الرجل ألن القضية هي قضية الوطن الذي حيمل مسؤوليته كل الكائنات اليت 

ا وتضع بصمتها يف بل لقد كان،ترتبع على عرشه ت فرصة للمرأة اجلزائرية أن تثبت ذا
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ف ،التاريخ ا البسيطة سواء على مستوى األر وفعال متكنت من ذلك بفضل مسامها
عداد الطعام وغسل املالبس للمجاهدين أو العمل كممرضة إلسعاف املرضى واملصابني 

ويرى كثري ،جاوز طبيعتهّن البيولوجيةبل منهّن من كلفّن مبهّمات تت،أثناء العمليات الثورية
من الباحثني أن " املرأة اجلزائرية أثناء الثورة التحريرية كانت أكثر حتررا منها بعد 

بل كانت أيضا ضد األفكار البالية اليت ،فالثورة مل تكن ضد املستعمر فحسب،االستقالل
تمعات العربية عامة ويف اجلزائر ،4متّيز بني الذكر واألنثى يف اإلنسانية "  ألن املرأة يف ا

خاصة مل يقتصر دورها سوى على اإلجناب والرتبية و مل يكن هلا حق يف التعبري أو ابداء 
مسها كحق طبيعي، وقاسم أمني من خالل  ،الرأي بل أكثر من ذلك فلم تكن حتظى حىت 

،ن تكرمي اإلسالم للمرأة وإعطائها حقوقهافربغم م،كتابه "حترير املرأة" يصور لنا هذا املشهد
تمعات اإلسالمية تغافلت عن ذلك لألسباب كثرية أمهها عدم فهم ووعي ما  إال أّن ا

ذا قد  فتحت منافذ إلعادة النظر يف قضية املرأة ككائن ،جاءت به تعاليم اإلسالم والثورة 
ية حسني وحتملته وهو ،لكن سرعان ما تراجع دورها بعد االستقالل،إنساين ما عاشته 

وذلك بسبب عودة تلك النظرة التقليدية، واليت ، خبيبة أمل عميقة كما وصفها عمار بلخوجة
حتصر املرأة يف عامل املنزل خاضعة للنظام العائلي املعمول به يف البيوت اجلزائرية .

ّن ،وقت االستقالل اختفت املناضالت من احلياة السياسية فقط ظلت ملتصقة ذكر
وبداخل كل واحدة منهّن ظلت خمبوءة رغبة شديدة يف العدالة ،لذاكرة اجلماعية

اليت مل تنصفهّن حبكم سلطات عليا جعلت أفضلية الذكر على األنثى ،5االجتماعية 
ال السياسي لتحديد على حسب رأي ،خصوصا يف ا ال  وابتعاد املرأة عن هذا ا

ا تبىن ،تح أبواب التطرف الديينبلخوجة هو دعوة لف تمع و ألن املرأة أداة فعالة يف ا
وهذا ما أشار إليه املفكر اجلزائري مالك بن نيب عند حديثه عن شروط ،احلضارة والنهضة

فلئن  ،وال معىن ألحدمها بغري اآلخر،النهضة فقال : " إن املرأة والرجل مها قطبا االنسانية
ملعجزاتكان الرجل قد أتى يف جم فإن املرأة قد كونت نوابغ الرجال ،ال الفّن والعلم 

تمع تمع معناه تدهور ا لتايل تدهورها،..وإعطاء حقوقها على حساب ا أليست هي ،و
وحينما يتعلق األمر مبسألة ،6عضوا فيه ؟ فالقضية ليست قضية فرد وإمنا قضية جمتمع "
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ال تفضيل بني ذكر وأنثى وحترير الوطن هو خطوة ف،قومية تصبح القضية هي قضية اجلميع
حنو التقدم والتطور .

ية حسني ما هو سوى إبراز الدور الذي  اهدة  والتفاتة املؤرخ عّمار بلخوجة إىل ا
لرغم من صغر عمرها آنذاك إال أن الوطنية كانت حتىي ،لعبته املرأة اجلزائرية يف ثورة التحرير

ية حسني هي هذه املراهقة اليت دخلت ، يقول بلخوجة : "بل الكباريف قلوب الصغار ق
املعركة شرسة هي ،عاما16احلرب ضد االستعمار يف الوقت الذي مل يكن عمرها سوى 

معركة اجلزائر (العاصمة) معركة أطفال القصبة الذين جترأوا على حتدي القوة والكره لكل من 
7يف خدمة نظام صنع عار االنسانية : االستعمار "العاملني ،واجلالّدين،ماسو وبيجار

ية حسني وهي مل  فهذا االحساس العميق والشعور القومي كان ينمو يوما بعد يوم يف قلب 
فخاضت ،والواقع املؤمل قد صنع منها امرأة قوية تتحدى الوجود،تتجاوز بعد سّن الرشد

ا هي النفوس النبيلة الفاضلة اليت ال ولكن هكذ،غمار احلرب وهي تعلم ما يؤول إليه مصريها
وكرامة االنسان هو أن يعيش يف عزة وسالم وليس يف قلق وخوف وحرب ،ختشى املوت

ووجوده كما قال عبد الرمحن بدوي هو " ما يفعله وأفعاله هي اليت حتدد وجوده ،ودمار
ية حسني هو املشاركة يف ،وهذا هو منطق التدبري يف حياة الفرد،8وتكونه "  وما فعلته 

،واليت متثلت يف وضع قنبلتني يف ملعيب العناصر واألبيار،عملية ثورية ضد املستعمر الفرنسي
ا من رؤية الطبيعة ومجاهلا فأدخلت السجن وحكم عليها ،فكانت سببا كافيا يف حرما

ا النفسية خصوصا1957إلعدام سنة  بعد تلقي خرب وفاة ، ويف السجن بدأت معا
ا اليت توفيت بسبب خرب حماكمتها ا يف السجن من ،والد إال أّن املناظر اليت شاهد

جعل أمل اجلزائر ،أساليب التعذيب والتنكيل اليت استعملها املستعمر الفرنسي على اجلزائريني
ا فلم جتد وسيلة للتعبري عن ذلك سوى بعض الكلمات يدو ،بقلبها أكرب من كل شيء

قالم دموية " عندما مل يكن أحد يعرف ملاذا ّمت سجننا عندما كانت كل واحدة مّنا ،التاريخ 
تمّ  تنا املألوفة تتالشى ومتحى  وأّن كل واحدة منا تسأل القدر،ال تعرف مباذا  ،وأّن ذكر



125

ت على تعبري برغسون هي ،9دخلت إىل سجننا عندما ال شيء بدا يف األفق " فالذكر
وكلما كان احلاضر أليما ومفزعا تالشى املاضي بكل تفاصيله اجلميلة .،وال نفسية حمضةأح

فلم يكن منصفا حىت يف ،10ويبقى االستعمار هو بؤس االنسانية كما قال بلخوجة 
،أساليب التعذيب اليت أقامها يف حق اجلزائريني بل مل تسلم املرأة أيضا من خبثه ووحشيته

ة ،اهر فريسة له ليشبع غرائزه احليوانيةفكان جسدها الط ولرمبا كانت آالمها تفوق معا
عتبارها كائن ضعيف فجسمها ال يتحمل وال يقوى على ذلك التعذيب الذي ينزع ،الرجل 

فاملرأة كانت " ضحية العنف سواء من مناضلي حركة التحرير أو القوات ،صفة االنسانية
الذي أصبح خالصها 11س عليها العنف حىت املوت "وغالبا ما كان ميار ،االستعمارية

الوحيد من جحيم احلياة .

ا  اخلطاب الديين أمهية كبرية تضعف ،وحينما يفقد اجلسد األنثوي َقَدسيته  اليت أوىل 
فيقصر العابد يف أفعاله العبادية اجتاه خالقه  الذي كرمه ،تلك العالقة االميانية بني العبد وربه

وتبدو هذه العالقة جلية عند سادة الصوفية حينما يعتربون اجلسد وسيلة ،تقومييف أحسن
وهو الوحيد الذي " يؤدي ،فهو بداية لالرتقاء إىل عامل تتوحد فيه الذوات،للمعراج الروحي
ويتأمل ويضحي بكل ،فهو الذي جيوع ويكابد  وحيرتق شوقا للوصول،طقوس الصويف

لروح "امللذات من أجل أن يكون ال فتعذيب اجلسد بلغة الصوفية يقابله تطهري ،12ئقا 
يئته للحضور يف عامل املكلوت حيث ،الروح وتزكية النفس وغيابه عن العامل احلسي هو 

لقرب اإلهلي ية حسني مل ،االنتصار على الذات والفوز األعظم  لكن التجربة اليت ذاقتها 
م الروحية كانت من ،تكن كذلك على الرغم أن التاريخ يشهد لبعض القادة أن انطالق جتار

فيفىن عن ذاته وعن اخللق ،السجن كاألمري عبد القادر اجلزائري الذي خصص أوقاته للخلوة
،ليبقى يف حضرة الذات اإلهلية  وهلذه النفحات الروحية دور كبري للسجني واملتأمل واحلزين

بل وللنسيان ألنه " مبجرد تذكر األمل يتّم عيشه من ،ن وللراحة النفسيةهي وسيلة الطمئنا
خرى ولكن هو يف الوقت نفسه وضع يتجه عكس احلفاظ على الذاكرة ،جديد بطريقة أو 

لوحشية اجلسديّة 13"  ية حسني حينما قالت : " ال أرغب يف تذكريكم  وهذا ما أدلت به 
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فتاة مراهقة ا من قبل جّالدي من جهة أخرى ستعذرونين لعدم تذكريكم تعرضت هل،اليت وأ
رخينا الذي عرب ،لتفاصيل اليت أرغب يف دفنها إىل األبد يف ذاكريت وحمو رعب مرحلة من 

م حيرك قساوة الّنظام الذي قرر إعادة السالم إىل اجلزائر "  فنسيان بعض احلاالت ،14األ
لضبط  ا،املاضية قصدا  حسب فرويد ،ألحداث املؤملة اليت نطردها يف ساحة الالشعورو

هو وسيلة لتجاوز األمل والتعايش مع معطيات احلاضر .

ية حسني لرغم ما تعرضت له  بقيت صامدة ومل ،و فعال هذا ما آمنت به  إذ 
بل زادها قوة لتواصل مهامها النضالية حىت ،تستسلم للوضع السيئ أمام العدو الفرنسي

مبواصلة املعركة،السجنداخل  ية : " الطريقة الوحيدة لتسجيل قرار كانت تتجسد ،تقول 
شيد الوطنية والدينية،لنسبة إلينا حنن املساجني وخاصة يف يوم من إضراب اجلوع ،يف األ

ستثناء ،خالل شهرين دون انقطاع،تواصل عمليا- إذا كان لديكم الصرب على العدّ –الذي 
م األحد طبعا ..هذا اإلضراب نفسه عن الطعام سيكون سالحنا الّنهائي لتحقيق مطالبنا أ

ملبادئ السياسية كّنا سجناء سياسيني من جبهة ،مل نكن سجناء احلّق العام،اخلاصة 
خصوصا مسألة " االضراب عن ،هي وسائل ترعب العدو وتتحداه،15التحرير الوطين "

لتايل على سياسة فرنسا اليت تدعي احملافظة ،نيالطعام " تشكل خطرا على حياة السج و
فأين هي من تعامل قادة اجلزائر مع املعتقلني الفرنسيني الذين ،على االنسانية أمام العامل

لعطف والرمحة واإلحسان فالدين هو ،بل مل حيرموا حىت من ممارسة طقوسهم الدينية،حظوا 
قانون أخالقي قبل أن يكون شرائع وتعاليم مساوية .

أّما ،واللجوء إىل اإلضراب عن الطعام وسيلة سلمية فّعالة إليصال الصوت إىل العامل
لنفس شيد الوطنية والرتاتيل الدينية هي حوافز جتدد الثقة  ،وتفتح أبواب األمل،تلك األ

ا حتقق السالم الروح وحىت هي بدورها توتر كيان املستعمر الفرنسي ألن عامل ،يكما أ
ت وتستمر التضحيات ،األفكار  أهم من عامل األشياء وهو الذي نواجه به التحد

ت يف سبيل الوطن من أجل العيش بعزة وكرامة ية ،للمناضلني واملناضالت اجلزائر تقول 
أحتفظ شخصيا وحيتفظ كل ،حسني : " مطالبنا حتققت بفضل التضحيات الالنسانية
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ر املرعبة على املستوى اجلسدي واملعنوي " آل فاسرتجاع السيادة ،األخوات وكل اإلخوة 
التخلي عن ،الوطنية وحترير البالد من املستعمر الفرنسي جاء بعد جترد هؤالء من هويتهم

ا  التضحية اليت كانت جتري يف عرو ،سعادة الذات من أجل سعادة اآلخر ق الشعب إ
" كان مهي الوحيد الذي حيتل 16وهذا ما قالته متاما املناضلة  لويزات إيغيل احريز ،اجلزائري

الصدارة يف فكري هو اجلزائر املستقلة ذات السيادة وال شيء غري ذلك وال أكثر من ذلك 
ا سوى استعداد لتقدمي التضحيات،" فعال هو إثراء ملفهوم الوطنية اليت ال خترج عن كو

ملصاحل البلد بل هي صفة أخالقية تولدت عنها مفاهيم عدة كاملواطنة اليت أصبحت فيما بعد 
وللدولة حق اشباع ،إذ الفرد له حقوق وواجبات اجتاه بلده،حق من احلقوق السياسية

ولعل أول ما يطمع فيه الفرد هو احلرية اليت تعد حق طبيعي  ،احلاجات األساسية للمواطن
ون جاك روسو يف كتابه العقد االجتماعي حيث قال : " وتنزل اإلنسان كما بّني ذلك ج

ا أيضا،عن حريته يعين تنزال عن صفة اإلنسان فيه وتنزال عن احلقوق االنسانية ،وعن واجبا
ونزع كل ،وتنزل كهذا يناقض طبيعة االنسان،وال تعويض ميكن ملن يتنزل عن كل شيء

إذ كيف ميكن للمرء أن يعيش ،17أدب من أعماله  " حرية من إرادة اإلنسان هو نزع كل
فهذا التوتر والقلق الدائم الذي صاحب كل اجلزائريني يف تلك ،بسالم إن سلبت منه حريته

حلرية،الفرتة فتجسدت تلك األفكار يف ،هو احلافز للتفكري والتخطيط من أجل املطالبة 
ا العدو رغم قوته وب وحتقق االنتصار بفضل أبطال ثورة ،طشهعمليات ثورية حمكمة قهرت 

ت ،نوفمرب اليت خلدت يف التاريخ إىل يومنا هذا وقد عرب عمار بلخوجة عن معركة احلر
الدميقراطية كما يسميها بقوله : " .. كم كان عدد هؤالء الفتيات اللوايت ما كدن يبلغن 

واملدافعني عنه يف لباس مراهقتهن واللوايت قبلن االنطالق يف معركة شرسة ضد االستعمار
ّن كل مناضلي احلرية يف العامل،املظلني ...لقد غىن هلنّ  فخصصت جيزيل حليمي  ،وأفتخر 

شا كامال جلميلة بو واليت كان هلا الشرف أن تصبح ،البطلة اليت تعرضت للتعذيب،كتا
اليت سوف تزين ،إذ قام الرسام الشهري برسم لوحة املقاومة اجلزائرية،إحدى لوحات بيكاسو

لنسبة إليهنّ طوىب أو حلم البد أن 18حبق كمدخل الكتاب املذكور .." فاحلرية كانت 
كما –بل هي شجرة اخللد وسقياها قطرات من الدم األمحر املسفوح ،يتحقق على الواقع
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ألن احلرية كانت ،هو الوعي ملا حيمله هذا املفهومواألهّم من ذلك كله 19قال الكواكيب 
تمع تمعات التقليدية سلوك وجتربة وشعار ومهما " تنفى من الواقع وا ال ميكن أن ،يف ا

واخليال ينخر الواقع ،حيث يف استطاعتها دائما أن تلجأ إىل اخليال،تنفى أبدا من التاريخ
يت،ستمرار وبعناد،يوما بعد يوم فتلج احلرية من جديد ،على أساسه ويطيح بهحىت 

تمع "،وبصخب ومازالت إىل يومنا هذا أمل وشعار الكثري من بلدان ،20حيز الواقع وا
وخصوصا البلدان العربية .،العامل

للربالية الغربية حبكم مبادئ العلم احلديث واملدنية ،وإن ارتبطت احلرية يف مفهومها 
ا طرحت مبقتضيات الواقع  االسالمي،ومدى االتصال والتواصل املباشر مع اآلخر ،إال ا

عتباره قيمة متسامية يف املخيال العريب االسالمي  وحاول الكثري تقربيها مبفهوم العدل 
،وأصبحت فكرة احلرية أكثر نضجا يف املغرب العريب من حيث التأسيس الشرعي والفلسفي

ثورة والنهضة مل يعتربوها حق طبيعي كما ذهب إليها أصحاب فلسفة احلقوق فأغلب رواد ال
وجاء هذا 21وإمنا هي حق قانوين " فاإلنسان مل خيلق حرا وإمنا خلق ليكون حرا" ،الطبيعية

،الرأي حبكم الظروف القاسية اليت عاشها املغرب العريب من جراء االستعمار الفرنسي
ست ألنه ما إن ،22قالل الوطن أكثر من ارتباطها حبرية املواطن "فأخذت " طابع االرتباط 

وعلى رغم االهتمام الذايت الذي خص كل بلد ،حتقق األول سيتحقق الثاين بطبيعة احلال
لوحدة العربية القائمة على أساس االحتاد والتعاون،إسالمي  ،إال أننا جند ضرورة املناداة 

ا ال تتحقق إال "  وهذا ما أكد عليه املناضل املغريب عالل الفاسي يف نظرته اليت رأى أ
ليتحقق التقارب ومن ّمث يقع التفاهم فيما بينهم  ،نفتاح العرب بعضهم على بعض

ره الفكرية والثقافية يف ربوع الوطن العريب لذلك كان من ،وخصوصا أن االستعمار قد ترك أ
وذلك عن طريق ،الوحدة القضاء على الفوارق اليت أحدثها االستعمارمقتضيات هذه

وفعال هذا ما حدث مع اجلزائر ،23التواصل بني اهليئات الشعبية اليت تؤمن مببدأ الوحدة " 
قي الدول العربية األخرى خالل فرتة االستعمار ،وخصوصا عند اندالع ثورة نوفمرب،و

اورةحيث تلقت يد العون سواء من اجلا وهي بدورها  ،نب املادي أو املعنوي من الدول ا
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فما جيمع األمة العربية ،كانت مساندة هلم ولدولة فلسطني خاصة وما زالت  إىل يومنا هذا
هو أكثر ممّا يفرقها .

لقومية لدى الشعب اجلزائري هو الذي وحد الصفوف وجعل االنتصار ،ولعل الشعور 
ية حسنيحليفهم هذا ،: " أثور ضد املوانع اليت ميكن أن تبعد عن القضية الوطنية، تقول 

شخصيا مقتنعة ،الذي هو شبيبتنا خبصوصيتها الرائعة،الكنز الذي ال يقدر بثمن واليت أ
لنظام ،24" ، هي رهاننا حنو املستقبلبذلك لعمل الدميقراطي ال  فصناعة املستقبل تكون 

" مشاركة املرأة اجلزائرية يف ، وبفضله فرنسا على أرض اجلزائراالستبدادي الذي لطاملا مارست
النضال من أجل التحرر، خلقت هلا ظروف مالئمة للحد من االستعمار االستيطاين الطويل 

تمع، 25وصاحبها بشكل كامل وكلي" ،الذي فرض عليها ،ألن املرأة هي أداة فعالة يف ا
تمع ككل كملهاوإن،إن ّمت صالحها فقط صلح ا ومن ،حدث العكس احنطت حضارة 

ثريها  سياسة املستعمر أن جيعل املرأة وسيلة للوصول إىل هدفه حبكم طبيعتها األنثوية ومدى 
وأسرار العمليات الثورية،على الرجل أو ،فتستعمل كثري من النساء كجواسيس ملعرفة خبا

ال تسمن من جوع كمسألة اللباس ينخدعّن بتقليد النساء األوربيات يف جوانب ال تغين و 
وهلذا حرص الكثري من علماء اجلزائر آنذاك على ضرورة تعليم املرأة اجلزائرية وتفقيهها ،مثال

ديس الذي اهتم مبوضوع تعليمها،يف دينها لتايل حتريرها من ،ومن بينهم عبد احلميد بن  و
تمع واللبنة  وإمهاهلا هو ،االساسية لبناء األسرةاجلهل واألمية،فاملرأة يف نظره هي نصف ا

خصوصا وهو يدرك متام االدراك اخلطر الذي حيدق ،هدم هلذه اللبنة وتفكيك تلك األسرة
مكنتها ،ومثل هذه الفرص اليت أتيحت للمرأة اجلزائريةألمة من جراء االستعمار الفرنسي .

واستمر هذا النشاط حىت بعد ،من االخنراط يف مجعيات نسوية ملساندة جبهة التحرير الوطين
ية حسني اليت مل تتوقف يف ،االستقالل وهذا ما أدىل به املؤرخ عمار بلخوجة حول معركة 

ت1962 نضمامها إىل االحتاد الوطين للنساء اجلزائر ا  واخنراطها  ،، بل واصلت مسري
لس الشعّيب الوطين انشغاالت املواطنات حيث أتيح هلا االستماع إىل ،كعضو برملاين يف ا

ية : " إّن النساء واعيات بوضعهنّ ،واملواطنني والدفاع عنهم ،وخصوصا حقوق املرأة تقول 
يت تلقائيا،وهّن عازمات أكثر فأكثر على املسامهة يف حتسينه ر من احلياة ،ألّن التغري  هو 
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نّ ،بنائهنّ فهّن يردنه أل،هّن اللوايت مل يكن هلّن حظ التعلم،اليت مل تدللهن التعليم ،وبنا
كل الذي فعلناه ،حنن متأكدون أّن العيش سيكون أفضل لألجيال القادمة،سالح للبنات

حنن ،يقظة الوعي والقوانني اليت تصدر هي رهان جيد للمستقبل ..حنن الرواد،ليس عبثا
ألسس املوضوعية يري هو فالتغ26واملشعل سيسلم ويستلم" ،التغيري مضمون،فخورون 

ومادام الوعي واليقظة يصاحب ،ومواصلة ما انتهى إليه األولون،مشروع النهضة واحلضارة
ية حسني ،العقل البشري فحتما سيكون مستقبال أفضل لألجيال القادمة هذا ما أدركته 

ة واألمل والظلم الذي ارتكب يف حق املرأة إذ ال سبيل من ،بعدما ذاقت جتربة مريرة من املعا
ريرها سوى العلم الذي ينري طريقها .حت

ا جلبهة التحرير الوطين مل ،وما ميكن قوله حول مشاركة املرأة يف الثورة اجلزائرية ومساند
ضوي ساد كل أقطاب العامل العريب سيسية ملشروع  فقد ّمت إعادة ،يكن سوى مرحلة 

تمع بعدما مهشت منه كليا،  إىل احياء مكانة املرأة يف ا وأصبحت تشارك يف أعمال وقضا
ومل يعد ينظر إليها ككائن ،ومحل السالح وغريها،والتعليم،جانب الرجل كالتمريض

ملنزل وفقط إن غابت تلك ، حىت و اجتماعي ينصب دوره على االجناب والرتبية واالهتمام 
ية حسني حتل بذلك كل فهو غياب مؤقت لت،األدوار بعد االستقالل وهو ما أشارت إليه 

االت خصوصا السياسية منها وأصبحت حمل اهتمام لدى املفكرين واملؤرخني الذين ،ا
تمع  ا اجتاه الدين وا وهو ما فعله املؤرخ ،ذهبوا حيللون ويناقشون األدوار اليت قامت 

ية حسني) هذه املرأة ،اجلزائري عمار بلخوجة مع مناضلة وضعت بصمتها يف التاريخ ( 
و على ضرورة رد ،اليت دافعت بعد االستقالل عن حقوق املرأة املدنية والسياسية كمواطنة

ريخ اجلزائر من خالل رسالة بعثتها إىل رئيس اجلمهورية  االعتبار لكل النساء املناضالت يف 
ة حيث نّص بعضها على ما يلي : " ...يف الواقع مبجيء احلرك،السابق شاديل بن جديد

االضطراب االجتماعي لبلد ت أوائل ضحا أنفسنا حنن النساء املناضالت احملار وجد
ا مهما كانت بطولتنا ّ فال شيء ُحضر ،الذي مل حيّضر لنا شيئا  ..ال أستحي أن أقول لكم إ

فهذا نص صريح من أجل الدعوة ،27لنا هلذا الواجب قصد القيام مبسؤوليات جديدة .."
فمسؤولية املرأة جتاه الوطن ال تتوقف يف فرتة زمنية النضال حىت بعد االستقاللإىل استمرار
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وإمنا جيب امتدادها عرب الزمن  واجلزائري الذي خاض معارك قوية ضد املستعمر ،حمددة
ية : " ..ال ،الفرنسي، أّىن له أن مييت تلك املشاعر السامية اليت اعرتته اجتاه وطنه تقول 

م كثريون اليوم الوطنيون الذين يتمنون تقدمي تدعيمهم أظّن أنّين خم ّ طئة عندما أؤكد أ
كلها معاين أخالقية ،فاإلخالص والوفاء واألمانة واملسؤولية،28املخلص يف خمتلف املهام "

إذ ال جمال للتفاضل أو االختيار حينما يتعلق ،راقية يعيها اإلنسان كلما كان العبء ثقيال
حلرية وا لنسبة هلؤالء هو التضحية ألجل سعادة ،سرتجاع السيادةاألمر  وتقدير الذات 

ية : " ..أشعر بفرح عميق برؤية جيل احلرب وجيل الشباب ،اآلخر وهذا ما عربت عنه 
29الذي جيعلنا أمس اليوم ال نندم على تضحية أفضلنا"،ميتزجان يف هذا اهلدف نفسه

وى احملافظة على الوطن .فالنضال يف مفهومه الباطين ال يُعد س

ية حسني رخيية ،لقد كانت إذن رؤية املؤرخ عمار بلخوجة للمناضلة اجلزائرية  رؤية 
ا للعدو ،دقيقة ا الذاتية اليت ُعرفت مبدى حتد حيث قام بدراسة شاملة على مسري

وكذا عن ،فوصف وحلل تلك األحداث عن طريق  اعتماده على املنهج التارخيي ،الفرنسي
ية حسني واستشهاد أقواهلا براز دور املرأة طريق لقاءاته الشخصية مع   وهو بذلك قد قام 

ا يف الثورة اجلزائرية خصوصا بعدما رأى التهميش الذي حظني به من طرف ،ومساند
الباحثني واملؤرخني واملفكرين .
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لخوجةعمار بألنثروبولوجيلدفاتر تيارت وجه آخر 
"قراءة منهجية لكتاب دفاتر تيارت"

محيدة نسيمة، جامعة مستغامنالدكتورة املاحي ليلى، جامعة تيارت الدكتورة 
مقدمة 

الباحث للوصول تقتضي ضرورة البحث العلمي العمل وفق مناهج وتقنيات منهجية توجه
حث هذا ما ينطبق على كل التخصصات املعرفية،هلدفه من املوضوع هذا ما حيتاجه ك 

اكادميي يتكون خصيصا ويتعلم ليصل للهدف املرجو من حبثه خصوصا ومن البحث العلمي 
حث معني يف اختصاصه وقدم الكثري وأسهم يف تنمية  عموما، قد ال نستغرب إذا تفوق ومتيز 

حثا عصامي التكوين يعمل يف إطار خت صص البحث العلمي مهما يكن ختصصه، لكن أن جند 
هذا أو ذاك التخصص  معني وينمي قدراته البحثية وينفض غبار الركود على الذي يصيب أحيا
هو األمر الذي يثري حفيظتنا ويفتح لنا قوسا للبحث يف طبيعة هذه الشخصية واملثري للحفيظة 
والرغبة يف البحث أكثر أن يكون هذا الباحث متميز جدا يف ختصص آخر ويعمل وفق منهج 

دق تفاصيل تقنياته ومتمكن منه دون علمه،وهذا طبعا راجع لطبيعة تكوينة هذا الت خصص و
القوية، هذا ما سنعاجله يف اوراقنا البحثية اليت خصصناها للشخصية الوطنية عمار بلخوجة من 
موعة عناصر تراوحت بني مدخل بيوغرايف نكشف من خالله عن جزء من  خالل التطرق 

مولد ومسقط رأس وتربية ووضع أسري منتقلني بعد ذلك لعرض شخص "عمار بلخوجة" من 
اهتماماته مث حاولنا إعطاء قراءة منتوجه الفكري واعماله اليت تعترب ثروة تستحق الدراسة، مث

لكتابه وقائع من تيارت قراءة منهجية ملسنا من خالهلا كل خطوات ومراحل املنهج 
ال من أبسط قواعدها حىت أكثرها تعقيدا، األنثروبولوجي اليت يعمل وفقها كل خمتص يف  هذا ا

حث  رخيي أم  فمن هو عمار بلخوجة؟ ماذا قدم للبحث العلمي؟ أين ميكن ان نصنفه رجل 
ت على هذه التساؤالت البسيطة قدمنا اوراقنا البحثية هذه كمايلي:أنثروبولوجي؟ لإلجا
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مدخل بيوغرايف لعمار بلخوجةأوال:

متحصل مقيم بتيارت منذ سن السادسة، ،1942نوفمرب16مواليدعمار بلخوجة من 
نيالية، واملفارقة اليت من مدرسة كولو 1956على شهادة الدراسة للمستوى اإلبتدائي سنة 

ة التاريخ للشهادة املتحصل لتفات هي عالمة الصفراليت  حتصل عليها يف امتحان مادتستحق اإل
له ومل تثبط من عزمته حىت يعمل على التاريخ بكل دقة عليها، هذه العالمة اليت كانت حمفزا 

متياز. وعمق و

نبيلة حيث ميكنه أن حيمل من الطيبة والتواضع واخلجل ما جعله ذا نزعة إنسانية وأخالق
يتنازل عن مقعده يف سيارة األجرة واحلافلة، صاحب حس مرهف لدرجة أنه يستطيع متييز

.1رئيسه يف العملمن طرف عاقبالعامل احلزين املأقدامصوت أثر 

بعد حصوله على شهادة السنة السادسة، املؤسسية عمار بلخوجة عن الدراسة توقف
، فقد متيز  عصاميا معتمدا على مواهبهعلم فواصل املسرية لمل يثبط عزميته وحبه لذاهلكن

ا لغة املستعمر بل كان  ذكيا مبا يكفي لتعلمها كتساب اللغة الفرنسية اليت مل يرفضها فقط لكو
واستغالهلا يف جمال البحث واإلطالع األمر الذي عزز عصاميته يف التعليم ألنه كما هو معروف 

مل  يقدم على شهادة فهو ،الغين عن التعريف، وكيف ال نعرف ذلك وهو2عصامي التكوين
وال على تعليم جامعي ومل يتحصل على أدىن شهادة للمستوى اجلام ، كلها بوادر 3عيالباكالور

تفوق وذكاء ومتيز.

لكن اللغة الفرنسية مل تكن كافية لتفوقه بل كانت أحد مفاتيح دخوله عامل التفوق ألن 
تمع فتح  هم جلمعية العلماء آفاق اإلطالع على جانب ملهحبثه واطالعه واحتكاكه بفئات ا

املعرفية هم مرجعياتهحد أة أ، ومثلت اجلمعيمثلت قاعدة قوية يف بناء شخصيتهاملسلمني اليت

1KhadidjaBelkhoudja:AmarBekhoudja ;L’Arpenteur de la mémoire ,édition
Alpha,Alger,2015,page,07.

.13:24جانفي على الساعة 28السبت :يوم)03رقم (مقابلة هاتفية مع "عمار بلخوجة"2
3Khadidjabelkhoudja:AmarBelkhoudja ,page 07.
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، وكما يقول "عمار بلخوجة" يف مبدء التعرف على 1الدينية واليت انطبعت على شخصيته
ن نطلب منه حملة عن نفسه شخصية أحدهم ال جيب ان نسأله عن أصله وال عن نسبه وال أن ا

قرته الباحثة  ق أفعاله ومعامالته وطريق عيشه ونبحث يف واقعه هذا ما أنطن نستبل وجب أ
ن كرا على صوت آذان صالة الفجر"خدجية بلخوجة  ، 2"عمار بلخوجة" ممن يستفيقون 

من اطالعه شفهاتار بوضوح عن مرجعيته الدينية اليت وهذا فعال استنطاق لسلوكه الذي يعرب
لماء املسلمني يف فرتة االستعمار.مجعية الععلى ما كانت تقدمه

بلخوجة" يتيم األب، فقد تويف والده وهو ابن الشهر الثامن فقط من ترىب " عمار
حياته كانت هي األب عمره، لكن هذا مل يكن حمبطا له ومل يشعره بفقدان األب لوجود أم يف 

ا كانت أ، فحلياةيف اواألم وسنده مية ال تقرأ وال تكتب لكنها كانت على قدر عايل جدا رغم أ
لتزام.من األخالق والعاطفة واإل

راقية جدا وغري قابلة للمقايضة يف انسانية وبطولية مبادئ وشربته ،زودته جبرعات أخالق عالية
.3سوق احلياة وزرعت فيه الروح الوطنية وحب الوطن

ن عمار بلخوجهنا نفتح قوسا كبريا ة عاش طفولته ومراهقته وبداية شبابه يف الفرتة لنذكر 
بن إاحلساسة جدا من الثورة على االستعمار الفرنسي، وواكب اندالع ثورة التحرير الوطين وهو 

، هذه الفرتة اليت كانت مشحونة بغضب املستعمر الذي ترمجه يف الظلم 4العشرين من عمره 
يل، فلم تفعل هذه السياسة فعلها يف النفوس والتنكيل والعنف والقهر وسياسة التجويع والتقت

اليت ، 5الراقية النقية اليت جرفها تيار الروح الوطنية وحب الوطن مبا فيها روح عمار بلخوجة 
، كيف ال وقد كانت والدته كلما الكثري من قمم الوطنيةقوفو ،رفرفت يف الكثري من املناسبات

1. بتيارت11:00على الساعة 2017جانفي 19يوم: اخلميس )01رقم (مقابلة مع "عمار بلخوجة"
2Khadidjabelkhoudja:AmarBelkhoudja ,page08.

3): سبق ذكرها.03رقم (مقابلة مع عمار بلخوجة
4 Samira Ben elrisoulebsir :Fière Algerie aux maux du cœur ;les mots de la

raison ,édition Dalimen,Alger,l’Algerie,2012,page21
5Khadidjabelkhoudja:AmarBelkhoudja ,page08.
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خلروج واكبته قرب الباب لتأييده والرف ع من عزميته وتشجيعه بقوهلا :" دعوة اخلري عليك كي هم 
كيف ال حيمل عمار بلخوجة الرسائل والكتب وينقلها للمجاهدين ،  1راك ختدم على الشهداء" 

وله أم متلك من حب الوطن والروح الوطنية ما يشد على قلب األم اليت ختاف استشهاد إبنها؟ 
نزيه املشبع حبب التعلم.هذا ما بىن فكر وقلب عمار بلخوجة الراقي ال

لرجوع لطبيعة شخصية عمار بلخوجة ومن خالل الكثري من الوقفات قد يستنتج 
القارئ الذي يطلع أول مرة على هذه الشخصية اجلزائرية، أنه ميلك عزمية قوية، مل حيبطها جترب 

لوقوف على عالمة الصفر يف مادة التاريخ اليت حتصل  عليها عند املستعمر بل زادها قوة، و
العالمة اليت عززت من حبه للماضي حصوله على شهادة السنة السادسة يتأكد ما قلناه، هذه 

وهذا ما شكل عن الكثري من الشخصيات التارخيية ورغبته يف تقليب صفحاته ونفض الغبار 
رخييةالكثري من االعمال عن شخصياتأكرب دافع لعمله يف جمال التاريخ حيث حبث ودون

ا وأثر فيها، ثر  ترى؟ جزائرية واكبها و لرجوع للماضي  لكن ما سبب هذا الولع 

ملشوق الفاتن فاملطلع على بعض تفاصيل األمرليس  حياة لغامض وال املعقد بل 
رخييا سيعرف جيدا أنه حمب لشخصية ""عمار بلخوجة" يوغرطا" التارخيية والذي عرف عنه 

مولعا وال يزالكانجاعة ومت أسره ومات يف ظروف قاسية جدا،كما أنه  بشانه حارب الرومان 
، هذا التأثر مل يكن ارجتاليا عابرايف 2مؤسس الدولة اجلزائرية احلديثةبشخصية األمري عبد القادر

حياته بل ترك بصمته يف الكثري من حمطات حياته أبرزها حبه للتصوف وإلبن عريب الذي عرفه 
اهد احملب للتاريخ والتدوين من خالل حبه لشخصي ة األمري عبد القادر، كما أن ذلك ا

راقيا بنبل اخالقه وصفاء روحه بلخوجة الرسام وعازف الكمان، كلها حمطات  التارخيي كان فنا
درين.  تكاملت يف هذه الشخصية وشكلت فسيفساء رجل أمثاله 

ماذا قدم عمار بلخوجة؟: نيا

1) سبق ذكرها.03مقابلة هاتفية مع عمار بلخوجة رقم (

2) سبق ذكرها.03مقابلة مع عمار بلخوجة رقم (
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اصب وما أنتجه من أعمالالكثري من األعمال تراوجت بني ما شغله من منقدم عمار بلخوجة 
.منشورة وغري منشورة

ElMoudjahidاشتغلعلى الصحافة وكان صحافيا متمرسا حيث عمل يف الصحيفة اليومية
، كان من مؤسسي مؤسسةاألمري عبد القادر، كان من بني 1995حىت سنة 1970من سنة 

ركز الوطين للدراسات ، كان مراسال يف امل1945ماي 08سني حلركة األعضاء القدامى املؤس
رساء اليوم الوطين التكرميي للشهيد الفنان علي معاشي، سهام بكتابة نصوص  در  التارخيية، 

.1حول جرائم االستعمار رفقة املصور السينيمائي مصطفى عبد الرمحان

األعمال املنشورة لعمار بلخوجة :-أ

، علي محامي وتصاعد 1991، القضية محداين عدة 1990علي معاشي فن وحرب 
، شهيدة 1998زمن تيارت ، 1997، صفحات نوفمرب 1991الروح الوطنية اجلزائرية 

، 2003، قايد أمحد صورة إطار وطينMarie Claire Boyet2003قدامت 
تعمار ،جرائم بال ، االس2005مهجية االستعمار يف افريقيا، علي معاشي فن وحرب  

ت  ، األمري عبد القادر ال سلطان وال إمام 2006،مومو سحر الكلمات 2006عقو
، الريشة (القلم) ضد 2008،احلركة الوطنية رجال ومعامل 2007،علي احلمامي 2007

، مومو بواسطة 2009علي معاشي النشيد الذبيح ،2008السيف حممد بن سامل لغواطي 
، فن 2013، مومو الشاعر بين 2008،عشق اآلخر 2009الصورة وبواسطة الكلمة

رخيا وشهيدا 2011وفنانني  ، .... واد الظهرة األلف شهيد 2011، حليم مقداد بروايغية 
ح  جرائم بؤس وجماعة يف الفرتات ، 2012، سقطات جديدة 2011من واد الر

رم املدعو الشياري، تيارت الثورة ا–، قاملة2013االستعمارية  جانفي 08ملدينة ا
حسني 2015، عيسات إيدير وفرحات حشاد 2013- 1961 ، حيمود 2014، 

1.بتيارت13:00جانفي على الساعة 23: يوم االثنني ) 02مقابلة مع عمار بلخوجة رقم (
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براهيمي مث كتاب عمار بلخوجة الذي كتبته الدكتورة خدجية بلخوجة إبنة عمار بلخوجة يف 
20151 .

األعمال اليت مل تنشر بعد :-ب
مكونة من كتاب تيارت كتاب ومقال علمي مؤرشفة ومل تنشر بعد 14له جمموعة مكونة من  

.1954- 1929، كتاب تيارت 1962- 1954
–عبد القاد  صاويل و رجاال –الذاكرة  اجلزائرية قاموس بيوغرايف –دليل افريقيا الشمالية 

األسس اإلقتصادية يف اإلسالم وردود املغالطات –الثقافة والسياسة يف احلركة املغاربية يف املشرق 
ريس –ئر املعاصر ريخ اجلزا–التارخيية  يت –مكتبة مؤسسة العامل العريب  أطفال –حمبوب 

رائد حركة –سالميني حياة وفكر مالك بن نيب اإلاالسالم من دون –ديسمرب فرنسا ومسلميها 
.2ريخ حزب جبهة التحرير الوطين الداخلي–الوطنيني اجلزائرية حاج علي عبد القادر 

اهتمامات عمار بلخوجة لثا:

سرية اليت يعيشها "عمار بلخوجة"، خاصة وأنه عاصر من خالل األعمال املقدمة وامل
يف ربيع عمره وحتديدا عشرينيته األوىل أحداث الثورة حبذافريها يف تيارت وكان على عالقات 

اهدين الق لكثري من ا أنه شخصية ، يظهر بوضوحدامى حينها والذين استشهد أغلبهموطيدة 
لتاريخ وكل ما قدمه من منتوج فكري حنى املنحى التارخيي ، هذا اإلهتمام الذي رخيية ومهتم 

ري عبد القادر الذي اطلع على كل حياته وارتبط ارتباطا وثيقا مببادئه حىت وجهه لشخصية األم
خالملا أنه أصبح يعمل وفقها فأخذ عنه مبدأ التعرف على الشخص من خالل أفعاله ال من

يقوله وهذا ما عرف عن األمري عبد القادر، فال جدوىمن التعرف على الشخص مسيحيا كان 
لتقييم  ، عند افصاحه عن اعجابة بشخصية األمريحتدث 3أو مسلما فقط افعاله هي اجلديرة 

قتضاب غري خمل عنه أبرز املعامل اليت  متيز هذه الشخصية وقد كان متأثر كثريا مبا حدث له 

1KhadidjaBelkhoudja:AmarBekhoudja ;,pages,01,04.
2Ibid,pages,04,07.

3) سبق ذكرها.03مقابلة هاتفية مع عمار بلخوجة رقم (
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عندما وقعت له خيبة ظن عنيفة يف الفرنسيني الذين كان يثق يف كلمتهم ثقة عمياء لكن األسر 
1بني له أن ال قيمة لكلمتهم 

كرمه فأغدق عليه وأوبعد أن انتهت مدة األسر حتسنت عالقته بنابليون الثالث
ثر 2الشامليشكره على على تدخله يف حل فتنة 1865وأحسن معاملته مث أداه وساما سنة   ،

عدم البحث يف أصل الشخص بل يف أعمار بلخوجة كثريا بفكرة 

فعاله ومعامالته مع الغري من خالل ما قدمه األمري عبد القادر من دعم للمسيحيني 
مسيحي عريب مما 18000ذين كانت سرتتكب حينها يف حقهم جمزرة حيث أنقذ تدخله ال

نسانية وهذا ما ترك بصمة قوية يف حياة عمار بلخوجة رفع مكانته وأثبت نبل أخالقه ونزعته اإل
مما جعله يف وقت الحق يفكر رفقة جممعة من رفاق الدرب يف  إنشاء مؤسسة متيط الللثام عن 
هذه الشخصية اجلزائرية اخلرافية مؤسس الدولة اجلزائرية احلديثة فكان من بني األعضاء املؤسسني  

، هذه املؤسسة اليت  1991للنور كمؤسسة واقعية سنة ملؤسسة أو مجعيم األمري اليت خرجت 
نفضت الغبار عن شخصية األمري عبد القادر ودفعت كل املداهنات اليت طاملا حاولت تزوير 
سيس الدولة اجلزائرية احلديثة خاصة من  رخيية وعملت على إعادة إحياء األمري يف  حقائق 

مقاطعة معارفه وعلومه بل أخذ ما يناسب خالل تبين فكرة عدم مقاطعة اآلخر املختلف وال
حرتام الدين واخلصوصية الوطنية ودعائم  الوطن منها واستغالله يف اعادة البناء والتشييد طبعا 
اهلوية الوطنية، هذا التأثر عمل عمله يف شخصية عمار بلخوجة الذي طاملا اعجب بشخصية 

ائرية ودعم الثورة اجلزائرية بكل ما أويت من فرانز فانون من األصول اإلفريقية الذي تزوج من جز 
وهذا فعال ما يؤكد النزعة اإلنسانية عنده ويثبت أنه يرفض التعب ومحية اجلاهلية وال  3مقدرة

مييز بني أحد إال من خالل أفعاله.

،ص، 1974شارل هنري تشرشل : حياة األمري عبد القادر ،ترمجة، أبو القاسم سعدهللا، الدار التونسية للنشر،تونس، سنة 
24.1

25.2شارل هنري تشرشل،مرجع سبق ذكره،ص،
3) سبق ذكرها.03مقابلة هاتفية مع عمار بلخوجة رقم (
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ع طويل يف هذا املوضوع.من بني اهتمامات "عمار بلخوجة" أيضا القضية الفلسطين ية وله 

تيارت وقائع منقراء منهجية لكتاب: خامسا

كتاب وقائع من تيارت كتاب قيم ومثني ليسس فقط ألنه حيمل كم كبري من املعطيات 
تمع التياريت موعة من الطرق اإلجتماعية عن ا فقد جتاوز املادة العلمية الزاخرة املقدمة 

فصول  08صفحة حتتوي على 163،  يضم 1998املنهجية، نشر هذا الكتاب سنة 
تمع التياريت، حيتوي على  كلفصل حيوي جمموعة مقاالت منتنوعة تعاجل احلاية اإلجتماعية يف ا
كمي على الفكرة اجلوهرية لكل مقال، إستهل  سلوب عميق و جمموعةمن الرسومات املعربة 

والذي  الكاتب كتابه  مبقال تكرميي حول صديقة املرحوم عبد احلق شاوش الفنان الرسام املبدع
كرمه بطريقته اخلاصة حيث وضع صورته على صفحة غالف الكتاب معنهاية الكتاب، الزمت 

ت املرحوم عبد ا حلق شاوش ذاكرة  " عمار بلخوجة" ومل يكن أمل فقده أمر آين ألنه ذكر
ربع سنوات، مما يعكس  ذا الكتاب الذي خرج للنور بعد وفاته  استمريف تذكره حىت أنه كرمه 

لنسبة له، من خالل قراءتنا لكتابه وقائع من تيارت اتضحت صورة  حول معىن الصداقة 
جمموعة أفكار عن تكوينه املعريف ومستواه الراقي العميق، هذا الكتاب الذي يثبت ان عمار 
بلخوجة مل يكن فقط جماهدا على أرض املعركة يف ثورة التحرير بل هو جماهد من نوع آخر أيضا، 

تمع واستطاع بعني الباحث احلقيقيأن يالحظ هو منوذج للمثق ف الفاعل الذي ملس جوهر ا
تمع اجلزائري بعد اإلستقالل والذي أفرزته طبيعة تلك املرحلة خاصة  التغيري الذي عاشه ا
لنسبة للمنظومة القيمية للمجتمع اجلزائري واليت بدأت تنحو منحى مغاير ملا كانت عليه، عاجل 

لتهكم يف اسلوب قصصي متسلسل بليغ وبلغة رصينة استطاع من خالهلا أن الوضع بنوع من ا
رت حفيظته، وما جيب ذكره أن هذا الكتاب  يلمس جوانب احلياة اإلجتماعية يف تيارت اليت أ
تمع بل هو دليل منهجي يف العمل  ليس فقط منوذجا لعمل املثقف اإلجيايب الفاعل يف  ا

لى دراسات ميدانية عاشها وعايشها ونقلها بوصف إثنوغرايف األنثروبوجلي إلحتواء عمله ع
سلوبه املتميز، لن نذكر يف هذه األوراق البحثية املتواضعة كل  مكثف وعميق وحللها وعاجلها 
ليف كتاب كامل لكننا سنحاول معاجلة  ا حتتاج لعمل علمي و املقاالت والوقائع الواردة فيه أل
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تقاء ألن كلها جاءت بنفس املستوى املنهجي والتحليلي سنأخذ بعض منها ليس على سبيل اإلن
عنوان فرعي متعلق مبرحلة الشباب،سنستدل مقال البداية الذي صنفه يف دائرة السلوك وأعطاه

نية والكيفية على كل مرحلة وكل تقنية منهجية أنثروبولوجية من خالل هذه املقاالت ونبني كل تق
ا  لة تعرب يف  البحث األنثروبولوجي.وعن أي مرحايت  استخدمها 

ملعايشة-أ : املالحظة 

ااألنثروبولوجيالبحثجوهرملعايشةاملالحظةمتثل املنهجيةأدواتهأهممنأل
هي:أبوزيداألستاذ: "أمحدوحسباألنثروبولوجياملنهجعلىكبريفضل،فلها1املستخدمة

التعمقمنأكربدرجةإىلللوصولاألنثروبولوجيالبحثطرقبقيةعليهتقومالذياألساس"
بتساؤالتإليهوتوحيحبثهجمتمععنكليةصورةإىلالوصولمنالباحثمتكنالبحثيف

الكاملا "االندماجفاملقصوداملعايشةشروطوفقتطبيقهاوإمكانيةلصعوبتهاونظراجديدة"،
تمع"فيحياة وحيضرحبثهجمتمعأعمالومعاينةمبراقبةاألنثروبولوجيللباحثتسمححيث،2ا

م خالهلاومناملوتى،دفنومراسمالشعبيةوكذلكالدينيةواالجتماعاتكاحلفالتمناسبا
أحد"والتيهياإلثنوغرافية:املالحظةتكونحيثاحلقيقةعنالكشفمنالباحثيتمكن

.3الشعوب (البدائية)" دراسةيفاملقيمالباحثيستخدمهااليتاألساليب

تمع  خاصة على مستوى العادات  وصف عمار بلخوجة وضع التغري احلاصل يف ا
نه نشهد  والتقاليد وحتدث بدقة عن حرية ودهشة جده الذي مل  يتقبل هذا الوضع وعرب عنه 

: كل هؤالء فوضوي، نقل ما قاله اجلد حرفيا وحافظ عليه بقوله: " هل يريدون قتلي؟" من؟ جميبا

، اإلسكندرية، 1البحث األنثروبولوجي املكتب اجلامعي احلديث، طعبد هللا عبد الغين غامن: قراءات وتطبيقات يف طرق 1
.102، ص2004مصر، سنة 

، 659سعاد عثمان، تكامل املنهجية عند أمحد أبو زيد، جملة العريب، "العامل واملفكر أمحد أبو زيد رائد األنثروبولوجيا، العدد 2
.29، ص،2013وزارة اإلعالم، الكويت، أكتوبر 

األنثروبولوجيا(علم اإلنسان) املنهج واملوضوع، منشورات خمرب حوار احلضارات التنوع الثقايف وثقافة السلم ،دار أ منصور مرقومة:
3ب ج،
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ا لغرض احلالقة  درا ما ينزعو الشباب الرافضني حللق شعرهم، عكس من يضعون العمامة اليت 
، استطاع عمار بلخوجة من خالل مقاله هذا أن ينقل صورة كاملة ودقيقة جدا عن 1والنظافة 

قية وديننا الشباب يف فتة السبعينيات الذي يطيل شعره، وهو ما يتناىف ومنظومة جمتمعنا األخال
لرجل كما استطاع نقل النظرة االستغرابية للجيل القدمي الذي يضع  الذي يلغي متاما تشبه املراة 
لنساء والذي حيرتم األعراف السائدة، نقل كل هذه  العمامة والذي خيجل من اي ممارسة تشبه 

روبولوجي األفكار يف وصف دقيق مضبوط مكثف يستطيع تقدميه والتمكن منه الباحث األنث
ن كيفية الوصف أو اإلثنوغاريف املختص يف الوصف، مل  يقف عند الشعر الذي تعلم من املد

يسرت كل جسمها الطويل للشباب بل جتاوزه لوصف لباس املرأة بني واحدة ترتدي لباسا تقليد
ذه الطريقة يسمة "  حلايك وارتداؤه  وال  تظهر منها سوى عينها وهو يف جمتمعنا يعرف 
بوعوينة" وهو لباس ساتر للمرأة من  رأسها وحىت أمخص قدمها منتقال للتغيريات الطرائة على 

لتنورة لباس هذه املرأة من لباس مستور يعكس منظومة قيمية حمافظة ترفض عراء املرأة إىل لباس ا
تمع املسلم  ذا ا .2القصرية اليت  يعتربها اجلد الناقم لباسا فاضحا ال يليق بتا

تمع هلا من  انتقل الكاتب لتحليل معىن التنورة القصرية ووصف الوضع اإلجتماعي ومتثل ا
خالل تشبيهات كثرية أطلقها ماهي إال حتليل للوضع السائد.

عتباره يعيش يف هنا جتدر املالحظة أن الكاتب تمع الذي درسه و عتباره أحد أفراد ا
ملعايشة ألنه حقق اإلندماج من خالل إنتمائه  تمع فقد استطاع العمل وفق املالحظة  هذا ا
ملعايشة لفائدته  حث أنثروبولوجي الوصول له يف املالحظة  تمع البحث والذي يتمىن كل 

من خالل مجع املادة اإلثنوغرافية اليت ستصبح أهم معطيات عريفاملاملنهجية والذي جيين مثاره
البحث واليت ستحلل وتفسر ليتم فهم معىن املمارسة يف جمتمع البحث.

1Amar Belkhoudja : Chroniques de Tiaret ;dépôt légale 1960-
1989 ;1998 ;page ;07.

2Ibid ;pages ;07,10.
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بعضها حيمل املسحة توجد الكثري من املقاالت والنصوص الذي ضمها هذا الكتاب 
مليتافيزيقا لكن أغلبها ان لدرجة األوىل ثرو التارخيية يف الطرح واآلخر فلسفي خاص  بولوجي 

مقاله حول ممارسة النصيفة هو منوذج أنثروبولوجي بكل جدارة ألن طبيعة هذا املوضوع يف فمثال
ا سوسيولوجية ألنه درس الن ا أنثروبولوجية، وميكن التربير وعدم القول أ صيفة يف جمتمع حد ذا

تماع واألنثروبولوجيا، كما ان بني حدود التمييز بني مواضيع علم اإلجمصغر حملي وهذا من
دراسته أنثروبولوجية حبتة إحرتم فيها مراحل البحث األنثروبولوجي من وصف إثنوغرايف للمادة 
ملعايشة من جهة وكذلك مرحلة التحليل اإلثنولوجي اليت حلل  اإلثنوغرافية من خالل املالحظة 

املرحلة الثالثة يف البحث فيها ممارسة النصيفة منتقال للتفسري والوصول للمعىن وهو 
تمع التياريت وحسب ما قدمه الكاتب من وصف  وحتليل  لنسبة للنصيفة يف ا األنثروبولوجي، 
وتفسري هي ممارسة متوراثة تتم يف جو فرجة وفرحة لتقدمي املساعدة اليت حيتاجها مثال املقبل على 

، هذه املساعدات اليت تشكل الزواج حيث يقدم كل فرد ما ميكنه تقدميه من مال ومساعدات
سيستلمه يف نصيفة خاصة به يساعد مببلغ معنيحلقة بني األفراد الذين قدموا املساعدة فمن 

سلوب عميق  سهاب و من نفس الشخص الذي ساعده سابقا، وقد وصف الكاتب النصيفة 
ا معربا يف مقاله جيعل القارئ يتخيل كل أحداثها وكأنه يعيشها فعال مث انتقل لتحليلها وتفسريه

يفك األزمات يف حالة الضائقات، وهو هنا يرسم لنا ا نوع من التضامن اإلجتماعي الذي
ملثل يف شكل  جمتمع متكافل مرتابط النسيج اإلجتماعي متكامل يقدم العون وينتظر معاملة 

نفسهالنصيفة اليت عاجلها األستاذ هيحلقي مير بكل من  قدم املساعدة، بكل صراحة
عندما كان له السبق يف  اكتشاف اإلقتصاد يف االدراسة اليت قدمها " برونسلو مالينوفسكي" 

تمعات املدعوة " بدائية" من خالل دراساته "املغامرون" و"احلياة اجلنسية لدى الربيني يف مشال  ا
" ورغم أنه مل يكن منظرا  ملثلإال أن تركيزه على ممارسة امللالقتصادغرب ميالنيز .1عاملة 

فيها املساعدة من شخص اليت تنتقلاليت تشبه بل تطابق نسبيا تلك احلركة احللقية 
قائما اليت اعتربهاآلخر يف شكل دائري، هذه املمارساة  مالينوفسكي نظاما اجتماعيا واقتصاد

،الدار البيضاء، املغرب، سنة 1جاك ملبار: مدخل إىل اإلثنولوجيا،ترمجة : حسن قبيسي، املركز الثقايف العريب، ط
172.1،ص،1997
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تمعات اليت طاملا اعتربت جمتمعات غري  اقتصادية، كما بذاته يرسم منظومة اقتصادية يف هذه ا
تمعات واليت تعكس  أن هذه املنظومة هي شكل من أشكال التكافل اإلجتماعي يف هذه ا

متاسك النسيج اإلجتماعي وقوته اليت يستمدها من تلك اللحظات التضامنية.

بلخوجة" يف كتابه قاعدة منهجية جيب على األنثروبولوجي أن أيضا استخدم "عمار
ا ملبحوثيتقيد  ينقلها انالباحثيف جمتمع البحث على هي عند نقل أقوال خاصة 

ملنطوق الشعيب وهو ما استخدمه الكاتب يف  مبوضوعية وأن حيافظ على لغتها ويضعها يف حبثه 
يف الصفحة الثامنة من كتابه بقوله " دير  لشبابالكثري من نصوصه منها مقال التغري اخلاص 

ب دارك" كذلك يف الصفحة كيم دار جارك وال  من نفس الكتاب يف مقاله حول 21حول 
هذا ما يتعلمه املختص عبارات األبكم عندما نقل تسميته حسب املنطوق الشعيب " العقون"،

يف البحث األنثروبوجلي.

رمبا هذا التحليل هو فقط لنموذج بسيط قد ال يعطي كل األعمال الورادة يف كتاب 
لدرجة تيارت حقهنوقائع م ا، لكن  تبقى الكثري بل أغلب مقاالت هذا الكتاب أنثروبولوجية 

األوىل فمال مقال الساحر منوذج حي ألن هذا املوضوع كان ومزال مداة دمسة أسالت حرب 
الكثري من األنثروبولوجيني الكالسيكيني واملعاصرين، كما أننا عاجلناها كعنصر مهم جدا يف 

أيضا مقالة الزردة،ر ختصص األنثروبولوجيا الذي نبحث يف حدوده،أطروحتنا للدكتوراه يف إطا
لسكن والربوقراطية، كلها مواضيع أنثروبولوجية من حيث  ا  مقالة املاء، مقالة الزواج اليت قر
املوضوع واملنهج وهذه األوراق البحثية غري كفيلة مبناقشتها كلها واستخراج معامل ختصص 

ا ال حتتمل ذلك الكم اهلائل من العمل الذي قدمه "عمار بلخوجة" ألاألنثروبولوجيا فيها 
. لذلك نتمىن أن تكون مناسبة علمية أخرى نناقش فيها هذه املواضيع بدقة أكثر

متةخا

ا تستحق الدراسة "عمار بلخوجة" أحد أهم معامل "عمار بلخوجة" ظاهرة قائمة بذا
حيتاج ليدالعبقري العازف، الشاعر، الفنان، املتصوف، املفكر،يف اجلزائر، ذلك البحث التارخيي 
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رعة تربز مساره األنثروبولوجي قدم الكثري الكثري، ال ميكن قول أي شيء سوى أنه  خمتصة 
در وعملة مفقودة ودعامة للبحث العلمي. شخصية فسيفسائية فذة، هو منوذج 

البيبليوغرافية:القائمة 
1- KhadidjaBelkhoudja:AmarBekhoudja ;L’Arpenteur de la mémoire ,édition

Alpha,Alger,2015,page,07.
.13:24جانفي على الساعة 28)  يوم: السبت 03مقابلة هاتفية مع "عمار بلخوجة" رقم (-2

Khadidjabelkhoudja : Amar Belkhoudja,page 07. 3-

بتيارت. 11:00على الساعة 2017جانفي 19) يوم: اخلميس 01مقابلة مع "عمار بلخوجة" رقم (-4
Khadidjabelkhoudja : Amar Belkhoudja,page,08.-5

): سبق ذكرها.03مقابلة مع عمار بلخوجة رقم (-6
بتيارت.13:00جانفي على الساعة 23) : يوم االثنني 02مقابلة مع عمار بلخوجة رقم (-7

8- Samira Ben elrisoulebsirFière Algerie aux maux du cœur ;les mots de la
raison ,éditionDalimen,Alger,l’Algerie,2012,page21
9-Khadidjabelkhoudja: Amar Belkhoudja ;ibid ,page,08

.) سبق ذكرها03مقابلة هاتفية مع عمار بلخوجة رقم (-10
) سبق ذكرها.03مقابلة مع عمار بلخوجة رقم (-11
بتيارت.13:00جانفي على الساعة 23) : يوم االثنني 02مع عمار بلخوجة رقم (مقابلة -12

13-KhadidjaBelkhoudja Amar Bekhoudja ;,pages,01,04.
14- Ibid,pages,04,07.

،الدار البيضاء، املغرب، سنة 1ترمجة : حسن قبيسي، املركز الثقايف العريب، طجاك ملبار: مدخل إىل اإلثنولوجيا،-15
172،ص،1997
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ريخ لقضية محداني عدة أعمار بلخوجة والت
"1962-1926قراءة يف مؤلف " قضية محداني عدة 

جامعة تيارت،/ طالب دكتوراهبرحو بوسيف
مقدمة 

عمار بلخوجة، واحد من أبناء هذا الوطن، وابن مدينة تيارت الذي رفع شعار الدفاع عن 
خراجه اىل النور، ونفض الغبار عن كثري من األحداث املهمة  ريخ املنطقة والذود عنه، وذلك 

ا  فخط بقلمه زهاء الثالثني مؤلَّفا، حاول من خالهلحدثت يف هاته املنطقة من اجلزائر اليت 
لشخصيات اليت لعبت أدوار جليلة يف معركة الشرف  - معركة حترير البالد و العباد –التعريف 

من قهر احملتل الذي استباح األرض و انتهك العرض، ومن بني هؤالء الشرفاء األفذاذ ، الشهيد 
) الذي سنحاول التعرف عليه من خالل كتاب عمار بلخوجة الذي اختار محداين عدةالبطل (

هو: ( قضية محداين عدة  ) .1962–1926له عنوا

، مقسمة على أربعة 166صفحاته خملويف، عددالنشر:هذا املؤلف صدر عن دار 
مقاالت )، عبارة عن مراسالت خمتلفة، و صفحة66(فصول مدعمة مبجموعة كبرية من املالحق 

صحفية صدرت يف جرائد ويوميات تلك احلقبة الزمنية، وقبل التطرق ملا جاء يف الكتاب أورد 
: على غالف الكتاباملصدر نفسهتعريفا موجزا للمؤلف عمار بلخوجة، وضعه هو 

اهد اصحفيعمل ،بفرندة1941- 11-16عمار  بلخوجة ولد يوم  جبريدة ا
مسح الغبار عن من ذلك، وكانت غايته ،ختصص يف البحث التارخيينالتكويعصامياليومية، 

لنسياناأل هي مهزة وصل بني ،بلخوجة أن معرفة املاضي، ويؤمن عمار حداث املهددة 
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تفتت الشخصية اليت تؤدي بدورها إىلهذه القطيعة ،جتاهلها يشجع ظاهرة القطيعة، األجيال
.الفردية و اجلماعية

الكتاب :نظرة على حمتوى

لقول  حدى إهو مبثابة فتح ،إىل مسار جماهدي احلريةقن التطر يقدم املؤلف لكتابه 
يف واليت من أجلها قدم محداين عدة حياته،أنبل الصفحات الكثرية عن ثورة التحرير الوطين

إىل سجن )OAS(تقدم أعضاء من املنظمة السرية حني،1962يف جانفي ،ظروف مأساوية
ختطاف محداين عدة رفقة من داخل السجنء هلمشركاتواطؤ مستفيدين من ،وهران وقاموا 
ليتم بعد ذلك إحراقهم أحياء بدون شفقة، والرمحة، وهذا غيض من ،خرينآمساجنيثالثة 

قل إىل أبنائها احلضارة فيض، من جرائم احملتل الغاشم الذي جاء إىل اجلزائر حسب زعمه لين
.حضروالت

واألوروبني املقيمني يف ،مقارنة بني السكان اجلزائرينيضع الكاتب جند: املقدمةأما يف 
ا ، اقتصادية، اجتماعية، دميغرافية: حصائياتإمعتمدا على عدة 1954اجلزائر سنة  أورد

،الفالحة، التعليم العايل،التعليم،عدد السكان  الرعاية الصحية(: حملتل ومن بينهااجرائد
، فمثال على مستوى رقامىل مفارقة كبرية بني األإ) ليخلص ...اخلالتشغيل،الدخل الفردي

1.02األوروبني بينما عدد،مليون9.5عدد اجلزائرين اإلحصائيات الدميغرافية جند أن (
ن املزايف االستفادة مرقة جليةهناك تفرغم هذا التباين الكبري بني الرقمني إال أن ، و 1)مليون

لطبع لصاحل األقلية الدخيلة .و اخل)...، التعليمية الجتماعية  االقتصادية ا(

عتبار الكتاب يف ،ىل مدينة تيارتإبنقل هذه املقارنةالكاتبقوم يوكما هو متوقع 
ريخ هذه املدينة وضواحيها،  ىل نفس إليخلص املقارنةطريقة وبنفس األصل يتحدث عن 
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، هذه املعاملة وصاحب األرض، بني املعمروالظلم، والتمييز يف التعامل ،الالعدلوهي النتيجة
" الذي هو ببساطة يومهت على قو حىت للحصولاليت جعلت هذا األخري يعاين مشقة حقيقية 

."اخلبز

يم قلىل اإلوهران إقليم (مقاطعة) إمثاال استنادا على مراسلة حلاكم الكاتب يضربو 
فرنك + نصيب 525ني متوشنت (عالفرعي تيارت حول أجرة العمال املومسيني جلين العنب يف 

.2)من اخلبز

املراسالت بعض يورد املؤلف،نوفمربالفاتح منندالع ثورة ويف جانب آخر، وما تعلق 
تيارت حول عزمه على القضاء على من مساهم حاكم إقليم و ،اليت جرت بني حاكم وهران

اهدينيقصد –إلرهابني ىل تسهيل إويدعوه ،رسال وحدات قتال خاصةإخالل من- ا
حيتاجونه.مدهم بكل ما و ،مأموريتهم

يدة، املقاالت الصحفية اليت تناولت حدث انطالق الثورة التحريريةالكاتب كما يذكر  ا
أن هذه الص دف إىل وخيرب حف كانت تقف منذ البداية موقفا عدائيا من الثورة، وكانت 

خري  صالحات يف اإلالقضاء عليها يف مهدها، ومن بني ماكانت تنصح به هذه الصحف، هو 
ا يتخمتلف املقاطعات ال اهدون ينشط  .- على حد زعمهم رهابيوناإل- ا

، إجراءات يف تيارت،واملدنية،طات العسكريةخمتلف السلفقد تبنتذلكىلإضافة إل
يف اصةاخلالعسكريةوحداتمن أمهها تكثيف تواجد الو ، ىل قمع الثورةإدف يف جمملها 

.املنطقة 

من خالل حل حزيب ، وذلك قمع النشاط السياسي اجلزائريمسألة ىل إاملؤلف قمث يتطر 
ت الدميقراطية بينما واصل، )PCA(واحلزب الشيوعي اجلزائري، )MTLD(حركة انتصار احلر
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أعضاء فرع  عقد ، حيثنشاطه يف تيارت) UDMA(االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري
لقمع األعمىصدروا بيااجتماعا، وأ19543- 12-26يوم تيارت والتوقيف ،للتنديد 

ث على اجلانب السياسي ، وبعد ذلك يتطرق الكاتب إىل بعض األحداواجلماعي،العشوائي
.1954ذمنللحزب 

القطاع الذايت لتيارت : ل االولالفص

لشهيد ذا الفصليف هلف ؤ يتطرق امل أنهمحداين عدةللتعريف  ولد يوم ، حيث خيرب
حصل بينهم،هو الذكر الوحيد بناء، كان يف عائلة من مخسة أ، يف تيارت1926أفريل 26

وتعلم العربية يف " ،1942سنة) يفélémenaire(االبتدائية على شهادة الدراسات 
ضة مارس ،التحق بفريق شبيبة تيارت،اب "تّ الكُ  كان ، كما  الدراجاتركوب و اجلمباز ر

4ل املطحنة .اعمأيف والدهيساعد 

،مصطفى، نضريةمنها: أجنب و )،بلجرود زوبيدةالسيدة (من 1949جانفي 9تزوج يوم 
، ليتحمل هو وحده مسؤولية كفالة1955سنة يف والده تويف 5مياسة.،فاطمة الزهرة،مليكة
نداء الوطن يسيطر على وجدان عدة، ولذلك عاتقه كانته، ورغم ثقل املسؤولية امللقاة على عائل

يفصل  النقطة الكاتبهذه عائلته، (ويفعلى واجبه اجتاه جنده ال يرتدد يف تقدمي واجب الوطن
).كثريا

: ، وقد كان أول املتصلني به1957يف جويلية -الثورة التحريرية –ل اجلبعدة لتحق ا
FLNتكوين خليةوذلك من أجل ،)MTLDوPCA(بلعيد أمحد مناضل يفالسيد 

يوم املدينةطة حمهي حرق قاطرتني يف وكانت أوىل العمليات الفدائية املنفذة بتيارت، 6بتيارت.
يف و ،يف املدينة1956أهم األحداث اليت وقعت سنة الكاتبيسرد. مث 1955أوت 21
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املنطقة. ومن بينها العملية اليت قام مهية يف أالعملياتكثر أالسنة اليت شهدت عتبارها ،اجلبال
ت املوجود بشارع  اهد بلخوجة أمحد املتمثلة يف إلقاء قنبلة يدوية على أحد احلا ا ا

)nCombo دي احلانة .1956نوفمرب 18)، بتاريخ 7تسببت يف إصابة ستة أفراد من مر

ن منطقة  ا مث خيرب كل ،مل يكن بينها أي عالقة، FLN8ـ  شبكات لل3تيارت كان 
ذاتيا  وهذه املعلومة مهمة للغاية، حيث تطلعنا على جانب معقد، من طريقة واحدة تنشط 

ن الثورة التحريرية،كما يطلعنا على  والعمليات أهم األحداث عمل جبهة التحرير الوطين إ
كذا اليت تقع بني الفينة وا ألخرى،غتياالت، واليت متثلت يف اال1957سنةالفدائية اليت وقعت 

.عمرينتفجري أمالك امل

،وحشاشي،قصة الطفلني بوشعيب (بوشايب)ويف هذا اإلطار يطلعنا الكاتب على 
، هذه العملية النابعة من La Bourse(9اللذين قاما بعملية فدائية ذاتية ضد صاحب مقهى (

لشهيد محداين عدة إال أن  لقهر، والذل ، ورغم أن القصة ليس هلا أي عالقة  إحساسهم 
لتفصيل . الكاتب  يسردها 

السنة:ومن بني األحداث املهمة أيضا اليت وقعت يف هذه 

اإلضراب.والشرطة قمع وإفشال ،لة العسكرو حماو ،إضراب التجار- 

لتنظيم السياسي1957أفريل -  10.واالداري ملنطقة تيارت،تكليف محداين عدة 

جلبل هو، وزميله بو عبد هللا ويورد لنا الكاتب السبب 1957جويلية -  التحاق محداين عدة 
يقاف  ذا القرار ذلك أنه، ويف التاريخ املذكور آنفا، قامت سلطات احملتل  الذي رمبا عجل 
مئات املواطنني، من بينهم عدة ورفاقه وجتميعهم يف امللعب البلدي، ليطلق سراحهم بعد ذلك، 

لقرب، وعندما تيقن ويف طريق العود ة، وقبيل وصول عدة اىل بيته الحظ سيارة غريبة تتوقف 
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جلبل . م عناصر الشرطة القضائية، اختذ قراره الذي مل يكن منه بد، وهو االلتحاق  11من أ

سم  مث " سي بوزيد "بـــــبوعبدهللا زميله و ،" سي عثمان "ــــــبوبعدها أصبح محداين عدة يعرف 
سنة ابتداء من ، و اغتياالت،اهلجوم على مقهىاملتفرقة منها األحداث لكاتب بعض يذكر ا

، يرتقى إىل رتبة 1959)، ويف سنة ADJUDANTيرتقى إىل رتبة مساعد (محداين 1958
ملعلومات واالتصاالت)،ASPIRANTمرشح ( توقيفه يوم غايةاىل،مث رئيس منطقة، مكلف 

12. 1959ديسمرب الرابع منيف

، كما يعرض تيارتمنطقة مثلة من ويقدم أ،دور النساء يف الثورةإىل الكاتب مث يتطرق 
ل ائىل وسإتلجلوء احملتهن، كذا وشجاعهن، عجابه بدور إو ،عالقة محداين عدة بشبكة النساء

، بغرض االنتقام والقضاء على الثورة، وعزمية املناضلني يف صفوف جبهة التعذيب بكل طرقها
13لتحرير الوطين .ا

االكاتب على احملتل عملية اليت صعبت ،السالملومنها ،يصف مدينة تيارت وخصوصيا
ا  كيف املقابلة للربيد املركزي،CARNOTساحةوخبصوص 14حياءحصار األ كانت ساحة أ

لالغتياالتأواملوسيقى مث،للهو ،علي معاشيومن أشهرها اغتيال الشهيد ،صبحت ميدا
لذاته قورفا ا غدت م،15يف هذه الساحة  الكاتب يسرد عدة عرضا جلثث املغتالني (كما أ

.امثلة)

وعن بطش احملتل بكل من يقف مع الثورة من قريب، أو من بعيد، يروي لنا الكاتب 
جليش ونقطة عبورأمزرعتهم كانت ملج،وروبنيلزوجني من األاجلنود الفرنسينياغتيال حادثة 
اصة خاجلزائرينيضد م نفسهملصدراا املعمرون قام مث يعرج على االغتياالت اليت ، التحرير

احملتل، ويعطينا، فدم اجلزائري ليس له أي ديّة يف قانون وال عقاب،دون حساب،الفالحني
.   تفاصيل االغتياالت )–(تفاصيل املساعدات أمثلة.عدة الكاتب 
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عن  ا عناصر محداين عدة،العمليات الفدائيةمث خيرب بن ،( عمراين بن عودة :اليت قام 
واليت ،عملية اسرتجاع القنابل اليت كانت تلقيها طائرات املستعمر) ومنها معروفمستورة العريب 

مليات على وبسبب الضغط الكبري اليت كانت تسببه هذه العاستعماهلاةعادإل، وذلكمل تنفجر
املستمرة، مل جيد احملتل بّدا من اللجوء اىل األساليب القذرة، بعد سلسلة التفجرياتاحملتل، و 

اهدين البواسل، حىت يثنيهم عن عزمهم ومن ذلك إلقاء  والالأخالقية، وذلك للضغط على ا
ءلوتعريضهما،وزوجة محداين عدةوالدة،القبض على  لفشل ت كلهاعملية استنطاق طويلة 

16فحمداين عدة كان دائما يضع واجب الوطن فوق واجب العائلة ..

يف املغارة: الثاينالفصل 

ملغارة يوم سي التحاق محداين عدة (-  ،1959ديسمرب 3عثمان و رفيقه سي بوزيد ) 
17.تقع قرب ديدرو (وادليلي حاليا) 

ميالكاتب ( مثان جماهدين هم،يف املغارة عدة رفاق محداين -  ) . عرف 
ا محداين، ورفاقه .-  الكاتب يعطينا وصف للمغارة اليت خيتبئ 
ا مث يقومون مباقتحامها ون اول، وحيملغارةحملتل يكتشفون ااجنود -  .حاصر
عن طريق وسيط األمر)يفصل يف (الكاتبمفاوضات بني محداين والعسكر بدء - 

).(فالح من املنطقة
يف حالة ورفاقه جنودا ،محداينمبوجبه يعتربRECOLLEالكلونيلتعهد كتايب من - 

18.مستسالالا

الستسالم حفاظا على حياة رفاقهمح-  19.وخاصة اجلرحى،داين يتخذ قرارا 

الدعوة القضائية                 : الثالثالفصل 
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20.االحداث السابقة عناملسؤولية لن حيملوه كوصى رفاقه عدة يمحداين - 

مث يف ،ثناء حبسه يف تيارتأهانة واإل،شكال التعذيبأورفاقه لكل ،تعرض محداين- 
21.السوقر حاليا )، Trezelوار جسر طريق (فيال جب

وهران.يف اكمةجراء احملإ- 
ملساعدته يف حد احلركى املكلفني حبراسته فشل حماولة محداين عدة يف استعمال أ- 

وذلك يف طريق العودة من وهران إىل تيارت . اهلروب،
22).رحال(حممد سهم احملامي رأعلى ، كاثف جهود احملامني للدفاع عن رفاق محداينت- 

عن محداين و رفاقه .للدفاع  ، RECOLLEـ استغالل التعهد الكتايب ل- 
للدفاع عن القضية اجلزائرية ،)وفرنسيني،(جزائرينيىل جهود احملامني إيتطرق الكاتب - 

خرون يذكرهم آو ،JACQUES VARGESسهم احملامي الشهري أبصفة عامة على ر 
23.لتفصيل 

إلعدام.احلكم على محداين - 
جلزائرواملنادي بفكرةالتطرف وتنامي اليمنيظهور -  فرنسية).(

سجن وهران: الرابعالفصل 

24محداين حيّول إىل سجن وهران .- 

العدام،عدامكيد على حكم اإلأالت-  ل حتوّ و ،تضامن املساجني مع احملكوم عليهم 
25.ىل حركة احتجاحية إالتضامن 

السيئة،املعاملة النظافة،غياب (اكتظاظ،:زرية للسجنوصف الكاتب للوضعية امل- 
.اخل)ل......ئالرقابة على الرسا
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رة  فرقة من الدرك الفرنسي-  متنكرون يف الزي الرمسي ،OAS(أعضاء للسجنز
.)للدرك

ربعةاختفاء املساجني األ، و ستدعاء محداين وثالث مساجني، ا1962جانفي  12- 
م قليلة فقط، مت  الشكوك وتعاظم،العثور على جثث حمروقةمنذ ذلك احلني . وبعد أ

ا ل نقالبني يتبىنحد اجلنراالت  اإل، ويف هذه األثناء ألمساجني املختطفنيحول كو
.اغتيال املساجنيعملية

اخلامتة 

ه عن الشهيد البطل محداين عدة، أو سي عثمان،  هذا يبدو أنمن خالل ما قرأ
يتغريون الرجل كان من الرجال القليلني الذين ال تتغري مواقفهم مهما ارتفع سقف التضحية، ال 

م قضبتغري أمثال محداين عدة خلقوا .وميوتون ألجلهاية حييون ألجلها األحوال، يرمسون بوجدا
إما للنصر أو للقرب، ومل خيلقوا أبدا ليقبلوا بعيش الذل و اهلوان، ال يؤمنون بقلة احليلة، وال 

م بعدالة قضيتهم اليت ال تقب ل املساومات و ال تقر ضعف الوسيلة، سالحهم هو إميا
قيا، نذر حياته للدفاع عن وطنه، وكان دائما يقدم كان سي عثمان بطال حقيلتنازالت.

لنفس، والنفيس، يف  واجب الوطن على واجب العائلة، واألهل، وكان مستعدا أن يضحي 
ريخ الرجل املضيء،  مقابل قضيته األوىل اليت هي الوطن، يظهر ذلك من خالل االطالع على 

ه، واليت كانت تعرب دائما عن ارتياح نفسي  ومن خالل قراءة رسائله اليت كتبها إىل أهله، ومعارف
بعة من اإلميان الكبري الذي يتحلى به هذا  ت عالية، ال ينزل سقها أبدا،  كبري، وعن معنو

ا الكتاب فهي عبارة عن ملالحق فيما يتعلق او البطل.الشهيد  خمتلفة،مراسالت املدعم 
.مقاالت صحفية حول القضية

هوامش الدراسة:-
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على احلمامي املفكر الثائر
قراءة ملؤلف عمار بلخوجة:

القلم"من الريف إىل كراتشي، السيف و" علي احلمامي
جامعة تلمسان، غوزي مصطفىكتوردال

توطئة:

حث جزائري يف التأ علي احلمامي" ينخرط يف هذا كتابه "و ريخ اجلزائري،عمار بلخوجة 
ارخيية احملفوفة مبزالق عدة أن حث يف جمال حساس، كالكتابة الت، الذي يقتضي من أي اإلطار
لكثري من الصفات ليس أمهها النزاهة،يتصف أيضا التفرغ شبه الكلي للكتابة. إن و الباحث 

حلقبة اليت تشمل القرن التاسع عشر فالنصف األول و لتأريخ اجلزائري يف احلقبة املعاصرةا نقصد 
ألساسمن القرن العشرين  دئ األمر،و احتكر  ا و من قبل مدرسة اجلزائريف  اليت كانت كتا

إضفاء الشرعية التارخيية على وجوده و تكريس فكرة تربير االستعمار الفرنسيتعمل علىالتارخيية
مع ظهور احلركة و سكنيها من أصول قولية،و اعتبار األرض اجلزائرية قطعة من فرنساو جلزائر

ريخ وطين يُقارعالوطنية بر  يُناهض السردية الكولونيالية، اليت متثلها مدرسة اجلزائر اليت مل و ز 
العرض، يف و أهواء مغتصب األرضوافق كتابة تو تذخر أي جهد يف سبيل طمس اهلوية الوطنية

املنضوون حتت راية و يف ظروف البؤس االجتماعي انربى ثلة من املؤرخنيو هذا الوضع االقصائي
ت التارخيية املكرسة للنظرة االستعمارية الفرنسيةاحلركة ذلك ابتداء من و الوطنية لتلك الكتا

ريخ وطين يستغرقه مفهوم اجلزائريةو عشرينيات القرن املنصرم، فانطلقوا يف كتابة يدل و تقييد 
ريخ أراه معركة كربى من أجل اسرتجاع مقومات الشخصية الوطنية، سيكون هلا األثر  عليه، 

حيثتتقاتلو النفوس ليوم مشهود تصطدم فيه األبدانو إيقاظ العقولو العظيم يف شحذ اهلمم
تستمر و يف أن تنتشراألجدر و من مثة السردية األحقو االنتصار ألقوى سرديةو الغلبةتكون فيه

.يف الفعل فالتأثري
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خلامتازت   ت مؤرخو احلركة الوطنية بطبيعة احلال  يف ظروف –عتبارها صية النضالية اكتا
ت ذات -االستعمار غري الطبيعية ا أيضا ردة فعل لتلك الكتا حمركا للتأريخ الوطين، مث إ

الكتامة الشنيعة اليت اليت تسعى أن ُجتلي عن االستيطان و احلساسية الكولونيالية أو القريبة منها،
صلفا يف مطلق األحوال. و تبقيه منبوذاو تلفها لفا

ت ت ا اجلزائر بعد افتكاكها ستجيب للتحوالت الكربى اليت كتا الستقالهلا شاهد
تمع اجلزائري برمته. إن ما جنم عنه بعد ذلك من أو 1962السياسي العام  حداث مست ا

ت األوىل مجلة من اخلصائص، أوال ميكن أريخ الوطين قد اكتسب منذ انطالقتهالت أن منيز كتا
ن الفرتة االس املشرتك هي السائدة حاليا، و أخرى كتبت أثناء االستقاللو تعماريةقد كتبت إ

داخل عمل على إظهار اإلو بني الكتابتني يتمثل يف إبراز الشخصية الوطنية نسان اجلزائري إنسا
رخيية مشهودة منذ فجر التاريخ اإلنساين، فالتاريخ الوطين اجلزائري له من  التاريخ يؤدي وظائف 

ت التارخيية، فاحلادثة التارخيية العمق ما يؤهله لتاريخ اإلنساين احلي الفاعل يف جمر أن يوصف 
اليت متتد أللفي سنة متتلك مجيع اخلصائص اليت و عرب الصريورة التارخييةو اجلزائرية بصفة عامة

لفجتعل م رخيية  االنفرادية تفيد وعي عل، فهي حادثة فريدة من نوعها، و ن حادثة ما حادثة 
مارس املقاومة و هي حادثة إنسانية، اإلنسان اجلزائري شعرو متاسكها االجتماعي،و اجلماعة

رخيية وعتبارها الوسيلة املثلى على تثبيت الرومان، –كيد التمّيز الشخصاين عرب حمطات 
مكانو هي حادثة هلا زمان، و - فتوحات اإلسالمية، الفرنسينيمستهل الو الوندال، البيزنطيني،

ر و هذا بني واضح ال حيتاج إىلو  آل تسكن،و األزمنة تستقر يف الذاكرةإفصاح، فاملكان حيتفل 
حلادثة التارخيية متعلق حادثة تُعرف بطريقة غري مباشرة و هي أخريا و  هذا التوصيف ملحق 

حبيثيات املعيش االجتماعي يف حلظة معينة فالوضع االجتماعي إمجاال يلعب الدور احملوري يف
ت عليه قد يفهم املهتم بعملية كتابة التاريخ األسباب اليت كانت وراء و ترتيبهاو حتديد األولو

جلزائري  يف العشرينيات من القرن املاضي، بزوغ رافق ظهور احلركة الوطنية. بزوغ التأريخ الوطين 
هو حباجة و خإن السياسي بصفته مسارا أو حركة جمتمع، فإن هذا املسار ينجز وفق تصور للتاري
زمخا له،و قوةيف كل مرحلة من مراحل وجوده إىل عناصر سردية هي مبثابة الوقود الذي يعطي 

الكثري من هذه العناصر السردية جيدها مبثوثة يف صفحات التاريخ. أما االختالف يف ظين أراه و 
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يف التموقع الذي يكون عليه املؤرخ، فاملؤرخ املنضوي حتت راية احلركة الوطنية قبل االستقالل يقع 
ا بشكل من األشكال بقدر من التصريح أو و على هامش السلطة السياسية غري معرتف 

تناسب الظرف الذي هو فيه.غري أن املؤرخ يف الكتابةألجل هذا فإنه يتبىن إسرتاتيجيةو التضمني
يكون ضمن أو داخل السلطة السياسية املنضوي حتت احلركة الوطنية بعد االستقالل فتموقعه

رخيية ألجل هذا فإنه يتبىن و املعربة بطريقة ما عن احلركة الوطنية أو اليت متثلها يف حلظة 
قناعاته و حبسب التكوين العام للمؤرخ–إسرتاتيجية يف الكتابة تتماهي بدرجة من الدرجات 

مع السلطة السياسية.- ركة الوطنيةخصية من مسار احلالش

ن  و يف املقام نذكر أمساء ملؤرخني أسهموا يف التأريخ الوطين، نبدأ بذكر الذين أسهموا إ
االنعتاق:و الفرتة االستعمارية، مث الذين جاءوا بعد ذلك ممثلني لعهد االستقالل

رخيا1945- 1897الشيخ مبارك امليلي ( 1-  يضرب يف عمق التاريخ إىل ): كتب  جزائر
.1928غاية احلقبة املعاصرة. صدر الكتاب سنة 

ريخ قرطاج"1983- 1899توفيق املدين (2-  1927ذلك سنة و ): أسهم يف إظهار "
آخر موسوم ب:" اجلزائر" سنة و  .1932كتب كتا

ريخ عام 1952): نشر ابتداء من سنة 2010- 1908عبدالرمحان اجلياليل ( 3-  مؤلفه " 
للجزائر" يف أربعة أجزاء.

: نشر له أول كتاب يف جمال الفكر اجلماعي سنة )2000- 1917مصطفى األشرف(4- 
قانون األهايل يف اجلزائر، مجعت مقاالت و اإلقطاعو تطرق فيه إىل موضوع االستعمار1954

سب رواجا موسوم ب:" متتد إىل غاية الستينيات يف مؤلف اكتو ظهرت يف مستهل اخلمسينيات
للغة الفرنسية.1965جمتمع" صدر سنة و اجلزائر أمة . مالحظة: كتب مصطفى األشرف 

يف سنة و "رسالة يوغرطة"1947): كتب سنة 1989-1906حمند شريف سهلي(5- 
للغة الفرنسية.1953 "عبدالقادر فارس العقيدة". مالحظة: كتب حمند شريف سهلي 



162

م التارخيية مؤرخون آخرون قد استع من دون أن يتنكروا ملوا اللغة الفرنسية وسيلة لكتا
م الوطنية قد نذكر مولود قايد( ) اشتهر مبؤلفه من سبعة أجزاء موسوم 2000- 1916النتماءا

ريخ الرببر" ) من بني كتبه كتابه جزائر اجلزائريون صدر 2006- 1921(حمفوظ قداشو ب:" 
.1954سنة 

للغة الفرنسية حيضى بقدر معترب من يذهب البعض إىل  االعتقاد التأريخ الوطين املكتوب 
ت و ذلك بطرح أسئلة جديدةو يفتح آفاقا عديدة يف جمال التأريخ الوطينو التحرر إقحام مقار

التعبري عن و منهجية مبتكرة على عكس التأريخ الوطين الذي يتخذ اللغة العربية وسيلة للكتابة
التارخيية ية.ذات الصبغة الوطنالقضا

ت يعد الباحث يف التاريخ اجلزائري عمار بلخوجة استمرارية لكتابة  و يف مستوى من املستو
ت مبتكرة القصد من هذه أو تلك و التاريخ الوطين انطالقا من طرح أسئلة جديدة إقحام مقار

رخيية ذات مصداقية تظهر التاريخ الوطين ن فرتة حتديدا او تقدمي للقارئ مادة  لتاريخ الوطين إ
لكيفية الصحيحة، فرتة الزلت حلد الساعة  ا غري معروفة  االستعمار، فرتة أقل ما يقال أ

فرتة مشحونة بعواطف متعارضة، تستدعي من الباحث فاعلة،و حاضرة على الساحة العمومية 
تشويه البحث عدم اإلسراع يف تقدمي أحكام القيمة اليت تعمل على و التارخيي توخي احلذر

حتويله إىل مجلة من العضات. و التارخيي

علي احلمامي واحد من بني رجاالت احلركة الوطنية الذي وهب عمره للقضية الوطنية
لقدر الذي يستحقه من قبل الكثري من و  للقضية املغاربية بصفة عامة إال أنه غري معروف 

عمار بلخوجة إسهام من قبل الباحث إلماطة كتاب و حتديدا أجيال االستقالل.و اجلزائريني اليوم
لقضية الوطنية للعامل كافة.و عن دوره الرائد يف احلركة الوطنيةو اللثام عن الرجل التعريف 

:املقداماإلنساناحلماميعلي

1949-1902كتب الباحث عمار بلخوجة يف مستهل مؤلفه:" علي احلمامي  
لي احلمامي مناضل جزائري كبري، شارة التنبيه أن عوالقلم"و من الريف إىل كراتشي، السيف
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التأكيد ه أن يضع حدا للهيمنة األجنبية و كان مهو مغاريب أفىن حياته كلها ألجل حرية شعبه،و 
تما يو من االستعماربقوة أن اإلنسانية تعاين بشكل فضيع  ت ال و رتتب من عذا وال

.توصف

عربية، و أوروبيةإعادة تشكيل ما أجنز من قبل علي احلمامي يقتضي حتما البحث يف عواصم 
يُناضل حبماس منقطع النظري، جلب له االحرتامو حيث قضى سنوات عدة متنقال بينها يكتب

اإلعجاب من كل أولئك الذين خالطهم.و 

جرائد، اليت  و ت يف جمالتيذكر الباحث عمار بلخوجة أن علي احلمامي كتب الكثري من املقاال
مالته الثاقبة ن علي فمنذ مرحلةالعاملة.و كانت بطبيعة احلال تقبل نشر  الشباب األوىل أ

در من جهةاحلمام من جهة أخرى على رهافة فكرية..و على وعي وطين 

يف نظر عمار بلخوجة مهمة خيالية؛ لدى تبدو مهمة اإلحاطة مبا تركه املناضل علي احلمامي
من مثة اقتصار البحث يف حدود الزمنو تقبل " القدر العاثر"و ينبغي االستسالم لألمر الواقع

الدالة على أعمال و ك الباحث على املؤشرات الكافيةذلك نظرا لعدم امتالو املكان املتاحني.و 
أمكنة عدة عاش فيها الكاتب املنفي، توزعت يفو الكاتب علي احلمامي، فاملراجع قد انتشرت

مل تكن متوفرة سرية ذاتية أو ترمجة ذاتية هلذا الثائر الفذ، فالدراسات الوحيدة اليت 1988فالغاية 
،1األديب علي احلمامي تعود إىل الدكتور شيخ بوعمرانو سهامات املفكراهتمت 

ملؤلف علي احلمامي الوحيد املوسوم ، فالشيخ بوعمران قّدم3أمني الزاويو 2عبدالقادر جغلولو 
جلزائر سنة و لقاهرة1948ب:"إدريس" صادر سنة  . خصص عبد 1976الذي أعيد نشره 

749العدد رقم L’Algérie-Actualitéالقادر جغلول للحمامي دراسة نشرت جبريدة 
للغ1980، شهر فرباير من سنة  لنسبة ألمني الزاوي قّدم نقدا أدبيا  ة العربية ملؤلف . أما 

احلمامي الوحيد "إدريس".

لثائر علي احلمامي، فقد قّسمه إىل فصلني، و خبصوص كتاب الباحث عمار بلخوجة املتعلق 
، الفصل الثاين 55إىل غاية الصفحة 13الفصل األول عنونه ب: املسار يبدأ من الصفحة 
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يف الفصل األول يُقدم ،103إىل الصفحة 59عنونه ب: فكر اإلنسان يبدأ من الصفحة 
القرن العشرين و عمار بلخوجة حملة عن حياة علي احلمامي ابن مدينة تيارت حيث رأى النور

لريف املغرب يف خضم معارك  عمره عامني، مل يتم ابن تيارت العشرين من العمر ليجد نفسه 
ري االسباين فالتواجد بطولية كان يقوده األمري حممد بن عبدالكرمي اخلطايب ضد التواجد االستعما

بعد ذلك التواجد االستعماري األورويب املتحالف مع العرش االسباين املتهالك، فقد و الفرنسي
ء للغزاة اإلسبانو لقن الريفيون يف مواقع دروسا يف الشجاعة خاصة يف موقعة أنوال بتاريخ و اإل

ي يف القوة صدمة معركة اليت تركت صدمة كبرية يف نفوس الفئة الظاملة تواز و 1921- 17-08
من قبل أبطال األمري 1835املقطع الذي ُسحق فيه اجليش الفرنسي بقيادة تريزال يف سنة 

عبدالقادر اجلزائري، معركة أيضا تتقدم معركة ستنشب يف أقصى الشرق بني اجليش االستعماري
زم فيها القوات الغازيةو  ألرض من قبل فئة قليلة تستسلم يف أقصى او القوات الشعبية الفيتنامية 

اهدين إىل و .1954- 05- 17العدد يوم و العّدة خبصوص حيثيات معركة أنوال، وصل عدد ا
اهدون ألف مئة و ثالثني ألف، بينما وصل عدد القوات الغازية اإلسبانية إىل ستني ألف، أسر ا

زمية املدوية اليت اضطر اجلنرال سيلفسرت إىل أن يضع حدا حلياته، نتيجة للهو عسكري إسباين
لريف املغريب ا أحد اجليوش األوروبية املهمة. بعد إقامة علي احلمامي  مرافقته للقائد و ابتلي 

ا و البطل األمري حممد بن عبدالكرمي اخلطايب رخيية حامسة، من مؤكد أ معايشته ألحداث 
ريسسترتك أثرا يف نفس األديب املتعطش للحرية، يُرى علي احلمامي مبدين قد تعبأ جوها و ة 

احلزب الشيوعي الفرنسيني، املؤيدين و بنشاط احلركة النقابيةو الندية1917خبار ثورة 
املستضعفني عرب العامل من حيث املبدأ، مما و املناصرين حلقوق الكادحنيو للمطالب العمالية

اتني اهليئتني ظنا منه م أن اهليئتني كفيلتان جعل بعض اجلزائريني املقيمني بفرنسا االلتحاق 
اليت تبعث على األمل يلتقيو بتحقيق املطالبة املشروعة للشعب اجلزائري. يف هذه الظروف

ألول مرة علي احلمامي مع الرئيس املؤسس حلزب جنم مشال إفريقيا السيد عبدالقادر حاج و 
عّني األمري ، 5حتضريا لألممية الشيوعية اخلامسة من قبل الكومنرتنو 1923. يف سنة 4علي
علي احلمامي على رأس الوفد اجلزائري املدعو حلضور مؤمتر األممية الشيوعية الذي كان 6خالد

، إال أن قيادة الشيوعي الفرنسي بزعامة األمني 1924مزمع انعقاده يف شهر جوان من سنة 
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ملكلف رمسيا العام للحزب آنذاك موريس توراز مل تشاطر األمري الرأي، معتربة أن وفد احلزب هو ا
مشال إفريقيا هلذا املؤمتر، رفض علي احلمامي رفضا قاطعا هذه الوصاية املفروضة و بتمثيل اجلزائر

عّرب احلمامي رفضه هلذا التعنت بشكل مثري حيث رمى مبحربة يف اجتاه و قهرا على اجلزائريني،
حلرب ، مما اجنر  عنه امتعاض شخص موريس توراز فتلطخت بذلة األمني العام للحزب 

1924اجته بعد ذلك، أي يف سنة و يف األخري حتقق مراد علي احلماميو الشيوعيني الفرنسيني.
احلرية. يف موسكو و املغاربة يف االنعتاقو إىل موسكو على رأس وفد ميثل تطلعات اجلزائريني

منه. تنسج وشائج صداقة جديدة تربط احلمامي مع مناضل قادم من بالد اهلند الصينية هوشي
جمددا يف مدينة و يُفتقد أثر علي احلمامي بعد انتهاء املؤمتر، ليظهر ست سنوات بعد ذلك

، لكن ال يطول مقامه مبدينة األنوار، لينتقل متنقال بني عواصم 1930ريس أي يف سنة 
شا حامبا و االضطهاد،و أروبية، مواجها املآسي مرتبطا بصداقات مع شخصيات أمثال حممد 

شكيب أرسالن اللبناين.. و التونسي

حلياة الساكنة 1935إىل سنة 1920صفوة القول: أن حياة علي احلمامي من سنة  ليست 
زيز الرصاص يف الريف املغريب مع األمري اخلطايب و أو الراكدة، بل هي حياة مغامر خماطر بدأت 

لكلمة من املعمورة. يف القلم، يف مناطق واسعةو لتستمر متخذة شكل النضايل السياسي 
شرية راحة املقاتل، و الشرق األوسط حتديدا يف عاصمة العباسيني يفتك علي احلمامي لنفسه 

مبدينة كراتشي يتوقف اجلسد عن و 1949يف سنة و يكتب مؤلفه "إدريس"،و ليسكن حينا
أرحب.و احلركة ليسمح للفكر من اخلروج حنو آفاق تعد مبا هو أفضل

ض عمار بلخوجة أوال إىل الظروف ذي جاء بعنوان فكر اإلنسان، يعر الو يف الفصل الثاين
م امللكية،مث خيصص و املالبسات اليت أحيطت بكتابة املؤلف "إدريس"و  لقاهرة أ صدوره األول 

ران، الدكتور عبد القادر جغلول هم كما ذكر أعاله الدكتور شيخ بوعمو عنصرا لقراء "إدريس"
أهم ما جاء يف هذه القراءات، نذكره اختصارا:و ي.أخريا الدكتور أمني الزاو و 

الدكتور شيخ بوعمران: الحظ الدكتور أن علي احلمامي امتلك ثقافة واسعة، قد اطلع - 1
ينتقد ساسةو أيضا على التاريخ األورويب. يستشهد يف أحيان كثريةو على التاريخ اإلسالمي
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. املؤلف "إدريس" 9حممد عبدهو 8األفغاينو ابن خلدونو ابن رشدو 7فالسفة أمثال ابن تومرتو 
لنسبة خلصائص األسلوب املعتمد من قبل احلمامي فمميز، مع ميل  يرتكز على توثيق ثري، أما 

إىل البحث عن الكلمات النادرة االستخدام. يقوم احلمامي برسم الشخوص املشاهدو أحيا
كمي.و يشد اهتمام القاو  ستمرار من خالل تنوع تيمي املواقف بشكل تفصيلي أخاذ أو  رئ 

..
الدكتور عبد القادر جغلول: يستهل الدكتور عبد القادر جغلول قراءته لكتاب احلمامي - 2

نه إرث لنا، كتبه يف مدينة بغداد بني  ن يضع اإلطار التارخيي للكتاب مصرحا  "إدريس" 
للغة العربية كتبو للغة الفرنسيةو 1942و1941العامني  ها األمري عبد الكرمي سنة مبقدمة 
. مث ميضي يف قراءته موضحا أن "إدريس" هي رواية متثل بزوغ الوطنية املغاربية املعاصرة. 1948

إن رواية "إدريس" ترمز إىل االنتقال من مرحلة معينة عاشتها احلركة املغربية املناهضة لالستعمار 
لريف إىل اإلضراب مبدينة فاس. إن إىل مرحلة أخرى من مسار هذه احلركة، من املقاومة يف ا

رخيية جديدة حسب إمنا هي أيضا إعادة استنطاق لتاريخ و الرواية هاته هي ليست رمزا للحظة 
املغرب الكبري. تعد رواية علي احلمامي " إدريس"  يف نظر الدكتور عبد القادر جغلول من حيث 

بني: اخلطاب األول مفاده إمجاال البناء مركبة تركيب ثالثي تستخدم كدعامة ألجل إبراز خطا
تعسفه. اخلطاب الثاين يكمن يف النقد احلاد للمجتمعات املغاربية.و شجب اجلور االستعماري

الدكتور أمني الزاوي: مل ينشر الباحث عمار بلخوجة قراءة الدكتور أمني الزاوي، قد يعود - 3
للغة العربية.. ا كتبت  السبب يف ذلك أ

اليت ألقيت مبناسبة دفن الشهيد و حث عمار بلخوجة ببسط اخلطب التأبينيةبعد هذا، يقوم البا
من قبل عدد من الشخصيات نقتصر يف هذه الساحنة بذكر أمساءهم: البشري اإلبراهيمي، 

ي، حممد القاهري،مصطفى بشري، مالك بن نيب. فرحات عباس، حممد القلييب، أمحد 

وجة على القارئ، ما كتبه املفكر علي احلمامي من  و مع متام الكتاب يقرتح الباحث عمار بلخ
ت تنبأ السياسة، و للشخصيات مغاربية يف جمال الفكرأفكارو تطلعنا على إبداعاتو كتا
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لذكر العالمة املبدع عبد الرمحن بن خلدون، املصلح السياسي املهدي بن تومرت،و خّص 
ديس.و  املصلح االجتماعي عبد احلميد بن 

كر علي احلمامي يف مقدمته التعريفية للعالمة عبد الرمحن بن خلدون يف أجواء مركبة يضعنا املف
بلورة و سامهت بكيفية من الكيفيات يف صقلو مشحونة، قد اكتنفت حياة ابن خلدون اإلنسان

دىن من و غياهب السجن، سار علية القوم،و مسرات البالطو فكره الثاقب، عرف الرجل مباهج
رمني العتاة. يع عشرات األمراءا لريانو نكث،و .  10ذا الفعل تقّدم رجل السياسة الفرنسي 

Talleyrandُنسب إليه من و . يرى علي احلمامي مهما قيل عن عبد الرمحن بن خلدون
لرويبضة، أي نعم احتقر رجال زمانه الفتقارهم  صفات أخالقية سلبية إال أنه مل يكن قط 

ليكونوا يف املستوى مع املواعيد التارخيية احلامسة، بعد هذا االستهاللالصفات اليت تؤهلهم 
الذي من خالله تعرّفنا على العالمة ابن خلدون اإلنسان يف يوم جديد بفضل بطبيعة احلال و 

اليت و اليت مبقتضاها تنهض األممو علي احلمامي،جيمل هذا األخري اإلسهامات الفكرية اخللدونية
مشال إفريقيه عامة؛ و ي احلمامي مع الفكر الوطين املتعايل الذي حّرك اجلزائرتتماشى يف تصور عل

ندرجها اختصار كما يلي:

ت و يعد ابن خلدون أول من وضع أسس فلسفة التاريخ- أ اليت قطعت الصلة مع الكتا
ليص التارخيية السابقة املبنية على الروية املعنعنة.. يرى علي احلمامي أن ابن خلدون متّكن من خت

ه مبعايري اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، و السياسي من تضخمات أثقلته أمدا أحلقت به، رابطا إ
قد أزاحت عن و أي إىل شكل من أشكال التقييم العلمي، حيث تُرى األشياء بنظرة وضعية،

الومهي.و نفسها غبار الغييب
ة استقرائية، الذع، الحظ املفكر علي احلمامي أن النقد اخللدوين نقد ذكي، من طبيع- ب

الدقة ( مثال و على فكرة الغلط (يف التاريخ)و يكتنفه بعض الغموض، منصبا على فكرة التمييز،
يف الرواية) من املعلومات املتحصل عليها، ُمدققا يف هذه املعطيات من خالل إدراجها يف سياق 

الوصول إىل معرفة مىت نظام فكري يقوم على منطق استقرائي. إن الغاية من دراسة التاريخ هو 
ريخ ما حقيقي أي واقعي ريخ ما مزيف قد استبدت به األهواء، لدى فقد و يكون  مىت يكون 
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عدم و حتديدا يف مسألة تشابه األحداث التارخييةو اهتم العالمة ابن خلدون بقانون السببية
ها. تشا

خلدون العقلية يف جمال علم جيد املرء نفسه مضطرا إىل إبداء اإلعجاب أمام قدرة ابن - ج
ت األحداث يف العصر الوسيط املتأخر من تفسخات أو و االجتماع، اليت مكنته من فهم جمر

لفعل الكثري من مواطن  حتلل على مستوى مجيع امليادين؛ الحظ املفكر علي احلمامي أن هناك 
ن جيعلنا نتغافل مسعى ابن خلدون، إال أن هذا ال ينبغي أو 11الشبه بني مسعى مكيافيللي

إثين، يُعلي من شأن الصراحة أو و الفارق البّني بني الرجلني: فابن العالمة متعلق بسياق ثقايف
اإلخفاء،و اإلثين الذي مكيافيللي منخرط فيه يسود فيه املكرو الصدق. بينما السياق الثقايف

عبد الرمحن ابن أقرب إىل شخصية12إن كان البد من مقارنة فإن شخصية الفرنسي مونتسكيوو 
خلدون.

تتسع نظرة ابن خلدون اإلنسانية، لتفتح جماال مليل مادي قد اكتمل، بغية وضع حد لتعليم غائي 
امليل اخللدوين ذاك مؤسس و إىل لعب اجرتاري (استطرادي) متمكن من املنطق الصوري؛و حمض

احلضارات من طور النشوء دورة –وفق قانون التطور البشري األبدي و حيتكم إىل مبدإ استقرائي
يفتح املفكر يف هذا السياق عارضة ليدعو الشعوب -إىل طور القوة فاالحنطاط مث االضمحالل

املبنية مبقتضى تطوري، و املغاربية لتأخذ العرب مما ذكره العالمة خبصوص طبيعة احلياة البشرية
م دول كما يقال، لشعوب القصد من كل هذا هو انقشاع الغشاوة الكاو فاأل متة اليت ُحتيط 

املغاربية..

ما ميّيز النظرية اخللدونية يف اعتقاد املفكر علي احلمامي هو تصديها للعنصرية البغيضة يف -د
اليت تتجلى من و تصل نظريته إىل قمتها،و هذه املسألة احلساسة تربز عبقرية ابن خلدون للعيان

وحاة من أمسى التقاليد األخالقية لإلسالم قدرة عميقة يف الرتكيب مستو خالل حتليل ذي شكل،
تمع املغاريب كان على الدوام مبنأى –Goethe-13تضاهي ما أتى به األديب املبدع غوته فا

ن ما يردده البعض من أفكار متيزية بشأن  عن التصورات العنصرية، بل ميكن اجلزم يف القول 
تمع املغاريب ، ترديد صادر عن عقول غري راشدة ال زلت يف الفوارق العرقية واليت قد ُيضمره ا
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رخيي جغرايف امتزجت فيه أعراق تمع املغاريب إطار  هلذا، ال ميكن هلذا و طور الطفولة. ألن ا
تمع ملاهية،و ا إن حدث خالف ذلك فمرده و ذه الرتكيبة البشرية الغنية إال أن يكون إنسانيا 

أ فّرق تسود.الذي يتحرك وفق مبدو إىل االستعمار

إن ذكر يف مؤلف الباحث عمار بلخوجة العدد مخسة" املؤلفة و –من هذه العناصر األربعة 
قد يتساءل القارئ عن جدارة استخدام مصطلح عقيدة من عدمه يف سياق - للعقيدة اخللدونية"

لرغم من احملنو -علمي ميكن خيبات األمل،و املرتبطة بتعّلق العالمة بوطنه املغرب الكبري 
اعتبار ابن خلدون هو رائد للحركات الوطنية يف مشال إفريقيه..

ماذا قاله املفكر علي احلمامي خبصوص املصلح السياسي املهدي بن تومرت: يبدأ احلمامي - 
حديثه عن املهدي بن تومرت بقول أنه إْن كان العالمة عبد الرمحن بن خلدون املنظر األول 

اليت و بن تومرت يعترب حواري هذه الفكرة. تقوم العقيدة املوحدةللفكرة الوطنية، فإن املهدي 
تمعي للشعب و أرساها ابن تومرت، على فكرة التوحيد املنزه للذات اإلهلية، على التجديد ا

اليت توافق التأويل الصحيح للنصوص املقدسة، العمل على و التجاوزاتو ذلك مبحاربة املظاملو 
اض األمة عامل األخالقي، التصدي لألعداء الصليبيني، حتقيق الوحدة ذلك بتنشيط الو إ

املتمحورة حول احلدود اجلغرافية لألطلس. يتساءل علي احلمامي عن السبب أو و الوطنية
ملعجزة املوحدية، و األسباب اليت كانت وراء جناح احلركة املوحدية اليت يصفها يف مقال آخر له 

العتماد على طرق تتماشىو اسية على نشرفريد ذلك إىل قدرة هذه احلركة السي ا  تعميم عقيد
لغلظةو توافق الطبيعة البشرية ألبناء املغرب الكبريو  اليت غابت عن ذهن و اجلفاء،و املوسومة 

الذي رغب كثريا أْن جتد أفكاره موطأ قدم يف األرض املغاربية.. تسجل و احمللل ابن خلدون
عتبارها إجناز حترري، سيجرب األطماع اإلسبانية أن تُرواح ملحمة املوحدين يف صفحات التاريخ

تؤجل حماكم التفتيش لوقت الحق، كل هذا ّمت بفضل رؤية مستقبلية للقائد و منطقة كاستيا حيناً 
رفضه االنتماء االكرتاث ملباهج احلياة احلسية و عدم و الذي ُعرف عنه الزهدو ابن تومرت

لدولة امللقاة على عاتقهم املهام التارخيية اجلسيمة، فلقد اختار العشائري كمعيار الختيار رجال ا
خليفة ال ينتمي إىل قبيلته مصمودة حاضنة الفكرة املوحدة، هو عبد املؤمن بن علي القادم من 
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املنحدر من عائلة متواضعة، مل يتسىن للقائد املهدي بن و حتديدا من منطقة ندرومة،و اجلزائر
السياسية الثورية تتحقق على أرض الواقع، فقد وفته املنية قبل تومرت من مشاهدة أفكاره

نه سيأيت اليوم ذاك اليوم يراه قريبا، فقد هيأ الظروف و احلدوث املرجو. ورمبا كان على يقني 
أهم هذه الظروف أن مّكن لعبد املؤمن و اليت جتعل من ذاك اليوم املوعود ممكن احلدوث،و املواتية

ن ن وجود بعض املوانع أو العوائق و بعده على الرغم ممن أن يصري خليفة  اليت متنع من السر
الفعلي هلذا التويل. 

ديس-  : استهل 14ما قاله املفكر علي احلمامي خبصوص املصلح االجتماعي عبد احلميد بن 
براز أمه ديس  لشيخ عبد احلميد بن  قيمة التعليم لدى الشعوب و يةعلي احلمامي تعريفه 

مم املتحضرة أو تلك اليت تطمح إىل التقدم،إن التعليم هو كل شيء خاصة يف زمننا زمن األو 
التعليم حمرّكا لعملية التطوير كان ،15التحكم يف الطاقة النووية. فمنذ حقبة الفرعون خوفو

لفعل،و  خيرجه من دائرة البهيمية إىل و التقدم. إن التعليم هو وحده الذي جيعل من اإلنسان 
يت أمهية اإلجناز الباديسي من اإلنسانية، خيرجه من دائرة مملكة الضرورة إىل مملكة احلرية.. إذا 

يف التعليم، و خالل املوضوع احملوري الذي أخذه هذا املصلح على عاتقه املتمثل كما ذكر
ديس1931فابتداء من سنة  يف من خلفه مجعيته على نشر التعليم "التنويري"و سعى ابن 

الذي طوال و الذي يعاين من أعظم أفاتني آفة االستعمار االستيطاينو أوساط الشعب اجلزائري
السماح للتصورات و القرن عمل على تدمري الشخصية اجلزائرية من خالل سياسة التجهيل

لدين اإلسالمي كل ما هو اخلرافية الالمعقولة من جتد هلا موطأ قدم ؛ اآلفة الثانية هو إحلاق 
ديتها مركبة تقوم على مقاومة املرض و وارقي،رجعي خ عليه فإن املهمة اليت كانت على اجلمعية 

اليت تستدعي إيقاظ الوعي الوطين اجلزائري، ويكون ذلك و على جبهتني، اجلبهة االستعمارية
الشخصية الوطنية اجلزائرية، تعليم يستفيد منه ببث تعليم يسمح جمددا من إظهار مقومات 

ةو الشابة اجلزائرية أيضا، اجلبهة الداخليةو ائريالشاب اجلز  بشدة كل ما علق و تتمثل يف جما
سيء اخلزعبالت تُ و لة من اخلوارقين إىل مجُ معطّلة اليت ُتصّري الدّ لدين اإلسالمي من أشياء 

ا احلريةو للدين الكرامة للجميع. و إىل رسالته اإلنسانية، رسالة عنوا
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العرتاف بضخامةو يف اخلتام ال يسع  نبل العمل امللقى على عاتق الباحث يف ميدان و املرء إال 
اليت تبدأ يف تصور املفكر علي احلمامي منذ و حتديدا يف التأريخ للحركة الوطنية اجلزائريةو التاريخ

م األوىل لبداية احلركة املوحدة بقيادة املهدي بن تومرت، بصفته حواري هذه احلركة املباركة األ
عث هذه احلركة يت  رمحن بن خلدون. يبدو رائدها املفكر عبد الو يف شقها السياسي مث بعده 

ت فإن ما يقوم به الباحث عمار بلخوجة هو يل و  استمرارية هلذا اجلهد يف مستوى من املستو
كل ألجل تكريسيرتفع عاليا فوق األجيال املتتالية،اإلنساين والذي خيرتق احلقب التارخيية و 

ساليب خمتلفة يقتضيه الظرف و الذود عنهاالفكرة الوطنية و  الت الشخص الذائد مؤه، 
.استعداداتهو 

اهلوامش:

ريس سنة 1924شيخ بوعمران من مواليد مدينة البيض سنة -1 ، 1974حاز على دكتوراه دولة يف الفلسفة من جامعة 
هز 2016تويف سنة  سنة.92عن عمر 

لدراسات االجتماعية2010تويف سنة 1946عبدالقادر جغلول من مواليد - 2 يعترب واحد من الذين أسهموا يف و انشغل 
جلزائرالتعريف بعلم  ألنثروبولوجياو االجتماع  االجتماعية بل اهتم كذلك  لقضا علم النفس. و مل يقتصر انشغاله 

للغتني العربية 8ريس بتلمسان روائي جزائري مارس التدريس يف جامعة 1956أمني الزاوي من مواليد -3 يكتب 
الفرنسية. و 

إىل احتاد املستعمرات برفقة الزعيم 1920انضم سنة 1883ة بغليزان سنة عبد القادر حاج علي ولد بدوار سيدي سعاد- 4
ساهم رفقته يف و الفيتنامي هوشي منه. كان حلاج علي دور كبري يف انضمام مصايل احلاج إىل صفوف احلزب الشيوعي الفرنسي

ستقالل اجلزائر. للدفاع عن مطالب العمال املغاربة يف فرنسا قبل أن يتحو 1926سيس جنم إفريقيا سنة  ل إىل حزب يُطالب 
اهدين، بتصرف) 1957تويف عبد القادر حاج علي سنة  ريخ اجلزائر، وزارة ا .( املرجع عن 

هي منظمة شيوعية أممية ترفع شعار الشيوعية العاملية املناهضة للبورجوازية  و الكومنرتن لفظ خمتصر لعبارة األممية الشيوعية-5
. 1943لتحّل من قبل ستالني سنة 1919نة العاملية أسست س

ملدينة نفسها سنة و بدمشق1875ولد خالد اهلامشي بن عبد القادر سنة - 6 . يرى الدكتور أبو القاسم 1936تويف 
ة معرفته للحضار و سعدهللا أن األمري خالد هو من أسس احلركة اإلصالحية، فقد استغل الرصيد النضايل جلده األمري عبد القادر

العربية اإلسالمية للوقوف يف وجه السياسة االستعمارية بعد احلرب العاملية األوىل. أسس األمري خالد جريدة اإلقدام سنة 
الفرنسيني يف احلقوق السياسية.  و الدفاع عن فكرة املساواة بني اجلزائرينيو للتعبري عن أفكاره1920
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مصال من مواليد سنة ابن تومرت: هو حممد بن عبد هللا بن وجليد ب-7 مامته 1130نة تويف س1077ن  أقّر املوحدين 
كّون منهم جيشا قودعا قبائل مصمودة إىل مبايعته و 1121اليت ُتشكل ركنا من أركان الدعوة املوحدية، بدأ دعوته سنة و 

جعل على رأسه عبد املؤمن بن علي للقضاء على املرابطني. 
يعد من رواد اإلصالح يف العامل اإلسالمي اشتهر بكتابه " الرد على 1897تويف سنة و 1839لد سنة هو مجال الدين و -8

الدهريني".
موز التجديد يف الفقه اإلسالمي ومن جمدد إسالمي مصري، يعد أحد ر ) عامل دين وفقيه و 1905-1849عبده (حممد-9

اإلسالمي.و اإلصالح يف العامل العريبدعاة النهضة و 
لريان، سياسيهو شار -10 ، شغل 1838تويف سنة و 1754قائد عسكري فرنسي ولد سنة و دبلوماسيو ل موريس 

ليربايل مقتنع،  و رجل أنوار1815بعد ذلك يف فرتة الثورة الفرنسية، ساهم يف مؤمتر فيينا سنة و مناصب عليا يف العهد امللكي
لشيطان األعرج ، شخصية مثرية للجدل فمن جهة هناك من  خلطاكين  خلائن غري املكثرت املثقل  من و االرتشاءو يصفه 

لقائد الرباغمايت ذي الرؤية الثاقبة.  جهة هناك من يصفه 
منظر سياسي.1527تويف سنة -1469مكيافيللي مفكر إيطايل من مواليد - 11
ب نظرية الفصل بني فيلسوف فرنسي صاح1755تويف سنة -1689شارل لوي دي سيكوفلد مونتسكيو ولد سنة - 12

إن كان ال يعد األول من حتدث يف هذه املسألة فالفيلسوف الربيطاين أيضا حتدث و القضائية،و التنفيذيةو السلطات التشريعية
التنفيذية، أما السلطة القضائية فهو اجلديد الذي جاء به مونتسكيو.و عن الفصل بني السلطتني التشريعية

ء أملانيا 1832مارس 22- 1749أغسطس 28يوهان فولفغنايغ غوته جاء يف موقع ويكبييد-13 هو أحد أشهر أد
أدبيا لغ األثر يف احلياةو العاملية،و ثقافيا ضخما للمكتبة األملانيةو املتميزين ترك إر الفلسفية..   و األدبيةو كان له 

ديس مصلح اجتماعي جزائري ولد أواخر سنة - 14 أسس مجعية العلماء 1940تويف سنة 1889عبد احلميد بن 
لعبارة الشعرية: شعب اجلزائري مسلم 1931املسلمني اجلزائريني سنة  إىل العروبة ينتسب.و -، اقرتن امسه 

ين اهلرم األكرب على هضبة اجليزة،-15 الذي يعترب من و هو الفرعون الثاين من األسرة الرابعة، خلف والده الفرعون سنفرو، 
ق،م، أشرف على بنائه وزيره حم إيونو (هامون) .2650الدنيا السبع، شّيده سنة عجائب
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الثقافة يف نصوص الثورة

عيون أبي القاسم سعد ا
الدكتور عسال نورالدين، جامعة بلعباس

متهيد:

ا استقطبت الكثري الدراسات من  ال شك أن الدارس لتاريخ الثورة اجلزائرية يالحظ أ
األجانب الذين حاولوا تسليط الضوء على أعظم ثورات العامل خالل و قبل  املؤرخني اجلزائريني 

اليت استوفت الكثري من الدراسات العسكرية كزين على عدة اجلوانب السياسية و القرن العشرين مر 
ا ظلت بعيدة عن تغطية الكثري من الناليت وإن كانت ذات أمهية قاط  اليت مل تسلط عليها ،إال أ

بدراسة على رأسهم أبو القاسم سعد هللا الذي قام أن بعض املؤرخني اجلزائريني و ،غري األضواء
ريخ اجلزائر الثقايف،مركزا علىهامة من خالل أحد اجلزئيات املتمثلة يف مكانة الثقافة يف كتابه 

نصوص الثورة التحريرية  .

يف  يعد أبو القاسم سعد هللا من أبرز املؤرخني اجلزائريني الذين كانت هلم إسهامات كثرية 
ريخ اجلزائر احلديث  من خالهلا تقدمي دارسات وطنية جزائرية حمضة حاول واملعاصر واليتكتابة 

ت للرد على الك دفعنا إىل كتابة هذا املقال عن الثقافة يفالفرنسية، ممااألجنبية خاصةتا
القاسم سعد هللا.نصوص الثورة اجلزائرية بعيون أيب

ئق التارخيية اليت الزالت تثري  كثري من التعترب مواثيق الثورة اجلزائرية من بني أهم الو
مل تكشف حىت يومنا هذا عن العديد من واإليديولوجية ألنهالنقاشات األكادميية والسياسية 

ت و احلقائق  اليت تطرقت إليها التارخيية مناحملتو اهلوية اليت تعترب من أهم القضا بينها قضا
ية االستقالل متمسكني كان اجلزائريون منذ بداية االحتالل إىل غااجلزائرية، فقداحلركة الوطنية 

م الفكريةبرتاثهم  واللغوية والدينية.ومكو
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املفكرين اجلزائريني بدراسة مستفيضة عن مواثيق الثورة قام العديد من املؤرخني و 
من أبرز هؤالء أحوهلا ولعلاختلفت آراؤهم نوفمرب فقدل التحريرية من بينها وثيقة بيان أو 

لثقافة ومكانتها يف هامة ويتعلقهللا الذي ركز على مسألة عدالقاسم س طارحاالبيان،األمر 
: هلسؤاال  إىل أي حد كان معربا عن اهلوية الثقافية و الثقافية؟البيان إىل املسألة تعرض جوهر

للجزائر؟ .

غرياجلزائريالتاريخ دين اإلسالمي و الى أن البيان قد أشار إىل اللغة و أكد الكاتب عل
حملرري الثقايف ا سبب ذلك إىل التكوين السياسي و ،مرجع)1(مل يشر صراحة إىل هذه النقاطانه

اشرتاكيني يف اإلسالمية وكانواني للحضارة العربية مل يكونوا من الدارسالبيان الذين
م لقيم اإلسالمية للعديد من املؤرخني يف مسألة حضور ايذهب مذهبا مغايرا كما،)2(توجها

ملبادئ مجعية :"الضعيف حيث قال حلضور الباهت و  يالحظ بدون شك أن هناك غيا
يالحظ أن البيان ال جييب على كماومستقبالرمستها للجزائر ماضيا العلماء املسلمني اليت

عريضة مرجعية ذات أنه ليس ميثاقا أوو العروبة النقاط بوضوح كاهلوية واإلسالم و بعض 
صحفية كتبت فيما يبدو علة عجل هو وثيقة سياسية حضارية وإمنافلسفة وتصورات 

.)3(صيغت يف عبارات بسيطة " ،و 

ر أشار البيان يف هدفه األول هو إقامة دولة جزائرية دميقراطية اجتماعية، األ مر الذي أ
رتاكي مستقبال هو النظام االشأن النظام الذي ستتبناه اجلزائر و حفيظته فقد اعتربه هدفا غامضا،

دور يف فلك إن تعبري دولة دميقراطية اجتماعية يعين تقليد النظم اليت ت":،حيث كتب قائال
ت الشيوعيةاملعسكر االشرتاكي و  ،كما اعترب أن حمرري البيان أبقوا )4(بعض اجلمهور

ملبادئ اإلسالمية و الغموض سائدا  قة مقصودة حىت تبقى إطارها  اليت صيغت بطريفيما يتعلق 
وضوح الشمس مثل مسألة األقليات فقد كانت واضحة ،أما املبادئ العلمانية،حمل احتماالت

رد يف املبادئ وحدة املغرب العريب ،بينما كلمة طبيعي مل تو وإعادة توحيد احلركة الوطنية،
.)5(ال يف حتديد مفهوم القومية و اإلسالمية،
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فاللغة ليست رموزا ،لوقتنفس احساس يفترب املسألة اللغوية أمر جوهري و تع
ها لكنها إىل جانب ذلك منهج وفكر وتصور لواقع األمة،ومواصفات فنية، ورؤية شاملة لقضا

ووسيلة من اليت تعطي اإلنسان حق االنتماء وجنسية الفكر واهلوية،ي واللغة هومشاكلها،
لتايل هناك ارتباط بني ،حضارة شعب من الشعوبوعاء لثقافة و و وسائل التعبري عن الفكر، و

فقد أوضح ى هذه النقطة من خالل لغة البيان،بناء على ذلك أكد سعد هللا علو اللغة والفكر.
ا هي اللغة الفرنسية و أن اللغة ا ليست العربية ألن الذين كتبوه ليست هلم أي صلة ليت كتب 

هذا يف حالة ما إذا كتب:،و طرح يف نفس الوقت تساؤال)6(بلغة األم و الثقافة اإلسالمية 
ذه الصيغة ؟من قبل األمري عبد القادر أو مجعية العلماء االبيان ،هذا ملسلمني ،هل سيكون 

التساؤل هو يف احلقيقة عبارة عن سؤال حيمل يف طياته إجابة واضحة أراد سعد هللا الوصول 
إليها .

ون أن الذين صاغوا البيان يقدم سعد هللا أسباب هذا التوجه البعيد عن واقع اجلزائر ك
تشبعهم و بصلة إىل الرتاث الثقايف لبلدهم،ال متتاليت و ذوي الثقافة املاركسية العلمانية،هم من 

.)7(لثقافة االستعمارية اليت تعلموها يف مدارسه 

ة يبدو من خالل هذا املوقف لسعد هللا من بيان نوفمرب أنه اعتمد على النسخة املرتمج
لتايل جند أن  و بني النسختني نالحظ حتريف مقصود،فاملقارنة،ة إىل اللغة العربيةمن الفرنسي

حممد بوضيافإىل رأي مغاير متاما يف حتليلهم ،فقد أكد وااملؤرخني ذهبالسياسيني و كثري من
"مل يقع أي تعمق صرح قائال :فقدال يف مضمونه السياسي البيان مل يكن عميقا يف أفكاره و أن 

مل يستطع املنظمون أن يتوسعوا يف املضمون السياسي أكثر مما تناوله يف احلركة      و جاد 
ان الن إعداد حمتوى واسع ومفصل تقتضي وقتا وتكوينا معينا إىل اإليديولوجية واألبعاد البي
مما يؤكد أن مجاعة الست جتنبت الدخول يف التفاصيل اإليديولوجية .،)8(التنظيم"و 

سابقا أ الدميقراطية كلمة الدميقراطية االجتماعية و نه وقع حتريف يف الرتمجة بنيذكر
فيما املعىن الثاين هي ترك ،ذات الصبغة االشرتاكية اليساريةفاملعىن األول)9(و االجتماعية 

ال تتعارض مع القيم اليت ميقراطية اليت تتطلبها املرحلة والظروف و مساحة  لالجتهاد يف نوع الد
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ئ إسالمية،الدولة اجلزائرية قائمة على مبادأن تكون الثورة و قد أقر بيان نوفمرب اإلسالمية ،و 
عمرياوي هذا ما أكده "كل واضح يف املرجعية العقائدية والفكرية ،و لتايل فقد فصل بشو 

ضاري ببيان نوفمرب ما نلمسه يف هذه الثورة التحريرية اليت بدأ مشروعها احل" قائال :محيدة
تم ته حترير ا يته عن بقية فرز هو و ع اجلزائري من االستعمار األوريب،الذي كان من أولو

ت االستيطانية راطية قائمة على اإلسالم دينا قسيس دولة جزائرية حرة دميو،اهلو
.)10(على الثقافة العربية ممارسة "العربية لغة ،و ،و 

لعلم" يف نفسجغابة حممدذهب " انية السياق حيث أكد على أن البيان مل يقر 
،لوثيقة مل تنتهج السبيل العلماينإن ا":مل يكن الذين صاغوه علمانينيمنهاجا للثورة اجلزائرية و 

هو الذي تكيف مع اخلطة الوطنية و ،لعلماين على غرار جممل األطروحاتبل أن الطرح ا
،ا مل تكن اختيارا إيديولوجيااالجتماعية الدميقراطية و قدم مفهوما للدولة ، كما )11(مطالبها "

:"إن وصف الدولة الدميقراطية مل يكن حيث ذكر قائال ،اطيبل التأكيد على املبدأ الدميقر 
لعل أحسن دليل و ار احلركة الوطنية ببعدها الشعيب،جمرد إعالن برجمي حزيب  إمنا يتصل مبس

لدرجة ا ب اجلزائري بصفته املعين األول واألخري ألوىل إىل الشععلى ذلك هو توجه البيان 
.)12(مل تكن الدميقراطية يف البيان اختبارا إيديولوجيا "لثورة ،و 

فقد  االستعمار،ثريا و فعالية يف مناهضة العقيدة اإلسالمية أكثر حضورا ولقد كانت
االجتماعية للجماهري الشعبية اليت سعت إىل إجناح احلركة الثورية كان اإلسالم القاعدة الثقافية و 

ي هدوائر االنتماء الثالث للجزائر و " رابح لونيسيبناء علة ذلك فقد حدد "و يف اجلزائر 
و التأكيد علة الثقافة ،ك حسم يف أبعاد اهلوية اجلزائريةبذلو ،ة املغاربية والعربية واإلسالميةالدائر 

ثريها على الشخصية الثقافية واالجتماعية للمنطقة،برية املالرب  إن مل و شرتكة للدول املغاربية و
.)13(يطرحها البيان بشكل مباشر ألسباب موضوعية 

انتقل إىل احلديث عن الوثيقة الثانية ،ث أبو القاسم سعد هللا عن البيانبعدما حتد
اختلفت نظرة املؤمتر الثقافة، وهلس اإلشكالية حول مكانة طارحا نف،املتمثلة يف وثيقة الصومام
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العديد من األطياف 1955لقد انضم إىل الثورة بعد سنة البيان؟للمرجعية الثقافية عن 
ا االسياسية والدينية و  يف مسري لنضالية ضد االستعمار الفرنسي،الثقافية مما أعطاها دفعا قو

ئق املؤمتر املعلنة ،اإليديولوجية الثوريةة علىخطري كان هلذه احلركية انعكاسات و  فقد أكد أن و
لثورة، االرتباط اإلسالمي أوكما ال تشري إىل االنتماء ال تشري إىل أية إيديولوجية خاصة 

. )14(لرتاث أو مرجعية التاريخ اجلزائري 

لثقايف أو على اإىل اهلدفرياليت تشأهداف املؤمترإىل جانب ذلك فقد وجه نقدا إىل 
مل يوجه املؤمتر تزلفا، بينمامعتربا ذلك اليهودية وتركيزها على األقلية الفرنسية و اهلوية اجلزائرية،

بينما للثورة اجلزائرية خالل تلك الفرتة،ليت تعترب السند الطبيعي الوحيد خطابه إىل البالد العربية ا
.) 15(طلب منها الدعم للثورة اجلزائريةوجه املؤمتر خطابه إىل الدول األفروآسيوية اليت 

يف  ركز سعد هللا من خالل قراءته للوثيقة على الذاتية اللغوية اليت تعترب عنصرا جوهر
هنا اعترب أن عبارة و مرارية التارخيية للشعب اجلزائري،تكوين الشخصية الوطنية اليت حققت االست

مما ،منها السكان مبا فيهم األوربيني،عدة أوجهحتتمل ردة يف الوثيقة غري واضحة و املواطنني الو 
، اليت )16(ألن هناك أقلية ال تستخدم اللغة العربيةا على اهلوية الثقافية اجلزائرية،يشكل خطر 

ألحوال و تصبح هلا نفس احلقوقو ستهدد الوحدة الوطنية مستقبال  الواجبات يف القانون اخلاص 
الشخصية.

تمع اجلزائريعبارات ليست هلكما أن الوثيقة استخدمت  بل  ،ا أي صلة بواقع ا
للحركة التقدمية اليت متثلها مجعية العلماء املسلمني اإلدارةكانت عبارات يسارية منها حماربة 

لرجعية،،وو  حلركة و صفوا حركة املرابطني  الوحدوية اإلسالميةأن الثورة اجلزائرية ليس هلا عالقة 
ألفكار الشيوعية،وضعوا هذه الوثيقة هم من الف، وال شك أن الذين)17( فنجد ئة اليت تشبعت 

)18(عبد املالك متام و مصطفى األشرف و حممد حريب و عمار أوزغان من بينهم رضا مالك و 

لتايل كانت أفكارهم غري منسجمة مع أدبيات و مون كلهم إىل التيار الفرانكفوين،الذين ينت
.احلركة الوطنية اجلزائرية 
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فيا الصفة الدينية ،ة للكفاح الوطين و معركة التحريرلقد أقر املؤمتر الصبغة العلماني
ضة " روب الثيوقراطية ،حيث ورد فيه :عتبارها شكال من أشكال احل إنه كفاح يف سبيل 

ليست يف سبيل إعادة حكم ملكي أو و اجتماعية،دولة جزائرية يف شكل مجهورية دميقراطية
لالهوتية،قائم حكم  ، )19(دانت دولتها "وتلك نظم قد اضمحلت و على ما يعرب عنه 

الذين رأوا عكس ذلك خالفا لبعض املؤرخني اجلزائريني،يتفق مع وجهة نظر سعد هللاهذا ماو 
عام الغريب حىت تفوت الفرصة " الذي أعترب أن الوثيقة موجهة للرأي الابراهيم لونيسيمن بينهم "

دينية عنصرية عدم اعتبار اعلى  " يف نفس االجتاه يوسف بن خدةذهب "و )20(لثورة حر
الستمرارية مع بيان أول نتقاده هلذه النقطة ،حيث كتب قائال :"... مما يعين عدم االلتزام 

نفس الرؤية له" الذي كانتصر الدين سعيدوين،كذلك جند املؤرخ اجلزائري ")21("نوفمرب
مع التسليم به اإلسالميوثيقة الصومام مل تركز على البعد العريب أنحول هذه اجلزئية فقد ذكر 

.)22(ضمنيا 

و أصبغوها بنظرة يسارية اإلسالميةو القيم األبعادلقد جرد حمرروا الوثيقة من كل 
ه الوطنية القائمة على هويتة عن أصالة الشعب اجلزائري و علمانية اليت تتوافق مع ثقافتهم البعيد

ال يف و اإلسالميةاحلرب الدينية املذكورة ال وجود هلا يف العقيدة اإلسالم، وعبارةو اللغةالتاريخ و 
األوربية، استمدت من الثقافة الغربية طويلة، وإمناالطويل املمتد عرب فرتات اإلسالميالتاريخ 

مج الصومام و  اهلوية الثقافية للمستقبل، وأنمل خيرج خبطة ثقافية لتايل وصل سعد هللا إىل أن بر
.)23(تكاد تكون غائبة 

مج طرابلس الذي أعدته جلنة اليت اقتسمت أما العمل، الوثيقة الثالثة املتمثلة يف بر
ي و الثقايف،االجتماعم من كتب عن املشروع االقتصادي و من كتب الديباجة و منهفمنهم

امكانتها يف حمتوى هذه الوثيقة حبكم هللا عن اجلوانب الثقافية و سعد بناء على ذلك حتدثو  أ
املستقبلية للدولة اجلزائرية احلديثة .األفاقهي اليت رمست 

جل األعضاء الذين شاركوا يف االجتماعات مل يكونوا على قدر من أنذكر سعدهللا 
ملستقبل يملفهم الوثيقة، و يسمح هلم مبناقشة أواملستوى الثقايف الذي  بقدر كن اهتمامهم 
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ا و ك،اهتمامهم مبستقبلهم السياسي ان من املفروض أن تناقش برتيث وعميق ودون تسرع ،أل
ال الثقايف لذي ستقوم عليه الدولة اجلزائرية،اواألساسالقاعدة  مج كان طرحه يف ا غري أن الرب

دخال عبارات جديدة كالوطنية إسالمياأوربيا ال  يف كلها عبارات ،و )24(الثورية والعلمية و ،
مج مل يفرقوا بني  ا النظرية املاركسية املادية ،كما اعترب أن أصحاب الرب كعقيدة اإلسالمدت 

.  )25(كإنتاج و ابداع فكري مشرتكاإلسالميةو بني احلضارة 

وفق مفهوم لكناإلسالمية، العقيدة إىلو على الرغم من إقرار سعد هللا بتطرق الوثيقة 
ستعمال عبارة تطور  العودة إىل البالية، وعدمة إخراجه من املفاهيم ضرور اإلسالم جديد 

لرتاث واحملافظة عليه،يعتقد سعد هللا أن املقصو و املاضي، من و د بذلك هم دعاة التمسك 
.)26(الوارد يف بيان أول نوفمرباألولحمرروا الوثيقة تفسريا للهدف الطرح قدمخالل هذا 

و مل تكن وثيقة طرابلس عيدة عن روح بو سياسيا مع الثقافة اجلزائرية،المالئمة ال فكر
تمع وفلسفته، وقد عرب الكثري من املفكرين واملؤرخني ناقضة مع أدبيات احلركة الوطنية،متو ا

اعتربوها احنرافا حقيقيا عن اخلط و يقة،ن موقفهم املعارض ملضمون الوثالسياسيني اجلزائريني عو 
فحسب " حممد العريب الزبريي "فإن عب اجلزائري منذ بداية االحتالل،الذي رمسه نضال الش

لثقافة الغربية،األعضاء الذين أوكلت هلم مهمة صياغة املشروع كانوا  جيهلونمجيعهم متشبعني 
.)27(ب اجلزائري اليت ينتمي إليها الشعاإلسالميةاحلضارة العربية 

مج اجلديد ملاركسية يف تقييم مسار الثورة و إن اعتماد النظرية ا على ضوئها مت إعداد الرب
اختذت من مبادئ ألن الثورة عند اندالعها،عترب قفزا على احلقائق التارخييةاللبالد الذي

ا األساسي،اإلسالم مرجعا أساسيا وكان القلب  لتايل كان من اخلطأ و النابض للثورة و عنوا
مج بعيد عن املبادئ التارخيية اإلسالمية، ومل يعتمد هؤالء على النصوص األساسية إعداد بر

كما استعملوا مصطلحات  ،خ وفق املنظور االستعماري الغريبوفسروا التاريللثورة اجلزائرية،
ية .كالثورة الدميقراطية الشعبية اليت هي غريبة عن أدبيات احلركة الوطن
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مج طرابلس فيما خيص املسألة هللاواعترب سعد تعاد اباللغوية هوأن ما ورد يف بر
الثقافة اجلزائرية ثقافة للثقافة، وتكونجيب إحداث تصور جديد :" حقيقي عن اهلوية اجلزائرية

العربية موقعها وطابعها بتأسيس هذه الثقافة على مبدأ إعطاء اللغة)28(علمية "ثورية و وطنية و 
ساليب علميةالعقالين، األساليب اليت ستستخدم ضد أحدما هو إال و ،وترقيتها مستقبال 

من شروط ترقيتها علميا هو اللغة، الناستعمال اللغة العربية من قبل الفئة املعادية هلذه 
.)29(استعماهلا يف امليدان

مج طرابلس من خالل  مفهوم مشكلة الثقافية الوطنية بتحديدقراءته لليظهر أن بر
" فإن املسألة الثقافية اليت اعتربت من املوضوعات األساسية اليت جديد فحسب "عبد هللا شريط

لعمل السياسي  ومنطلق نظري و متثل أرضية  قيمي لصناعة فكر إيديولوجي وطين مت ربطه 
مج بضرورة خلق فكر سياسي يعرتف له، بلكإطار منشط  اجتماعي مدعم بفكر علمي و الرب

.) 30(يضع أيدينا على مفهوم جديد للثقافة

ا  مج مل حيدد الصلة بني املفهوم الوطين للثورة للثقافة ولسا وفق هذا السياق فإن الرب
ت الثقافة اجلزائرية،العريب، قي مكو مج طرابلس وبني  مع العلم أن الثورة اليت أعلن عنها بر

ي ة أخد دعائمها وواحدة من مهامها األساسية يف سبيل حتقيقها،اليت جعلت الثقاف ال ميكن 
حال من األحوال إسقاطها واقعا ملموسا مبعزل عن الرتكيبة الفكرية والثقافية والسياسية للشعب 

مج قد دعا إىل ضرورة احملافظة على الرتاث اجلزائري كما الوطين لكنأشار سعد هللا إىل أن الرب
)31(وفق مفهوم حمدود وضيق للرتاث املتمثل يف الثروة الفلكلورية والتقاليد الشعبية

خامتة:
لقد حاول أبو القاسم سعد هللا على غرار الكثري من املؤرخني اجلزائريني تقدمي دراسة 

توصل أن هذا العنصر كان فيها، وقدمكانة اجلانب الثقايف ليلية لنصوص الثورة اجلزائرية و حت
ت اهلوية الوطمغيبا و  اإلشارة إىل اإلسالمية ودوننية اجلزائرية العربية بعيدا كل البعد عن مكو

الفخري للحضارة اإلسالمية.لألمة، واالكتفاءالشخصية التارخيية 

اهلوامش:
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1948االستعدادات العسكرية العربية قبيل حرب 

(احلقيقة والوهم)

، جامعة الشلفالدكتور بلعالية ميلود
امللخص:

، يوم حزن عام 1947نوفمرب 29قرار تقسيم فلسطني الصادر عن جملس األمن يف كان 
اوف لنسبة لألمة العربية وجتسدت خماوف ثالثني عاما من صدور وعد بلفور، وقد أصبحت خم
القتالع من وطنهم. وتعالت صي ات حالفلسطينيني املاضية خطرا ماثال أمام وجوههم يهددهم 

الغضب العريب على احلكومات العربية تطالبها بتنفيذ قرارات بلودان السرية، وهي قرارات تدعو 
عتبارمها ت املتحدة وبريطانيا  صراحة إىل شن احلرب واستخدام سالح البرتول ضد الوال

مسؤولتني عن كارثة التقسيم. جاء انعقاد اجتماع اجلامعة العربية يف هذا اجلو، فاألردن والعراق 
ا إلنقاذ فلسطني، ومصر قاهلا صراحة رئيس  مستعدة أن تضع إمكانيا متحفزة للحرب، وسور

شا  ال نستطيع أن حنارب ومشاكلنا مع بريطانيا: (يف عهد امللك فاروقحكومتها النقراشي 
.)كثرية

وكان السؤال الكبري الذي شاع يف اجلامعة العربية، هو ماذا سيحل بعرب فلسطني غداة 
جالء القوات الربيطانية من فلسطني؟ فالوكالة اليهودية هلا كامل الصالحيات داخل سلطة 

االنتداب. يف حني نشطت األعمال الفدائية للمجاهدين يف املدن والقرى الفلسطينية، إىل أن 
سني عام وقعت ت اليهودية كانت ماضية يف سياسة البطش، 1948مذحبة دير  ، ألن العصا

ذا بدأت طالئع التشريد والتهجري  اورة. و فأخذت قوافل الالجئني تتدفق على البالد العربية ا
من فلسطني لتتكون فيما بعد قضية الالجئني الفلسطينيني.
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مقدمة

وذ كبري على الدول العربية اليت كان هلا دور يف حرب نف1948كان لربيطانيا قبيل حرب 
، فإمارة شرقي األردن واململكة العراقية واململكة املصرية كانت ترتبط مع بريطانيا 1948

مبعاهدات ثنائية غري متكافئة، وتشرتك معها يف اتفاقيات عسكرية. ففي األردن كان لربيطانيا 
ن جويتان، كما أن اجلنرال  شايزي االجنلقاعد ان هو القائد العام للجيش األردين.كغلوب 

ن عسكريتان مها احلبانية والشعيبية، وكان بني العراق  أما يف العراق، فكان لربيطانيا قاعد
.1930منذ عام وبريطانيا ميثاق عسكري مشرتك

، كما كان لربيطانيا قاعدة 1936أما مصر فكانت ترتبط مع بريطانيا مبعاهدة عام 
رية يف فايد.عسك

أما اململكة العربية السعودية فكانت تربطها بربيطانيا صداقة تقليدية.

و مجهورية اليمن و مملكة أما  لبنان اليت كانت متحررة من ارتباطات عسكرية مجهورية سور
مكان فعيا يف العمليات العسكرية، ألسباب منها ةكشار املذه الدولهمع بريطانيا. فلم يكن 

ت العسكرية يف لبنان أن سور الستقالل وبناء اجليش، وضعف اإلمكا كانت حديثة العهد 
وختلف اليمن.

يضاف إىل ذلك طبيعة العالقات السياسية بني الدول العربية يف املشرق اليت اشرتكت يف 
حية، وبني العراق واألردن من  احلرب، كالتحالف السياسي غري املعلن بني مصر والسعودية من 
نية. وعدم اطمئنان شكري القوتلي رئيس اجلمهورية السورية إىل مشاريع الوصي األمري  حية 

عبد اإلله على ملك العراق فيصل الثاين فضال عن التحالف القائم بني العراق واألردن.

ليست 1948عام وهكذا كانت الدول العربية السبعة اليت اشرتكت يف حرب فلسطني
واإلشكالية اليت ميكن .1متنافرةبينية ين، بل أيضا تربطها عالقات سياسية خاضعة للنفوذ الربيطا

، وكيف 1948حقيقة االستعدادات العسكرية العربية حلرب حترير فلسطني عام هي : ما هاحطر 
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إىل وهم النضال لتسوية القضية الفلسطينية عن طريق 1948بفعل هدنة عام العجز العريب حتول
األمم املتحدة؟

الدول العربية جتاه  املشاركة يف احلرب:موقف .1
بتقسيم فلسطني القاضية 181رقم عندما أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة توصيتها 

ستنكر هذا التقسيم، يديسمرب بيا17. أذاعت احلكومات العربية يف 1947نوفمرب 29يف 
عزم على خوض املعركة اليت وقد تضمن هذا البيان عبارة تعين أن تلك احلكومات قد عقدت ال

ا هذا أن هناك معركة قادمة 2محلوا عليها . ويعين ذلك أن احلكومات العربية تعرف منذ بيا
نه  . أي أ1948ماي 15ما حدث فعال يف عندما ينتهي االحتالل الربيطاين لفلسطني، وهو 

كانت احلكومات كان أمام احلكومات العربية حوايل مخسة أشهر لالستعدادات العسكرية. فهل  
سباب االنتصار يف تلك احلرب؟موقفالعربية عند  ألخذ  ها 

ن الدول العربية مل تكن ترى مصلحة بعد قرار التقسيم يف استخدام إرغم هذا البيان، ف
لس  ا العسكرية، حيث يؤكد حممد حسني هيكل يف مذكراته، وهو الذي كان رئيسا  قوا

ن القوة وحدها هي إن الدول العربية رغم قناعتها (الشيوخ املصري عند حدوث احلرب،
دولة صهيونية يف فلسطني، لكنها مل تكن ترى مصلحة بعد مشروع مالسبيل ملنع قيا

ليف قوات غري رمسية من  ا العسكرية، بل عن طريق  التقسيم يف استخدام القوة بقوا
لسالح، وتسمح لضباط من ن متدهم هذه الدول أالفلسطينيني ومن املتطوعني العرب، و 

جيوشها أن يستقيلوا لقيادة هؤالء املتطوعني، وهو االجتاه الذي اجتهت إليه اللجنة 
، وكانت الدول العربية تعتقد أن 1948ماي 11السياسية جلامعة الدول العربية حىت يوم 

وعات قوات املتطوعني كافية ملنع قرار التقسيم، وخالل األشهر السابقة للحرب كانت جمم
.3)من املتطوعني قد توجهت إىل فلسطني من الوطن العريب

خالل مناقشات اجلامعة العربية بعد توصية األمم املتحدة بتقسيم فلسطني أن من يالحظ 
لتدخل العسكري، بينما كان يعارض هذا االجتاه  أكثر الدول العربية مناداة  العراق واألردن كا

والسعودية لشكها يف امللك عبد هللا، واعتقادها أنه يهدف إىل ضم اجلزء مصر وسور نوا
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قل الدول العربية محاسا ردن. لكن مصر كانت منذ البداية أالعريب يف مشروع التقسيم إىل األ
.4للتدخل العسكري يف فلسطني

تعزى أسباب عدم تدخل مصر العسكري يف فلسطني إىل عدم االطمئنان إىل موقف 
ن اليهود يش غري مستعد للقتال، وأاجلية أن املصر احلكومةن البالد، وإدراك االجنليز الذين حيتلو 

أكثر تنظيما وتسليحا من العرب. ولعل تلك األسباب هي اليت جعلت احلكومة تساند اإلخوان 
.1948فلسطني عام لنصرةوا طوعاملسلمني الذين ت

جع ذلك إىل أما عن سبب حتمس امللك عبد هللا للتدخل العسكري يف فلسطني فري 
عتبار أن احلرب هي  أسباب عديدة أمهها حرصه على ضم اجلزء العريب يف مشروع التقسيم، 

هم مكة نفوذاليت تضفي الشرعية على هذا الضم، الذي ميكن أن يعوض اهلامشيني عن فقد
.5أمام تفوق خصومهم آل سعودواملدينة يف احلجاز

كت يف احلرب كانت خاضعة فعليا إلرادة لعل مما يوضح أن الدول العربية اليت اشرت 
ا حرب فلسطني. فيذكر غلوب  االجنليز أن بعض الدول العربية استأذنت بريطانيا يف دخول قوا
اية  شا أبو اهلدى رئيس جملس الوزراء األردين سافر إىل لندن قبل  شا يف مذكراته أن توفيق 

خلارجة الربيطانية يف أن يعرب الفيلق العريب إىل رنست بيفن وزير اأ، واستأذن االنتداب الربيطاين
دف مساعدة الفلسطينيني، فوافق  بيفن الوزير املناطق اليت خصصت للعرب يف مشروع التقسيم 

التقسيم. ومل على ذلك بشرط أال يدخل الفيلق العريب أية منطقة خصصت للدولة اليهودية يف
.6ريب واليهوديكن من املتوقع حصول أي صدام بني الفيلق الع

طبيعة القيادة املشرتكة للجيوش العربية:.2
أن 1948ماي 15بريطانيا من فلسطني يف جالءكان من الطبيعي وقد اقرتب موعد 

قيادة مشرتكة للجيوش العربية يف فلسطني، تتوىل التنسيق وإعداد تعينيتتفق الدول العربية على 
لذي حدث أن الدول العربية مل تتفق على قرار يف اخلطط املشرتكة لتحرك اجليوش العربية. لكن ا

القوات بسبب وجود خالف بينها حول من يتوىل قيادة1948افريل 30هذا الشأن حىت 
املشرتكة للجيوش العربية.



187

عبد الرمحن تويل القيادة املشرتكة. وعندما أعلمهفقد كان امللك عبد هللا مصرا على
مصر يف القتال، بل ومن املمكن ةكمشار ة إىل أنه مطمئن إىل لجامعة العربيلعزام األمني العام 

ا معه ، أرسل امللك عبد هللا رسالة إىل امللك فاروق يطلب فيها إسناد القيادة 7أن توحد قياد
.8العامة للجيوش العربية اليت ستدخل فلسطني إىل أحد الضباط املصريني

لعربية اللواء العراقي نور الدين لجامعة الاختارت اللجنة السياسة 1948ماي 11يف 
كل من حممود لتويل القيادة العامة للجيوش العربية لتحرير فلسطني، حيث وافقت على القرار  

اليمن واألردن فقد وافقا يف  ولبنان والعراق والسعودية، أما مندو ماي، أما املندوب 13سور
.9املصري فكان ما يزال ينتظر موقف حكومته

االسختبارية لدى الدول العربية:املعلومات .3
كانت املعلومات االسختبارية املتوفرة لدى الدول العربية عن اليهود وأسلحتهم 

1948افريل 28مؤرخة يف (األردن)متضاربة. فبينما تؤكد رسالة من املفوضية املصرية بعمان
يف رسالته املؤرخة يف لجامعة العربية ل، يؤكد األمني العام 10حقيقة االستعداد العسكري لليهود

.11أن املعلومات اليت حصل عليها عن قوات اليهود أقل مما كان يعتقد1948افريل 30

رخيية املؤرخ يؤكد  أن اجليوش العربية دخلت موثقة أمحد عبد الرحيم مصطفى يف دراسة 
م وتسلحهم ومناعة 1948ماي 15فلسطني يف  ، وهي جتهل حالة اليهود ومدى قو

.12م، يف الوقت الذي كان فيه اليهود يعرفون كل شيء تقريبا عن هذه اجليوشحتصينا

تبني يف ما بعد أن املعلومات االسختبارية لدى الدول العربية عن بعضها البعض مل تكن  
.13كافية، فقد ورد يف بعض الرسائل معلومات متضاربة عن قوات الدول العربية وأسلحتها

لومات الكافية لدى اجلامعة العربية عن القوات العربية أو مما يدل على عدم توفر املع
رة لألردن قبل بدء احلرب بيومني وسأل امينها العام اليهودية أن  عبد الرمحن عزام كان يف ز

ا حوايل  شا عن عدد قوات الفيلق العريب فأخربه أ كنت اعتقد (فعلق قائال: 4500غلوب 
. وعندما علم من غلوب أن عدد القوات اليهودية ستني )ن لديكم أكثر من هذا العدد بكثري

ن اليهود لديهم مثل هذا العدد الكبري(ملآلفا قال:  .14)أكن اعرف 
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:1948عام حالة اجليوش العربية املشاركة يف حرب حترير فلسطني.4
اجليش املصري:أوال: 

عن تلك 1955مجال عبد الناصر املوقف يف مذكراته اليت نشرها عام الرئيس خلص 
، اليت كانت من اجليش املصرياحلرب، وهو الذي كان رئيسا ألركان حرب الكتيبة السادسة

ونتيجة لقلة القوات احملتشدة على احلدود، وبسبب عدم (احلرب، فكتب: عشيةعلى احلدود 
االستعدادات والنقص يف األسلحة والذخائر، وعدم وجود خطط واضحة للعمليات احلربية 

كد لنا املزمع ا لعجز، و ا، كنا نشعر  .15)ن هذه ليست سوى حرب سياسيةلقيام 

تدريبا جيدا وحسن التنظيم، ودرجته املعنوية مرتفعة،  رغم أن اجليش املصري كان مدر
كانت كميات الذخرية املتوفرة لدى اجليش .16لكن املشكلة كانت يف قلة اإلمدادات والتموين

لنسبة للمدفعية، وأربعة املصري قبل احلرب قليلة ، وتكفي لالستمرار يف القتال مدة أسبوعني 
لنسبة لألسلحة اخلفيفة كالبنادق والرشاشات. ت يف اجليش فقد كانت أسابيع  أما حالة العر

منها مل يكن صاحلا لالستعمال. كما أن الصاحل منها ال يصلح %60سيئة جدا حيث أن 
خيص الشؤون اإلدارية والطبية فقد كان النقص ملحوظا، حيث مل أما فيما للقتال يف الصحراء.

أما عن القوات البحرية .17و معدات املستشفيات امليدانيةكن لدى القوات األدوات اجلراحية أي
.18إنزالققطعة حبرية جمهزة بزوار و فكانت تتألف من كاسحتني لأللغام، 

اجليش العراقي:نيا: 
إىل داخل األراضي األردنية قوة قوامها 1948فريل أ29أرسلت احلكومة العراقية يف

ثالثة آالف جندي للمشاركة يف حرب حترير فلسطني، وقد ابتعدت هذه القوة عن بغداد مسافة 
يئة قوات احتياطية قريبة منها. يفسر حممود شيت خطاب قائد معركة جنني طويلة، ودون 

ن عبد اإلله الوصي على عرش أسباب إرسال قوات عسكرية صغرية من العراق يف بداية احلرب 
على تعاونه مع عمه عبد ةني، بل للتغطيطالعراق أرسل هذه القوات، ال لتحارب اليهود يف فلس

هللا، وإلسكات الشعب العراقي الذي كان يطالب بوقوف اجليش إىل جانب الفلسطينيني، 
.19ولذلك فعندما وصل اجليش إىل فلسطني عطلوه
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ق احلرب دون استعداد كاف، فقد أرسل جيش مل يكن لديه ذخرية كافية دخل العرا
خلرائط بعد وصوله إىل  للحرب، ومل يكن لديه خرائط عن طبوغرافية فلسطني، ومت تزويده 

بلس وطولكرم وجنني، وهي  رض أاألردن يف طريقه إىل فلسطني. وعسكر اجليش العراقي يف 
كان الطريان العراقي يتكون من سرب قاصف يتكون من . و 20ال يوجد فيها اليهودفلسطينية

.21طائرات قدمية حتتاج إىل كثري من اإلصالحات

أنه  (:1948عام الوزير املفوض بوزارة اخلارجية العراقية وهو فاضل اجلمايل املؤرخ يذكر 
يف زار مقر القيادة العراقية فكلف مبهمة بشأن احلرب يسافر من أجلها إىل القاهرة مث عمان 

.22)، حيث علم أن العتاد لدى اجليش العراقي قليل للغايةاألردنيةالزرقاء

اجليش األردين:لثا: 
ت أما اجليش األردين فإ نه رغم حسن تدريبه وتسليحه مل يكن كفئا ملواجهة العصا
يفتقر إىل سالح الطريان. كما أنه يف حالة ختلي الضباط كان اليهودية مبفرده، خاصة وأنه  

ن مستوى الكفاءة الفنية للضباط العرب لن يكون عن مناصبهم يف اجليش األردين، فإجنليزاال
.23عاليا

م قبل بدء احلرب، حيث  ولقد ختلى الضباط االجنليز يف الفيلق العريب عن مسؤوليا
ستدعاء كل الضباط الربيطانيني 1948ماي 30أنه تلقى يف (:يذكر غلوب يف مذكراته أمرا 

.24)ميني العاملني يف الفيلق العريبالنظا

اجليش السوري:رابعا: 
مخسة عشر ى، ومل يكن لديه يومئذ سو 25اجليش السوري حديث عهدكان تكوين 

ألف رجل، قليل منهم مدربون على القتال، ومعظمهم ممن لديه خربة يف أعمال األمن والدرك 
ائرات ينقصها التسليح، كما أن كانت القوة اجلوية للجيش السوري تقدر بعشر طو .26فقط

لطريان .27طياريها كانوا حديثي عهد 
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عند بدء اجليش السوري يذكر اللواء الركن عبد هللا عطفة الذي كان رئيسا ألركان 
جتيا احلدود ما يكفي من العتاد والذخرية زالقتال أنه مل يكن لدى اجليش عندما تلقى األمر 

جليش السياسية إىل أن يقرتح على القيادة ألكثر من أسبوع، وهذا ما دعاه السورية أال يزجوا 
مروا بدخول أفراده املعركة كمتطوعني على أن تزودهم احلكومة  يف القتال كجيش نظامي، بل 

.28ألسلحة واملعدات، لكن اقرتاحه مل جيد قبوال لدى املسؤولني

اجليش اللبناين:خامسا: 
ملعىن مكانه أن يفعل شيئا، إذ 29عسكريالمل يكن لدى لبنان جيش  . لذلك مل يكن 

.30ها، فهل يستطيع العمل خارجدأن اجليش اللبناين مل يكن قادرا على حفظ األمن داخل البال

اجليش السعودي واليمين:سادسا: 
اجليش السعودي واليمين، من الضعف وضآلة العدد وقلة العتاد يف فرتة ما قبل كان

. ومل يكن امللك عبد العزيز 31حالة اجليشني أسوا من اجليوش العربية األخرىاحلرب، مما جعل
عاهدة امتيازات مب1933منذ عام آل سعود شديد الرغبة يف دخول احلرب نظرا الرتباط بالده 

ت املتحدة األمريكيةبرتولية وعسكرية مع  .32الوال

:وحقيقة العجز العسكري العريب يف حترير فلسطني1948حرب .5
سني  قد وقعت يف غمار معارك دامية بني قوات ، 1948عام الواقع أن مذحبة دير 

اهدين  ت الصهيونية يف القدس ومااملقدسيني ا حوهلا، كان النصر فيها يف معظم والعصا
. 34، وبدأت بريطانيا تنسحب من فلسطني33األحوال للمجاهدين بقيادة عبد القادر احلسيين

ألمم األمني العام لإعالن احلرب، وأرسلت مذكرة إىل لجامعة العربيةام لاألمني العوقررت 
شرح فيها أسباب التدخل العسكري حلماية األرواح واملمتلكات وتوقيف املذابح اليت ياملتحدة 

ت الصهيونية. ودخلت اجليوش العربية إىل فلسطني يف  ووقعت 1948ماي 15تقرتفها العصا
لي هود خسائر جسيمة. لكن اجلبهة األردنية كانت نقطة الضعف يف اجلبهة معارك عنيفة أنزلت 
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، فهي اجلبهة اليت تتحكم يف قلب فلسطني واجليش األردين مدرب تدريبا عاليا وضباطه العربية
شا •وجنوده يف غاية ما يكون من الشجاعة، لوال ابتالء األمة العربية بقائده االجنليزي غلوب 

ملدافع العربية يف وهيئة أركانه من الض باط االجنليز. وحني كان قصف املستوطنات اليهودية 
مجيع أحناء فلسطني، وعندما أصبح اجليش املصري يف اخلليل على مقربة من القدس، واجليش 

.35احملتلة بدأ اجليش األردين واجليش العراقي يتباطئانفلسطنيالسوري يتقدم يف اجلليل مشال 

بية على عجل يف القاهرة، ودار البحث يف قرار جملس األمن اجلامعة العر اجتمعت 
رخيها عندما صدر  القرار هذا بوقف إطالق النار، وكان أظلم يوم مر على األمة العربية يف 

للتحرير 1948. وهكذا مل تكن حرب فلسطني عام 36وقبول العرب فكانت اهلدنة األوىل
.37اينولكنها كانت مللء الفراغ بعد اجلالء الربيط

:تسوية القضية الفلسطينيةمن أجل العريب النضال وهم و 1948عامهدنة.6
إىل النضال 1948حترير فلسطني عام من حتولت االستعدادات العسكرية العربية 

الكونت وهكذا عني، من أجل تسوية القضية الفلسطينية عن طريق األمم املتحدةالسياسي
دوت يدرس وسيطا دوليا،ممثال شخصيا لألمني العام و ن ليكو 38Bernadotte)(Comteبر

ا . وكان اليهود من طرفهم قد أعلنوا 39القضية الفلسطينية يف ظروف اهلدنة ويقدم توصياته بشأ
بعد ابادر الرئيس األمريكي هاري ترومان اىل االعرتاف ف، إسرائيليف منتصف شهر ماي قيام 

.40من االحتاد السوفييت وعدد من الدول احدى عشر دقيقة، مث توالت االعرتافات 

تصاالت سريعة مع الدول العربية، مث مع الكيان الصهيوين.  وقام الوسيط الدويل 
وأعرب خالهلا عن رغبته يف أن يوفد الطرفان وفدا ليشرح وجهة نظر بالده يف القضية، وأن 

نية ريس يف خريف عام . وانعقدت دورة األمم امل41يكون اللقاء يف جزيرة رودس اليو تحدة يف 
ت الصهيونية على اغتيال الوسيط األممي1948 قدام العصا ومساعده الفرنسي يف ظرف متيز 
وكان الدافع إىل اقرتاف الصهاينة هذه ،يف شوارع القدس1948سبتمرب 17يف (Serot)سريو 

دوت ، أن املوساد الصهيويناجلرمية السياسية يف حق وسيط األمم املتحدة قد علم أن تقرير بر
ليس يف صاحل الصهاينة يف بعض جوانبه. وكانت محلة من الضغوط الغربية تطلب من الوفود 
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العربية أن متتنع عن التصويت أو تنسحب من القاعة عند عرض مشروع الوسيط الدويل حىت 
غلبية الثلثني .42يفوز 

ت الصهيونية صوب اجلنوب مم املتحدة عن زحف العوبدأت التقارير تصل إىل األ صا
ا تريد أن تضع األمم املتحدة حتت األمر الواقع، ومل يكف  ت الوسيط أن اغتالإسرائيلأل

دوت، بل أرادت  شن على اجلبهة املصرية الغارات اجلوية، وجملس ت تغتال تقريره فأخذتأن بر
، 1948ه احلال قبل أكتوبر إىل ما كانت عليلرجوعالدعوة األمن يصدر القرار بوقف القتال و 

لتدعو إسرائيكانت وكلها  1948نوفمرب 29ونوفمرب، 5و4وتوالت قرارات جملس األمن يف 
العدوان، إال بعد أن اجتاحت إىل اإلذعان لقرار وقف إطالق النار، فلم تذعن ومل تتوقف عن 

دوت كالما. وفرغت األمم املتحدة من امل،النقبمنطقة ناقشة العامة بصدد وأصبح تقرير بر
نيطانييمع حلفائه الرب (John Foster Dulles)43وسيطها، وتوىل جون فوسرت داالستقرير 

والفرنسيني لوضع صياغة مشروع القرار، وكان االحتاد السوفييت يراقب التحركات الغربية دون أن 
لذات  44يشرتك فيها قع  تكان حريصا أن ، ألن الكتلة الغربية كانت حتول دون مشاركته، وألنه 

ت املتحدةو بريطانيا إىل تغيري الوسيط الدويل بتعيني الوال يف وحل هذه القضية. واجتهت النوا
جلنة توفيق دولية.

ت املتحدة وفرنسا وتركيا لفت جلنة التوفيق الدولية من الوال . وصلت 54وهكذا 
اية شهر ديسمرب ال دئ األمر، . 1948لجنة إىل فلسطني احملتلة يف  وكانت االجتماعات يف 

، 64قضية الالجئني أوالركز فيها الوفد العريب على وجوب حلعرضا عاما للقضية الفلسطينية 
، قبلت إسرائيل عضوا يف األمم املتحدة، يوما واحدا قبل أن يوقع الطرف 1949ماي 11ويف 

:يونص على ما يل1949ماي 12يف بروتوكول  لوزانالعريب على 

ت النزاعات العالقة بني الوفدين. أوال: تسو
نيا: وضع نظام دويل ملنطقة القدس ومحاية األماكن املقدسة.

.74لثا: عودة الالجئني وتعويضهم
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قامت فرنسا بدعم إسرائيل يف وأخريا خابت آمال الدول العربية يف األمم املتحدة حني 
ت املتحدة يف األمن عن طريق مسامهتها مع بريطانيا واللسجم بصياغة 1950ماي 25وال

لن تتأخر احلكومات الثالث عن اختاذ اإلجراءات سواء يف (، جاء فيه: 84الثالثيالبيان
ا لتمنع هذا االعتداء . 94)نطاق األمم املتحدة أو خارجها طبقا اللتزاما

استنتاجات:
ميكن يقة والوهم، بني احلق1948العسكرية العربية حلرب تبعد دراسة االستعدادا

استنتاج ما يلي:

 ت عربية أنه مل يكن هناك أي استعداد عسكري جاد خلوض حرب فعلية ضد العصا
ا اليت أعلنت عنها بعد توصية األمم املتحدة  الصهيونية، وأن الدول العربية مل تتحمل مسؤوليا

بتقسيم فلسطني واليت متثلت يف خوض املعركة حىت حترير فلسطني.
ت الصهيونية كانت حمدودة وغري إن امل قيقة، بل دعلومات االستخبارية لدى العرب عن العصا

م عن  م العسكرية كانت أمرا مبالغا فيه. كما أن معلوما إن املعلومات لدى العرب عن قدرا
بعضهم البعض كانت غري دقيقة.

لقيادات العربية مل إن هدف اجليوش العربية مل يكن واحدا من دخوهلا احلرب، كما أن بعض ا
تكن صادقة يف اهلدف الذي من أجله خاضت احلرب، ومل تكن ترمي مجيعها إىل حترير 
ا األمم املتحدة يف مشروع التقسيم.  فلسطني، فبعضها كان ينوي الوقوف عند احلدود اليت حدد

وفلسطني.  إقامة كونفدرالية بني األردن 1947بل إن امللك عبد هللا كان ينوي منذ أواخر عام 
حيث مل تقم ،ها مع القوات األردنيةتنسق خطتكما أن القيادة السياسية يف العراق كانت 

لتحرك يف حدود مشروع التقسيم. القوات العراقية إال 
 كان عامل ضغط يف دفع بعض قادة نيالسياسيوالفاعلنيال شك أن محاس الشعوب العربية

على األنظمة ة حمتملةرضاء ملشاعر الشعوب وجتنبا النتفاضالدول العربية إىل املشاركة يف احلرب إ
أن 1948القائمة. فلقد ذكر عبد الرمحن عزام للسفري الربيطاين يف القاهرة يف أواخر افريل 
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ا الدول العربية كانت تستهدف إنقاذ امللوك والرؤساء العرب  االستعدادات العسكرية اليت تقوم 
م. من شعو

ركة يف احلرب لعبت دورها يف حترك القوات املشرتكة يف الدول العربية املشإن العالقات بني ا
احلرب، فاألردن والعراق حريصان على عدم جتاوز املنطقة العربية املخصصة للعرب يف مشروع 
ولبنان مل  التقسيم، ومصر ختشى أن يرتك امللك عبد هللا وحده يشارك يف حرب فلسطني، وسور

امللك عبد هللا القيادة العربية املشرتكة يف حرب حترير فلسطني. وهكذا تكن تطمئن إىل تويل 
يئة املناخ املناسب  أثرت السياسة العربية القائمة وقتذاك يف حترك اجليوش العربية، ويف عدم 

ت الصهيونية. النتصار عريب على العصا
 من دول املشرق العريبعلى العديدإن الدول الكربى خاصة بريطانيا كانت متارس نفوذا كبريا ،

ا أقد حرصت على اسمثال كانت حكومة األردن ف رض فلسطني. تئذان بريطانيا قبل دخول قوا
 يؤكد أن 1948ولعل هذه االستنتاجات حلقيقة االستعدادات العربية قبيل املشاركة يف حرب

ألمة العربية عا واليت 1948م هذه األوضاع كانت مقدمة طبيعية لتلك اهلزمية اليت حلت 
أطلقت عليها األنظمة العربية القائمة وقتذاك نكبة فلسطني.

 بوابة مفتوحة لتنافس 1948وهكذا أصبحت املنطقة العربية منذ قيام الكيان الصهيوين عام
للدفاع عن إسرائيل واحملافظة على أمنها 1950القوى الغربية اليت أصدرت البيان الثالثي عام 

دول الطوق العربية.عند خطوط اهلدنة مع
اهلوامش:

سيس  إسرائيل، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1949-1948فالح خالد علي، احلرب العربية االسرائيلية -1 و
.60-57. ص، ص1982بريوت 

موعة الثانية -2 ئق الرئيسية يف قضية فلسطني: ا لدراسات معهد البحوث وا، 1950-1947جامعة الدول العربية، الو
.130-129، ص 1974القاهرة العربية،

.41، ص1977حممد حسني هيكل، مذكرات يف السياسة املصرية، اجلزء الثالث، دار املعارف، القاهرة -3
ئقية، 1949-1945، بريطانيا وفلسطني أمحد عبد الرحيممصطفى-4 ، 1986دار الشروق، القاهرة ، 1ط، دراسة و

.141ص 
.142، املرجع السابق، ص د الرحيمأمحد عبمصطفى-5
شا، مذكرات، تر/سليم طه التكرييت، منشورات الفجر، بغداد -6 .208، ص 1988غلوب 
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.املصدر السابقجامعة الدول العربية، -7
.نفسه-8
.نفسه-9

.نفسه-10
.نفسه-11
.144، مرجع سابق، ص أمحد عبد الرحيممصطفى -12
املصدر السابق.جامعة الدول العربية،-13
شا، مذكرات، مرجع سابق، ص -14 .210غلوب 
.111فالح خالد علي، مرجع سابق، ص -15
بت، فاروق األول امللك الذي غدر به اجلميع، تر/ حممد مصطفى غنيم، ط-16 .177، ص 1989، القاهرة 2عادل 

.109فالح خالد علي، مرجع سابق، ص -17
.9، ص 1987، الكلية احلربية، القاهرة 1948جليش املصري وحرب فلسطني عام إبراهيم سامل شكيب، ا-18
.105فالح خالد علي، مرجع سابق، ص -19
.128محد فراج طايع، صفحات مطوية عن فلسطني، القاهرة، د.ت، ص أ-20
.9إبراهيم سامل شكيب، مرجع سابق، ص -21
ت وعرب،  -22 ، ص 1968بريوت ، دار الكتاب اجلديد، 3رها يف الواقع العريب، طكارثة فلسطني وأثفاضل اجلمايل، ذكر
48.
.املصدر السابقجامعة الدول العربية، -23
شا، مذكرات، مرجع سابق، ص -24 .220غلوب 
.130محد فراج طايع، مرجع سابق، ص أ-25
.339عارف العارف، مرجع سابق، ص -26
.9إبراهيم سامل شكيب، مرجع سابق، ص -27
.353عارف العارف، مرجع سابق، ص -28
.130محد فراج طايع، مرجع سابق، ص أ-29
.59، ص 1978القاهرة مكتبة القاهرة احلديثة، ، 1948، أسرار عبد املنعمحممد فيصل-30
.94فالح خالد علي، مرجع سابق، ص -33
.340عارف العارف، مرجع سابق، ص -32
لنضال ضد 1948-1910عبد القادر احلسيين(-33 )، مناضل فلسطيين، ولد يف القدس،  نشأ يف بيئة وطنية متمرسة 

ت الصهيونية م، االجنليز والصهاينة، استشهد يف قرية القسطل القريبة من القدس الشريف بعد معركة العصا ملدة مثانية أ
.96، ص 1963بريوت ، دور النفط واملدفع يف حترير فلسطنيينظر: نقوال الدر، هكذا ضاعت وهكذا تعود، 

.185، ص 1969جي علوش، املقاومة العربية يف فلسطينن دار الطليعة، بريوت -34
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شا(• ، هو ضابط بريطاين توىل قيادة األركان العامة للجيش األردين من عام Sir John Glubb)1986- 1897غلوب 
، والتوقيع على 1948ربية يف حرب حترير فلسطني عام ، وكان له الدور اخلطري يف هزمية اجليوش الع1956حىت عام 1939

اهلدنة مع الكيان الصهيوين.
.244، ص 1975ريوت ، ب2جريدة احملرر واملكتبة العصرية، طصايغ، اهلامشيون وقضية فلسطني، منشورات أنيس -35
، مؤسسة الدراسات 9741-1947العريب االسرائيلي جورج طعمة، قرارات األمم املتحدة بشأن فلسطني والصراع -36

.36، ص 1975الفلسطينية، بريوت 
مل يستطع امللوك والرؤساء العرب أن يهربوا من الشعب، وال من التاريخ فقد اغتيل امللك عبد هللا على عتبات املسجد -37

انب امللك فيصل ، وانتحر رئيس وزرائه توفيق أبو اهلدى يف غرفته، وخر األمري عبد اإلله صريعا إىل ج1951األقصى عام 
مللك فاروق عام 1958الثاين عام  ، وذهب 1952، وهوى رئيس حكومته نوري السعيد يف شوارع بغداد، وأطيح 

لرئيس السوري عام  لرئيس اللبناين عام 1949االنقالب  . ينظر: حممد فيصل عبد املنعم، مرجع سابق، ص 1958، و
200.
دوت(-38 ، دبلوماسي سويدي، رئيس الصليب االمحر يف بالده، Comte Bernadotte) 1948-1895الكونت بر

المم املتحدة النروجيي امحل لقب الكونت من العائلة املالكية السويدية فهو حفيد امللك أوسكار الثاين، عينه األمني العام 
ت الصهيونية اغتالته عند مدخل فندق د لقدس يف تريف يل وسيطا دوليا يف املشرق العريب، لكن العصا سبتمرب 17اود 

.158. ينظر: عبد الوهاب الكيايل، املوسوعة العربية، مرجع السابق، ص 1948
رية، عص، منشورات املكتبة ال1، ط1974-1934مهدي عبد اهلادي، املسألة الفلسطينية ومشاريع احللول السلمية -39

.217، ص 1975بريوت 
.220نفس املرجع، ص -40
، ص 1951املكتبة العصرية، بريوت منشورات ،1، ط1زة، القضية الفلسطينية يف خمتلف مراحلها، جحممد عزة درو -41

398.
لد األول، ط-42 .379، ص 1984دمشق مركز الدراسات الفلسطينية، ، 1املوسوعة الفلسطينية، ا
كومة الرئيس اجلمهوري وزير اخلراجية االمريكي يف حJohn Foster Dulles) 1959-1888جون فوسرت داالس(-43

هور من عام  ، برزت شخصيته السياسية يف السنوات األوىل من احلرب الباردة، فاختذ موقفا عدائيا 1959حىت -1953أيز
ضد الشيوعية العاملية، ودعم فرنسا االستعمارية يف حرب اهلند الصينية، وكان له الدور البارز يف االطاحة حبكومة الدكتور حممد 

ميم الشركات البرتولية االحتكارية يف إيران.1951مصدق عام لد األول، ينظر: ، بسبب قرارات  املوسوعة الفلسطينية، ا
.178، ص السابقاملرجع
لد الثالث، املرجع السابق، ص-44 .548املوسوعة الفلسطينية، ا
.135مهدي عبد اهلادي، مرجع سابق، ص -45
.45جورج طعمة، مرجع سابق، ص -46
.66نفس املرجع، ص -47
.449، ص املرجع السابقاملوسوعة الفلسطينية، القسم األول، اجلزء الثالث، -48
ئق فلسطينية، ج-49 .1077، ص 1969، اهليئة العامة لالستعالمات، القاهرة 2وزارة اإلرشاد القومي، ملف و
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اسهامات الكراغلة 
يف بناء اجلزائر العثمانية

، جامعة تيارتدوبايل خدجيةالدكتورة
:ملخص

ألندلس سنة  طة آخر معقل للمسلمني  شهدت السواحل 1492بعد سقوط غر
املغاربية عموما واجلزائرية على وجه اخلصوص محالت صليبية شرسة من طرف االسبان؛ وأمام 

لعثمانني املتواجدين الضعف السياسي والعسكري مل جيد اجلزائريون من حل سوى االستنجاد 
آنذاك يف تونس.

خلالفة العثمانية  جنم على التدخل العثماين العسكري يف اجلزائر احلاق هذه األخرية 
م وتعيني خري الدين بربروس حاكما عاما عليها. وقد ساهم هذا األخري يف بناء 1520سنة 

لة. مؤسسات اال
عرفت اجلزائر خالل تلك احلقبة توافد عناصر تركية سواء كانت مدنية أو ولقد

تمع اجلزائري عن طريق الزواج،  فئة جديدة أطلق الذي جنم عتهو عسكرية، اليت انصهرت يف ا
لة، فشاركوا يف احلياة العسكرية، واالقتصادية خاصة واسامه؛ هؤالء عليها الكراغلة يف بناء اال

لة.مهمة والتجارة، كما تقلدوا مناصب احلرفيف جمال  يف املؤسسات املالية لال
ذا اكتسى موضوع الكراغلة أمهية كبرية لدى املؤرخني ذلك أنه مسح هلم بفهم طبيعة  و

وفقاالبعضبعضهاعلىتثر أو تتفاعلوكيف،العالقة بني الطرفني _الكرغلي والعثماين_
معرفة خمتلف التغريات اليت طرأت على الساحة السياسية يف أيضا ، كما ساهم ملدافعةالقانون

واالقتصادية يف اجلزائر خالل العهد العثماين.
االحتالل االسباين_ اجلزائر_ اجلزائريون_ االخوة بربروس_ القوة الكلمات املفتاحية: 

لة اجلزائرية. العثمانية_الكراغلة_ االحصاء_ اجليش االنكشاري_ املسامهة يف بناء اال
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طة  ألندلس)RENADAG")1"بعد سقوط غر سنة )2(آخر معقل للمسلمني 
الذين أطلقت عليهم معظم )4(شهدت السواحل املغاربية توافد مسلمي اسبانيا) 3(م1492

وأعراضهم من بشط بدينهم وأرواحهمفروا هؤالء )5(الدراسات التارخيية مصطلح املوريسكيني
بذلك ليبدأ ؛ )7(مارست عليهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيلاليت ،)6(وتنكيل حماكم التحقيق

والنصرانية.اإلسالمية عهد جديد من املواجهات بني القوى 
ندو ) Isabella")8ايزابيال "بقيادة امللكني فقد وجهت اسبانيا النصرانية  وفر

"Fernando")9(الكاثوليكيني)واجلزائر على وجه نريان مدافعها حنو بلدان املغرب عموما، )10
اخلصوص، حيث كانت هذه األخرية حمل أطماع اسبانيا اليت اختذت من استقبال هؤالء 

ريخ احتالل )31(م1505بداية من سنة )21(حجة ملهامجة السواحل اجلزائرية)11(الوافدين
حتالل وهران سنة )41(املرسى الكبري ، مث تتايل )61(م1510، فبجاية عام )51(م1509، مرورا 

سقوط املدن الواحدة تلوى األخرى سواء طواعية أو كرها إىل غاية سنة الطرد النهائي لالسبان 
.)71(م1792من وهران واملرسى الكبري سنة 

رخيها  وعقب هذه األحداث، ونظرا ألن اجلزائر كانت يف تلك املرحلة احلرجة من 
طرت للبحث عن منقذ هلا يدفع عنها هذا تفتقر لوحدة سياسية واجتماعية، وقوة عسكرية، اض

اليت كانت متثل آنذاك قوة عسكرية )81(اخلطر الصلييب؛ فلم جتد أمامها سوى اخلالفة العثمانية
ا محلت على عاتقها مهمة الدفاع على اآلراضي اإلسالمية من التحرشات  وسياسية، خاصة وأ

. )91(الصليبية
) 22(وخري الدين)21(عروج)20(الخوة بربروسعلى هذا األساس استنجد اجلزائريون 

، هؤالء مثلوا اخلالفة العثمانية على مستوى )42(م1504سنة )32(املتواجدين يف جزيرة جربة
م إىل )52(حوض البحر األبيض املتوسط ؛ فبعد أن وصلت أخبار جهادهم البحري وانتصارا

، لكن سرعان ما حتول هذا )72(العون منهم، مل يرتددوا يف طلب )26(مسامع أعيان مدينة اجلزائر
خلالفة العثمانية سنة  ي )28(م1520الدعم العسكري إىل احلاق اجلزائر  وتعيني خري الدين 

ي ا نيابة على اخلالفة العثمانية)29(الر .)30(عليها ليدير شؤو
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لة1520وابتداء من سنة  هذه التبعيةعثمانية، ولقد نتج عنم أصبحت اجلزائر ا
العديد من التغريات مست كل اجلوانب السياسية والعسكرية، االقتصادية واالجتماعية؛ ومن بني 
املستجدات الذي عرفه اجلانب االجتماعي بروز فئة جديدة كانت نتاج مصاهرة األتراك لألسر 

رزا يف النهوض اجلزائرية أطلقت عليها الدراسات التارخيية مصطلح الكراغلة، هؤالء لعبوا دورا 
م أيضا مثلوا خطرا حقيقيا للسلطة يف حمطات على أنه جيب األخذ؛لبالد بعني االعتبار أ

ريخ اجلزائر العثماين. بعض التساؤالت من هذا املنطلق سوف حناول االجابة علىعديدة من 
فيما متثلت و ت األوىل لظهورهم من أمهها: ماذا يعين مصطلح الكراغلة؟ وما هي البدالعل

مواطن استقرارها؟ وكيف سامهت هذه الفئة يف بناء اجلزائر العثمانية؟ وهل استاطت أن تفرض 
لرغم من ازدواجيتها؟ وجودها 

ملصطلح:1 كراغلة" مفردها "كرغلي"، وهي عبارة تركية متكونة من شقني ")_التعريف 
اجتمعت معظم الدراسات التارخيية اليت اهتمت ، ولقد )31("قول" و "أوغلي" وتعين "إبن العبد"

ريخ اجلزائر احلديث إذا مل نقل جلها على تعريف موحد  الذي يفيذ يف للمصطلح بدراسة 
)32(»األبناء الناجتني عن زواج األتراك من نساء األهايل«مفهومه العام 

م اختلفوا يف حتديدلموحديف تعريفامجاعهمومع  االنتماء، فهناك فريق لمصطلح إال أ
م  ت«من الباحثني أكد على أ ، فيما يؤكد فريق آخر على )33(»أبناء األتراك من أمهات جزائر

.)35(لبعض العائالت اجلزائرية)34(هذه الفئة نتجت عن مصاهرة اجلند االنكشاريةأن 
ل أكد على أن االختالف بني الفريقني يكمن يف التعميم والتخصيص، فالفريق األو ف

ظهور هذه الفئة كان نتاجا عن زواج األتراك املدنيني والعسكريني على حد سواء من نساء 
ذه املصاهرة. ولعل هذا الفريق  ت، فيما خص الفريق الثاين العناصر العسكرية فقط  جزائر

ئر ولكن استند يف توجهه هذا على أن اجلند االنكشاري منعوا من الزواج قبل جميئهم إىل اجلزا
ت عكس  جلزائر ذه األخرية ولطول فرتة تواجدهم كان لزاما عليهم الزواج  مبجرد استقرارهم 
ت العثمانية  صطحاب عائلته معه إىل الوال العنصر املدين الذي مسحت له السلطات العثمانية 

عموما واجلزائر على وجه اخلصوص.
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ت األوىل لظهور الكراغلة:)2 حث خمتص _البدا ريخ اجلزائر يصعب على أي  يف 
تلك يكمن يف ظهور العنصر الكرغلي يف اجلزائر، ولعل السبب يف ذلك احلديث حتديد سنة 

ا البالد، فكل متتبع لألحداث يعلم أن اجلزائر كانت تعاين يف تلك  الظروف اليت كانت متر 
رخيها من احتالل  ا، احلقبة من  نية بعد وغياب  االسبان لكثري من مد كلي للسيادة الز

النشاط تفكك النسيج االجتماعي، كل هذه املعطيات سامهت يف غياب، و ضعفها واحنطاطها
الكثري علىتزيل الغموض ركود حركة التأليف اليت كانت سساهم يف العلمي الذي بدوره كان 

من بينها التاريخ احلقيقي ألوىل املصاهرات األوىل اليت مت ت بني األتراك وبعض األسر من القضا
اجلزائرية.

اليت ذكرت أن "عائشة غطاس"ولعل من بني الباحثني الذين خاضوا يف هذا املوضوع 
ت األوىل ل .36م1596سنةإذ تعود إىل كفئة مستقلة ومتميزة كان متأخراظهور الكرغلةالبدا

ريخ ظهور هذه  ن  من خالل هذا الطرح التارخيي للباحثة عائشة غطاس نستنتج 
، وهذا أمر مستبعد نظرا لعدة معطيات فرضت م1659_1588(إىل عهد الباشواتالفئة يعود 

على أن لناكد" مستقلة ومتميزةوقوفنا على عبارة "عند نفسها على أرض الواقع، ولكننا
التاريخ الذي اقرتحته ليس هو البداية الفعلية وإمنا سبقتها سنوات سابقة ولكن ظهور هذه الفئة  

كفاعل اجتماعي مهم مل يظهر بعد.
ت ظهور الكراغلة يف اجلزائر مرتبط  ت واملتتبع لألحداث التارخيية ميكنه اعتبار بدا ببدا

كانت بني خري أجنبت أول كرغلي يف اجلزائر  اليتاألوىل هرةالبالد؛ فاملصاالتواجد العثماين يف 
تزوج فقد أكد خري الدين هذا األمر إذ ذكر يف مذكراته أنهالدين واحدى العائالت اجلزائرية،

.37اجلزائرمن امرأة عربية من بنات أحد أعيان
بعد البحث والتقصي توصلنا إىل فرضية ميكننا من خالهلا التأسيس لتاريخ و 

ت الوجود العثماين يف اجلزائر كان يف جباية سنة  ن بدا حمدد لظهور هذه الفئة، فكلنا يعلم 
. 40م1516فبعدها مدينة اجلزائر سنة ، 39م1514، مث كان يف جيجل سنة 38م1512

عروج مث من بعده خري الدين أمحد ابن قدموا الدعم املعنوي واملادي لومن بني الذين 
. فهو من ساند العثمانني الذي كان خري معني ومؤيد هلم43كوكو42زغيم امارة،41القاضي
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عندما حاول االخوة بربروس حترير مدينة جباية سنة  ، وهو من أجرب سامل 44م1514عسكر
الخوة لتحريرهم من قيود االسبان64زعيم امارة الثعالبة45التومي 74على االستنجاد 

سةم، وهو أيضا من أوكلت له مهمة 1511مند سنة 84املتواجدين يف قلعة البنيون السفارة ر
خلالفة العثمانية وتعيني  اليت محلت الرسالة إىل السلطان العثماين سليمان قصد احلاق اجلزائر 
لنيابة عنه. فكل هذه املعطيات تؤكد على أن املقصود من ابنة أحد  خري الدين حاكما عليها 

ابن القاضي.قة هي ابنةاألسر اجلزائرية العري
ملصاهرة االجتماعية والسياسية ا ملكانة ابن القاضينظر ف رأى خري الدين أن االرتباط به 

تكوين عصبية تسانده وتقف إىل جانبه خاصة وأن ت وجوده يف احلزائر و سوف ميكنه من تثبي
تمع اجلزائري  اقتضت ذلك.القبلية طبيعة ا

وقد أكدت بعض الدراسات التارخيية أن حسن أغا هو أول كرغلي نتج عن زواج خري 
بنة ابن القاضي، مع العلم أن هناك بعض الدراسات أشارت إىل أن حسن أغا كان ابن  الدين 

لتبين، ولكن ما سوف نقدمه من حجج سييفنذ هذه الرواية لعل من أبرزها وأمهها: خري الدين 
م والتحاقه 1535_ استخالف حسن أغا خلري الدين بعد مغادرته للجزائر سنة 

على اجلزائريني على أنه كرغلي، إذ كيف ميكن خلري الدين أن يعني حاكماسطنبول يؤكد لنا
ي ؟ ي الر ين  وهو جمهول النسب، فكيف سيتقبله اجلزائريون خاصة وأنه 

_ كون حسن أغا حيمل الدمني يف عروقه، الدم الرتكي والدم اجلزائري سيضمن 
اجلزائريني له من جهة أخرى.، كما سيضمن والء اخالصه للطرفني هذا من جهة

.حيكم اجلزائر ثالث مراتنجمهول النسبلشخصيسمح _ كيف
ن حسن أغا هو ا ابنة ابن من بن خري الدين هذه بعض احلجج اليت ميكنها أن تؤكد 

ذا فمصاهرة خري الدين البن القاضي فتحت األبواب على مصرعيها لتتواىل  القاضي. و
م يف بناء اجلزائر العثمانية.املصاهر  ات ويزداد عدد الكراغلة، وتزداد معهم اسهاما

تزوج ، إذ49انةمصاهرة الشريف حممد لعائلة بن غومن بني أهم هذه املصاهرات نذكر
ي وأجنبت له ولدا 52من احلاجة رقية بنت بن قانة51القلي50الشريف حممد بن أمحد 
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يلكالذي امساه أمحد على  -1826ما بني سنيت 54الشرق53أصبح فيما بعد 

.55م1837
56أيضا الباي احلاج عثمان الذي عرف بعثمان بن إبراهيم الكردي، عاش يف مدينة مليانة

يلك التيطري على  بعة لدار السلطان، مث عني  ا منصب القيادة عندما كانت  75وتوىل 

لسيدة فاطمة أصغر بنات السيد جان أمحد، كما تزوج من امرأة 1736سنة 85ملدية م. تزوج 
هلما شأن كبري)60(وحممد الصغري59نية أجنب منها ولدين مها حممد الكبري 61اللذين كا

يلك الغربخاصة .62يف إدارة 
بلغ عدد الكراغلة : وأماكن استقرارهم_بعض االحصائيات حول تعداد الكراغلة)3

ليتكاثر عددهم على 63خالل القرن السابع عشر يف مدينة اجلزائر وحدها حوايل ألفني كرغلي
ملدن الكربىمر اية القرن الثامن عشر يف مدينة اجلزائر ،السنني  وتلمسان حوايلحىت بلغ يف 

. 65بضعة آالف كرغلي.  أما سيمون بيفايفر فقد قدر تعدادهم حبوايل 64انسمةستة آالف 
أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع عشر نسب تعداد الكراغلة ما بني لالطالع على و 

.)2) و(1ينظر امللحق رقم: (ميالدي
ت املدن اجلزائرية مثلالكراغلة ولقد استقر  مدينة اجلزائر وتلمسان ومعسكر يف كرب

جيجل واملسيلة و 66ومستغامن وقلعة بين راشد ومازونة واملدية والقليعة وبسكرة وقسنطينة وعنابة
.76كانت هلم مكانتهم االجتماعية والسياسيةومليانة ووهران حيث

يطلق مصطلح اجليش االنكشاري على :ملؤسسة العسكريةعالقتهم الكراغلة و )_4
، الذين استطاعوا أن يشكلوا ما يشبه الفرقة اخلاصة أو التنظيم اخلاصيف اجليش العثماين، املشاة 

م وترتيبفكانت هلم  م املختلفة شارا م وكافة امتيازا ا عن غريهم، مما جعلهم أقوى ا اليت متيزوا 
.فرقة من فرق اجليش العثماين

الت العثمانية قدمت إليها أوىل دفعات اجليش االنكشاري  قي اال واجلزائر مثلها مثل 
املؤسسة هذه استقطبت ولقد م، مث أخذ عددهم يزداد سنة بعد سنة. 1520خالل سنة 

و هذا ،رجلألفمع العناصر الرتكية جيشا تعداده مائة اكونو ، حيث  الكراغلةاهتمام العسكرية 
ليكون أقسامثالثة إىلكل سنة ه السلطة العثمانية خاللقسمكانت ت،حلاميةيعرفاجليش 
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كما . )68(دفع املطالب املخزنيةىعلاملمتنعة القبائل إرغامخاصة يف ،اآلداة الفعالة للسلطة
تو ،)69(لة الدنوشاشتغلوا يف النوبة وشاركوا يف حم لخدمة جندوا لاليت لالطالع على أهم النو

)3ينظر اجلدول املعروض يف امللحق رقم:(ا
ومع بداية القرن الثامن عشر ميالدي حتسنت وضعبيتهم، فوصلوا إىل أعلى الرتب

ش وآغا، ولالطالع على أهم الرتب اليت تقلدها العسكرية  من بينها وكيل اخلرج وبلكباشي وأود
)4الكراغلة يف مؤسسة اجليش االنكشاري ينظر امللحق رقم: (

لةالكراغلة يفاسهامات)_4 تناولت الكثري من الدراسات :بناء اقتصاد اال
ا؛  ا ومعوقا األكادميية احلياة االقتصادية للجزائر العثمانية، حماولة تسليط الضوء على أهم مقوما
تمع بكل شرائحه، ومن بني الذين سامهوا يف دفع عجلة  وكيف سامهت يف بناء البالد وازدهار ا

االت منها التجارة. رزا يف الكثري من ا التنمية االقتصادية فئة الكراغلة، هؤالء لعبوا دورا 
اليت  نهمدكاكيفيهالكراغلة على سبيل املثال مدينة اجلزائر فقد  كانت لإذا أخذف

اخلفافودقة صناعتها، نذكر منها بتنوع بضائعها، متيزتدة يف شارع الديواناجو تمكانت 
ألسلحة وغريها وهي مصنوعة يف الغالب من القطيفة اخلضراء  واحملافظ وأدوات الزينة اخلاصة 

، إضافة إىل الروائح والعطور املستخرجة بفخامتهواحلمراء، ويغطيها طالء ذهيب كثيف تبهر العني
.07من الورد واليامسني

وهي صناعة الشاشية.  ،)71(القاوقجيةحرفةبني املهن اليت مارستها الكراغلة أيضاومن 
م من 1580سنة27وذلك بعد صدور فرمان شاهاينالقطاع املايلمناصب يفعدةواكما تقلد

أنه جيب تعيني شخص «ما نصه: مما جاء يف هذا الفرمانو 37السلطان العثماين مراد الثالث
ون اإلدارية وحذر الباي من طائفة قول أوغلو ذي كفاءة يف النظام املايل وتنظيم الشؤ 

رة القلق والشغب ي من اختيار شخص مييل إىل إ .47»الر
رخيية تبني لنا جممو  :عة من املعطيات لعل من أمههامن خالل ما مت عرضه من معطيات 

قوة عسكرية وسياسية، مكنتها من فرض خلالفة العثمانية جلزائر _ أكسب االلتحاق 
األبيض املتوسط بعدما كانت فريسة سهلة للعدو اخلارجي.وجودها يف حوض البحر 
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تمع اجلزائري بنسيج اجتماعي أكسبه الكثري من اخلصائص من أمهها  قابلية _ متيز ا
لرغم من االختالف املوجود سواء يف اللغة أو الثقافة و االندماج مع العاداتحىت يف اآلخر 

.والتقاليد
جلزائر فئة جديدة هي الكراغلة اليت كانت نتاج مصاهرة _ أنتج الوجود العثماين يف ا

ت، اليت مجعت بينهم  رابطة الدين اإلسالمي. األتراك مع بعض العائالت اجلزائر

االت سواء العسكرية منها أو االقتصادية. رزا يف خمتلف ا _ لعبت هذه الفئة دورا 

املالحق:
1امللحق رقم:

نيوأوائل القرن التاسع عشر ميالديعشر الكراغلة ما بني أواخر القرن الثامننسب تعداد جدول يوضح 

النسبةالعددالفرتة الزمنية

وسنة 1799ما بني سنة
م1803

233.6

م1817وسنة1807ما بني سنة
م1826و1817ما بني سنة

20
30

1.26
2

ئق احمللية)، ر:ينظ تمع مدينة اجلزائر (معطيات مستقاة من الو عائشة غطاس، من أجل إعادة النظر يف البنية الدميغرافية 
.36م . ص:2003، 7، مج20-19اجلزائر: جملة انسانيات، ع:

2امللحق رقم :

يوضح نسب تعداد الكراغلةرسم بياين
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3امللحق رقم:

ت اليت  جندوا الكراغلة للخدمة فيهاجدول يوضح أهم النو

ت نوبة النو
قسنطينة

نوبة نوبة عنابة
بسكرة

برج محزة  نوبة جيلنوبة تبسةنوبة جاية
(البويرة)

عدد 
الكراغلة   

73
جندي

71
جندي

72
جندي

29جندي44
جندي

29
جندي

15
جندي

.37حممد صاحل العنرتي، املصدر السابق. ص: ينظر:

4امللحق رقم: 

جدول يوضح أهم الرتب اليت تقلدها الكراغلة يف مؤسسة اجليش االنكشاري

م1801-1733هـ / 1145-1213 م1730-1699هـ/1111-1142 السنوات
النسبةالرتبة الكراغلة النسبة الكراغلة

61,86٪ 14 57,8٪ 11 يلداش
11,11٪ 01 33,33٪ 02 وكيل احلرج

75٪ 06 58,33٪ 07 شي أود
43,47٪ 30 44,80٪ 35 بلكباشي

28,57٪ 02 25٪ 01 شي أ
50٪ 05 66,66٪ 14 آغا

46,03٪ 18 49,64٪ 70 موع ا
.53ص: املرجع السابق.عمريوي فهيمة،ينظر:

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

1799-1803 1807-1817 نسبة الكراغلة1817-1826
نسبة الكراغلة
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اهلوامش:
طة-1 ب قصبة احلمراء، يفغر إلسبانية "الرمانة" وهي شعارها التارخيي، الذي ما زال مائال على  شكل ثالث : معناها 

ر  ت صخرية كبرية. كانت آخر القواعد األندلسية اليت سقطت يف يد النصارى اإلسبان. ينظر: حممد عبد هللا عنان، اآل رما
رخيية أثرية)، د ب ن: مطبعة التأليف والرتمجة والنشر، ط:  م. ص: 1921هـ/1311، 2الباقية يف اسبانيا والربتغال (دراسة 

160.
نيا، مث مسيت عبار األندلس:_2 شا طقة، وعرفت بعدها  رية،  مث مسيت  ة عن جزيرة متصلة ببحر أقياسي امسها يف القدمي ا

ألندلس. ينظر: حممد بن علي بن الشباط التوزري، وصف األندلس (قطعة من كتاب صلة الصمط ومسة املرط)، در وتح: 
. 100م. ص:1971، 1سالمية، ط:أمحد خمتار العبادي، مدريد: املعهد املصري للدراسات اإل

طة كاملصباح املرجتف تنطفئ أضواؤه تباعا، ورب قائل أن تناحر 1489هـ/894سنةمنذ خريف_3 م أضحت غر
األندلسيني ونزعة حكامهم لالحتفاظ مبلكهم، بغض النظر عن السبل، هو السبب يف سقوط األندلس وتبدد شعبها، ورب قائل 

غريبا عن حميطه فكانت جزيرة وسط حبر مل يكن ليحت ، مل دينا غري النصرانية أو شعبا غري األوروبينيأن األندلس قامت كيا
ورب قائل أيضا أن انفصال األندلس عن بقية العامل اإلسالمي محل إليها بذور الفناء، وأن تلك اململكة ما كانت لتستمر قوية 

جود اإلسالمي يف بعد أن ضعف العامل اإلسالمي وتنهاشته الشعوبية واملؤامرات وتكالـب أعداؤه عليه من كل جانب؛ وأن الو 
كان جتربة متت وتقوت واستمرت وأجنزت، مث هبطت وخارت قواها عندما ختلت عن األسس اليت قامت عليها كما إسبانيا

ا نظرية اهلرم اخللدوين. نبذة العصر يف أخبار انقضاء دولة بين نصر، تح: مؤنس حسني، القاهرة: مؤلف جمهول، ينظر:صور
.م1991، 1عريب، ط:هراء لإلعالم المطابع الز 

دول املغرب العريب وطن بديل ملسلمي إسبانيا، من بني هذه العوامل نذكر العامل جعلجمموعة من العوامل يف _سامهت 4
نه يف املكان نفسه،  اجلغرايف، فبغض النظر على قرب املسافة بني املنطقتني فاملتنقل من أرض األندلس حنو املغرب يشعر 

ا يف املدنوارعفاألودية والضياع املعلقة يف أعايل السفوح واجلو ومشهد الش الصغرى، حىت أوضاع الناس، كل ذلك يتشابه تشا
عجيبا. يف حني متثل العامل التارخيي يف أن بالد املغرب وجدت نفسها مدعوة منذ أن فتح املسلمون األندلس، تلعب دورا هاما 

اية القرن األول يف عملية استقرار املغاربة يف هذه البالد، إذ أن العالقات التارخيية بني البلدين يف العهد اإلسالمي تعود إىل 
من سكان املغرب الذين ما لبثوا أن متازجوا مع سكان املنطقة. وقد ظلت اهلجرات كثريالاهلجري. فاستقبلت األندلس 

ا بني العدوتني الرتباطها مبا يعرف يف االصطالح اجلغرايف بعملية اجلذب  األندلسية منذ الفتح اإلسالمي، حمافظة على تواز
، طردهماإلسبان ووقائعاملوريسكيون،بوروسكوالبراتشينا دونلالطالع على تفاصيل طرد مسلمي اسبانيا ينظر:.والطرد
م2012هـ/1433، 1الغايل، د ب ن: مركز العمودي للرتمجة ونشر الرتاث املخطوط، ط: كنزة، تر:1ج: 

رخيية، فقد عربت من حيث،"املوريسكيطرحت بعض اإلشكاليات املرتبطة مبفهوم : املوريسكيون_5 كونه شخصية ثقافية و
ريخ إسبانيا عن جمموعة بشرية عاشت حتت رمزتعما ميكن أن نسميه بــــــــ "الظاهرة املورسكية" اليت  يف مرحلة من مراحل 

الوجــــدان اإلسبانيني: "النصــــارى من وطأة اضطهاد السلطات اإلسبانية، فاملصطلــــح يفيـــد بــــذلـــك حسب محولته يف اللغة و 
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أصــــل إسالمي"، و"النصارى اجلدد" أو النصارى الصغار". كما يفيد كذلك معىن اإلسبانيني، الذين رجعــــوا إىل نصرانيتهم بعدما 
فقط ـختلوا عن اإلسالم افت على الواقع التار قهرا ـ ظاهر خيي إلسبانيا، ومن حتامل وال خيفى ما يف هذا املعىن األخري من 

عنان حممد عبد حممد عبد هللا عنان، :فاصيل حول هذا املوضوع ينظرعلى اإلسالم واملسلمني يف الوقت نفسه. لالطالع على ت
ريخ العرب املنتصرين، دولة اإلسالم يف األندلس، العصر الرابع، القاهرة: مكتبة اخلاجني، ط : ،هللا ، 4اية األندلس و

م.1987
لعبـــــــــــارة "حماكم التحقيـــق" ب: حماكم التحقيق_6 السبب ــــاكم التفتيش"، فــــة "حمــــة التقليديــــتسميــــــن الــــدال عــــأمــا اختيـــــار
اليت تعين: حتقيق واستفسار وحبث. إذن، "Inquiry"، من كلمة Inquisitio"و "ـــة هـــتسميـــل يف الــــود إىل أن األصــــعـــي

"جلان التحقيق" هي أقرب للمعىن احلقيقي منها "جلان التفتيش" ذلك أن اهلدف من هذه اللجان كان التحقيق مع النصارى 
رخيية وهي أنه مبا أن املقصو  نة النصرانية. لذلك ينبغي أن نوضح حقيقة  د إذن من املتهمني الستبيان حقيقة موقفهم مـــن الد

خالل هذه العملية هم النصارى اخلارجني عن العقيدة الصحيحة يف منظور الكنيسة، وعليه فالنصارى فقط هم موضوع جلان 
لنصرانية م ال يدينون  وعندما نتحدث عن "حمــــاكم حتقيق"، .التحقيق، أما املسلمون أو اليهود فال سلطة هلذه اللجان عليهم أل

سبقت تلك اليت "در لذينا هــــو "حمـــــاكم التفتيش اإلسبانيـــــة" ومسعتها القبيحة. لكن يف الواقع، هناك "جلان حتقيقأول مــــا يتبــــا
مرثيدس غارثيا أرينال، حماكم التفتيش ر لالطالع أكثر حول هذا املوضوع ينظر:.يف إسبانيا وذلك بنحو ثالثة قرونأنشئت

لس األعلى الثقايف، د ط، واملوريسكيون، تر: خالد عباس،  م.2004تق: مجال عبد الرمحان، د ب ن: ا
نهاية نفس الالنهاية املأسوية لألمة اإلسالمية يف األندلس قلما جند هلا نظري يف التاريخ رغم أن أمما عديدة عرفت _ إن 7
رغبة اليومية مم مشهد مروع يصور معارتاجيدية، فالدارس جيد نفسه وهو يتصفح يوميات املسلمني املتبقني بعد السقوط أماال

فثنائية التحدي قائمة بني الطرفني اإلسباين واملسلم، يف البقاء على دينهم ويف أرض أجدادهم على يد عمال حماكم التحقيق، 
احلائط عرض ةإىل تنصري ما تبقى من املسلمني بشىت الوسائل واألساليب ضاربةجاهدتسعة يف هذه احملاكمفاإلسبان ممثل

ستماثة ال نظري هلا من أجل احملافظة على دينهم وأرواحهم وسط ب كل القيم واملبادئ اإلنسانية، واملسلمني من جهتهم يدافعون 
بيئة معادية.

م. ينظر:1504توفيت سنة م، و 1451سنةإيزابيالولدت امللكة ايزبيال:-8
Louis Cardaillac, L'Espagne des rois catholiques (Le prince don Juan

Symbol de l'apofée D’un règne, 1474_1497 Edition Aurement _ collection
Mémoires P: 23.
وهي ابنة امللك خوان الثاين ملك قشتالة، وحفيدة أنريكي الرابع. ينظر: الزويعي حممود حممود، حماكم التفتيش االسبانية 

.42ار زهران للنشر والتوزيع، د ط، د س ط. ص : م)، األردن : د1516هـ/922(
ندو: -9 ندو.خفرديناند، ويف مراجع أسميف بعض املراجع جندهامللك فر م. وأصبح ملكا على 1421عام ولدرى فر

ينظر:، م1479سنةراغونأ، مث ملكا على م1468صقلية سنة
Rodrigo De Zayas, Les moresques et le racisme d’état et la différence, Paris,
1992. P: 82.

: عادل سعيد بشتاوي، األمة ينظر:م.1484؛ مث ملكا على قشتالة منذ سنةم1504بلي عامأصبح ملكا على بعدها 
ريخ  طة)، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات وال100األندلسية الشهيدة ( نشر، عام من املواجهة واالضطهاد بعد سقوط غر

ند123ص :.م2000، 1ط:  اخلامس حبماية الكاثوليكية كالوسوأوصى حفيده  ، م1516يناير 23يف و. تويف فر
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عنان . ينظر: ةالكاثوليكيوتوطيد-زعمهحـد على -دل وحزم خلدمة هللاـققني لكي يعملوا يف علذلك حموالكنيسة، واختار 
ريخ العرب املنتصرين، دولة اإلسالم يف األندلس، العصر الرابع، القاهرة: مكتبة اخلاجني، ط : ،حممد عبد هللا اية األندلس و

.142م. ص: 1987، 4
ا؛بذلكالكاثوليكيةالكنيسةومسيتالعاملي،أوالعامهذه التسميةتعين:الكاثوليكية-10 اتدعيأل الكنائس،أمأ

االرسولية؛ ألنأوالغرب، والبطرسيةيفأتباعهاأكثرألنة،الغربيأولالتينيةوتسمى بطرس،هومؤسسهاأنيزعمونأصحا
.213بولوس وهبة، املرجع السابق. ص: .-مزعمهعلى حد –احلوارينيكبريوهو
ملدن اجلزائرية الساحلية واندماجهم يفنتج عن_11 تمع استقرار مسلمي اسبانيا  السلطات وف اجلزائري وانصهارهم ختا

نه سوف يكون هناك تعاون وحتالف بني االسبانية ، لذلك قررت أن تشن محلة انتقامية ضد سكان هاته املدن العتقادها 
ولقد كانت السلطات االسبانية الطرفني من أجل اسرتداد األندلس الضائعة أو لضرب اسبانيا يف عقر دارها على أقل تقدير؛

م محلة 1505يف ختوفها من حتالف جزائري أندلسي، فقد شن حبارة املرسى الكبري  مبساعدة األندلسيني خالل سنة حمقة 
مدينة بلنسية  إلش وأليكانت متكنوا خالهلا من أسر عدد من االسبان حتصيل الكثري من الغنائم، واألهم من ذلك عسكرية على

بث الرعب يف نفوس االسبان. ينظر:
Diogo Suarez De Montanes, Mers El_ Kebir, Traduction : A. Berbrugger, R. A,
T : 9, 1865. P : 337.

إن دل هذا األمر على شيئ _متيزت احلمالت االسبانية على اجلزائر برتكيوها على املدن الساحلية، إذ مل تتوغل يف الذاخل و 12
لدرجة األوىل.قتصادي من هذه التحرشات كان افإنه يدل على أن اهلدف ودفاعي 

م قررت 1505هـــــ/911_بقيت املنطقة الغربية من اجلزائر يف مأمن من العدوان اخلارجيي طيلة ثالث سنوات، لكن يف سنة13
"مكوDon Roymondiالسلطات االسبانية شن محلة عسكرية الحتالهلا؛ فجهزت لذلك أسطوال يقوده دون راميوندي "

قة وعدة مراكب من نوع مرافيل حتمل على متنها مخسة آالف جندي ودخرية حربية ومؤونة. ينظر:من ستة سفن من نوع حرا
ريخ اجلزائر العام، ج: .25م. ص: 2007، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، د ط، 2حيي بوعزيز، املوجز يف 

لوزان بن حممد احلسن، اض املتوسط. ينظر: مدينة ضغرية أسسها ملوك تلمسان على ساحل البحر األبياملرسى الكبري:_ 14
.31ص:. م1983، تر: حممد حجي وحممد األخضر، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، د ط، 2وصف افريقيا، ج:

م املستقبلية قررت 1505هــــــ/911_بعد سقوط املرسى الكبري يف أيدي االسبان سنة15 م واختاذه قاعدة عسكرية لتحركا
ا من املرسى الكبري أوال والجتماع جمموعة السلطات االسبانية  أن احملطة القادمة يف مشروع الغزو ستكون مدينة وهران نظرا لقر

ندو مرسوما ملكيا يف شهر ديسمرب  من العوامل سامهت بشكل مباشر يف تسيري احلملة عليها؛ لذلك أصدر امللك االسباين فر
محلة عسكرية على مدينة وهران قصد احتالهلا؛ على هذا األساس جهز م يعلن من خالله جتهيز1508هــــــ/910من سنة  

، تر: حممد حجي 2افريقيا، ج:مرمول كرخيال، ينظر:الكاردينال مخينيس محلة ضخمة تكونت من مخسة عشر ألفا جندي.
ط: دار املعرفة، د ط،  خرة حربية وواحد ومخ.  271ص: . 1989وآخرون، الر ينظر: سون زورقا.حتملهم ثالث وثالثون 

ريخ اجلزائر يف القدمي و احلديث ج يقودها . 23ص، م.1964اجلزائر : مكتبة النهضة اجلزائرية، د ط، 3:حممد مبارك امليلي، 
فارو. ، دورية كان التارخيية، الكويت: دارالعالقات اجلزائرية الربتغالية خالل الفرتة العثمانيةعبد القادر فكاير، ينظر:بيدرو 

.53. ص: 2012ديسمرب 18الناشرين للنشر االلكرتوين، ع: 
سقوط احلماديني تعرضت جباية لتحرشات عسكرية من طرف احلفصيني، هؤالء متكنوا من السيطرة عليها واحلاقها بعد 16_

نية. ينظر: حبكمهم، مستفيذين من الضعف السياسي والعسكري الذي آلت إليه اململكة الز مرمول كرخيال، املصدر ادار
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أمام هذا التمزق السياسي قررت السلطات االسبانية شن محلة عسكرية الحتالل املدينة، خاصة وأنه .271السابق. ص: 
ا والبالغ عددهم حوايل مثانية آالف أسرة. ينظر: . 2حسن الوزان، املصدر السابق، ج:وصلتها تقارير أكدت على ثراء سكا

ت 1510نوفمرب من سنة 30ل االسباين املرسى الكبري يف غادر األسطو .50ص:  م متجها حنو جزر البليار، قدرت الروا
فارو؛ ومبجرد  التارخيية تعدداه بعشرين وحدة عسكرية حتمل عشرة آالف جندي مدعمني مبدفعية ودخرية حربية يقودهم بيدرو 

م الدعم البشري واملادي الق ادم من اسبانيا. قاوم سكان املدينة االسبان ببسالة ولكن نظرا لعدم وصوله إىل جزر البليار التحق 
.273ينظر: مرمول كرخيال، املصدر السابق. ص: تكافؤ القوتني سقطت املدينة يف يد االسبان.

م ملدينة وهران واملرسى الكبري سنة _17 لك م فسعوا جاهدين العادة احتالمها فتحقق هلم ذ1708مل يتقبل االسبان خسار
ائيا سنة ـ1732خالل سنة  دأ السلطات اجلزائرية إىل أن متكنت من اسرتجاعهما  ملقابل مل  م وحترير املنطقة من 1792م؛ و

ت احلرب بني اجليش القوات االسبان بعد مواجهات عسكرية عنيفة بني الطرفني.  لالطالع على تفاصيل أكثر حول جمر
)، اجلزائر : املؤسسة 1797- 1492حرب الثالمثئة سنة بني اجلزائر و إسبانيا (فيق املدين،البجاوية واالسبانية، ينظر: أمحد تو 

.م1985الوطنية للفنون املطبعية، د ط 
18-. ها التوسعية حنو وسط أورو يف الواقع عدة االسبانوخاض شكلت اخلالفة العثمانية شوكة يف خاصرة اإلمرباطورية بنوا

ضد ونغالبا ما حياربمنفسهأوانزاعات ضد العثمانيني؛ فوجد على جبهتني يف ذات الوقت: شرقا ضد العثمانيني وغر
ا اخلالفة العثمانية مكنتها من خوض معارك عدة على عدة جبهات، حققت .الفرنسيني فالقوة العسكرية اليت كانت تتمتع 

ط رت أ . ومبا أن خالهلا انتصارات أ على مناطق كثرية ومتفرقة من وسيدة الكاثوليكية، ةحاميتكاناسبانيارة وملوك أورو
من التوسع العثماين، الذي أخذ يشكل خطرا مؤكدا امهمــــة الدفاع على ممتلكااقـــارة أوروبـــا وأمريكـــا وإفريقيا، فقد واجهته

.اعلى سلطا
العثماين يف منطقة غريب البحر األبيض املتوسط هذف وحيد هو انقاذ مسلمي اسبانيا والتصدي _يف رأينا مل يكن للتواجد 19

للقرصنة األوروبية، وإمنا كانت هناك أهذاف أخرى حاولت السلطة العثمانية اخفائها قدر املستطاع إىل أن تتمكن من جتسيدها 
خلالفة العثمانية ال بد من امتام هذا على أرض الواقع. فقد رأت السلطة العثمانية أنه من املنطقي بع د احلاق املشرق اإلسالمي 

تمع املغاريب ولتخوفها من الدخول يف غمار جمازفة قد ال حتمد عواقبها  حلاق دول املغرب هلا، ولكن جلهلها بعقلية ا املشروع 
خماطر.قررت السلطة العثمانية الثريت إىل حني ظهور مستجدات قد تسمح لتدخل شرعي ودون 

لقوات العثمانية بربروس:-20 هم أبناء الفخارجي يعقوب بن يوسف الثالثة: عروج وخري الدين وإسحاق، الذين التحقوا 
، وشرعوا يف مواجهة القراصنة األوروبيني انطالقا من جزيرة 1504هـ/909مند حوايل  قو م، واستحدثوا ألنفسهم أسطوال حبر

لسيطرة الكاملة على غريب البحر األبيض املتوسط.جربة، وحلق الوادي، وجيجل.  وأمثرت جهودهم 
بعة للعثمانيني منذ سنة عروج:-21 يعرف يف الكتب الرتكية بــــ"أروج" وتعين الصيام. أصله من جزيرة ميديل اليت أصبحت 

اية األمر يف ب1457 لضبط يف الم. أسره العثمانيون ولكنه متكن من الفرار ليستقر به املطاف يف  جربة. استشهد د املغرب و
م. ينظر: 1518سنة 

Moulay Belhamissi, Marine et Marins d’Alger (1518-1830), T : 1, Alger :
Bibliothèque nationale d’Algérie, 1996. P : 140.

اهدخري الدين:-22 ين مث فذهب املؤرخون انقسم املؤرخون إىل فريقني يف أصل هذا القائد ا األوروبيون إىل أن أصله يو
م، تر: مجال محادنة، 1540-1510الثالثون سنة األوىل لقيام دولة مدينة اجلزائر اعتنق اإلسالم. ينظر: كورين شوفايل،

. ع إىل األتراك املسلمني. يف حني ذكر الفريق الثاين أن أصله يرج24. ص:م1991اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، د ط، 
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ين، دليل اجلريان وأنيس السهران يف اختيار مدينة وهران، تق وتع: املهدي بوعبد هللا، اجلزائر: الشركة ي نظر: حممد يوسف الز
م. ينظر: أمحد بن عبد الرمحان الشقراين الراشدي، القول 1474. ولد سنة  183م. ص:1979الوطنية للنشر والتوزيع، د ط، 

مل صر الدين سعيدوين، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط:األوسط يف أخبار بعض من حل  ، 1غرب األوسط، تح وتق: 
.32م. ص: 1991

م. ينظر: 1510هي عبارة عن جزيرة منبسطة رملية غزاها االسبان بعدما بسطوا نفوذهم على طرابلس سنة جزيرة جربة:-23
ضر، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، د ط، ، تر: حممد حجي وحممد األخ2لوزان بن حممد احلسن، وصف افريقيا، ج:ا

رات االسبانية املتكررة ولكن سرعان ما استبدل االخوة بربروس هذا املقر حبلق الوادي جتنبا للغا.95، 93ص ص: . م1983
رة.على اجلزي

احلفصي أيب عبد هللا حممد على السماح هلم جبعل جزيرة جربة مركزا ألسطوله وفتح كل املوانئ لكفق عروج مع املات_24
التونسية هلم عند الصرورة. 

جلزائر العثمانية، رسالة مقدة لنيل شهادة الدكتينظر:  م. 2008جامعة اجلزائر، وراه، اجلزائر:بن بلة خرية، املنشآت الدينية 
.6ص:
لقوات العثمانية سنة _ التحق االخزة 25 طلبا للحماية والدعم والسند القانوين واضفاء الشرعية على عملهم 1504بربروس 

البحري.
ئق العثمانية،مدينة اجلزائر:_26 ب اجلهاد". ينظر: ملف الو ئق العثمانية بـــــــ " حمروسة اجلزائر" أو " رقم ورد تسميتها يف الو
حلامة، .3205:  قسم املخطوطات.اجلزائر: املكتبة الوطنية 

استغل سكان مدينة اجلزائر وفاة امللك فرديناند وبعثوا بوفد ميثلهم يرتأسه أمحد ابن القاضي إىل مدينة جيجل أين اجتمعوا _27
م اليومية، وأنه ميثل القوة العسكرية الوحيدة اليت ميكن أن حتمل على عاتقها مهمة بعروج، وقدموا له تقريرا مفصال على معا

سم رابطة الدين تلبية ندائهم. أمام إصرار واحلاح الوفد قرر عروج تلبية النداء  شدوه  ختليصهم من بطش وظلم االسبان، و
اهدين  فتوجه إىل مدينة اجلزائر مرفقا بقوة عسكرية قدر تعدادها بثمامنئة جندي تركي مدعمة بثالث آالف متطوع من ا

م. ينظر: كليل صاحل، سياسة خري الدين يف مواجهة املشروع االسباين 1516زائريني برا ودخلها دخول األبطال أواخر سنة اجل
تنة: جامعة العقيد احلاج خلضر،  . 91م. ص:2007يف احتالل املغرب األوسط، مذكرة انيل شهادة املاجستري، 

الدين بعد استشهاد أخويه عروج واسحاق يف موقعة بين راشد قرر بعد االنكسار املعنوي والعسكري الذي تلقاه خري _28
احلاق اجلزائر البقاء ولكن شرط، اقرتح عليهمفه على الرحيلالرحيل ومغادرة البالد ولكنه أمام إصرار اجلزائريني على بقائه وصر 

لفعل كان خلري الدين ما أراد، فقد خلالفة العثمانية حىت تكون هذه األخرية السند املعنوي والدعم العسكري له وللبال د. و
م وقرروا ارسال وفد يتزعمه أبو العباس أمحد ابن القاضي ليحمل رسالة 1519اجتمع أعيان ووجهاء مدينة اجلزائر وأحوازها سنة 

لدين حاكما عاما إىل السلطان العثماين سليمان القانوين، يعرضون من خالهلا قبول احلاق اجلزائر كوالية عثمانية، وتعيني خري ا
م بداية بضياع األندلس، عليها نيابة عنه، والقناعه عرضوا أمامه تفاصي مرورا بسقوط كل من وهران واملرسى الكبري ل مأسا

لتحسر على استشهاد  وطرابلس، واستسالم بقية املدن، وصوال إىل عرض انتصارات االخوة بربروس على األعداء، وختموها 
اية املطاف قرار التبعية.عروج وقرار رحيل خري الدين، ليعرضوا يف 

ي_29 كلمة تركية تعين أمري األمراء.:ي الر
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ي على اجلزائر أن ينظم أمورها وحيقق األمن يف 30 ي الر _أرسى خري الدين معامل اجلزائر احلديثة، حييث حاول منذ تعيينه 
بناء مؤسسة عسكرية قوية سواء كانت حبرية أو برية.أرجائها فحارب االسبان وعمالئهم، كما ركز جهوده على 

اية العهد العثماين، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف _31 نمع ببايلك قسنطينة يف  مجيلة معاشي، اإلنكشارية وا
.360م، ص2008- 2007جامعة منتوري، قسنطينة: التاريخ احلديث، 

32-Esterhazy Walsin, Domination turque dans l’ancienne régence d’Alger,
Paris : Librairie de Charles Gosselin, 1840. P : 234.

و: . 357:ص.م2:2007ط:،م ،دار هومة1830-1514ينظر كل من: صاحل عباد، اجلزائر خالل احلكم الرتكي - 33
.88:صد س ن.،لعثمانيني إىل اجلزائر، اجلزائر، دطاعبد احلميد بن آشنهو، دخول األتراك 

لرتكية "يين تشاري:كلمة عربية حرفت عن الكلمة الرتكية عند ترمجتها"اإلنكشارية-34 "وهي مكونة من يكيجري"وتكتب 
. ينظر:أماين بنت جعفر بن صاحل املغازي، دور "العسكر" مبعىن "ceryجري" و"جديد" مبعىن "yeniيكي مقطعني "

.21،22: ص ص. م1،2007ط:،القاهرة: دار القاهرةاإلنكشارية يف إضعاف الدولة العثمانية، 
الوطنية للفنون املؤسسة اجلزائر:،حممدتح: بوركبة-، در1ئب األسفار ولطائف األخبار، ج:أبو راس الناصري، عجا_35

.36صم، 1،2011املطبعية، ط:
، ANEPاقتصادية)، منشورات–(مقاربة اجتماعية 1830-1700_عائشة غطاس، احلرف واحلرفيون مبدينة اجلزائر 36

.26د ط،د س ط.ص:

مؤلف جمهول، غزوات عروج وخري الدين، تص تع: نور الدين عبد القادر، اجلزائر: املطبعة الثعالبية، د ط، هول، _جم37
.156:صم. 1934

م تزداد يوما بعد يوم يف ظل غياب أية قوة ترد 38 _بعدما ايقن سكان جباية أن االسبان متكنوا من املنطقة، وأصبحت قو
م بغية حتصيل تدخل  اخلطر الصلييب؛ وجدوا يف العثمانيني املنقذ الوحيد من بطش وظلم االسبان، لذلك قرروا ربط اتصاالت 

ا وعلمائها ليقصد حلق الوادي أين كان يتواجد عروج عسكري يف جباية. هلذا مت تعيني وفد مي ثل سكان املدينة متكون من أعيا
سم سكان جباية  وقواته حاملني معهم رسالة 

لتدخل العثماين يف جباية وحماولة االخوة بربروس حترير املدينة من االحتالل االسباين تشجعوا 39 _ بعدما علم سكان جيجل 
اية املطاف على طلب الدعم منهم.  على هذا األساس حترك وفد قاصدا عروج وعند التقاء الطرفني تدراسا القضية وقرر يف 

ائيا من استغالل اجلنويني هلم. على اثر ذلك جهز عروج محلة عسكرية قادها إىل جيجل  عروج تلبية نذاء اجليجلني لتخليصهم 
لصعبة متكن عروج من حترير املدي ملقابل ما يقدموه  وبعد مناوشات مل تكن  ذا النصر ومل جيدوا  نة. استبشر سكان املدينة 

كرمز للعرفان على هذا اجلميل سوى تسليم عروج منطقة خيتارها هو ليبين عليها قاعدته العسكرية دون مقابل، هلذا قرر عروج 
لضبط يف مد طالع على تفاصيل أكثر لال.جيجلينة ودون تردد نقل قاعدته العسكرية املتواجدة يف حلق الوادي إىل اجلزائر و

حول املوضوع ينظر: أمحد توفيق املدين، املرجع السابق.
_أمام إصرار واحلاح من سكان مدينة اجلزائر بضرورة تدخل عسكري عثماين قرر عروج تلبية النداء فتوجه إىل مدينة اجلزائر 40

اهدين اجلزائريني برا ودخلها دخول مرفقا بقوة عسكرية قدر تعدادها بثمامنئة جندي تركي مدعمة ب ثالث آالف متطوع من ا
. 91. ص:ل صاحل، املرجع السابقم. ينظر: كلي1516هـــ/922األبطال أواخر سنة 
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خلالفة العثمانية، ينحدر من أسرة أمحد بن القاضي_ 41 رزا يف احلاق اجلزائر  :من بني أهم الزعامات احمللية اليت لعبت دورا 
العباس الغربيين، عامل بعلوم الشريعةوالفقه، عمل قاضيا لدى آخر حكام جباية، مث متت ترقيته إىل خليفة يف املنطقة املمتدة من أبو 

.25الصحراء حىت جيجل جببال كوكو. ينظر: كورين شفالييه، املرجع السابق. ص: 
مر، أمرا،:االمارة_ 42 وهي تعين صار أمريا. ينظر: وجدي حممد فريد، دائــــرة اإلمارة لغة: هي كلمة مشتقة من الفعل أمر، 

. وتتفرع إمارة إىل أنواع من أمهها إمارة االستيالء، 570، د س ط. ص:3معــــارف القـــرن العشريــــــن، بريوت: دار املعرفة، ط: 
لسلطة ول ت  ت، فيستأثر أمراء هذه الوال خلليفة هذه األخرية تقع نتيجة انشقاق بعض الوال كنهم يعرتفون يف الوقت نفسه 

خوفا من سخط العامة اليت ترى فيها رمزا لوحدة األمة اإلسالمية وجمدها. ينظر: القامسي ظافر، نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ 
.526م. ص:1985هـ/ 1405، 5اإلسالمي، لبنان: دار النقاش، ط: 

حيدها من جهة اجلنوب والشرق سلسلة جبال يسكنها أقوام من الرببر : تتمركز عند حدود سهول اجلزائر؛ _قرية كوكو43
ألطلس الكبري جبل يدعى جبل كوكو يبعد عن مدينة اجلزائر حوايل مثانية عشر فرسخا  وزواوة، ومن هذه اجلبال املتصلة كلها 

.134ملصدر السابق. ص: بني الشرق واجلنوب، وعن جباية خبمسة عشر فرسخا من جهة الشرق. ينظر: مارمول كرخيال، ا
م قصد حتريرها 1514م، لذلك حاول االخوة بربروس الكرة يف سنة 1512_فشلت احملاولة األوىل لتحرير مدينة جباية سنة 44

لفشل فانسحت القوات العثمانية حنو مدينة جباية. لالطالع على تفاصيل أكثر حول  ءت  من االسبان ولكن احملاولة 
توفيق املدين، املرجع السابق.املوضوع ينظر: أمحد 

: من بني أهم الزعامات احمللية اليت حكمت مدينة اجلزائر، هذه األخرية امتدت على عهده من دلس شرقا إىل سامل التومي_45
. تعاون مع خليانة وأعدم سنة شرشال غر م  م. ينظر: عبد الرمحن بن 1516االسبان خوفا من بطشهم وجتنبا النتقامهم؛ ا

ريخ اجلزائر العام، ج: .15، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، د ط، د س ط. ص:3حممد اجلياليل، 
من بني أشهر الزعامات اليت انتمت إىل هذه القبيلة عبد الرمحان الثغاليب، هذا األخري مثل رمزا من أهم رموز مدينة اجلزائر _46

ريخ على اينيزائر خصوصا واجلزائر عموما. فقد ساهم يف حتفيز اجل جلهاد ضد اهلجمات الصليبية . ينظر: أبو القاسم سعد هللا، 
. وقد ظل عبد الرمحان الثعاليب ظل 460م. ص: 1983، 3، اجلزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط:2اجلزائر الثقايف، ج:

ميثل رمز السلطة الروحية يف مدينة اجلزائر وأحواض متيجة.
ا 1511م مدينة اجلزائر سنة _بعد استسال47 م توصل الطرفني _ الوفد اجلزائري واالسباين_ إىل عقد اتفاقية حددت مد

تسليم صخرة اجلزائر أو ما عرف يف تلك الفرتة بــــــ "اصطفلة" إىل القائد االسباين ليتخد الزمنية بعشر سنوات، أهم ما ورد فيها
ينظر:الحة اجلزائرية وحىت األجنبية.منها قاعدة عسكرية تراقب عن قرب حتركات امل

_ Haedo Diego, Topographie et histoire générale d’Alger, Tra : A. Berbugger
et D’ Monnereau, R.A, 1870, T : 14. P : 415.

مرت عن مدينة اجلزائر.300: تبعد حوايل قلعة البنيون_ 48
مستوى الشرق اجلزائري؛ عرفت بنفوذها على الكثري من القبائل، كما من بني أقدم العائالت علىعائلة ابن غانة: _49

عطائها الكثري من االمتيازات خاصة على عهد  ت قسنطينة استمالتها  بسطت سلطتها على كامل منطقة الزيبان، حاول 
ي، مذكرات أ ي الذي يعود يف أصله إىل هذه العائلة وذلك من طرف األم. ينظر: أمحد  ي ومحدان خوجة أمحد  محد 

.115م.  ص: 1981، 2وبوضربة، تق: العريب الزبرييـ، اجلزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط:
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ي بوحنك خليفة له سنة الشريف حممد:_50 ضول. عينه حسني  مر من داي اجلزائر. 1792أصله من قولة يف األ م. ومات خمنوقا 
يل خدجية، رسائل أمحد شا"ينظر: دو "، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ واحلضارة 1830- 1826ي إىل حسني 

.18:ص. م2006- 2005اإلسالمية، جامعة وهران، 
: يعين األمري أو الزعيم. ينظر:الباي_51

A.Bellegrin,Essai sur les nems et les les lieus d’Algérie et de Tunisie, Tunis :
Etymologie édition, S. A. P. I, 1949. P : 206.
شا يف القرن السادس عشر ميالدي يف إطار الرتتيب العسكري إىل جانب  م سنان  وهو لقب وظيفي حمرف عن األصل بك استحدث أ

وكذلك ورد ذكره يف ملفات .69لقب داي. ينظر: عبد اللطيف بوجلخة، الدولة العثمانية، اجلزائر: دار املعرفة، د ط، د.س ط. ص:
ئق العثمانية رقم  حلامة، قسم املخطوطات.1642الو ، اجلزائر: املكتبة الوطنية 

على الشرق سنة أمحد القلي-52 ضول الغريب. وتوىل  م حارب عدة قبائل عاصية حىت 1756: أصله تركي من مدينة كولو يف األ
ا، نظر: صاحل العنرتي، يم. 1771خارج حدود البايلك. تويف عام  فريدة منسية يف حال دخول الرتك بلد قسنطينة و استيالءهم على أوطا

.77:ص.2005مر،تع:حيي بوعزيز، اجلزائر: دار هومة، د ط، 
مرانالتابع لسلطتها. ينظر: مصطفى أمحد بن محوش، فقه العمصطلح تركي أطلقته اإلدارة العثمانية على االطار اجلغرايف:يلك_53

.268:.صد طدار البحوث والدراسات اإلسالمية للنشر، ديب: م، 1830_1549اإلسالمي لألرشيف العثماين اجلزائري
لسلطة العثمانية. فهناك من املؤرخني من ربطه بسنة اليت :يلك الشرق_ 54 ت التارخيية حول التاريخ احلقيقي اللتحاقها  تضاربت الروا

م. ينظر:1519اخضع خالهلا خري الدين مدينة القل لسلطته وكان ذلك سنة ـ
M. Léon Galibert, L’Algérie ancienne et moderne, Parie: Furne et C libraire- éditeur.
P : 7.
أما البعض اآلخر فأرجعه إىل احلملة اليت شنها قارة حسن على قسنطينة، إذ فرض خالهلا على السكان االعرتاف بتبعيتهم خلري الدين 

م. بينما اتفق كل من 1522م وسنة 1519املمثل الشرعي للسلطة العثمانية يف اجلزائر؛ وقد مت له ذلك خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 
صر الدين سعيدوين 1525ر وأمحد النبريي على أن التحاق املنطقة يعود إىل عهد أيب حسن احلفصي عام ابن ايب دينا م. يف حني رجح 

صر الدين سعيدوين، م اعتمادا على عقد شرعي محل التاريخ نفسه. ينظر:1528ريخ التحاقها الرمسي واكتساب الشرعية إىل سنة 
.11م. ص: 1999، 1ريخ اجلزائر العثماين)، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط:ورقات جزائرية (دراسات وأحباث يف 

رخيية"، ط_55 ومفاهيم  ت للواقع اجلزائري من خالل قضا ، دار الغرب 1صر الدين سعيدوين، اجلزائر منطلقات وآفاق "مقار
.46م، ص2000اإلسالمي، بريوت، 

البالد وعلى بعد ميل) من شرشال يف داخل42(ل مرتفع على بعد أربعة عشر فرسخافوق جبمدينة كبرية بناها الرومان مليانة:-56
.359ميل) غريب مدينة اجلزائر. ينظر: مارمول كرخبال، املصدر السابق. ص:45(مخسة عشر فرسخا

يلك بعد دار السلطان. اتصف ب1540أسس سنة :بلك تيطري_57 ضيق مساحته مقارنة ببايلك م. كانت عاصمته املدية. وهو أول 
حممد بن الشرق والغرب، كما عرف بضعف اقتصاده نتيجة افتقاره ملوارد وثروات طبيعية، ذلك أن جل مساحته هي مناطق داخلية. ينظر:

والتوزيع، ميمون اجلزائري، التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلزائر احملمية حممد بن عبد الكرمي، اجلزائر: الشركة الوطنية للنشر 
.36م. ص: 1985، 2ط:
بعة مدينة كبرية عتيقة جداً بناها السكان األصليون يف سهل خصيب على بعد ست ومخسني ميًال ماملدية: -58 ن مدينة اجلزائر، كانت 

.41ألمري تنس مث خضعت لإلخوة بربروس. ينظر: حسن الوزان، املصدر السابق. ص:
لة الغربية وتلمسان؛ توىل احلكم سنة حممد الكبري:-59 ي اال ومن م1778/ھـ1192هو أبو عثمان حممد بن عثمان الباي الكبري 

. ينظر: مسلم بن عبد م1798/ھـ1213اليت نقل إليها مركز حكم البايلك. تويف عام م1792/ھـ1206أعظم مآثره حترير وهران سنة 
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ت وهران املتأخر)، تح ريخ  ر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ط،- القادر، أنيس الغريب واملسافر (أو  م. ص 1974تق: رابح بو
. 25- 23ص:
يلك الغرب آخر سنة حممد بأبو كابوسهو البايحممد الصغري: -60 لرقيق واملسلوخ؛ توىل حكم  ن عثمان ويلقب أيضًا 

. ينظر: بن م1813/ھـ1228وبقي فيه حنو مخسة أعوام حارب الدرقاويني، قتل على يد عمر آغا  وذلك سنة م1808/ھـ1223
.328عودة املزاري، املصدر السابق. ص: 

م. 2009، 1ملدينيت املدية ومليانة يف العهد العثماين، اجلزائر: مكتبة الرشاد، ط:ودان بوغفالة، التاريخ االقتصادي واالجتماعي -61
.271ص:
شا كان أول من وضع و ، م1563هـ/968أسس سنة:يلك الغرب_62 ت التارخيية أن حسن بن خري الدين  ترجح بعض الروا

م. 1563هـ/968من حصار وهران متجها إىل مدينة اجلزائر سنة األسس األوىل لإلدارة العثمانية ببايلك الغرب، ومت له ذلك قبل عودته 
ينظر:

- Esterhazy Walisn. Domination Turque dans l’ancienne régence d’Alger. Paris.1840
.P:165

.271،272_ودان بوغفالة، املرجع السابق. ص ص:63
، اجلزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ط، 1830- 1800العثمانيةصر الدين سعيدوين، النظام املايل للجزائر يف الفرتة -64

.43م. ص:1979

.185م. ص:2009،تع: أبو العيد دودو، اجلزائر، دار هومة، د ط-تق-سيمون بفايفر، مذكرات جزائرية عشية االحتالل، تر-65
.26عائشة غطاس، احلرف واحلرفيون(املرجع السابق). ص:-66
.358صاحل عباد، املرجع السابق. ص: -67
ئق العثمانية على سبيل املثال ينظر امللف رقم املطالب املخزنية:- 68 ، اجلزائر: الكتبة 3205كذلك وردت تسميتها يف ملفات الو

حلامة قسم املخطوطات. وهي خمتلف الضرائب اليت فرضتها السلطة العثمانية على سكان األوطان. ينظر. املصدر نفسه.الوطنية 
ئق العثمانية على سبيل املثال ينظر امللف رقم :الدنوش:-69 وهو لفظ املصدر السابق.، 1642كذلك وردت تسميتها يف ملفات الو

.100ص:.املرجع السابقصر الدين سعيدوين، معناه احملاسبة. شاع استعماله يف نوع من االلتزامات املالية. ينظر:
ــ/1117-1107الشويهد متويل السوق عبد هللا بن حممد، قانون أسواق مدينة اجلزائر -70 م، البصائر للنشر 1705-1695هـ

.182: صوالتوزيع، دط، د س ط. 
هو صانع الشاشية من القماش والصوف وتكون يف شكل خمروط، وتلبسها أيضًا النساء يف قسنطينة وتلمسان، وهذه القاوقجي:-71

لصوف" وتعين "جي"و"قاوقالكلمة مركبة من شقني " ". التجويف" اليت تعين "كاواك" وهي مأخوذة عن كلمة "القبعة الكبرية احملشوة 
.417عائشة غطاس، املرجع السابق. ص:ينظر: 
: لفظ فارسي مناه أمر أو حكم أو دستور موقع من امللك استعمله األتراك يف العصر العثماين مبعىن األوامر فرمان شاهاين-72

م. ص: 1،1996سسة الرسالة، ط:السلطانية.ينظر: مصطفى عبد الكرمي اخلطيب، معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية، بريوت:مؤ 
338.
صوفيا. ينظر: يوسف 1594؛ تويف مبرض سنة م1574م وتوىل امللك عام1546: ولد سنةمراد الثالث-73 م ودفن جبوار جامع آ

م حىت اآلن)، تق: حممد زينهم حممد عزب، القاهرة: مكتبة مدبويل، ط: ريخ سالطني بين عثمان(من أول نشأ ، 1بك آصاف، 
.70،69. ص ص: م1995

.189الشويهد متويل، املصدر السابق. ص:_74
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هـ)1270هـ) والعالمة اآللوسي (ت 606بني اإلمام الرازي (ت 
ـ دراسة يف مناهج الفكر والتأليف ـ

ـ 1الدكتور بن نعمية عبد الغفار ـ جامعة وهران 

ملخص البحث:
لرتاث الثمني لإلمام الرازي، حيث عرفت  ال تزال املكتبات العربية واإلسالمية حتتفظ 
دة على  مسريته العلمية مكانة مرموقة بني أقرانه من العلماء خالل القرن السادس اهلجري، وز
ثراءها فقد جاءت متنوعة يف التخصص بني األصول وعلم التوحيد والكالم والتفسري وعلم 

ا وبصاحبها.املنطق و  الفلسفة والبالغة والفقه وغريها، مما جعل وّسع دائرة االهتمام 
إلمام الرازي عند حد حتديد املكانة اليت احتلها  مل تقف جهود العلماء يف االهتمام 
مبؤلفاته وسعة نظره، بل تعّدت إىل شرحها وتبسيطها واختصارها والتعليق عليها، بدًءا بكتابه 

مهما، حيث برز فيه اجلانب الفلسفي املباحث  املشرقية والذي ظهر فيه الرازي مشروعا فكر
للرازي، وصوال إىل كتاب مفاتيح الغيب وهو املوسوعة التفسريية اليت عّمقت مكانة الرازي يف 

الرتاث العريب واإلسالمي.
جاءت بقدر اإلضافات العلمية والفكرية اليت بسطها الرازي يف التفسري، بقدر ما 

الدراسات والتعليقات واالستدراكات على كثري من أقواله وآراءه فيه، ومن أهم من تناول تفسري 
أو علميا، ظهرت  فكر لدراسة والبحث العالمة اآللوسي الذي ال يقل عن الرازي شأ الرازي 

لعراق من خالل مؤلفاته الكثرية واملتنوعة أيضا مكانته خالل القرن الثالث عشر اهلجري 
خاصة منها تفسريه املسمى "روح املعاين"  

لقد جاءت هذه الدراسة بتحليل متوازن ومتواضع لشخصية رجلني بينهما سبعة قرون 
من الزمن، وذلك من خالل مدارسة أهم املصنفات اليت كّونت معامل الفكر عندمها، ومركزة على 

ما إىل قواعد منهجهما يف التأليف والتصنيف، خاصة ما تعّلق بتف سري القرآن الكرمي، ونظر
معرفية وفكرية مهمة يف الفكر العريب واإلسالمي. قضا
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اعتمدت الدراسة على جمموعة من الفرضيات واملصادر واملراجع حاولت من خالهلا 
صيل  ا يتم  الوصول إىل بيان معامل التجديد اليت اعتمداها، وحتديد األمهية الفكرية اليت 

واملس ائل عندمها. القضا
واضحا بني خمتلف فنون العلم، كالتفسري البالغي  شهد تفسري القرآن الكرمي جتاذ
ا  والفقهي واإلشاري واالعتزايل والتحليلي واملوضوعي واملقارن والفلسفي، وكلها استقلت مبصنفا

وأساليبها، ومناهجها، وال تزال الدراسات واألحباث والرسائل اجلامعية جتتهد يف دراسة مناهجها
لدرس والتحليلتوتكاد  ، وأّن اآلية تفق مجيعها يف أّن القرآن الكرمي يتحّمُل مجيع هذه األقسام 

الجتاه العقدي  الواحدة قد خيتلف تفسريها حسب هذا التصنيف، بل قد يتأثر تفسريها 
الطرح لصاحب التفسري، متاما كما أثّر التعصب املذهيب على الفقه حىت خرجت مسائله عن 

الشرعي يف الفهم أو  يف طلب الفتوى.
سيكون االعتماد يف هذه الورقات على منطني من التفسري، مها التفسري الفلسفي 

ا التفسري، كشف من تقّلدمها عن واإلشاري،  ثّر  ما من أكثر األصناف اليت  أ العتقاد
ت وأهداف جديدة ختتلف  ، فبينهما نقاط القرآنيةن الظاهر من األلفاظ واملصطلحات عغا

اتفاق واختالف، ومساحتهما تضيق وتتسع حسب نباهة املُفسر، وشساعة إدراكه، وعليه 
العتماد الكلي على أساطينهما، ومها اإلمام الرازي  فتحديد مناهج هذين النمطني سيكون 

ن املسافة والعالمة اآللوسي، وبعيدا عن ترمجة الرجلني املبسوطة يف الكتب واملصنفات، سيكو 
، والردود على االعتزال توحيدالزمنية بينهما غري مانعة من االتفاق يف طبيعة املباحث، كمسائل ال

التناسب، والنحو، وغريها، ونواميس الكون، ، أخبار أهل الكتابوالتشيع، و  ا وقضا وذا
املسافة فرضت اختالفا يف املنهج واألسلوب.
املعاين هو حديث عن ثالثني جزءا لكل منهما، وهو احلديث عن مفاتيح الغيب، وروح 

ية يف املكتبة القرآنية، وبعيدا عن ذلك السرد األديب حلياة كل منهما، فإنّ فلضرورة ثروة علمية وا
العالقةالوقوف على تلك إىل وشرحهالتفسري اآلية أو السورة تفسريمها يتعدى القراءة األفقية

، من جهة متانة املباحث املطروقة، واملسائل وبني تفسريهينب شخص كل منهما املُتخفية
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العميقة، ساعدت بقوة على حتديد منحى التجديد والتفكري واملنهجة الظاهرة يف التعامل مع 
، على النحو التايل:النص القرآين

: اإلمام الرازي الرجل املفكر
والفكرية والفلسفية من خالل فرض اإلمام الرازي شخصه يف املكتبة العربية واإلسالمية 
ال واسعا أمام الباحثني واملهتمني ا فتحت ا ، يف إنتاج األحباث والدراساتمصنفاته، وهي ذا

املفروضة على املكتبة العربية واإلسالمية ال من جهة ظهر تلك القيمة العلمية توبني هذه وتلك 
ا ند ابن كثري حوايل املائيت كتاب الذي بلغ عوعددها دقة مباحثها فحسب، بل من جهة كثر

1إىل دراسة مستقلة"ةاجحبتقريبا ومدى نسبة أغلبها أو مجيعها إىل الرازي أمر وارد وهو

سيكون من املفيد إذا البحث عن تلك القيم الفكرية اليت أضافها الرازي يف مؤلفاته 
ليف كتاب  عتباره للفكر العريب اإلسالمي، مث الرتكيز على حتديد منهجه يف  مفاتيح الغيب 

املوسوعة خاصته يف التفسري، ووقوفنا على نشاط احلركة العلمية والفلسفية خالل القرن السادس 
لنسبة للرازي الذي  اهلجري يف املشرق اإلسالمي سيجعل مؤلفات أرسطو وابن سينا مالذا 

ل طريقا خاصا يف فهم حاول جاهدا التوفيق بني القواعد الفلسفية األريسطية اليت ُحتّدد للعق
الوجود، وبني القواعد اإلسالمية اليت تفرض له سلوكا مميزا يف فهم العقائد بناء على املنقوالت 

، 2واملأثورات النبوية"
من جانب أخر فإذا حاولنا اعتبار هذا املسلك دليال على اجلانب التجديدي واملختلف 

طرح من جهة اعتباره أيضا اختيارا منهجيا يف يف فكر اإلمام فخر الدين الرازي فسُنربّر هذا ال
الوقت الذي انقسمت فيه مناهج البحث عند مفكري اإلسالم إىل ثالثة أقسام: " القسم األول 
الذي اتبع طريقة أرسطو مبنطق القبول املطلق، والقسم الثاين الذي خالف طريقته مبنطق الرفض 

اجلانب املعريف دون جانب املضمون، ويزداد املطلق، والقسم الثالث الذي أفاد من طريقته يف 
هذا الـطرح عمقا إذا علمنا أن اإلمام فخر الدين الرازي قد عمد غي طـروحاته إىل خمالفة طريقة 

املتقدمني يف مـنهج الـنظر إىل قـواعد املـنطق والقـواعد اإلميـانية.
لقاضي أبـو بكر البـاقـالين ( و إمـام 3م)1012هـ، 403وميكننا التمثيل للمتـقدمني 

يربطون بني الفلسفة الطبيعية والعقيدة الدينية، 4م)1085هـ، 478احلرمني اجلـويين ( 
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، ويشري ابن خلدون إىل املعاين 5واملتأخرون يفصلون بينهما بسبب توظيف املنطق األرسطي"
ختتلف عن طريقة السابقة مبينا:"أن الغزايل والرازي من أوائل من انتهج طريقة املتأخرين اليت 

م للفالسفة يف ما خافوا فيه العقائد" وقد أفاد اإلمام الرازي من 6املتقدمني من جهة خصوما
املنطق األرسطي وحافظ على دراسة العقائد يف ضوء الفهم السلفي وهو ما أبرز أمهية فكره 

باحث ومنهجه"، ويبدو أن معامل هذا الفكر ظهرت بقوة يف ثالث مؤلفات وهي: كتاب امل
املشرقية، وحمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، ومفاتيح الغيب.

أوال: كتاب املباحث املشرقية:
ت إىل سنة  ليف هذا 7هـ"1183هـ، 579تشري بعض الكتا كتاريخ حمتمل يف 

ليفه ، وقد وصلت الكتاب الذي صرّح الرازي أن الرد على الفالسفة كان هدفا واضحا له يف 
الكتاب إىل مسرقند، وكذلك بالد ما وراء النهر اليت احتضنت العديد من مناظراته، ومع شهرة 

ذلك ال يزال هذا الكتاب ممّيزا مبا يلي:
ـ حاول الرازي إجياد حل بني املناطقة والفالسفة حيث ختتلف مناهجهم يف 01

ينظر يف اجلسم من االستدالالت العقدية على وجود هللا تعاىل وصفاته وأفعاله، "فالفيلسوف 
حيث حركته وسكونه، واملتكلم ينظر فيه من حيث داللته على الفاعل. كما يعترب الفيلسوف 
نظره يف اإلهليات نظرا الوجود املطلق وما يقتضيه لذاته، يف حني ينظر املتكلم فيه من حيث 

8داللته على املوجود"

9عقيدة أو علم الكالمـ جمسَّدا معامل التجديد يف الربط بني الفلسفة وال02

ـ جامعا بني مسائل الفلسفة وعلم الكالم بعامل تشابه املواضيع فاعتربمها فنا واحدا 03
10مرتمجا بذلك مقولة ابن خلدون"

ـ موغال يف الرد على الفالسفة. 04
وهلذا السبب اجتهد الرازي يف اعتبار الفلسفة وعلم الكالم فنا واحدا، فاحتا بذلك جماال 

سعا للبحث والنظر، "وحمافظا بذلك على الغاية اليت سعى إليها املشتغلون بعلم الكالم وهي وا
، وجاعال من منهجه يف هذا الكتاب ركيزة يف الرد 11الدفاع عن العقيدة اإلسالمية املتلقاة وحيا"

على الفالسفة.
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تكلمني:نيا: كتاب حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء وامل
سينتبه القارئ سريعا من خالل العنوان أن الرازي يفرق وجيمع يف آن واحد: 

أ ـ أما األول فيفرق بني مسالك املتقدمني واملتأخرين يف املسائل املدروسة.  
ب ـ أنَّه جيمع نتائج دراساته للكتب املنطقية واملسائل الكالمية كما تدل عليه لفظة " حمصل"

حبثن ا عن مسالك الرازي اجلديدة يف كتاب احملصل سُنرّكز على مضمونه، يف ثنا
ليف الكتاب سيكون ُمعينا، حيث يقول يف حتديد  ألساس فإن تصرحيه التايل حول غرض  و

، وحصر أركان علم 12الغرض:"وضع خمتصر يف علم الكالم مشتمال على األصول والقواعد"
ربعة على النحو التايل: الكالم 

األول: وحصره يف ثالث مقدمات: الركن 
أ ـ تتناول املقدمة األوىل (وتشمل التصورات والتصديقات) أي العلوم األولية 

ب ـ تتناول املقدمة الثانية مسائل أحكام النظر 
الدليل وأقسامه ج ـ تتناول املقدمة الثالثة قضا

الركن الثاين: وقصره يف تقسيم املعلومات
الركن الثالث:وحّدده يف (الذات، الصفات، األفعال، األمساء) وهي اليت تتكون مها اإلهليات 

لسمعيات  الركن الرابع: وجعله يف ( النبوة، املعاد،األمساء، األحكام، اإلمامة) وتتعلق 
ومن أجل:" تربير استعمال املنطق األرسطي بشكله دون مضمونه يف مباحث علم الكالم، 

لنظر حاول الر  توليد العلم وإنتاجه  ازي دراسة ركن املقدمات بناًء على عرض وربط قضا
والفكر والتالزم بينهما. 

مع هذا التوجه الذي ال تفوت أهدافه على أهل النظر، يُقّدُم الرازي نفسه يف دراسته 
ذاهب الفكرية للركن الثاين شخصا ُحمايدا ال يُعري للتوجه األشعري أمهية، حيث أفادته دراسة امل

ذا جيتهد 13يف خمالفة املذهب األشعري وتفضيل مذهب الفالسفة، يف بعض املسائل، ونظنُُّه 
يف إقامة منهجه الذي "يوّفُق بني طروحات أهل الكالم وأهل الفلسفة، لغرض تقعيد أصوليات 

يت فهي املسألة ال15، أما فكرة واجب الوجود14الفكر اإلسالمي على مرتكزات فلسفية"
ا اليت عرض هلا يف كتاب املباحث املشرقية ، والقراءة السريعة ال 16طرحها يف الركن الثالث، وذا
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دة وجود هللا تعاىل على ماهيته" ، 17تُلمُح إىل الفرق بني مذهبه ومذهب ابن سينا يف اعتقاد "ز
مسالكها ينفي لكنه ال يدوم طويال على هذا التأييد الفلسفي، فبعد دراسة املباحث الكالمية و 

.18"الرازي يف كتاب احملصل أن يكون: "واجب الوجود زائدا على ماهيته
سيستقل الركن الرابع ببيان جانب آخر من الفكر التجديدي عند الرازي، فحني يوجب 

ا تدفع الضرر عن النفس جلوانب اآلتية:19مسألة اإلمامة عقال أل " فهو يؤسس لتربير ربطها 
عن تطبيق قواعده عليها.ـ بعلم الكالم01
عتبارها من أصول الدين يكفر منكرها عند الشيعة. 02 ـ بعلم العقيدة 
لنظر إىل إقرار نتيجة توافق مقصد احلفاظ على النفس كمقصد ضروري.03 ـ جبانب املقاصد 

تهد يف  سيبدو إذا اإلمام الرازي من خالل املصنفني السابقني ذلك الفكر والعقل ا
العقيدة بتطبيق قواعد هذه العلوم. اجل مع بني علوم الفلسفيات والكالميات، وإثبات قضا

لثا: الرازي ومنهجه يف كتاب التفسري الكبري ومفاتيح الغيب:
نه تفسري،  ال يكاد املهتمون بتفسري الرازي يتفقون حول تسمية وصفية واحدة، فقائل 

نه كتاب كالمي، أو ًمنصف  فلسفة، حيث كانت تلك املسائل الفرعية الكثرية سببا وقائل 
ّسست على وفقها قاعدتني كانتا مدخال لتأكيد املنحى التفسريي  واضحا هلذا االختالف، بل 
أو نفيه عن هذا املًصنف، فحني نقف على مقولة ابن تيمية " فيه كل شيء إال التفسري" فألنه 

كم اهلائل من املسائل املوجودة يف الكتاب، ويرى أن ال يُفضل البحث عن معامل التفسري ضمن ال
الذي يضّيه تفسري كتاب هللا تعاىل والوقوف على مقصد الشارع ال حيتاج إىل كل هذا اإلطناب

املعىن، وللتدليل على حجم املسائل التفسريية يف الكتاب ينتصر السبكي للكتاب قائال: "فيه  
لث تبناه ابن خلكان ، وبني هذه وتلك 20كل شيء مع التفسري" يدفع مصنف الرازي برأي 

ه"بكل غريب وغريبة" 21واصفا إ

إن املوسوعية الظاهرة يف التفسري الكبري كانت سببا مباشرا يف ضياع مسائل التفسري 
ا داخله، حىت قال أبو حيان يف البحر: "أن الرازي  مجع يف تفسريه أشياء كثرية طويلة ال حاجة 

، ومع هذه األحكام فإن قيمته العلمية حني يكون مالذا للفقيه واألصويل 22"يف علم التفسري
ضية والطبيعية  ت القرآن وسوره، والعلوم الر معا، ذاك هو اهتمامه :" ببيان املناسبات بني آ
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تزداد قيمة الرازي مع كتابه 23والفلكية والفلسفية ومباحث اإلهليات، وبيان مذاهب الفقهاء"
ذيبها مبا حني نعرف ذكا الفلسفية، ومسالك احلكماء اليت عمل على  ءه يف إنقاذ القضا

يوافق أصول أهل السنة،.كما أنه سلك طريقة الطبيعيني يف الكونيات، فتكلم يف األفالك 
واألبراج ويف السماء واألرض ويف احليوان والنبات ويف أجزاء اإلنسان وغري ذلك، مما جرَّ إليه 

، بل إن دقة علم املناسبات مل متنعه من إظهار 24د هللا جل جالله"االستدالل على وجو 
، 25اهتماماته البيانية، وحني بصرُّح قائال:"أكثر لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات والروابط"

ذا النوع لدقته" ، 26فهو يربُّر تفوقه على غريه من املفسرين الذين:"قلَّ اعتناءهم 
الغيب:مصنفات الرازي ومفاتيح 

من الضروري االنتباه إىل تلك العالقات التأثريية الثابتة يف كتاب مفاتيح الغيب والناجتة 
عن املنهج القائم يف املصنفات اليت سبقته، لذا فما نالحظه من مسائل كالمية فيه كانت 

ثره بعلم الكالم واملنطق والفلسفة،  ليفا، ألّفه وهو يف قمة  ونعتقد أن عتباره من آخر كتبه 
ذه املسائل ال ينفي سبقه يف معاجلة هذه املسائل جنبا إىل  لنظر إىل تكديس تفسريه  عتابه 
ا بقواعد شرعية ودينية وإسالمية كان إشارة إىل  جنب مع مسائل العقيدة، بل إن سعيه إىل إثبا

اليت جند مدلوهلا . وهي القضا27"أن احلكمة القرآنية أمسى وأبلغ مما تسلكه الطرق الكالمية"
ت الغزايل أبو حامد، واجلويين، والباقالين، واإلسفراييين.  يف كتا

يف ترتيب  يرى الرازي أن هذا املنهج سُيعُني يف إدراك أسرار القرآن الكرمي، بل قاعد
ذيبها على أساسيات قرآنية، وهي من أكثر ما غاب يف التفاسري، مبا يف  مسالك احلكمة و

املعتزلة الذين نكتشف سريعا أن اتفاقهم مع الرازي يف تقدمي العقل ال يعين اتفاقهم ذلك تفاسري
معه يف رعاية مدلول احلكمة بقواعد دينية، لسبب واحد هو النزعة االعتزالية املبسوطة يف  

وغريمها، وبقدر ما تعرتف هـ)436، وأمايل الشريف (ت هـ)538كشاف الزخمشري (ت
يف تطوير الفكر والعقل معا، بقدر ما نفهم استباق الرازي إىل هذا املنهج املصنفات للمعتزلة

الذي افتك به التفسري من اهليمنة احلديثية، وتلك هي عبارة ابن عاشور:"حني يعترب القرن 
لنسبة للتفسري من االمتالك احلديثي واللغوي إىل امتالك أهل  السابع اهلجري مرحلة انتقالية 
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وبذلك اجتهت كتب التفسري وجهة جديدة، وضعت العلم يف نصاب غري الذي  احلكمة الدينية،
ً مل تكن هي املتعاطية له من قبل" .28كان موضوعاً فيه ومكنت منه أيد

طمئنان أن الرازي كما حرص على تطوير التفسري،  ميكن بعد هذا التحليل اإلعالن 
نقدية ألغت مضمونه وقواعده حرص أيضا على إنقاذ علم الكالم الذي عاىن من آراء 

وروحانياته، وهو املنحى الذي دفع الرازي إىل مقولته املشهورة:" ورمبا جاء بعض اجلهال واحلمقى 
ّ من علم اهليئة والنجوم، وذلك على خالف املعتاد! فيقال  وقال أنك أكثرت يف تفسري كتاب ا

ّ حق التأمل ل ملت يف كتاب ا 29عرفت فساد ما ذكرته"هلذا املسكني: إّنك لو 

خمالَفة أهل السنة ال توافق منهج عند الرازي: 
كان املعتزلة والشيعة وغريمها من الطوائف الفكرية والفرق املذهبية املخالفة ألهل السنة 
يف العديد من املسائل حمل انتقاد الرازي يف مفاتيح الغيب، ومع ذلك مل يكن الرازي متسرعا يف 

م،  جاعال من املوازنة والتسديد والتقريب مسلكا مهما يف احلكم على نتائجه م واجتهادا
يراد الشبه  الهتمام  م  ُّ احلكم، متاما كما فعل مع الزخمشري الذي القى انتقادا واسعا حني ا

حني التمس للزخمشري 30على حساب أقوال أهل احلق والعلم" ، وكان موقف الرازي متواز
لنسبة للشيعة حيث اتبع يف نقاش حججهم وأقواهلم عذر استنفاد القوى يف الردود، وذاته األمر 

حلجة القائمة عند مجهور الفقهاء واألصوليني.  منهج إيراد احلجة 
الرد على اإلسرائيليات عند الرازي:

مل يظهر الرازي يف واحدة من هذه احملطات الفكرية لينا وال متساهال، فإذا ذكر أمرا 
لدليل الصحيح،منها حرص عل على حنو منهجه يف دراسة ’ى تفنيده وإبطاله واجتهد يف إثباته 

عليهما السالم، وهذا منهج الرازي العام 33وسليمان32، وقصص داود31قصة هاروت وماروت
اليت مل يثبت فيها دليل.  يف القضا
نيا: املنهج عند العالمة اآللوسي:

العظيم والسبع املثاين"ـ كتاب روح املعاين يف تفسري القرآن 
كأن هللا تعاىل  ا إىل رؤ ليف الكتاب فريويها اآللوسي يف تفسريه عائدا  أما قصة 
مره بطي السموات واألرض ورتق فتقهما على الطول والعرض فرفع يده إىل السماء وخفض 
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تعبري حىت رأى األخرى إىل مستقر املاء مث انتبه من نومته مستعظما رؤيته فجعل يبحث هلا عن 
ليف تفسري فردد حينئذ على النفس تعللها القدمي وشرع  ا إشارة إىل  يف بعض الكتب أ

تعاىل العظيم" فأّلف تفسريه على الصورة املعروفة واملشهورة34مستعينا 
األمهية العلمية والفكرية لتفسري روح املعاين:

لعراق، سامهت بشكل واضح ومميز تعد عائلة اآللوسي إحدى األسر العلمية الشهرية
يف دفع احلركة العلمية والدينية على حد سواء، حيث استقلت مبجالسها األدبية ومراكزها العلمية 
ع صيته، حىت ُوصف جبهوده التفسريية  والتدريسية، وانتماء اآللوسي إىل هذه العائلة أعانه يف ذ

ء وأقوال السابقني من أهل التفسري، فحني خبامتة املفسرين، من خالل اجتهاده يف حتصيل آرا
، وتـفسري 36، آراءه وأقواله، وينقل عن تـفسري أبـى حيان35ينقل عن تفسري ابن عطية

ويلقبه 39ويلقبه بشيخ اإلسـالم، وتفـسري الـبيضاوي38، وتـفسري أبـى السعود37الكـشاف
إلمام وغريها من كتب ال40لقاضي، وتفـسري الفخر الرازي تفسري املعتربة، يكون بذلك ويلقبه 

41جامعا لكل ما سبقه من التـفاسري"

دوافع الوصف التجديدي يف تفسري اآللوسي: 
لعراق ميكننا فهم املكانة العلمية اليت كانت  الس األدبية واملراكز العلمية  لنظر إىل ا

ا ومسامهتها يف نشاط احلركة العلمية لكنها ظلّ  ت تعتمد املنهج عليها آنذاك، ورغم كثر
، ومع ذلك فإننا بصدد التأكيد أن اآللوسي كان طفرة علمية 42التقليدي يف التدريس والتلقني"

لنظر إىل احلالة  سلوب جديد،  يف العراق ساهم جبهوده يف تلك النهضة الثقافية العربية 
انية على مسائل رغم حرص الدولة العثم43السياسية السائدة اخلاضعة للحكم العثماين آنذاك"

الدين واإلسالم،وسننتبه سريعا إىل تلك املكانة العلمية لروح املعاين حني نعرف أن الفرتة السابقة 
، واخلـطيب الشربيين 44م)1505هـ/911لآللوسي كانت عالة على تفـسري السيـوطي (

م) 1574هـ/ 982، وأبـي السعود (45م)1570هـ،977(
منهج اآللوسي يف تفسريه:

مجع اآللوسي بني منهجني اثنني، احلفاظ على آراء وأقوال السابقني، واحلرص على 
لنحو  ت والسور، جامعا بني املأثور والرأي، ُمّلما  الفهم اجلديد، كان مهتما برتتيب اآل
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اليت يلتزم به املفسر، جعل تفسريه ينضم إىل  واألدب والبالغة والقراءات وغريها من القضا
اسري املوسوعية ومل خيتلف بداللة هذا الصف عن تفسري اإلمام الرازي  قائمة التف

املخالفون ألهل السنة مرفوضون يف تفسري األلوسى:
تكاد الكتب والرتاجم اليت تناولت تفسري اآللوسي وحياته جتمع على سنيته وسلفيته، 

واملذاهب الفكرية فكان ينتفض يف الرد على الشيعة، وهو منهجه العام يف خمتلف القضا
ته، ورفضه الطعن  املخالفة للثابت عند أهل السنة ومثاهلا حديثه عن ترتيب سور القرآن وآ
والتشكيك فيه، يقول وهو شائع أيضا عند الشيعة وليس هلم إىل إنكاره ذريعة ولكن مركب 

ه فا ه ووعيت ما عليك تلو علم التعصب عثور ومذهب التعسف حمذور، وإذا حققت ما ذكر
46أن ترتيب آيه وسورة بتوقيف من النيب صّلى هللا عليه وسلم"

ردود اآللوسي على اإلسرائيليات:
بتة بدليل صحيح، ومثلها حني  يرفض اآللوسي السكوت عن األخبار اإلسرائيلية الغري 
يتحدث عن فرعون وقصة تعذيبه لبين إسرائيل يقول" وأما ما ذكر عن ابن إسحاق من أن 

نه سيولد هلم مولود يكون هالكه على فرعون ك ه  ان يقتل أبناء بين إسرائيل إلخبار املنجمني إ
م  ت أكثر املفسرين فإ يده فهو كما قال بعض األجلة من أخبار أهل الكتاب وخمالف لروا

47أحالوا ذلك على أخبار الكهان"

املكانة الفكرية لآللوسي:
الس األدب إىل تلك ا لعراق، وهي مواطن مناسبة سبق أن أشر ية والعلمية والفكرية 

الجتماع وتبادل الثقافات الدافعة إىل جتيد األمناط واملناهج التدريسية، يف ذات الصدد جيب 
لعودة إىل األوضاع السياسية واالجتماعية والعلمية العراق كان أرضية خصبة الجتماع  التنبيه 

ت الذي اجتهد فيه الشيعية اإلمامية على ربط "اجلانب التوجهات الفكرية املختلفة، ففي الوق
لثقايف عن طريق اعتبار املزارات أساسا يف تقدم الفكر والعلم " ، حرصت اخلالفة 48الروحي 

العثمانية السنية أيضا على إرساء مناهج العقيدة والفقه، أما تدعيمها للجانب الروحي فكان 
، بتشجيع التصوف ردا على مزارات الشيعة، وهي أسباب مباشرة يف  تطور العراق علميا وفكر

يقول حممد الفاضل بن عاشور: "وبذلك انبعثت يف البالد العراقية، بعد استقرار احلكم العثماين 
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الستناد إىل  صلت ورسخت على توايل األجيال، وقويت  ذه الصبغة،  بيئة علمية تكتسي 
الد الشام، ومناطق خارجية: مثل البيئات السنية يف مناطق داخلية يف البالد العثمانية: مثل ب

يران وأفغانستان واهلند، فعادت بذلك مدينة بغداد إىل أمهيتها الثقافية،  البالد األعجمية، 
الس وشاعت الطريقة التدريسية اليت انبثت يف القرن احلادي عشر  وقامت الدروس، وعمرت ا

قرن الثاين عشر.ارتكزت تلك البيئة الناشئة على العقيدة طراف العامل اإلسالمي، وازدهرت يف ال
األشعرية واملذهب احلنفي على حنو ما ألف بينهما العالمة سعد الدين التفتازاين وعلى مزج 

اء الدين النقشبند" لتصوف على حنو ما سلك اجلنيد والغزايل واجليلي والشاذيل و 49السنة 

ب أن خيرج عن نطاق الدولة العثمانية احلاكمة احلديث عن التصوف يف العراق ال جي
آنذاك، فتشجيعها له مل يكن معزوال عن دعم األسر العلمية السنية، اليت تبّنته ودعت إليه 
وعملت به على وفق قواعد سنية دينية حنفية، وعقيدة أشعرية، ومجيعها مسائل نستشفها من 

الل مناقشة املسائل الفقهية على وفق جمالس اآللوسيني عامة ومن تفسري اآللوسي خاصة من خ
كيد انتمائه للعقيدة األشعرية كقوله: وهو مذهب أكثر األشاعرة ما خال  املذهب احلنفي، و

، وتعامله يف كثري من األحيان يف تفسري اآلية على وفق التفسري اإلشاري.50املصنف وموافقيه"
إن إثبات الصبغة التجديدية يف روح املعاين تظهر من جهات متعددة، ومنها تلك القوة 
يف رد أقوال املخالفني ألهل السنة، وحاجة العراق إىل مضاهاة كتب ومصنفات الشيعة الذين 
خيتلفون عن علماء السنة بظاهرة أرجعها بعضهم " إىل ربطها  مبقام من التقدير الذي حيظى به 

لذي يضاهي مقام أئمة الدين املاضيني. فلم يكونوا يتقاصرون عن إظهار حبوثهم يف أئمتهم وا
ر العلمية، خبالف ما  م يف الدين، وال حيجمون عن وضع التآليف، وإبراز اآل العلم، واجتهادا
م  لعكوف على خملفا وقر يف نفوس علماء السنة من تقاصر أمام مقامات السابقني، واكتفاء 

ا ويعلقون عليها، وكان جمال التنافس العلمي والتنازع املذهيب من التصان ا ويشرحو يف يدرسو
لقصور عن رتبتهم، مستدلني  بني السنيني والشيعة اإلمامية، مفتوحًا ألن يرمي هؤالء أولئك 
ليفهم ومسعتها وتوافرها، ومن شأن ذلك أن حيفز أهل اهلمم، وال سيما الذين كانوا  بكثرة 

نها نريان تلك املعارك الفكرية احلامية الوطيس، وخاصة ببالد العراق، مثل الشهاب يصلون م
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عهم فيه مبا يرى  طقاً بعلو كعبهم يف العلم، وطول  ر ما يكون  اآللوسي، إىل أن يربزوا من اآل
51على ما يرميهم به منافسوهم من قصور أو تقصري

لتأليف يف التفسري، كان خالصة مهمة ومنها أن فرصة ظهوره على فرتة من انقطاع ا
خلازن 710هـ) والنسفي (ت 685هـ) والببضاوي (ت606للسابقني كالرازي (ت  هـ)، مرورا 

هـ)، 850هـ)، والنيسبابوري (ت 791هـ) واجلالل احمللي (ت 745هـ) وأيب حيان (741(ت
، هـ)982(توأيب السعود هـ)977هـ) وصوال إىل اخلطيب الشربيين (ت 911والسيوطي(ت 

وانقسام هذه النماذج بني الرأي واملأثور وغريها من ألوان التفسري املشهورة حرص اآللوسي على 
قدا وممحصا ومصححا على قدر ثبوت الدليل.  تصنيف تفسريه مراعيا مجيع هذه األلوان و

عالقات جامعة بني الرازي واآللوسي:
دة أو تفرض احلالة العلمية الالحقة على السابقة نو  الختصار أو الز عا من النظر 

الشرح أو التلخيص أو التعقيب، ذاته الشأن يف تفسري اآللوسي الذي جعل من تفسري الرازي 
مادة دمسة لتفسريه، حيث أكثر من التعقيب عليه بعد االستدالل به، وال داعي لذلك غري تلك 

هذا الطرح أّن عالقة األلوسي بتفسري القيمة اليت حيملها الرازي يف فكره وتصانيفه، وال ننسى يف
يف روح املعاين سامهت يف  الرازي بدأت بدراسة مصنفاته أوال ووصلت إىل حد تعنيفه أحيا
ختليص مفاتيح الغيب من تلك املسائل الفرعية الكالمية اليت غّيبت فيه روحانية التفسري رغم 

هما يف االهتمام بكتب القدامى حسن نية صاحبه يف رعاية احلكمة القرآنية، ومع اشرتاك
الفلسفية كابن سينا، فسيكون اتفاقهما يف النقد والتعقيب ورعاية املسائل اليت ال ختالف العقل 

والنقل واضحة يف تفسريمها.
هتمامه الواسع بعلم الكالم، أو  سيكون الرازي حمط نظر العديد من العلماء سواء 
مبنهجه الرامي إىل توجيه قواعد املنطق وعلم الكالم، وذلك حني نعلم أن التاريخ خيبئ صراعا 
لفلسفة ال مييلون إىل مجود الفقه بنظرهم، وبني آخرين يهتمون  بني أعالم مسلمني يهتمون 

احلديث ال يفضلون االهتمام مبا ال نفع فيه بنظرهم أيضا، ومن أبرز من وافق أهل لفقه أو 
الفقه واحلديث شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي جعل من الرازي مثاال قائما يف التدليل 
واالحتجاج، رغم اخللفية التارخيية اليت اشرتك فيها التتار مع الشيعة واختذوهم خداما وعماال 
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ربوا أهل السنة مبا حيملونه من ثقافات وشبهات وأفكار عدائية، وعليه ، وحا52وجواسيسا
فالردود العلمية اليت شّنها ابن تيمية على الرازي كانت ألجل اهتمامه مبباحث نصرها الشيعة 

فكأّن شيخ اإلسالم جعل الرازي والشيعة يف خط واحد من جهة تعاملهم بعلم الكالم.
رازي اليت جتمع بني العقل والنقل رغم قّلة هذا األخري أما اآللوسي فال ينكر مكانة ال

، وعليه فال فرق بني اآللوسي وابن تيمية يف عدم استهداف 53لنسبة له يف مدونة الرازي"
الفلسفية وعلم الكالم، ورفق  شخص الرازي، بل لطريقة الرازي يف عرض املسائل والقضا

لرازي كان رعاية ملعرفة حسن نية  سيس منهج قائم على اآللوسي  هذا األخري، الذي تدرّج يف 
حتصيل اليقني واحلق من خالل االستدالل الفلسفي، على خالف اآللوسي الذي جيتهد يف 

حتصيلهما دون الرجوع إىل املنطق، ومبا حتتويه األخبار الثابتة واألصول الشرعية املعروفة. 
فرتاق ـبني الرازي واآللوسي ـ  جوانب االشرتاك ونقاط اال

أوال: مسائل اإلشارة والتصوف: 
أما الرازي فريفض إقصاء التصوف من الفرق اإلسالمية فيقول:" أنَّ  أكثر من قّص 
فرق األمة مل يذكر الصوفية وذلك خطأ ألن حاصل قول الصوفية أنَّ الطريق إىل معرفة هللا تعاىل 

، وعلى هذا الرأي سرى اجلزَّار 54هو التصفية والتجرد من العالئق البدنية وهذا طريق حسن"
فيقول:"واحلق أنَّ ختطئة الرازي ملؤرخي العقائد يف عدم اعتبار الصوفية فرقة يصبح يف اعتقادي 
ا الفرقة الناجية كما جاء يف  َّ حكما صحيحا من وجه أنَّ كل فرقة من الفرق اإلسالمية تزعم أ

م يف ، لكن املالحظ أيضا أنَّ الصوفية و 55منطوق احلديث إن كانوا ال خيتصون برأي خاص 
م أضفوا على بعضها خصوصية  مسائل العقيدة يغاير ما درج عليه أهل السنة واجلماعة إال أ

، وألن اعتمادهم على مبدأ معرفة هللا تعاىل على 56استمدوها وال شك من منهجهم الذوقي"
ظّل إىل آخر حياته يؤكد أن وفق قواعد عقائدية سليمة فهم يلتقون يف ذلك مع الرازي الذي 

بت يف عنده يف طلب احلقيقة" 57مجيع دراساته كانت طلبا لليقني فحسب، متاما كما هو 

حاول اآللوسي التمسك بثقافته الصوفية يف التفسري، وترجم ذلك يف تلخيص تفسري 
احثني ، وهو الطرح الذي جعل بعض الب58السورة القرآنية بفقرة من النظر الصويف اإلشاري،

يصنفونه ضمن التفسري الصويف، على خالف من ال يعترب هذا املنحى مقصودا بذاته، كالذهيب 
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لرأي احملمود،  ، واآللوسي ذاته حيرص على الفصل بني معاين املتصوفة 59الذي جيعله تفسريا 
يُفهم من ومعاين غريهم، وال يرى يف آراء املتصوفة دليال قاطعا على معىن اآلية التفسري، كل هذا 

ب اإلشارات إىل دقائق تنكشف  خالل قوله:" وأما كالم السادة الصوفية يف القرآن فهو من 
ب السلوك وميكن التطبيق بينها وبني الظواهر املرادة، وذلك من كمال اإلميان وحمض  على أر

م اعتقدوا أن الظاهر غري مراد أصال وإمنا املراد الباطن فقط إذ ذاك  اعتقاد الباطنية العرفان ال أ
60املالحدة"

ال تزال املقارنة بني اآللوسي والرازي قائمة حىت يف هذا املسلك، وسنصادف يف كناب 
اعتقادات فرق املسلمني ما يدل على أن املعرفة الصوفية ال تؤدي إىل معرفة هللا تعاىل، ودليل 

م طائفة يرون يف أنفسهم  أحواال عجيبة وليس هلم من هذا يظهر حني ينتقد احللولية فيقول:"أ
العلوم العقلية نصيب وافر فيتومهون أنه قد حصل هلم احللول أو االحتاد فيدعون دعاوى عظيمة 

م ادعوا احللول يف حق أئمتهم" .61وأول من أظهر هذه املقالة يف اإلسالم الروافض فإ
أن ابن سيظهر جانب االتفاق بني الرازي واآللوسي يف مسائل اإلشارة حني نعرف 

عريب كان قامسا مشرتكا يف االستدالل بينهما، فقد كان ابن عريب بفتوحاته مصدرا هاما يف روح 
املعاين يف بعض مسائل التصوف، وكان كتابه املسمى" اهلو" حمل انتقاد من اآللوسي أيضا 

جنده ، لكننا ال نصادف ابن عريب مصدرا يف التفسري الكبري، بل62واعتربه من جهالة املتصوفة"
طرفا مقصودا بشخصه يف مراسلة ابن عريب اليت حتمل ُنصحا مبنهج التفكري السليم، واعرتافا بقوة 
التفكري والقدرة على التزامه، وهذا ما ورد يف الرسالة حني يقول ابن عريب:" وقد وقفت على 

ليفك وما رزقك هللا من القوة املتخيلة وما تتخيله من الفكر اجليد" وبعض األحباث ، 63بعض 
لرازي" ، رغم أن الرسالة ال حتمل ما 64تُنبُّه إىل أن سبب هذه الرسالة كانت أزمة فكرية أملَّت 

لربط بني العقائد وقواعد أهل الكالم جعله يرجع عن  يُفيد هذه األزمة، فلعّل متسك الرازي 
، وعليه أورد 65خالفهااعتقاد كان يؤمن به يف إحدى املسائل مدة ثالثني سنة مث تبني له دليل

ملشاهدة ، كما أورد فيها من معاين 66بن عريب إرشادات يف معاين األمساء والصفات وربطها 
، تشمل الرسالة 67التصوف واملناجاة ما يدل على دفع ظاهر التقان املعرفة اإلهلية دون وسائط"

العقائد واملعارف اإلهلية من جانب آخر وجهة نظر ابن عريب اليت ال يرى من خالهلا الوصول إىل
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اهدات واخللوات اليت شرعها رسول هللا صلى هللا 68لطرق النظرية ضات وا ، بل بطريق الر
69عليه وسلم"

يف اعتبار هو طرق علم الكالم، فسيكون ابن مصطلح الطرق النظرية معىنإذا اجتهد
لثا بني الرجلني،  العقائد وعلم الكالم، واآللوسي يفصل فالرازي جيمع بنيعريب قد اختذ طريقا 

ملعرفة اإلهلية، بينهما، فإن ابن عريب يربطها  ويبدو أن اعرتاضه على منهج لتصوف وأمساها 
الرازي حيمل أيضا ُنصحا بتغيري املنهج إىل ربط العقائد بقواعد احلكمة، واعرتافه بقدراته الفكرية 

املنهج التفكريي للرازي حني صرّح يف وصيته األخرية ويبدو أن ابن عريب قد أثٍّر يف على ذلك، 
لطرق الكالمية لعودة إىلإنكاره التعامل  ت التصنيف، و على عند الرازي فقد حرصبدا

ه " حمصل أفكار تابمجع اجلهود الفكرية والعلمية للمتقدمني واملتأخرين واملقارنة بينها ومجعها يف ك
اضحا أن هذه البداية كان هلا أثرها يف منهجه الذي اختطّه يبدو و فاملتقدمني واملتأخرين"، 

ألفكاره املتقدمة واملتأخرة بدورهوكان هذا املنهج حمصاللنفسه، 
:نيا: الشيعة

اعتمادهم على علم منهج الشيعة يف حماربتهم ألهل السنة من أساسيات لقد كان 
الكالم، وكان هذا املنهج حمط انتقاد من ابن تيمية الذي مل يفرق بينهم وبني الرازي يف مناهج 

ليف روح املعاين حني عمدوا إىل تقوية اجلانب الفلسفة وعلم الكالم، وكانوا أيضا  دافعا يف 
آللوسي إىل الروحي والعقائدي عن طريق بناء املزارات وإضافة التآليف واملصنفات، مما دفع 

ا ملا حتيكه الشيعة. وضع التفسري جما

لثا: املنهج العقدي:
شاعرة، ويبدو أن الرازي احتل مرتبة حممودة يف النهج يتفق منهج الرجلني يف اتباع األ

عتبار نظرته غلى مسائل علم الكالم والفلسفة واملنطق  األشعري من خالل منهجه التجديدي، 
ستدراكاته على الرازي جمددا للمباحث من خالل  لعقائد، وميكن اعتبار اآللوسي  وعالقتها 

هيلها وإبعادها عن مسائل الفلس فة اليت أبعدت التفسري عن اجلانب الروحي املطلوب، إعادة 
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ملأثور واحلديث النبوي الشريف حىت اعترب عند الباحثني جمددا للسنة ومصححا  وربطها 
حثا عن إمجاع األصوليني والفقهاء. ر، و ت واآل للمرو

ناهجوأخريا ميكن اعتبار االتفاق يف االنتماء العقدي غري مانع يف اختالف امل
بت ن على خمالفة األشاعرة يف كثري من القضاوالفرعيات، وقد اتفق الرجال واملسائل كما هو 

يف التفسري الكبري وروح املعاين.

خامتة: 
يف ختام هذه الدراسة ميكن اإلقرار أن القدرة على التجديد تنطلق أساسا من األرضية 
ت سابقيه ومعاصريه حول علم الكالم  اليت ميتلكها الشخص، فإذا كان الرازي قد أفاد من كتا
وطبٌّها يف دراسة العقائد، فإن اآللوسي قد أفاد من دراسة سابقيه أيضا خاصة التفاسري اليت 

نكاد ال جند فرقا بني الرجلني يف قمة التفكري ها يف تفسري أغلب ما ثبت منها، وّظف من
واإلبداع والتقرير والتأصيل، ونعتقد أن االحرتام الذي القاه الرازي عند اآللوسي، كان هذا 

ت اليت حّققت يف األخري سيلقاه عند الرازي لو اتفقا يف العصر والزمن ، ومل تزل تلك الكتا
، بل نعتقد أن كل قراءة جديدة ني تشهد على ما قدماه للمكتبة العربية واإلسالميةمنهج الرجل

.لفكر الرجلني سُتقّدم إضافة معرفية يف واحد من فنون العلم
ملغاالة واملبالغة حني يقول أن الرازي  نكاد نتسرّع يف احلكم على السبكي يف الطبقات 

ملَّة اإلسالمية وابتسمت بدره النظيم ثغور الثغور احملمدية تنوع قد انتظمت ِبَقدرِِه اْلَعِظيم ُعُقود الْ 
ا وأتى جبنات طلعها هضيم وكلمات  ا وترفع فَلم يرض ِإالَّ بنكت تسحر ببيو ِيف املباحث وفنو
يقسم الدَّْهر َأن امللحد بْعدَها َال يقدر َأن يضيم، لكن هذه املسحة املتأنية املتواضعة جعلننا 

ولن يقلَّ شأن اآللوسي عن هذا كي لو وجد أحسن من هذا وصفا للرازي لفعل، نؤمن أن السب
الوصف شيئا.

لقد ساعدت تلك التأصيالت اليت قّدماها يف تصور قدرة العقل يف استغالل مساحة 
هذا يف أن املباحث ال تتقادم بتقادم الزمن، فبني الرجلني زمن واسع  التفكري الواسعة، ويُفيد
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،  خاضت فيه األ حقيقيا، مل مة اإلسالمية خماضا صعبا يف عديٍد من القضا كان بعضها امتحا
قب  كالذي دارسناه يف هذه الورقات،  إال بفكر  فخدمة العلم ال تقف عند حد تسلم أحيا

وتُقّدم العقل العريب واإلسالمي عقال قابال للتطور ، اإلفادة الذاتية فحسب بل تُنتج املعرفة أيضا
إرادة.ة كان حتِدٍ◌، وإن كانت مالئمة فهووالتجديد يف خمتلف الظروف، فإن كانت قاسي

هذا احلد دون اعتبار التفسري الكبري وروح املعاين من لن تقف بدورها هذه الدراسة عند
ا مصدر لعديد من القضا أكثر التفاسري حركية وجدية، وأغناها من جهة املعارف، ونعتقد أ

يف خمتلف فنون العلم، فيفيد منهما املتكلم والنحوي والبالغي العقل احلديثاليت شغلت
ه يف اآلخر، من جهة التتميم ث واألديب واملفسر واألصويلواحملدّ  ، وما غاب يف أحدمها وجد

واالكمال أو االستدراك والتعقيب أو اإلبداع واالبتكار.
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م اُألُصْولِيني، الَقاِضي، أبو بكر حممد بن الطيب ابن ُحمَمَِّد بِن َجْعَفِر باِإلَماُم ـ  )3( ِن قَاِسم الَعالََّمُة، أَْوَحُد املَُتَكلِِّمْني، ُمَقدَّ
َ َبْكٍر َأْمحََد بن َجْعَفٍر الَقِطْيِعّي، َوأَ  َع: َأ َ ُحمَمٍَّد بَن َماِسي، َوطَائَِفةَ.َكاَن ثَِقًة الَبْصرِيُّ ، اْبُن الَباِقالَِّينّ، َصاِحُب التََّصانِْيِف .مسَِ

رِعاً، َصنََّف ِيف الرَّدِّ َعَلى الرَّاِفَضِة، َواملُْعَتزَِلِة، َواخلََوارِِج َواجلَْهِميَّة َوالَكرَّاِميَّة،  َ َوانـَْتَصَر ِلَطرِيـَْقِة َأِيب اَحلَسِن اَألْشَعرِّي، َوَقْد ُخيَالُِفهُ ِإَماماً 
ُد بُن َأْمحََد ِيف َمضَ  ، َوأَبُو َجْعَفٍر ُحمَمَّ ْمَناِين، َوقَاِضي املَْوِصل، َواُحلَسْني اِئق، فَِإنَُّه ِمْن نَُظرَائِِه،. َحدََّث َعْنُه: احلَاِفُظ أَبُو َذّر اهلََرِويُّ السِّ

لذهيب، مشس الدين، سري أعالم النبالء، دار احلديث، القاهرة، بن َحامتٍِ اُألُصْوِيلّ.َماَت ِيف ِذي الَقْعَدِة، َسَنَة َثَالٍث َوأَْرَبع مائَة/ ا
11، ص 13م، ج2006هـ/1427

، أَبُو املََعاِيل، َعْبُد املَِلِك اْبُن اِإلَماِم َأِيب ُحمَمٍَّد عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بنِ ِإَماُم احلََرَمْنيِ اِإلَماُم الَكِبيـُْر، َشْيُخ الشَّاِفِعيَِّة، ـ )4(
، َصاِحُب التَّ  َصانِْيِف.ُوِلَد ِيف أَّول َسَنة ِتْسَع َعْشَرَة يـُْوُسَف بِن ُحمَمَِّد بِن َحيـَُّوْيه اجلَُوْيِينُّ، ُمثَّ النـَّْيَسابـُْورِيُّ، ِضَياُء الدِّْيِن، الشَّاِفِعيُّ

َع ِمْن أَبِْيِه، َوَأِيب َسْعٍد الّنصروِيّي، َوَأِيب َحسَّ  ة. َوِقْيَل: ِإنَُّه مسََِع َوأَْرَبِع مائة.َومسَِ ِد بِن َأْمحََد املُزَكِّي، َوَمْنُصْور بِن رَامش، َوِعدَّ اٍن ُحمَمَّ
ٍد الطِّرَازِّي.َرَوى َعْنُه: أَبُو َعْبِد ِهللا الُفرَاِوّي، َوزَاِهٌر الشَّ  ، َوَأْمحَُد بُن َسْهلٍ ُحُضْوراً ِمْن َصاِحب اَألَصّم َعِليِّ بن ُحمَمَّ املَْسِجِدّي، حَّاِميُّ

َ ِيف اخلَاِمس َوالِعْشرِْيَن ِمْن َربِْيٍع اآلِخِر، َسَنة َمثَاٍن َوَسْبِعْنيَ َوأَْرَبِع مائَة/ الذهيب 17، ص 14، املصدر السابق، جَوآَخُرْوَن. تـُُويفِّ
22م ، ص 1992، 1ريوت، طالعرييب حممد، املنطلقات الفكرية عند اإلمام فخر الدين الرازي، دار الفكر اللبناين، بـ )5(
م، الفصل العاشر من الباب 1988هـ، 1408، 2ـ ابن خلدون، املقدمة، حتقيق، خليلي شحادة، دار الفكر، بريوت، ط)6(

.590، ص 1السادس من الكتاب األول، ج
.40. ويوافقه على هذا التاريخ حممد العرييب، املرجع السابق، ص 15املرجع نفسه، ص ـ )7(

خلدون، ج1، ص 590. ـ ابن (8 )

لعقائد اإلميانية. ـ ورد هذا التعبري ألن موضوع علم الكالم عند أهله  يتعلق  (9)

ـ ابن خلدون، املقدمة، ج1، ص 653، (10)

ـ حممد العرييب، املرجع السابق، ص 23. (11 )

واملتكلمني، وبذيله كتاب تلخيص احملصل فخر الدين الرازي، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماءـ )12(
.15للطوسي، تقدمي طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، الصنادقية، األزهر، ب ط، ب ت، ص 

يف خمالفتهم يف هذا الكتاب بقوله أصحابنا أو قوله "منا"، بعد ذرك ـ )13( ينتمي الرازي إىل املذهب األشعري لذلك يعرب أحيا
ء، وقد يقصد به يف بعض إطالقاته مذهب الشافعية، ومثاله خمالفته إلمام احلرمني اجلويين يف وجود مرتبة احلال بني املوجود األمسا

.60واملعدوم وهو على خالفه، / الرازي، احملصل، ص 
ـ مسيح دغيم، املرجع السابق، ص  19. (14 )

العقيدة وفحواها الواجب بذاته، وواجب ـ )15( الوجود معناه ضروري الوجود، وممكن الوجود معناه ليس فيه ضرورة ال من قضا
، 2، ج1404بريوت ، -الشهرستاين امللل والنحل ، حتقيق : حممد سيد كيالين، الناشر : دار املعرفة / يف وجوده وال يف عدمه

172ص 
ن ص 2بعة جملس دائرة املعارف، اهلند، ط&، جفخر الدين الرازي، املباحث املشرقية يف علم اإلهليات والطبيعيات، مطـ )16(

451.
) ـ املصدر نفسه، ص 363. 17)
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ـ العرييب، املرجع السابق، ص 65. (18 )

.20مسيح دغيم، املرجع السابق، ص  ـ )19(
ؤوط وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ـ )20( لوفيات، حتقيق، امحد األر ، 1لبنان، طالصفدي خليل الدين، الوايف 

.179، ص 4م، ج2000هـ، 1420
ـ ابن خلكان، املصدر السابق، ج4، ص 249. (21)

، 1هـ، ج1420ـ أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف، البحر احمليط، حتقيق، صدقي حممد مجيل،  دار الفكر، بريوت، ) 22(
.548ص 

.378م، ص 2000هـ، 1421، 3ـ مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، مكتبة املعارف، بريوت، ط)23(
، 1ـ الزرقاين عبد العظيم، مناهل العرقان يف علوم القرآن، دار الفكر، بريوت، حتقيق، مكتب البحوث والدراسات، ط)24(

96، ص 2م، ج2004هـ 1424
110، ص 10م، ج1999هـ، 1420، 3يب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، طـ فخر الدين الرازي، مفاتيح الغ)25(
ادر، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق، حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء ـ الزركشي، )26( بدر الدين حممد بن عبد هللا بن 

36، ص 1م، ج1957هـ،1376، 1الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركائه، ط
72م، ص 1980هـ، 1390ـ حممد الفاضل بن عاشور، التفسري ورجاله، جممع البحوث اإلسالمية، األزهر، 27

.89ـ بن عاشور، املرجع السابق، ص )28(
. 274، ص 14ـ الرازي، مفاتيح الغيب، ج)29(
، عبد القادر حسني، مكتبة اآلداب، ـ الطويف، جنم الدين سليمان بن عبد القوي، كتاب اإلكسري يف علم التفسري، حتقيق)30(

55م، ص 1977هـ،1397، 2القاهرة، ط
392، ص 2ـ الرازي، مفاتيح الغيب، ج)31(

ـ املصدر نفسه ج26، ص 377 ( 32)

هل احلشو/ الرازي، املصدر نفسه، ج)33( ت يف قصة سليمان  م392، ص 26ـ مسى الرازي يف تفسريه أهل احلكا
، ص 1، ج1994هـ، 1415روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع املثاين، دار الكتب العلمية، بريوت، اآللوسي، ـ )34(
4
م) مفسر فقيه، 1148-1088ه = 542-481هو عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية احملاريب، (ـ )35(

ألحكام واحلديث، له شعر. ويل قضاء املرية،  وكان يكثر الغزوات يف جيوش امللثمني، وتويف بلورقة. له (احملرر أندلسي. عارف 
هـ،/ الزركلي، األعالم، دار العلم للماليني 546هـ أو 541خ) يف عشر جملدات، تويف سنة -الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 

282، ص 3، ج2000، 15ط
حنوي، لغوي، مفسر، حمدث، مقرئ، مؤرخ، اخذ هـ) التوحيدي، األندلسي،أديب، 745-654حممد بن حيان (ـ )36(

شيخا، واخذ عنه السبكي و 450القراءات عن بن الطباع والعربية عن أيب احلسن اإلبذي وغريه، ومسع احلديث من حنو 
لقاهرة يف  حتفة صفر،.من تصانيفه الكثرية البحر احمليط يف تفسري القرآن،18اإلسنوي وتوىل تدريس التفسري واإلقراء وتويف 

59، ص 2األديب مبا يف القرآن من الغريب/ رضا كحالة، معجم املؤلفني، مكتبة املثين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  ج
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اإلمام الكبري يف التفسري واحلديث هـ467ولد سنة أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمشري،ـ )37(
يان، تشد إليه الرحال يف فنونه. أخذ النحو عن أيب مضر منصور، من تصانيفه، الكشاف "يف تفسري والنحو واللغة وعلم الب

ملسائل النحوية "و" املفرد واملركب، وضالة الناشد والرائض يف علم الفرائض، كان قد سافر إىل مكة،  القرآن العزيز، حملاجاة 
ً، فصار يقال له "جار هللا "، كان مع ا زما تزليا، تويف سنة مثان وثالثني ومخسمائة، جبرجانية خوارزم/ الزركلي، املصدر وجاور 

168، ص 5السابق، ج
م) حممد بن حممد بن مصطفى العمادي، املوىل أبو السعود: 1574- 1493هـ = 982-898أبو السعود (ـ )38(

بالد متعددة، تقلد القضاء يف القسطنطينية، مفسر شاعر، من علماء الرتك املستعربني. ولد بقرب القسطنطينية، ودرس يف
الكتاب الكرمي حتفة الطالب يف هـ.952وأضيف إليه اإلفتاء سنة  من كتبه التفسري املسمى إرشاد العقل السليم إىل مرا

59، ص 7املناظرة/ الزركلي، املصدر السابق، ج
صر الدـ )39( ين البيضاوي صاحب تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل وكتاب هو عبد هللا بن عمر بن حممد بن علي أبو اخلري 

الطوالع واملصباح يف أصول الدين والغاية القصوى يف الفقه واملنهاج يف أصول الفقه وخمتصر الكشاف يف التفسري كان إماما مربِّزا 
ا، تويف ظر  م/ السبكي، طبقات 1286هـ، 685سنة نظَّارا صاحلا متعِبدا زاهدا، ويل قضاء القضاة بشرياز ودخل تربيز و

، 325، ص 4، ج1999، 1الشافعية الكربى، حتقيق، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
لدراسة. ـ أفرد لرتمجته املبحث األول كامال وهو صاحب التفسري املعين  (40 )

ـ الذهيب حممد حسني،التفسري واملفسرون، مكتبة وهبة، ج1، ص 253 (41)

فع احلمداين، مقال طبيعة احلركة الفكرية، ـ )42( ضمن أعمال موسوعة "حضارة العراق" نزار احلديثي وآخرون، ، دار طارق 
109ص 1985، 11اجليل، بريوت، ج

ـ املقال نفسه، ص 109 (43 )

م) هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن سابق الدين 1505-1445هـ = 911-849السيوطي(اجلالل ـ )44(
مصنف، منها الكتاب الكبري، والرسالة الصغرية.نشأ يف 600اخلضريي السيوطي، جالل الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب.له حنو 

ة اعتزل الناس، وخال بنفسه يف روضة املقياس، على النيل، القاهرة يتيما (مات والده وعمره مخس سنوات) وملا بلغ أربعني سن
ذا العنوان إضافة إىل اجلالل احمللي/ الزركلي، املصدر السابق، ج عن أصحابه مجيعا، تفسري اجلاللني، وهو مطبوع  ، 3منزو

301ص 
تصانيفه تفسريه املسمى السراج هو حممد بن أمحد الشربيين، مشس الدين: فقيه شافعي، مفسر. من أهل القاهرة. منـ ) 45(

6، ص6م/ الزركلي، املصدر نفسه، ج1570-هـ،977املنري، تويف سنة  
27، ص 1ـ اآللوسي، روح املعاين ، ج)46(

ـ املصدر نفسه، ج12، ص 110 (47)

ـ بن عاشور، املصدر السابق، ص 118 (48)

ـ املصدر نفسه، ص 119 (49 )

ـ اآللوسي، روح املعاين، ج1، ص 14 (50)

ـ بن عاشور، املصدر السابق، ص 130. (51 )
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م) حممد بن حممد بن احلسن، أبو جعفر، نصري 1274-1201هـ = 672-597(ـ منهم نصري الدين الطوسي، )52
ضيات. علت منزلته عند (هوالكو) فكان  لر يطيعه فيما يشري الدين الطوسي: فيلسوف. كان رأسا يف العلوم العقلية، عالمة 

بت من بغداد والشام  به عليه. ولد بطوس (قرب نيسابور) وابتىن مبراغة قبة ورصدا عظيما، واختذ خزانة مالها من الكتب اليت 
واجلزيرة، اجتمع فيها حنو أربعمائة ألف جملد، وقرر منجمني لرصد الكواكب وجعل هلم أوقافا تقوم مبعاشهم. وكان (هوالكو) 

ألمو  ال.وصنف كتبا جليلة منها: منها (شكل القطاع) يقال له، و (حترير أصول اقليدس) و (جتريد العقائد) يعرف بتجريد ميده 
الكالم، و (تلخيص احملصل) خمتصر احملصل للفخر الرازي، و(حل مشكالت اإلشارات والتنبيهات البن سينا) و (شرح قسم 

30، ص 7املصدر السابق، جاإلهليات من إشارات ابن سينا، وغريها/ الزركلي، 
ـ اآللوسي، روح املعاين، ج10، ص 320 (53 )

ـ الفخر الرازي، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، ص 73 (54 )

َِّ املقصود هو احلديث املروي عنـ )55( َعَلى ِإْحَدى تـََفرََّقِت اْليَـُهوُد « قَاَل -صلى هللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل ا
قال الرتمذي َوِىف اْلَباِب َعْن َسْعٍد » ِفْرَقًة َوَسْبِعَني أَِو اثـْنَـتَـْنيِ َوَسْبِعَني ِفْرَقًة َوالنََّصاَرى ِمْثَل َذِلَك َوتـَْفَرتُِق أُمَِّيت َعَلى َثَالٍث َوَسْبِعنيَ 

َِّ ْبِن َعْمرٍو َوَعْوِف ْبِن َماِلٍك. قَاَل أَبُو عِ  يَسى َحِديُث َأِىب ُهَريـَْرَة َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح/ الرتمذي، سنن الرتمذي، حتقيق َوَعْبِد ا
ض، ط صر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الر 53، ص 3، ج2000هـ، 1420ن 1ممد 

.16، ص 2000، 1أمحد حممود اجلزار، فخر الدين الرازي والتصوف، منشأة املعارف، اإلسكندرية، طـ )56(
ـ حممد العرييب، املرجع السابق، ص 38. (57 )

ب ـ ويسمى التفسري)58( ت القرآن الكرمي على خالف ما يظهر منها مبقتضى إشارات خفية تظهر ألر ويل آ الفيضي وهو 
السلوك.

59)ـ الذهيب حممد حسني، املرجع السابق، ج1، ص 256 )

ـ اآللوسي، روح املعاين، ج1، ص 8 (60)

ـ الرازي، االعتقادات، ص 73 (61)

ـ اآللوسي، روح املعاين، ج1، ص 70 (62)

ـ بن عريب، رسالة الشيخ األكرب إىل فخر الدين الرازي، خمطوط، لوحة 1 ( 63 )

رخيها وتصنيفها، ترمجة أمحد بن حممد الطيب، دار الصابوين، دار اهلداية، ط) 64( ، 1عثمان حيي، مؤلفات ابن عريب، 
338م، ص 1992هـ،1413

ـ ذكر بن عريب هذه القضية لكنه مل حيدد عني املسألة/ اللوحة 3 (65)

ـ بن عريب، الرسالة، لوحة 4 (66)

ـ الرسالة، لوحة 2 (67)

ـ حيمل مصطلح الطرق النظرية معىن قواعد أهل الكالم. (68)

3ـ بن عريب، الرسالة، اللوحة )69(
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دور العلوم االجتماعية 
التنميةيف حتقيق

، جامعة تيارتملوكي مجيلةالدكتورة
:امللخص

ويف تفعيل وحراك تنموية،تلعب العلوم االجتماعية دورا هاما يف حتقيق أهداف 
تمعمن خالل تقدمي أفضل ما التنموية،العمليات  من خمتصني يف جماالت خمتلفة حيتاجه ا

خمتلف املراكز األساسية  للبحوث العلمية و التطبيقية . اليت دالكظف إىل ،شىتاحي ونو 
ا إحداث أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي حقيقي  واالجتاهات يتماشىيصعب من دو

تتحقق هذه األهداف وتؤدي دوراها الكامل يف ميكن أناملعاصرة، وال االجتماعية والفكرية
حية والبيئة االجتماعية من موي،والتنالتغيري االجتماعي  إال إذا مت حتقيق التفاعل بني الفرد من 

تمع وعن املشاريع عزل اجلامعةإذ ال ميكن يف أي حال من األحوال أخرى،حية  عن ا
تمع.وأي خلل يف هذه الرتكيبة يسفر عنه تفكك يف بنيات التنموية، ا

االجتماعية لدور املهم الذي تلعبه العلوم االطرح،سوف حناول أن نعاجل من خالل هذا 
ا يفمبختلف االجتماعي.حتقيق التوازن ختصصا
نفسها:التساؤالت امللحة اليت تفرض ومن بني

تمع اجلزائري من دوامة  وما مدىالتنموي؟متبنيا خمططات الفكر العشوائيات،هل ختلص ا
التنموية؟حضور الفكر االجتماعي يف املشاريع 

التنمية.األهداف،االجتماعية،العلوم،: املفتاحيةمات الكل
املقاربة املفاهيمية للدراسة:-1

االجتماعية:ماهية العلوم - 
لغة يف حياة الشعوب وتطورها االجتماعيةللعلوم  املنطقي الذي يتبادر إىل والسؤالأمهية 

الجتماعية؟وداملقصوما االجتماعية؟األذهان عند أول وهلة هو: ما هي العلوم 
ا يف صيغة اجلمع م.لعمجع،وهو تساؤل إجابته واسعة وشاسعة تتعدى هذا املقال خاصة وأ
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حبقيقته. العلم الشيءالعلم هو إدراك عريب " /لغة: العلم حسب قاموس نور الدين الوسيط عريب
عاد ا إىل عناصرها هو اليقني واملعرفة واإلدراك. العلم: معاجلة األشياء احملسوسة وذلك 

ا" 1.األساسية وإعادة تركيبها ودراسة خصائصها وكل ما يتعلق 

اجتماعي: " ما نسب إليه االجتماع أو تعلق به، اجتماعي: الكائن البشري املنخرط يف جمتمعه 
لناس واملنفتح على احلياة العامة" .2واملختلط 

ة ولكنها كلها تقريبا ترمي اصطالحا: هناك تعاريف عديدة للعلوم االجتماعية ومتفاوت
إىل معىن واحد مفاده أن العلوم االجتماعية "تتناول دراسة اإلنسان يف ذاته ويف عالقته بغريه من 
رخيية مقارنة حتليلية  الناس من النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وهي دراسة 

.3تفسريية"
ب القدماء جيد ان مصطلح العلوم املتتبع لتعريف العلوم االجتماعية عند العر إن 

االجتماعية غري وارد يف الثقافة االجتماعية العربية لفظا وإمنا أشري إليه من خالل علم العمران 
صيله  سيسية و  سبقية ابن خلدون يف  البشري الذي يشهد كل علماء العرب وغري العرب 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية من ووضع أسسه املعرفية واملنهجية واملوضوعاتية، وقد المس كل
ت والفلسفة وعلم األخالق  علم االجتماع وعلم النفس وعلم السياسة واجلغرافيا وعلم الد

لعلوم االجتماعية. وغريها من العلوم اليت اصطلح الغربيون على تسميتها بصورة عامة و شاملة 
،ه الفكر الغريب تقريبامسيكاد خيتلف عما ر أما عند العرب احملدثني فتعريف العلوم االجتماعية ال 

حيث جند أن معظم التعاريف تصبو إىل أن العلوم االجتماعية هي تلك "العلوم العقلية أو 
.4نشطة الفرد كعضو يف اجلماعة"قالثقافية اليت تتعل

وإمنا االختالف يف التخصصات والعلوم اليت تندرج حتت اسم العلوم االجتماعية فمن 
اقتصر على علم االجتماع، وعلم النفس واألنثروبولوجيا يف حني البعض األخر مننياملختص

أضاف هلا علم السياسة والبعض األخر أضاف هلا التاريخ. يف حني أن دائرة املعارف األمريكية 
.5قد أضافت للعلوم االجتماعية ختصصات معينة مثل: االقتصاد والقانون واجلغرافيا"

ام والتخصصات يبقى اهلدف الوحيد من العلوم االجتماعية هو ورغم تداخل األقس
دراسة اإلنسان يف عالقته مع أترابه أي ككائن اجتماعي مؤثر ومتأثر بعوامل خارجية ثقافية 



241

كائن ثقايف، ولقد متثلت  واقتصادية وسياسية ونفسية وغريها من العوامل. فاإلنسان جوهر
قلم أساسا صريورة األنسنة اليت انطلقت م نذ ما يناهز اخلمسة عشرة مليون سنة يف املرور من 

قلم ثقايف" .6وراثي مع احمليط إىل 
ا ويف خمتلف أقطار املغرب  ختالف ختصصا وعلى العموم فإن العلوم االجتماعية 
العريب جاء متأخرا ودخوله أو حضوره يف املنظومات التعليمية العربية كان يعتمد أساسا على 

مجة حيث أنه حىت بداية سنوات الثمانينات كانت العلوم االجتماعية واالنسانية تدرس عملية الرت 
يدرسا يف اجلزائر منذ  للغة الفرنسية " الفلسفة والتاريخ كا ، يف 1969يف اجلامعات املغاربية 

ة حني أن العلوم االجتماعية األخرى مثل علم االجتماع وعلم النفس واحلقوق والعلوم االقتصادي
للغة الفرنسية حىت سنة  . حيث مت تعريبها، يف حني األنثروبولوجيا 1984ظلت تدرس 

7.واإلثنولوجيا واألثنوجرافيا كانت غائبة وحمذوفة من برامج التعليم العايل"

ن العلوم االجتماعية يف اجلامعات املغاربية جاء متأخرا حيث كان أوخالصة القول 
تمعاتيعتمد على عمليت التعريب والرت  تشكلت فيه فرق ومجة ورغم ذلك لقد تطور يف هذه ا

لرسالة التعليمية يف العلوم االجتماعية. حبث تكلفت 
ماهية التنمية:2

يعد مصطلح التنمية من املصطلحات ذات املعاين الواسعة اليت يصعب تعريفها بشكل 
حمدد وذلك التساع استخدام املفهوم وتطور ذاللته وتعدد جماالته.

ا  هودات املخططة واملنظمة واليت يقوم  فالتنمية هي النمو املقصود الذي يتحقق بواسطة ا
8األفراد واجلماعات لتحقيق أهداف معنية.

وهي تعتمد على اجلهد املنظم املشرتك لكافة جوانب احلياة يف خمتلف صورها وأشكاهلا 
ا " إشباع حلاجان دف إحداث تغريات عميقة وشاملة ويعرفها عبد الباسط حم مد حسن 

اإلنسان عن طريق إصدار التشريعات ووضع الربامج االجتماعية اليت تقوم بتنفيذها اهليئات 
9احلكومية"

حيت مت اإلشارة إىل أن أهم شروط التنمية يكون عن طريق أسس فكرية وثقافية متينة.
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) Johon Dewey(األمريكي جون ديوي ملهذه الفكرة كانت قد طرحت يف كتاب العا
تمع"املسمى  تمعات وإحدا"املدرسة وا التنمية حيث ثوالذي يربز مكانة التعليم يف تطور ا

يقول: "أن التقدم االجتماعي اليسري ال ميكن أن حيدث يف جمتمعات العامل إال إذا رافقته تطور 
، لذلك جيب أن تتطور النظم التعليمية تمعات اقتصاد .10بشكل مالئم"العلوم ونشوء ا

وهي الفكرة اليت تقوم عليها عملية التنمية، حيث أنه ال ميكن ألي جمتمع من 
تمعات الوصول إىل مستوى التطور التكنلوجي املطلوب والنمو االجتماعي الذي حيقق  ا

النمو االقتصادي وهذا األخري ال ميكن أن حيدث إال هالسعادة والرفاهية جلماعاته إال إذا استبق
دث تطور نوعي يف العلم ومنه تطوير العلم والنظم الرتبوية من أجل تنمية العنصر البشري ح

تمع ككل. هيله وتدريبه وتوجيهه لتنمية ا واستثماره بعد 
وتتضمن عملية التنمية بشكل عام جمموعة من الشروط واملبادئ اهلامة نذكرها فيما يلي 

كالتايل:جياز ونعود إليها يف عناصر الحقة وهي  
أو معوق لنجاح السياسات التنموية، وتتسع البيئة الشروط البيئية: تعترب البيئة عامل مساعد- 

لتشمل البيئة السياسية والبيئة االقتصادية والبيئة االجتماعية والبيئة الطبيعية.
م ع-  لى الشروط االجتماعية: وتفيد استعداد األفراد للتكيف مع التطورات التكنولوجية وقدر

تمع واالنتقال من الطابع التقليدي إىل الطابع احلديث. حتديث مؤسسات ا
الس احمللية واجلمعيات احمللية واملؤسسات -  الشروط املؤسسية: وتشمل املؤسسات احلكومية وا

11القضائية، وهذه املؤسسات تتيح ألفراد فرصة االندماج واملشاركة يف اجلهود الوطنية.

كاآليت:هي  اليت تتماشى وفلسفة التنمية أما أهم املبادئ 
تمع يف التنمية مشاركة أفراد ا
التكامل االجتماعي والتنسيق بني برامج التنمية
تمع الوصول إىل نتائج ملموسة هلا أثرها على تنمية ا
 االعتماد على املوارد احمللية
التوازن بني برامج التنمية
فعالة من اجلهات احلكوميةالتنسيق بني األجهزة واملساعدة ال
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خلرباء االستعانة 
 تنظيم العمليات، الدراسات التجارب والتقومي
 جلمعيات األهلية وتشجيع وتدريب اإلطارات احمللية للقيام بدورهم يف االستعانة 

املشروعات.
تنشيط أجهزة احلكم احمللي
 تمعات 12احملليةاالعتماد على مسامهة املرأة والشباب يف مشروعات ا

ا تبدي عناية خاصة  واملتتبع هلذه الشروط واملبادئ املسامهة يف إحداث التنمية يالحظ أ
إلنسان من حيث أنه جيب النظر إليه على أنه موضوع عملية التنمية وليس جمرد أداة، وحىت 

لتنمية تبدي عناية خاصة مبظاهر التضامن لذلك بدأت االسرتاتيجيات احلديثة كيكون األمر  
ا اجلمعيات الشعبية  االجتماعي والتعاون املباشر والغري املباشر واجلهود الذاتية اليت تقوم 

تمع املدين. ت ا واملنظمات الغري احلكومية وكل مكو
ومن هنا فإن االجتاه احلديث للتنمية يستند على قاعدتني أساسيتني تتمثل األوىل يف رفع من 

املستوى املادي إلنسان.
وفاعليته.ركز الثانية على اكتشاف اإلبداع اإلنساينبينما ت

لتعليم العايل:3 .عالقة التنمية 
أدت التحوالت السريعة واملتالحقة يف عاملنا املعاصر إىل بروز مفاهيم جديدة حول الدور الذي 

ميكن أن يلعبه األفراد واملؤسسات يف عملية التنمية املستدامة.
هليه وتدريبه علميا واليت كما رأينا يف العنصر  ا تركز على العنصر البشري وإعداده و السابق أ

تمع وتطويره يف مجيع جماالت احلياة. ومعرفيا ليساهم يف عملية النهوض 
والشك أن للتعليم العايل دور أساسي يف حتقيق هذه املعادلة الصعبة يف زمن حتولت فيه 

تمعات من طبيعتها الصناعية إىل ما يسم ى مبا بعد احلداثة حيث الفكر وإنتاج املعرفة ا
ة وفعالة.يواالبتكار يف جمال العلم والتكنلوجيا شرط أساس لتحقيق تنمية بشرية حقيق

ونشري يف هذا الصدد إىل أنه ال ميكن يف أي حال من األحوال إنكار جمهودات اجلامعة 
يل من حيث البناءات العربية بصفة عامة واحلكومات بصفة خاصة بقطاع التعليم العا
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والتجهيزات والتدعيمات املادية واملعنوية املتواصلة "فاملشهد اجلامعي العريب هو مشهد حي 
ستمرار من حيث التدشينات اليومية هنا وهناك من مساحة الوطن العريب لعدد من  متحرك 

هيك حاملني عدد الطلبة الذين يتخرجون سنوعناجلامعات ومراكز التعليم العايل...
13شهادات علمية يف اختصاصات خمتلفة"

تعليم العايل الإال أن ذلك ال حيقق درجة عالية من االنسجام والتوافق بني متخرجني من 
وحىت إن حقق ذلك فإن معايري اجلودة والكفاءة املهنية ،وحاجات املؤسسات أو سوق العمل

احتياجات سوق العمل أو احتياجات العالية لذى خرجيي اجلامعات تبقى ضعيفة جذا، ال تليب 
وترجع الدراسات واألحباث ضعف املواءمة ما بني خمرجات التعليم .القطاع اخلاص واملؤسسات

العايل واحتياجات سوق العمل إىل:
ا :"اخنفاض الكفاءة النوعية ملؤسسات التعليم العايل اليت من مؤشرا

تدين التحصيل املعريف والتأهيل التخصصي وضعف القدرات التحليلية االبتكارية والتطبيقية، - 
والقصور يف تعزيز القيم واالجتاهات اإلنتاجية 

إضافة إىل اخنفاض الكفاءات اخلارجية من حيث الكمية والنوعية - 
14سوق العمل مع وجود عجز وطلب يف ختصصات أخرى"

لدرجة األوىل بني اجلامعات مُ إن التعليم العايل بكا لبا اطفة أشكاله وأنواعه واملتمثل 
تمع ويكون مهيأ لتدريس خرجيه اآل ن وهو حباجة ماسة إىل تعليم نوعي متطور يتوافق وحاجة ا

املطروحة أمامهم ومتكينهم من استعمال  على أساس التحكم يف املعلومات واملفاهيم والقضا
لمية سليمة ومتقنة.االجهزة واالدوات بطرق ع

إن االستثمار احلقيقي ملشروع التنمية يتمحور حول اإلنسان كرأس مال بشري من خالل - 
تمع. لنفع على الفرد وا استثمار قدراته وخرباته وحتويلها إىل مردود ملموس يعود 

تنمية هلذا فإننا نرى أحسن حتديد للتنمية يف التعليم العايل هو ذاك الذي قدمه تقرير ال
زرع اليف اجلوهر هي ،والدي مفاده ان التنمية اإلنسانية 2003العربية الصادر سنة اإلنسانية

الدائم لرتقية احلالة اإلنسانية للبشر، مجاعات وأفراد من أوضاع تعد غري مقبولة يف سياق 
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اعلية، حضاري إىل حاالت أرقى، تؤدي بدورها إىل ارتفاع منظومة اكتساب املعرفة وتوظيفها بف
.15ومن مت حيق القول إن البشر هم صانعوا املعرفة ولكنهم أيضا صنيعتها

وهكذا فإن التعليم العايل لعب دور كبري يف حتقيق التنمية، من خالل إعداد أفراد تتوفر لديهم مهارات عالية 
يثة تليب وقدرات علمية وعملية، ومن خالل كذلك تبين اجلامعات اسرتاتيجيات ختطيط مرنة وجيدة وحد

احتياجات سوق العمل ألن سوق العمل أصبح يشهد متطلبات جديدة يف غاية التنوع والتعددية سوآءا 
م مبهارة وإتقان.جعلى نطاق العمليات االنتا ية اخلاصة به، أو على مستوى مقدرة العاملني على أداء مهما

لتنمية:-4 عالقة العلوم االجتماعية 
يت يف صدارة اهتمام الباحثني يف العلوم االنسانية والعلوم أضحت التنمية من أهم املو  اضيع اليت 

ا يف كل جماالت احلياة، بل  ا ومتغريا االجتماعية، حيث فرضت نفسها كثقافة حضارية تربز مؤشرا
اخراجامللتزمةاحلكوماتيواجهوحتدي،أصبحت هدفا يرجى حتقيقه اواالرتقاءالتخلفبؤرةمنشعو

تمعاتمصافىلإ تثالثلتحامإالاألخريةهذهحتدثولنواملزدهرة.املتطورةا وهيأساسية،مكو
أنحيثاملتسارعة،العامليةالتغرياتظليفاإلنساينالعاملاآلنيشهدهماوهوواالنتاج.التكنولوجياالعلم،
تمعاتسبيلهيالثالثاملقوماتهذه مقوماتثالثة،واإلنتاجالتكنلوجيا"العلم،ةوالتنميالتقدمحنوا
لإلنتاج،األساسيةالركيزةهيوالتكنولوجياالتكنولوجيا،أساسهوفالعلمالتنمية.وخططسياساتيفتؤثر

كماالتنمية،جهوديففاعلكلدورمسبقاحتدداليتهياالنتاجوسياسةالتنمية،عصبهوواالنتاج
16املستمر".التكنلوجيالتطورةالشاملالتنميةتقتضي

تمعات حنو التقدم التقين والتكنلوجي يكن لزاما  ن العلوم الطبيعية هي سبيل ا ويف حال إقرار
علينا ان ال ننسى أن العلوم االجتماعية بدورها هي أداة للتخطيط لعمليات التنمية البشرية واالجتماعية 

ا تعترب حمركا أساسيا وحمركا اساسيا لكافة عمليات التغري  االجتماعي ومركز للحركات االجتماعية، كما ا
لكافة عمليات التغيري االجتماعي، خاصة إذا كانت مبنية على التخطيط واجلهد املنظم من طرف العنصر 

هيله وتدريبه وتوجي تمع.هالبشري بعد  ه لتنمية ا
حداث إاهلدف النهائي للتنمية يرتكز يف " العنصر البشري هو أساس عملية التنمية وعلى ذلك فإن

تمع وتساهم يف حتقيق االهداف  تغريات اجتماعية، اقتصادية وثقافية وسياسية مرغوبة تلحق ببناء ووظيفة ا
.17املستقبلية املنشودة"
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مل على تعليم االنسان كيفية عختصصات خمتلفة تومعارف و ن العلوم االجتماعية مبا حتتويه من أفكار إ
وكيفية الدخول إىل عامله الداخلي وتفتيشه وربطه عامل قة أبعاد وضعه االنساين يف هذا الصول إىل حقيالو 

طرق االتصال به وتسهيل واالرتقاءري ه ذلك بتحسني وتطوير مستواه الفكلعوامل اخلارجية مما يسمح ل
يق االهداف املرغوب حتقيقها الفردي واجلماعي وكذلك يكون لديهم إرادة قوية قادرة على الوصول إىل حتق

والتخطيط هلا مسبقا علميا وبطرق حكيمة. وهو ما يسهم يف عملية تنمية الفكر على املستوى الفردي 
واجلماعي من خالل إنتاج املعرفة وتطبيقها.

تمعية األخرى.  إنه من الضروري تقوية هذه العالقة اليت تشهد قصورا على مستوى املؤسسات ا
تماعية تعيش حالة من التغريب والتهميش على الرغم من نشاطها املعريف ووعيها االجتماعي فالعلوم االج

ه املادية واملعنوية اواستثمار  تمع و قضا إلنسان و ا العلمية االجتماعية والثقافية والتحامه العضوي 
د من أصحاب القرار السياسي ال حتدث قطيعة بني العلوم االجتماعية وجمال التنمية، البوالسلوكية، وحىت 

األكادميي اجلامعي وأن يستفيدوا إطاروصانعي الربامج التنموية أن يهتموا بنتائج الدراسات اليت أجنزت يف 
وتوظيف الدراسات االجتماعية يف استثمارمن هذه الدارسات يف الربامج التنموية، كما جيب العمل على 

يف العلوم ختصني والعلماء وجتارب الباحثني االجتماعني واملالعملية التنموية واالستفادة من خربات
من جهة، ومن جهة أخرى والتنفيذيةاالجتماعية وتوظيفهم ضمن اهليئات احلكومية الرمسية التشريعية منها 

يف عملية متابعة ومتويل البحث يف العلوم االجتماعية ، ويف اخلاصةواملؤسساتإشراك اهليئات غري احلكومية 
بل املسامهة يف بناء الربامج التعليمية مبا يتوافق وواقعها املؤسسايت واالجتماعي واالقتصادي، وبذلك اح اقرت 

تمن تهابنتجتماعية من سلطة الربامج التقليدية اجلاهزة اليت ر الربامج التعليمية يف العلوم االتتحر  النظر
مي.الغربية، واليت يستحيل هلا أن تعكس الواقع العريب االسال

ملرونة والقابلية  حلاح كبري على تكييف برامج العلوم االجتماعية وتزويدها  ويف االخري نقرتح 
تمع ويسهم يف العملية التنموية. على ا للتأقلم مع احلداثة والتطور الذي ينعكس إجيا

خامتة
اجلزائر وهي حقيقة يف لة التنموية يف أويف اخلتام نود ان نقف على حقيقة العلوم االجتماعية واملس

تمعات العربية اإلسالمية  األخرى.عموميتها ال ختتلف كثريا عن ا
بثالث مراحل متباينة بعد االجتماعية مرّ فاملسار التعليمي و التنظيمي و التنموي يف اجلزائر يف العلوم 

لتكديس النظري متيزت يف عموميتها 1970اىل 1962فاملرحلة األوىل واليت امتدت من. االستقالل
واجلمود الفكري االجتماعي  وإغرتاب يف الفكر االجتماعي و املمارسات  إضافة اىل التقليد املنهجي .

وهي ما عرف مبرحلة اإلصالحات يف اجلزائر واليت مشلت  1980اىل1970املرحلة الثانية واليت امتدت من
عادة النظر يف مضامني العلوم االجتماعية ،كدلك قطاع التعليم  العايل مبا فيه  حيث متيزت هده املرحلة 
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العلوم االجتماعية متاشيا ومتطلبات التنمية الوطنية الشاملة اين مت تعريب العلوم االجتماعية وإعادة االعتبار 
االستعمارية  إضافة اىل التنويع يف األيديولوجيةللغة العربية وحتريرها من الرؤية املعرفية و املنهجية و 

صات.التخص
فقد متيزت يومنا هدا واستمرت حىتمع بداية سنوات الثمانينات بدأتاما املرحلة الثالثة واليت 

ا يف االجتماعية يف اجلزائرنفتاح العلوم والشرقية والتعدد والتنوع واالختالف اجلامعات الغربيةعلى مثيال
ا العلمية و التقنية يف االتصال واالعالم وو كذا االستفادة من تكنولوجيات املنهجي توظيف بعض أليا

18جمال تدريسها كما عملت على تشجيع البحث امليداين التطبيقي 

ب التنمية يف العلوم االجتماعية حيث قامت بدراسة بعض هي اليتاألخرية هذه النقطة فتحت 
ا  ا و مسببا ا و حتليلها و مناقشة أسبا رها السلبية سو االزمات االجتماعية ، و التكفل  ءا على او آ

املستوى الفردي  أو اجلماعي .
تمع  م حنو آليات التنمية يف ا م على فهم وقد اجته علماء االجتماع بكل ختصصا فأجنزوا حبوثهم و دراسا

دوات منهجية  و علمية  ، اىل ان سعو إلعطاء تصورات حداثية  الظاهرة االجتماعية  يف اجلزائر  
هودات  اليت  أجنزت بقيت أغلبها حبيسة املنظومة االكادميية زائري ، اّال للمجتمع اجل ، و مل أن هذه ا

يوليها صانعي الربامج  التنموية أي  اهتمام.  
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