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مقدمــــــة
إن مطلع القرن العشرين كان حافال بمالمح التغيير لبناء صرح جديد يعتمدد المقاومدة السياسدية منطلقدا
أساسديا علدى مسدتول الفكدر و النضدال فدي الج ازئدر ممدا أدل إلدى ظهدور مجموعدة مدن التيدارات السياسدية
المختلة البرامج المتفقدة الهددف فدي تحسدين أوضداع الجزائريين التدي مافتئدت تتددهور بفعدل السياسدة االسدتعمار
كنقطة بداية لتعمل بعدها على مجابهتد فدي حدين أن المقاومدة المسدلحة لد تسدتطع إجدالءن مدن الج ازئدر مندذ
بدايدة االحدتالل ومدن بدين هدذن التيدارات الحركدة االصدالحية التدي قادتهدا جمعيدة العلمداء المسدلمين الج ازئدريين
التددي سددعت جاهدددة إلددى محاربددة االسددتعمار ثقافيددا و حضدداريا مددن خددالل نشدداطها االصددالحي فددي المسدداجد
و المددارس التدي نشدرتها فدي مختلدف اقطدار الدوطن و قدد كاندت منطقدة الشدرق الج ازئدري تعدرف باسد عمالدة
قسدنطينة فددي الفتدرة االسددتعمارية حاضدنتا لنشداط الجمعيددة مندذ تأسيسددها و كددان علماؤهدا المصددلحوين مقتنعددين
بضرورة نشر االصالح في أوساط أفراد المجتمع فأسست عدة شعب و ندوادي ومددارس و مسداجد لهدا فدي
المنطقة كما قامت بجهود و ادوار اجتماعية إلصالح المجتمع و النهوض ب

و ذلك بالقضاء علدى بعدض

المظاهر السلبية و تفعيل و احياء المظاهر االيجابية الموجودة ب و من هنا كان اختيار موضوع بحثنا الدذي
عنونان بد"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و تأثيرها على المجتمع الجزائري :الشرق الجزائري أنموذجا "
أهداف البحث :و في ما يخص أهداف الموضوع فقد كانت كاآلتي:
 التعريف بدور المنطقة في هذن الفترة الزمنية. ابدراز المسدديرة التاريخيددة للجمعيددة فددي الشددرق الج ازئددري التددي بدددأت سددنة  1391و تواصددلت إلددى ايددة سددنة.1316
 إظهار مدل تأثير الجمعية في المنطقة و جعلها تتشبع بالفكر اإلصالحي و الثوري -اإلشادة بالنضال الذي قدم

رجاالت اإلصالح بالمنطقة.

أسباب االختيار:
 رصد فترة تاريخية ساهمت من خاللها المنطقة بجميع شرائح المجتمع في الحركة اإلصالحية التي تقودهداالجمعية.
محاولددة إب دراز الدددور الددذي لعبت د الجمعيددة فددي حشددد الهم د ألف دراد المجتمددع الج ازئددري و خاصددة سددكان الشددرقالجزائري في القيا بثورة كانت بدايتها ثقافية و انتهت عسكرية.
-الر بة في اثراء رصيد المكتبة الوطنية برصيد عملي أكاديمي يساه في التعريف بالمنطقة دورها الوطني
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االشكالية البحث:
منطقة الشرق الجزائري رقعة خصبة ذات طاء نبداتي متندوع مدن شدمالها لجنوبهدا ومدن شدرقها لغربهدا
جعلها تسيل لعاب االدارة الفرنسية و توليهدا إهتمامدا خاصدا بفرضدها عيهدا مجموعدة مدن القدوانين القاسدية علدى
أهله ددا جلع ددته يفق دددون ممتلك دداته و يص ددبحون خماس ددين لك ددن م ددع ه ددذا اس ددتطاعت المنطق ددة دخ ددول م ددار
االص ددالح نظد د ار لتض ددافر مجموع ددة م ددن االعوام ددل الداخلي ددة و الت ددأثيرات الخارجي ددة س دداهمت ف ددي نض ددج البع ددد
االصالحي الذي ل يقتصر على المنطقدة بدل طدال جميدع أقطدار الج ازئدر باالضدافة للنخبدة التدي تعلمدت فدي
المدددارس الفرنسددية التددي اسددتطاعت المحافظددة علددى الهويددة الحضددارية دون أن ننسددى دور الطددرق الصددوفية
كالطريقة الرحمانية التي عملت على جاهدن لتعلي اللغة العربية انطالقدا مدن تحفديظ القدرلن الكدري فدي كتاتيبهدا
و زواياه ددا و ك ددذا دور الشخص دديات الفاعل ددة ف ددى المنطق ددة أمث ددال عب ددد الق ددادر المج دداوي ال ددذي ك ددان م ددن ب ددين
المهتمين بالتربية و االصالح أما أه عامل سرعة في ظهور جمعية العلماء في المنطقدة هدو الهجدرة العلميدة
التددي قددا بهددا بعددض أبندداء هددا أمثددال الشدديخ عبددد الحميددد بددن بدداديس و الشدديخ االبراهيمددي و يددره كثيددرون
لألقطار العربية و تشبعه باالفكار التي كانت تطرح حول الجامعة االسالمية و محاولت تجسيد هدذن االفكدار
عند عودته وعلى هذا األساس يمكن طرح التساؤل الرئيسي اآلتي
مامدل تأثير الجمعية العلماء عبر مسيرتها االصالحي في الشرق الجزائري؟
و على ضوء هذا التساؤل تندرج التساؤالت الفرعية اآلتية:
 ما طبيعة األوضاع في المنطقة قبيل تأسيس الجمعية؟ و ما هي العوامل المساعدة على ميالد الجمعية؟ ما مدل فاعلية نشاط الجمعية في الشرق الجزائري؟ ما هي مظاهر االصالح التي تبنتها الجمعية في الشرق الجزائري؟مناهج الدراسة
اتبعددت فددي د ارسددتة هددذن المددذكرة فددي مختلددف فصددولها و مباحثهددا منهجددين علميددين معددروفين فددي مجددال
الدراسات التاريخية وهما:
المنهج التاريخي الوصفي  :استعملنان في جمع المعلومات و األحداث و الحقائق التاريخي حسدب تسلسدلها
الزمني في تتبع اعمال الجمعية منذ ارهاصاتها االولى حتى اعالنها االنضما للثورة .
المنهج التحليلي :تحليل االحداث قصد الوصول إلى نتائج تجعلنا نفسر االحداث التي مرت بها المنطقة في
تلك الفترة و مدل مساهمة الجمعية فيها .

4

مقدمــــــة
اهم المصادر و المراجع
اعتمدنا قد في داستنا هذن على مجموعة من المصادري و المراجع مختلفة نذكر منها:
الجرائد و المجالت :ذات البعد االصالحي التي كانت تصدر في الفترة الدراسية و تعد من اه
المصادر في ذلك الوقت لكون جرائد هذن المرحلة  1316-1391ذات مبدأ و هدف و ورأي و مقال
و نضال خاصة مجالت الجمعية وعلى رأسه مجلة البصائر التي إعتمدنا عليها كثي ار في تتبع الحركة
االصالحية في منطقة الشرق الجزائري.
المصادر :و التي كان أهمها
كتاب محمد الحسين فضالء :المعنون المسيرة الرائدة للتعلي العربي الحر بالجزائر الجزء االول
و الذي استقينا من معلومات حول مدارس الجمعية في الشرق الجزائري و سياسة فرنسا اتجان نشاط الجمعية
أعضاؤها .
كتاب محمد خير الدين :الذي هو على مشكل مذكرات من جزئين استخدمنا الجزء االول خاصة
الحتوائ على معلومات حول تاسيس الجمعية و اهدافها و كذا بعض هيئاتها ووسائها في منطقة الشرق
الجزائري .
المراجع :المستعان بها في البحث هي :
كتاب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و عالقاتها بالحركات الجزائرية االخر لصاحب عبد
الكريم بوصفصاف  :و الذي استقينا من بعض المعلومات عن كيفية تاسيس الجمعية و اهدافها ومبادئها
و كذا رد فعل االدارة الفرنسية و الطرق الصوفية من نشاط الجمعية في المنطقة و سير ابرز قادة الجمعية
في الشرق.
كتاب جغرافية القطر الجزائري احمد توفي :الذين ذكر المييزات الطبيعة لمطقة الشرق الجزائي
و تقسيمها االداري
كتب الحركة الوطنية ألبوالقاسم سعد اهلل :بمختلف أجزائ لمعرفة اتجاهات الحركة الوطنية الجزائرية
و قادتها و تاريخ الجزائر الثقافي ج 4ألبو القاس سعد اهلل باالضافة لمراجع أخرل التي خدمة الموضوع .
حدود الدراسة :
ل تكن منطقة الشرق الجزائري بمعزل عن األحداث التي كانت تمر بها الجزائر و التي من بينها
إنتشار الفكر اإلصالحي الذي إنطلق في المنطقة و تكرست معالم بكل مال و ما علي من خالل بروز
أطراف عديدة نادت ب فكانت الفترة الممتدة من 1316-1391

وهي الفترة المحددة لميالد الجمعية في

 51ماي  1391و التي تعتبر االطار التنظيمي للحركة االصالحية المعنية بالدراسة و نهايتها سنة 1316
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و هي تاريخ حل الجمعياتها تحت لواء جبهة

و ان بقي العمل االصالحي لجمعية العلماء سارية المفعول

في الميدان الثقافي و االجتماعي حتى بعد 1361

و قد عرفت المنطقة في هذن المرحلة تطو ار على

مستول العمل االصاحي منذ تأسيس الجمعية كونها ساهمت بشكل كبير في نشرن حيث أصبحت ال تخلوا
قرية أو مدينة بالشرق الجزائري من خدمة نشاطات الجمعية .
خطة البحث:
اشددتمل هددذا البحددث علددى مقدمددة و ثددالث فصددول و خاتمددة و مالحددق حيددث احتددول كددل فصددل علددى
مباحث أساسية مترابط فيما بينها وقد احتول كل فصل على تمهيد و خالصة.
الفصل االول  :األوضاع في الشرق الجزائري قبيل تأسيس الجمعية
المبحث االول  :االطار الجغرافي و التاريخي لمنطقة الشرق الجزائري و في ذكر لموقع الشرق الجزائري مع
التركيز على التقسي االداري للمنطقة و بذكر االستعمار يذكر رد فعل السكان المتمثل في الثورات التي
امتزجت في المنطقة ما بين النظامية التي مثلها احمد باي و المقاومات الشعبية العديدة التي كان لخرها ثورة
االوراس سنة  1316التي اخذناها كأموذجا لهذا النوع من الثورات .
المبحث الثاني  :االوضاع في الشرق الج ازئري :ذكرنا في كل من األوضاع االقتصادية و االجتماعية و
الثقافية وكذا االوضاع السياسية.ة
تلخيص الفصل الثاني :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

المبحث االول :عوامل و مؤثرات ظهور الجمعية و تضمن عرض لأله العوامل الخارجية و الداخلية التي
ساعدت على تبلور فكرة تاسيس جمعية العلماء في الشرق الجزائري .

المبحث الثاني :تأسيس الجمعية و في ت التركيز على الخلفيات التي سبقت ظهور الجمعية و قانونها
االساسي و كذا المبادئ و االهداف ويطرح هنا سؤال لماذا ت االعالن عن ميالد الجمعية في الجزائر
العاصمة على الر من ان جذورها و قاتها من ااشرق الجزائري؟
المبحث الثالث:وسائل الجمعية وفي تناولنا اه الوسائل التي اعتمدتها الجمعية لتحقيق اهدافها و ايصال
افكارها لسكان الشرق الجزائري حيث ذكرنا كل من المدارس المساجد الصحافة و الوفود .
الفصل الثالث:ابرز قادة الجمعية في الشرق الجزائري
المبحث االول:ابرز قادة الجمعية وذكرنا في سير االساتذة ابن باديس و االبراهيمي و العربي التبسي و كذا
محمد الميلي و مميزات كل شخصية.
المبحث الثاني:ردود الفعل الناتجة عن نشاط الجمعية و تنا ولنا في

رد فعل االدارة االدارة الفرنسية و كذا

موقف الطرقيين من نشاط الجمعية
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صعوبات البحث
إذا تحدثنا عن صعوبات أي بحث فإننا ال نخرج من إطار ت د د د دلك العراقيد د دل الروتيني د دة الت د د دي تواج د د د د أي
صاحد دب بح د دث أكاديمدي م د د دن تند د د داثر الم دادة العلمية في المكتد د دبات الكتب والمجالت أو بعد د د دد المس د داف د د د دة
بيد د د د دن مكتبة و أخرل لكن ما هو األه والذي اعتبد د د د د د د د درن ح د د د دقا من الصعوبد د د د د د د دات التي فع د د د د د دال تعيد د د د د د د دق أي
باحث أكاديمي هي ما واجه هذا البحث من قلة للمادة المراد بها تغطية جزء كبير من البحث من جه د د د د د دة
قلد د د د د دةالمصادر أو المراجع حتى وان وجدت فتجدها تتناول الموض د د د دوع بند د دوع من السطحية و ان وج د ددة فهد د دي
متطايرة كحبات الرمل بين صفحات مجالت الجمعية من بصا دئد در و صد دراط و الشريعد د دة و السنة مد د د د د دجلة
الشهاب لمؤسسها عبد الحميد بن باديس .
إضافة إلى لبعض المعلومات التي قد تصادفك و انت تبحث في نشاط الجمعية في الكتب التي
تناولناهاو التي قد تشير في احدل امثلهتا الى منطقة الشرق الجزائري و ما يميزها من اوضاع اقتصادية أو
اجتماعية أو ثقافية أو وسائل الجمعية.
ور

الصعوبات فال يسعني إال أن أتمنى أن يكون هذا البحث قدساه و لو ببعض من المعلومات في

التعريف بالمنطقة و نشاط الجمعية فيها فاتحين المجال أما الباحثين للخوض في هذا الموضوع و تكملت ما
مافتنا او ماقصنا في .
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الفصل األول  :األوضاع في الشرق الجزائري قبل تأسيس الجمعية

المبحث األول  :اإلطار الجغرافي و التاريخي لمنطقة الشرق
عرفت منطقة الشرق توافد العديد من األجناس مثلها مثل بقية القطر الجزائري فمنه من جاء بغرض
التجارة كالفينيقيين ومنه من جاء لغرض االحتالل واستغالل ثرواتها كاالحتالل الروماني االحتالل الفرنسدي
وعمد هذا األخير إلدى تقسدي الج ازئدر إلدى ثدالث مقاطعدات بمقتضدى مرسدو ملكدي أصددر فدي يدو  12أفد د د دريل
 1102قس ددنطينة وهران الج ازئ ددر وال ددى من دداطق تخض ددع للحكد د العس ددكري وه ددي أ ارض ددي الجن ددوب و أ ارض ددي
لكدن بعدد

تخضع للحكد المددني و هدي أ ارضدي الشدمال إال أن هدذا القدانون لد يطبدق لدرفض الجندرال بيجدو لد

اسددتقالت مددن منصددب سددنة  1103قددررت الحكومددة الفرنسددية ابتددداء مددن يددو  1ديسددمبر 1103تطبيددق نظددا
العماالت بدل المقاطعات استجابة لطلب المعمرين 1ومنذ ذلك التاريخ أصبحت منطقة الشرق الج ازئدري تعدرف
بعمالة قسنطينة والتي تميزت بد ينظر الملحق رقم 0
 -0اإلطار الجغرافي
 موقع و تضاريس المنطقة
و كان يسمى في الفترة العثمانية بباليك

يعتبر الشرق الجزائري أوسع األقالي في الجزائر و أهمها

الشرق وفي الفترة االستعمارية بعمالة قسنطينة  .و هو يمتد من البحر األبيض المتوسط شماال إلى ما وراء
بسكرة و وادي سوف و تُقرت و ورقلة جنوبا ومن الحد التونسي عند رأس روكس شرقا إلى بجاية عند إقلي

و نو ة و برج حمزة و أعماق جرجرة ربا .2

و ما يميز منطقة الشرق تنوع أقاليمها و هي :
اقليم الشواطئ"الساحل":هو المنطقة الفاصلة بين اليابس و الماء
و يمتد من الحد التونسي عند رأس روكس إلى مدينة بجاية
أن صخري كثير السهول والمنعرجات
و البعض اآلخر يميل نحو الداخل

على شكل خط منعرج و ما يميز هذا اإلقلي

والخلجان و سهول البعض منها يميل نحو البحر كسهل عنابة

و يفصل هذن السهول عن البحر كثبان رملية

أنصاف دوائر نذكر منها خريج سكيكدة

و خلجان عبارة عن

خليج بجاية و كل هذن الخلجان مفتوحة أما الرياح الغربية

 -1بوحوش عمار .التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية
.133

4

و يطلق علي اس " سيف البحر"

3

.0692ط1

بيروت :دار الغرب اإلسالمي  1113ص -132
:.

 -2بوعزيز يحي  .موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب .ج 3الجزائر :دار الغرب االسالمي  2441ص 034
 -3حليمي عبد القادرعلى  .جغرافية الجزائر طبيعية – بشرية – اقتصادية  .ط

1

الجزائر  :المطبعة العربية  1163ص .01

 -4المدني ،أحمد توفيق  .جغرافية القطر الجزائري  .الجزائر :دار البصائر  ،2441 ،ص .26
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و تيار البحر األبيض المتوسط اآلتي من مضيق جبل طارق .و يالحظ على هذن الخلجان أنها ال تتعمق إال
قليال داخل اليابسة باستثناء خليج عنابة الذي يعتبر أكبر خليج في المنطقة و الجزائر ككل.
وعلى جانب الخلجان يوجد الرؤوس التي من بينها رأس كافولو إلى الرق من بجاية و كاربون إلى
الغرب من بجاية

رأس الحديد الذي يحد خليج سكيكدة من الشرق

و رأس بوقرعون رب هذا الخليج

رأس الحارس بالقرب من عنابة و روكس بالقرب من الحدود التونسية و يرجع تكوين هذن الرؤوس إلى
الزمن الجيولوجي الرابع و كان البعض منها يمثل فوهات بركانية كرأس لحديد و بوقرعون.
إقليم األطلس التلي :ينقس هذا اإلقلي إلى سهول و سالسل جبلية موازية للسواحل.
 -السهول:تنقس بدورها إلى سهول ساحلية منخفضة وداخلية مرتفعة

و تتميز بتقطعها و هي

محصورة بين الجبال ويرجع زمن تكوينها إلى الزمن الجيولوجي الرابع.1
السهول الساحلية محصورة بين الجبال و البحر تمتد من بجاية إلى سكيكدة تتسع تفعراتها في الشرق
أين تتواجد بحيرة ف اززة

و سهل عنابة وفي اتجان الشرق تتسع التقعرات أين تدرج بحيرة ف اززة

سهول عنابة التي تحدها عند الساحل الكثبان الرملية

و كذلك

و توجد في هذن المنطقة أيضا بحيرات منها بحيرة

عجبرة و بحيرة تا نة بالقرب نمن الحدود التونسية  2و من أه هذن السهول سهل عنابة الذي تحدن جبال
أيدوغ و البحر االبيض المتوسط و ربا جبال نوماد و جنوبا سوق اهراس و شرقا جبال مجردة

و على

العمو فإن هذن السهول تتميز بالخضرة و البساتين الفسيحة .
أما السهول الداخلية فهي محصورة بين الكتلتين الجبليتين األطلس التلي من الشمال

و األطلس

الصحراوي من الجنوب و هي تقع على ارتفاع يزيد عن  244متر و تمثل إلتواءات مقعرة

و هي تميل

إلى النجود أكثر من السهول

و تتميز بتقطعها ومن بين سهول هذن المنطقة سهل قسنطينة الذي يمتد من

مدينة سطيف ربا إلى جبال سوق أهراس شرقا و تكثر ب زراعة الحبوب و القمح الصلب .3
كما يتخلل هذن المنطقة أيضا بحيرات من أشهرها بحيرة الترعة الطرف زهرة الزمول .4
 السالسل الجبلية التلية:تمتد هذن السالسل الجبلية الشرقية من الحدود التونسية إلى جبال مليانةأوزكار و تتميز باالتساع مقارنة مع نظيرتها من السالسل الجبلية في الجهة الغربية و قممها أخذت تتسطح

 1حلمي عبد القادر علي  .المرجع السابق ص .00-01
 -2بوضرصاية بوعزة  .الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري رجل دولة مقاومة  . 0383-0321الجزائر  :دار الحكمة 2414

ص .22

 -3حليمي عبد القادر علي  .المرجع السابق ص .03-06
 - 4بوضرصاية بوعزة  .المرجع السابق ص .23-22
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بفعل كثافة تساقط األمطار و األودية بها تسير في شكل عرضي

و أحواضها الداخلية مصروفة كحوض

قالمة و تضاريسها أكثر و ضوحا مقارنة بالجهة الغربية .1
و من أشهر جبال هذن السلسلة جبل أيدوغ المشرف على مدينة عنابة و يبلغ أعلى إرتفاع ب 1443
متر

و جبال البابور بسطيف و يصل أعلى إرتفاع ب إلى  1134متر

جبال البيبان " االبواب العربية

الفصحى " و ما يميز هذين الجبلين األخيرين و جود أشجار الزيتون بهما و كذا مسالكهما الوعرة

أما

جبال جرجرة الموجودة بمنطقة القبائل يصل أعلى ارتفاع بها إلى  2343متر تتخللها عيون و اودية
و تنمو على سفوحها أشجار كثيفة.2
ربا إلى منخفض الحضنة شرقا و هو يقع بين

قليم النجود" الهضاب":يمتد من جبال التند اررة

السلسلتين الجبليتين الشمالية و الجنوبية و ارتفاع أقل منهما

و أوديت تصب في الشطوط

و تكسون

طبقة حديثة من رواسب الزمن الجيولوجي الثاني و الثالث من أه شطوط شط الحضنة الذي تنحصر في
ميان جبال الحضنة و أو الد نائل و الزاب من الجنوب

و تمتد هذن النجود بشكل طولي بين السلسلتين

الجبليتين التلية والصحراوية .
اقلم األطلس الصحراوي :يعود زمن تشكل
الجيولوجي الثالث و هو يفصل بين اقلي
بمثابة حاجز للرمال الصحراوية

3

إلى

الزمن الجيولوجي

الثاني

النجود في الشمال و الكتلة الصحراوية في الجنوب و هو

و تتخلل ممرات واسعة سهلة العبور لطرق المواصالت

تبسة على الحدود التونسية إلى الشريعة

و أوائل

الزمن

4

وهو يمتد من

و أعلى قمة بها يصل ارتفاعها إلى  1310متر جنوب تبسة

وتدخل ضمن هذن السلسلة جبال النمامشة المشرفة على الشطوط الجنوبية و أعلى قمة بها يبلغ ارتفاعها
 1626متر لتليليها جبال االوراس التي تتميز بتنوع أشجارها فقممها تتواجد بها أ شجارمثمرة كالخوخ
والمشمش أسفدل منها تنمو أشج دار الزيتون و اللوز و التين و يسكنها الشاوية من أشهر جب دالها جبل أحمدر

 -1حليمي عبد القادر علي  .المرجع السابق ص .03-03
 -2المدني أحمد توفيق  .جغرافية القطر المرجع السابق ص .32-30

- 3حليمي عبد القادر علي  .المرجع السابق ص .23-24

 -0جوليان شارل أندري.تاريخ إفريقيا الشمالية .ترجمة محمد مزالي البشير بن بالمة  .الجزائر :الشركة الوطنية للنشر و التوزيع
 1161ص .20
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خدو و جبل كاف
أودية ضيقة

2

1

حيث توجد بها أعلى قمة هي قمة شيلية بإرتفاع يقدر

لتأتي بعدها جبال الزيبان القليلة االرتفاع

 2323متر و تتخلل

و لخر حد لهذن السلسلة في منطقة الشرق هي

جبال أوالد نايل التي تصل أعلى قمة بها إلى  1234متر.3


المناخ و المجاري المائية

المناخ:يمتاز المناخ في منطقة الشرق بالتنوع نتيجة تنوع التضاريس

فمنطقة الساحل طقسها كثير

االعتدال يتصل بنسي البحر المنعش فيكون صيف لطيف الشتاء مع وجود رطوبة
فطقسا حار جاف صيفا و شتاؤها قليل التساقط مقارنة بالمناطق الساحلية

أما المناطق الداخلية

ير أن هذن المنطقة يختلف

فيها المناخ من منطقة إلى أخرل فالمناطق المرتفع كجبال جرجرة و البابور و القل تتميز بإنخفاط درجة
الح اررة نتيجة تساقط األمطار و الثلوج التي تصل إلى نحو المتر
برياح البحر فشتاؤها شديد البرودة
األمطار

أما جبال البيبان و قسنطينة التي تتصل

و تتميز جبال االوراس بالبرودة في فصل الصيف بسبب تساقط

أما فيما يخص المناطق المحاذية لها من جهة الجنوب " الواحات " فصيفها حار ير أن ليل

يتميز بالبرودة و شتاؤن قليل األمطار.4
أما نسبة تساقط األمطار في هذن المنطقة فتختلف من منطقة إلى أخرل
نسبة التساقط فيها  1313مل

فالمناطق الساحلية تصل

و المناطق التلية تتراوح نسبة التساقط فيها ما بين  344مل و  044مل

سنويا و بذلك فإن عدد األيا المطيرة فيها  124يو

و المنطقة الجنوبية الواقعة جنوب المناطق التلية

والتي تمثل تقريبا منطقة النجود تتأرجح نسبة التساقط فيها مابين 244-044مل سنويا أيامها المطيرة تتراوح
مابين  64-34يو

و تتميز هذن المنطقة بمراعيها الفسيحة و الحشائش القصيرة أما المناطق التي تصل

نسبة األمطار فيها  244مل فهي تشمل المنخفضات و الشطوط المتواجد في هذا اإلقلي فأيامها المطيرة
تتراوح ما بين  24-64يو

و في ما يخص المناطق الصحراوية تقل نسبة تساقط األمطار

مقارنة بالمناطق األخرل السالفة الذكر.5
المجاري المائية  :تتحك فيها أربعة عوامل أساسية
النباتي

و هي المناخ

التضاريس

التربة

الغطاء

و على العمو فهي تتميز بالتذبذب نظ ار الختالف نسبة التساقط ففي فصل الشتاء يكون منصوب

 -1المدني أحمد توفيق  .جغرافية القطر المرجع السابق ص .61-64
 -2جوليان شارل أندري .المرجع السابق ص .22

 -3المدني أحمد توفيق  .جغرافية القطر المرجع السابق ص ..61
 -4نفس

ص 133-132

 -5حليمي عبد القادر.المرجع السابق .11-11
11

الفصل األول  :األوضاع في الشرق الجزائري قبل تأسيس الجمعية

الميان فيها مرتفع أما في فصل الصيف فيقل منصوب الميان فيها ففي الحالة األولى تكون األودية ممتلئة
و تصبح في بعض األحيان سيول جارفة و في الحالة الثانية تجف تقريبا.
و تنقس األودية بمنطقة الشرق حسب أماكن تفريغها :
 أودية المناطق التلية:وهي التي تصب في البحر و تتميز بأنها متجهة من الجنوب إلى الشمال فيأ لب االحيان

و علي

و هي بذلك تأتي من سلسلة األطلس التلي لتصب في البحر االبيض المتوسط

يمكن القول أن مناطق صرفها أوفر مط ار و أ نى نباتا من مناقق مجيئها نذكر منها وادي الصوما الذي
يسمى بوادي الساحل في جهات العليا

و يقع هذا الوادي على حدود إقلي قسنطينة و إقلي عنابة

1

و هو

بمثابة الحد الفاصل بين عمالة قسنطينة و عمالة الجزائر 2و ينبع من جبال البيبان و يشتد إنحدارن بداية من
منبع إلى اية مدينة البويرة ليأخذ إنحدارن في التناقص حتى مصب في خليج بجاية
 214كل الوادي الكبير الذي يعرف أيضا بوادي الرمل

و يبلغ طول تقريبا

و قديما كان يسمى وادي امي از ة

ينبع من جبال

جرجرة قرب جميلة ليتج إلى إقلي فسنطينة و يواصل سيرن إلى اية مدينة جيجل و يصل طول تقريبا 224
كل وادي الصفصاف ينبع من منطقة سمندو و يصب في خليج سكيكدة و يبلغ طول تقريبا  232كل .

3

 أودية النجود :تتميز بقصرها و شدة جريانها و قلة مياهها مقارنة باالودية األولى ألنها تصرففي مناطق أقل مط ار و هي تسير في اتجاهات مختلفة من الشمال إلى الجنوب و من الجنوب إلى الشمال
و من الشرق إلى الغرب أو العكس حاملة معها رواسب تلقيها في الشطوط أو الزوا ز التي تقل نسبة
مياهها في فصل الصيف مما يؤدي إلى تشكل رواسب ملحية تزيد من ملوحة الشطوط أما األودية في هذا
االقلي فهي في أ لب األحيان تجف تماما.
و من بين األودية الحوضية تلك التي تنصرف إلى شط الحضنة قادمة من جبال تيطري و أوالد نائل
و الحضنة

نذكر منها وادي بوسعادة وحماد و مسيلة و بريكة و بومدو و كل هذن األودية تصب في شط

الحضنة الواقع على ارتفاع  044متر فوق سطح البحر وتبلغ مساحت تقريبا  23ألف هكتار و تمتاز
األودية التي تصب في بالطول تقريبا و منها أودية تجري بها الميان طول السنة أما عن الشطوط األخرل
فأوديتها قصيرة

و هي جافة في أ لب األحيان هذا ما جعل الشط الشرقي و الغربي يمثالن حلقات

منفصلة تجف معظمها في فصل الصيف .

 1حليمي عبد القادر علي  .المرجع السابق ص.22

 -2بوضرصاية بوعزة  .المرجع السابق ص .22

 -3حليمي عبد القادر علي  .المرجع السابق ص .63
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 أودية المناطق الصحراوية:وهي تجري من جنوب سلسلة األطلس الصحراوي و تصب أحيانا فيالشطوط و أحيانا أخرل تختفي بين حبات الرمال و ما يميزها عن يرها من األودية األخرل الواقعة في
األقالي األخرل أنها ليس لها جوانب مضبوطة و ال حدود كما أنها فجائية و ير منتظمة زيادة على ذلك
ار كبيرة إذا فاضت سواء على المنازل أو المزروعات و من هذن األودية القادمة من الشامل
فهي تسبب أضر ا
إلى الجنوب وادي األبيض و وادي العرب المنحدران من جبال االوراس و يصبان في منخفض ملغيغ الذي
تحيط ب الكثبان الرملية و على حواف تنمو النباتات الصحراوية المتنوعة و تغمرن الميان في فصل الشتاء . 1
و من ما ذكر نستنتج أن منطقة الشرق الجزائري تتميز بفسيفساء تضاريسية أدت إلى تنوع مناخها
و كذا نباتاتها مما جعلها اإلدارة الفرنسية تهت بها أكثر من المناطق األخرل.ينظر الملحق رق 1
 -2اإلطار التاريخي لمنطقة الشرق
منطقة الشرق الجزائري تميزت و اختلفت عن باقي العماالت االخرل بتميزها بتنوع تركيبتها السكانية
و تنوع ثوراتها بين الرسمية و الشعبية د
 قبائل منطقة الشرق:تتكون منطقة الشرق الجزائري العديد من القبائل بفروعها المتشعبة و هذا ما
يبين حمدلن خوجة في كتاب المرلة حيث أشار بأن سكان هذن المنطقة ينقسمون إلى طبقتين متميزتين فالذين
يسكنون السهول ه العرب الحقيقيون اهله من المشرق العربي و ينحدرون من قبائل عربية مختلفة أما الذين
يسكنون الجبال أو األماكن الوعرة المنحدرة فه البرابرة الحقيقيون أو القبائل الذين تختلف لغته عن
العربية 2وقد قا الفرنسيون بدراسة المنطقة والقبائل التي تسكنها و هذا ما توضح الرسالة الؤرخة بتاريخ 14
سبتمبر  1301المجودة تحت رق  42فروع القبائل بالتفصيل و الحيز الجغرافي الذي تشغل و أماكن
تواجدها في مقاطعة قسنطينة كما يلي
أوالد دراج الشراقة  :و ينقسمون إلى أوالد سحنون و الصالحة و أوالد رشيش

وأوالد سميرة" زميرة"

أوالد منصور و أوالد محة.
أوالد سحنون يتفرعون إلى  :أوالد الرحمن أوالد احمد اوالد أحمد أوالد مختار أوالد عبد اهلل أوالد
الشالب "السحالب "
يضاف اليه القبائل المتواجدة في االماكن التالية:

 -1حليمي عبد القادر علي  .المرجع السابق ص .34-63
 -2بن عثمان خوجة حمدان.المرآة تقدي و تعريب و تحقيق محمد العربي الزبيري.ط 1الجزائر  :الشركة الوطنية للنشر و
التوزيع  1319ص.19
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القبائل التابعة لناحية قسنطينة هي:
النمامشة  :وهي تشمل علوانة و البرارشة " البغاعشة "

وأوالد رشبيش"

1

و تتواجد ايضا في

تبسة و بجوارها الحنانشة شماال و الحراكتة رب .2
أوالد يحيى بن طالب  :و يتكونون من عبدينة و جوامة و موية.
جبل شرشال  :و هوتابع لناحية بسكرة

و يتكون من الخنقة واوالد فيفولووبني بربر

وأوالد معافي

و أوالد عمران و العشاش و بني ملول و والجة و خيران و بو يحي أبو أحمد واحات كل من لشانة
و القصر و بادس و زريبة أحمد و زريبة الواد.
الزاب الشرقي وأحمر خدو ناحية بسكرة:و يض أوالد صالح و تهود و سريانة و قنطرة والفايد
ولخدان و مشونش و الهابل و والس و كبيش وأوالد يوب بني ملك والشرفة وس اررفة و وادي سوف و ينقس
هذن األخيرة الى الواد وقمار و بهينة و الدبيلة و يضاف إلى وادي سوف فرع السعيد و أوالد عمر بو
سليمان و عسيرة و تتكون هذن االخيرة من السعادنة و أوالد بوزيد و شماورة و تكوت و جار اهلل و
القصرو الخدارة و أوالد عبد و فلوس و أوالد ميمون و تاشنتور و أوالد يحي و بنيات و تا يت وأوالد ايدير.
صحاري بسكرة :و قبائلها م ازرين اوالد منصور و زقايت و اوالد داود واوالد عمور وثالث باالضافة
الى منطقة القنطرة و الوطنية واوالد زيان الظهاري و القبالة و ه يتكونون من اوالد زيان من بني فراح
و بني سويف و جمورة و برانيس و مدوكال و الدوسن و سيدي خالد في ناحية بسكرة زد على ذلكو
قبايل الغرابة الذين لقبه الفرنسيون بد" نوماد" أي الرحل و تتضمن السالمية ورحمان و البوازيد و اوالد
سيدي سليمان و اوالد زيد اما قبائل الشراقة فتتكون من عمرة و الشرفة و اصل بن علي و دريد.
الحضنة :بناحية باتنة فتشمل اوالد سال اوالد علي بن صابور و يتفرع منه مرابطون و أوالد دراج
الشراقة و اوالد سحنون و الصاللحة و اوالد عمر و اوالد مجة و اوالد زميرة

و اوالد رشيش

و لوالد

منصور و اوالد العمامين و العيادة .
ناحية باتنة :و تض قبائل يخضر الحلفوية و اوالد شليح و اوالد سي علي تا منت االحراكتة
و تلت و اوالد سي احمد بن سعيد و اوالد سي احمد بن بوزيد و اوالد بلقاضي

اوالد بوعون و حيدوسة

و اوالد فاطمة و اوالد سلطان الظهارة و اوالد سلطان القبالة العشايش و اوالد فاضل اوالد فضالة و اوالد
سعيد و اوالد سي ز اررة
عبدي

بني اوجنة و اوالد داود و بني معافة و العمامرة و المناصرة و قبائل وادي

و اوالد زين و اوالد مومن و اوالد داود و اوالد عزوز و دشرة بوزينة.

 -1بوضرصاية بوعزة .المرجع السابق . 33-33
 -2المدني احمد توفيق .كتاب الجزائر ط. 1الجزائر:المؤسسة الوطنية للكتاب  1130ص . 241
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ناحية بسكرة :تتضمن بسكرة سيدي عقبة

و فلياس و شتمة و قرة

و اومان و مليلي و منالة

واوالد جالل اورالل وبن تيوس ومخادمة و سحيرة و ليواشوبوشقرون ولشانة وفرفار وطولقة و البرج
وفو الة والعامري و احسنة عمورة و سيدخالد و اوالد دراج واوالد حركات واوالد رحمة و مرة و الشرفة.1
و من يمكن القول أن منطقة الشرق قد ضمت العديد من القبائل التي استطاعت التعايش مع بعضها
البعض ر

اخالفاها و بدخول االستعمار الفرنسي للمنطقة دخلة مع فئات جديدة من اليهود االوربيين

بإختالف انتماءاته

فاصبحوا بذلك ضمن تشكيلة سكان القطر وذلك يتضح من خالل أن عدد سكان

العمالة كان سنة  1131يصل تقريبا إلى 2064022ن المسلمين يمثلون  2231266ن و المسيحيون
يمثلون 131131ن.2
 التقسيم اإلداري للمنطقة
ل تهت اإلدارة الفرنسية بمسألة تسيير شؤون المسلمين

لذا تركتها على ماهي علية سنة 1331

و ل تدخل أي إصالحات على أسلوب تسييرها الذي كان موكل للمكاتب العربية .3
وفي مايلي نوضح التقسي االداري الذي اعتمدت االدارة الفرنسية لتسيير عمالة قسنطينة التي كانت
تشغل مساحة  33203كل مربع و تدار إداريا من طرف طاق إداري يتكون من:
العامل  :و يدعى أيضا البريفي

و هو تابع إلى الوالي العا بالجزائر

و ليس إلى و ازرة الداخلية

و هو المشرف العا على العمالة و رئيس اإلدارات كلها.
كاتب العمالة:و يشغل هذا المنصب موظفان تابعان للعامل
أكتوبر  1323بالنسبة للكاتب األول و هو مختص باإلدارة
مارس  1141و هو مختص بالمسائل األهلية و الضبط العا

و تقرر هذا المنصب في يو 23

أما الكاتب الثاني فقد تقرر منصب في يو 3
و يوجد في إدارة العمالة أيضا مكاتب عامة

لمختلف األشغال العمومية.
مجلس العمالة :يتكون من رئيس المقاطعة
العا
دراسة

فاألول يدعى نائب للرئيس " البريفي "

و ثالث أعضاء أو مستشارين ه تحت سلطة الوالي
و الثاني نائب للمدعي العمومي

4

و يشارك أعضاؤن في

و تنظي الق اررات سواء في المجال االقتصادي أو في المجال العمراني و هذا المجلس على العمو

مسؤول عن أمالك الحكومة و الشؤون اإلدارية في العمالة .

 -1بوضرصاية بوعزة .المرجع السابق . 91-93
-2المدني احمد توفيق.كتاب الجزائر المرجع السابق ص .113
 -3أجرون شارل روبير .الجزائريون المسلمون و فرنسا .1919-1781ج  1الجزائر:دار الرائد للكتاب  1553ص .3
 -4المدني أحمد توفيق  .كتاب الجزائر .المرجع السابق ص.169 163
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المجلس العام :و هو منتخب

و يعتبر بمثابة برلمان صغير للمعمرين على مستول العمالة

و في

سنة  1123كان عدد أعضائ  16عضو ليرتفع العدد سنة  1364إلى  23عضو و يض هذا المجلس
اثنان من المسلمين الجزائريين

و إسرائيلي واحد و تعيين األعضاء يت من طرف اإلمبراطور لمدة ثالث
و كانوا يعينون على أساس ملكية األراضي

سنوات و يت تغيير ثالث أعضاء كل سنة

و يدرس هذا

المجلس جميع القضايا التي تخص المالية و القوانين و أمالك الدولة في العمالة .1
و تنقس هذا العمالة إلى دوائر هي قسنطينة

عنابة

قالمة سكيكدة سطيف بجاية باتنة

يتولى إدارة كل دائرة الموظفون اآلتية أسماؤه
نائب عامل :يدعى "السوبريفي" و هو يوجد على رأس كل دائرة سوبريفي ماعدا مركز العمالة
و يقو بمراقبة إدارة األهالي و يتبع مجموعة من اإلداريين ه :
نائب مدير :الذي يشغل وظيفة الكاتب العا في نيابة العمالة ويعين نائب العامل في مراقبة كل ما
يخص األموراألهلية في المناطق البلدية العامة و يديرهيأة "معرفة الشخصية العدلية" في مركز العمالة .2
و كانت الدوائر في الشرق تنقس إلى ثالث أنواع من البلديات و هي :
 البلدية التامة  :و يسكنها المسلمين و األوربيين لكن الفئة الغالبة التي تسيطر على مقاليد االدارةهي فئة االوربين و يدير هذن البلدية
المجلس البلدي :ينتخب هذا المجلس انتخابا عاما مباش ار ح ار و يض
حيث يمثلون ثالث أخماس عدد األعضاء

و المسلمين يمثلون خمسين

3

األوربيين الغالبين العدد

و يختص هذا المجلس بالحالة

المدنية و الشرطة البلدية و دراسة ميزانية اإلدارة المحلية . 4
شيخ المدينة  :و يطلق علي اس "المير"

و كان ينتخب

و يقو باإلشراف على ميزانية البلدية

و يسهر على نظافتها و نظامها و راحة سكانها و ينشئ المدارس و يقرر اإلتاوات البلدية و يستخلها5و
كانت نسبة الجزائريين القاطنين في هذن المنطقة تصل إلى% 13سنة 1311

و ل يكن له مصلحة ادارية

خاصة به تدير شؤونه كما أن اليوجد سلطة مكلفة بمراقبة شيوخ البلديات الفرنسيين

و ال تتبع عالقة

الجزائريين بالفرنسيين التي كانت متأزمة في أ لب األحيان في هذن البلديات.6
 -1عمار بوحوش  .المرجع السابق ص .130-133
 -2المدني أحمد توفيق  .كتاب الجزائر المرجع السابق ص.234
 -3نفس

ص .113 113

 -4عمار بوحوش .المرجع السابق ص .130
 - 5أحمد توفيق .جغرافية القطر المرجع السابق ص.113

 -6أجرون شارل روبير.ج 2المرجع السابق ص .23-26
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 البلدية الممتزجة  :أو المختلطة و تتميز بأن أ لبية سكانها من الجزائريين 1و التي ل يط أر عليهاأي تغيير على الر من أن هدف تأسيسها كان في البداية جعلها مؤسسات بلدية مؤقت في انتظار تعمي
تأسيس البلديات التامة الوظائف أو إنشاء البلديات الدواوير و التغييرات التي أحدثت عليها ماهي إال
تغييرات هيكلية بسيطة كإنشاء بلديات مختلطة جديدة أو إلغاء أخرل

2

و يتشكل طاقمها اإلداري من :

األدمنسترتور :و هو المدير المعتمد على المجلس البلدي .
المجلس البلدي :يتكون من نواب منتخبين من السكان االوربيين

ومن جماعة القياد

ورؤساء

الدواوير ليمثلون العنصر اإلسالمي و تمثيل هذن الفئة األخيرة أقل من تمثيل الفئة األولى .
البلدية العربية  :و هي التي يسكنها الجزائريون

تتميز بعد وجود نظا بلدي فهي مؤلفة من رجال

السلطة العسكرية و من أتباعه ممن يدعون برجال السلطة اإلسالمية قياد و أ وات.
و أصغر وحدة إدارية في عمالة قسنطينة هي الدوار.
 -الدوار:هوالنواة االدارية في هذا التقسي

فهي جمع قبيلة أو فرقة من قبيلة يديرها القايد و مجلس

الجماعة.
القايد  :هو الذي يشرف على الدوار و يسرأمورن.
مجلس الجماعة :ينتخب سكان الدوار

و ينتخب أعضاؤن لمدة ستة سنوات و ل نفس سلطة

المجلس البلدي و يقو بتسيير ميزانية الدوار و المحافظة على نظافة وامن الدوار.3
بمرحل ففي الفترة الممتدة من
وعلى العمو يمكن القول أن النظا المدني وكذا نظا البلديات قد مرة ا
1334إلى  1333كانت تسير البلديات بلجان من المدن التي إحتلها في البداية االستعمار الفرنسي كبجاية
و عنابة

لتتغير بعد سنة  1333بعد االقتراحات التي قدمتها لجنة التحقيق البرلماني الخاصة بإقامة نظا

جديد للبلديات في التقرر المقد للحكومة في سبتمبر  1330إنشاء يلديات في القطر الجزائري
البلديات التي عينة في منطقة الشرق عنابة و بجاية

كانت

وأصبحت منذ ذلك التاريخ تخضع لمسؤول إداري

و مجلس بلدي و كان الحك العا هو الذي يعين جميع األعضاء في هذا المجلس لكن بعد ثورة
 1303إعتمدت اإلدارة الفرنسية أسلوب االنتخابات بدل التعيين لكن االنتخابات التي أجريت يو 23
أكتوبر 1303زورت نظ ار لعد قبول الجيش بهذا التغيير و لعد و جود مداخيل مالية كافية لتسيير هذن
 -1الطاهر بن خرف اهلل " .الوضع االقتصادي و االجتماعي و السياسي للريف الجزائري  ."0692-0321مجلة الذاكرة .الجزائر:

المتحف الوطني للمجاهد

 1112س  2؛ع 2ص .103

 -2أجرون شارل روبير .ج

2

المرجع السابق ص .1

 -3المدني أحمد توفيق .جغرافية القطر المرجع السابق .111-113
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اإلدارات المحلية.ليقو بعدها نابليون الثالث يو  23ديسمبر1366بتعيين رئيس البلدية و نواب و يقو رئيس
العمالة بتعيين بقية أعضاء المجلس البلدي لمدة  2سنوات ليت سنة  1163رفع عدد أعضاء المجلس
البلدي نظ ار الرتفاع عدد السكان و يحدد العدد نسبة لعدد السكان فقرر إذا كان عدد سكان أقل من
2444نسمة يكون عدد األعضاء  1أفراد واذا بلغ عدد السكان  14.444نسمة يكون عدد النواب 12نائب
و في حالة إذا كان عدد السكان  34.444نسمة يرتفع عدد أعضاء المجلس البلدي إلى 13أما إذا كان أكثر
من  34.444نسمة فإن عدد األعضاء يكون  20عضو و يت اختيار المنتخبين من طرف الفرنسيين ومن
الجزائريين و المسلمين ومن اليهود واألجانب وثلثي المجلس بنسبة  %66تكون مخصصة للفرنسيين والثلث
الباقي للفئات المتواجدة في تلك البلدية و يشترط في المنتخب أن تكون ل أمالك أو تجاروا أو صناعة
و يدفع الضرائب المحلية أو يكون موظف أو يحمل وسا الشرف الفرنسي أو متقاعد.
أما بالنسبة ألراضي الجنوب التابعة للعمالة فقد كانت تخضع للحك العسكري الذي كان بدورن يعتمد
على المكاتب العربية للتحك في الناس وممتلكاته

1

لكن هذن المكاتب ت إلغاؤها فيما بعد.

 المقاومة العسكرية في منطقة :ل تكن حملة فرنسا على الجزائر تأديبية انتقامية تؤدي دورها ث
تعود على حد قول أبو القاس سعد اهلل

2

بل كانت أكثر من ذلك حيث أن و بمجرد توقيع معاهدة االستسال

بين الداي حسين و وزير الحرب بورمون في  2جويلية  1334فتحت شهية فرنسا لالستيالء على باقي القطر
الجزائري

وهذا ما أدل إلى بروز مقاومات ضد هذا االحتالل .ففي إقلي قسنطينة تنوعت و تميزت عن

باقي األقالي األخرل حيث امتزجت بين المقاومة الرسمية و المقاومة الشعبية التي استمرت إلى اية نهاية
الحرب العالمية األولى و في ما يلي نأخذ أنموذجا من كل مقاومة:
المقاومة الرسمية:قادها الحاج أحمد بن محمد الشريف بايفي إقلي قسنطينة 3حيث كان في عمالة
الجزائر ألداء الدنوش فطلب من حماية عنابة لتعرضها لهجومات من طرف الفرنسيين كماشارك في
المجلس الذي عقد لتحديد خطة للدفاع وقد جطة لواجهة هذا العدوان لكن صهر الداي رفضهاطة مما
 -1بوحوش عمار .المرجع السابق ص .132-130
 -2الحركة الوطنية الجزائرية 0611-0321


.ج1

ط  .1لبنان  :دار الغرب اإلسالمي  1131ص . 12

هو كر لي من ا جزائرية و اب تركي أم جزائرية من أسرة بن قانة اسمها الحاجة شريفة " رقي "

الشريف خليفة حسين باي

و أبون تركي هو محمد

و لد حوالي سنة  1336جدن الباي القلي نشأ احمد باي في بيت أخوال فتعل الفروسية

و فنون القتال

و خبر بذلك حياة البداوة القاسية التي انعكست على شخصيت و أكسبت صفت و الحز الحس في األمور عين باي على قسنطينة من
طرف الداي حسين و هو ل يتجاوز الثالثين من عمرن بمساعدة اآل ة يحي ألن كان ل سندا في زلزال البليدة 1322

و بمجرد تسلم

السلطة سعى إلصالح األمور في بايلك قسنطينة بما يتميز بهاء عسكري و سياسي ينظر :الزبيري محمد العربي  .مذكرات أحمد باي
و حمدان خوجة و بوضرصاية .ط . 2الجزائر  :الشركة الوطنية للنشر و التوزيع  1131ص .3-6
 -3أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية  .ج
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نتج عن انتصار الفرنسيين و احتالل العاصمة وتوقيع معاهدة االستسال

ليتوج بعدها أحمد باي نحو

قسنطينة ولحق ب نحو 1644شخص تقريبا وارسلة ل رسالة من طرف قائد الحملة لالستسال و تقدي
الالزمة للفرنسيين فرد بأن السلطة بيد جميع سكان مقاطعة قسنطينة وسيستشيره في ذلك عند عودت وعند
وصول لالقلي وجد تمرداعلي من طرف األتراك واليولداش الذين عينوا القائد سليمان بايا على قسنطينة لكن
إستطاع القضاء على هذا التمرد لترسل ل مرةأخرل رسالة من طرف كلوزيل لالستسال فجمع الديوانوعرض
عليه الرسالة فرفضوا االستسال

هذا ما أدل إلى عزل من منصب من طرف اإلدارة الفرنسية و عينوا

مكان مصطفى أخ باي تونس وفق عهد عقد الطرفين لكن هذا العهد ل يطبق لطمع الفرنسيين فيالمنطقة.1
لتبدأ بذلك المواجهات العسكرية بين الباي والسلطات الفرنسيةحيث هاجمت هذن األخيرة ميناء عنابة
بجيش يقودن كلوزيل للقضاءعلى أحمد باي .2الذي قا بتجنيد  1244رجل من المشاة و 2444رجل من
الفرسان وواج الفرنسيين في وادي الكالب لينسحب إلى قسنطينة مستدرجه إليها وكان النصر حليف في
هذن المرة وذلك في 1336لترسل اإلدارة الفرنسيةجيش قوام  16444جندي بقيادة دامريمون بمساعدة رئيس
أركان بيريقو في شهرأكتوبر 1133لمواجهة أحمد باي الذي حاول تطبيق نفس الخطة األولى لكن ل يفلح
هذن المرة و فقد بذلك قسنطينة ليتوج بعدها إلى الصحراء حسب نصائح بن قانة وقد وجهت السلطات
الفرنسيةرسالة ل يطلبون فيها من االستسال

ورفض ذلك لتعرض للهجو من طرف سعيد بن فرحات الذي

كان يطمع أن يعين كشيخ للعرب لكن ل يفلح في ذلك حيث هزم أحمد باي ففر بذلك إلى وادي
سوف 3ور

وجود احمد باي في جبل احمر خدو لدل أوالد عبد الرحمان إال أن كانت ل إتصاالت مع
مما جعل

رفقائ في التل والصحراء مما أثار تخوف فرنسا من أن يستعيد نشاط و يهاجمه مرة أخرل

الحاك العا لباتنة كانروبير يرسل في 1303الضابط سان جرمان لتتبع لثارن و إ الق جميع المنافذ علي
كي ال يتسنى ل الفرار إال أن أحمد باي استطاع الخروج من المنطقة واالتجان شرق االوراس فاعترض ل
بنو ملك بتنسيق من الضابط سان جرمان ليجد احمد باي نفس محاص ار من كل جهة فأرسل برسالة
للضابط سان جرمان بتاريخ  2جوان  1303طلب فيها األمان فقبل سان جرمان ماجعل يستسل  2جوان
 -1الزبيري محمد العربي  .مذكرات أحمد باي المرجع السابق ص .21-13
 -2سعد اهلل أبو القاس  .الحركة الوطنية ج


1

المرجع السابق ص .101

عندما انتصر أحمد باي على فرحات بن عباس إستولى على ثروات و على أتباع و كل مايملك

رسالة يقد ل فيها االمان

و يدعون لزيارت

االسباب التي أدت ب للهجو علي

لكن أعادها فيمابعد

إال أن الشيخ فرحات رفض الحضور بين يدي مباشرة

كما بعث ل الرسائل التي كانت بين و بين الدوق دروفيقو

و طل يراسل

كما شرح ل

وأحاط علما بجميع االتصاالت التي

كان يقو بها اليهود كما أعلم أن لن يساعد الدوق دوروفيقو الن ال يستطيع خيانة وطن  .ينظر  :بن عثمان خوجة
السابق ص .31-33

و وج ل

حمدان .المرجع

 -3عمار بوحوش  .المرجع السابق ص .113-113
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1303لينقل إلى الجزائرالعاصمة أين بقي ينتظران يؤذن ل بالسفر لكن و كعاد الفرنسيين فإنها العهد لها و
ل يطل ب الوقت إذ توفي في شهر أوت عا  1324و دفن في مقبرة ضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي.1
المقاومة الشعبية :ل تخمد الثورات في المنطقة منذ بداية االحتالل 1334
رسمية كما رأينا مع أحمد باي

حيث كانت بدايتها

للتواصل مقاومة سكان المنطقة للسياسة االستعمارية في شكل مقاومات

شعبية منها مقاومة األوراس  1303و مقاومة الشيخ الحداد  1331و كانت لخر المقاومات الشعبية في
هذن المنطقة مقاومة األوراس  1116التي أخذناها كأنموذج لهذن الثورات :
ثورة األ وراس 0609م  :لقد دعا إلى هذن الثورة كل من ابن علي بن النوي

و الشيخ مقد ز انة

و شارك فيها الجزائريون الذين تتراوح أعماره ما بين عشرين سنة و خمسة و أربعين سنة و كانت نقطة
االنطالق من بريكة في شهر سبتمبر  1116لتنتشر إلى بالزمة الحضنة عين التوتة و باقي االقلي و في
البداية عمد المجاهدون كما سمو أنفسه إلى ا تيال االدارييين الفرنسيين
و تخريب المؤسسات العامة

و الهجو على المراكز الفرنسية

لغيروا سياسته بداية من شهر نوفمبر من نفس السنة حيث أصبحوا أكثر

شراسة نظ ار لتلقيه الدع والتأييد من األهالي و زعماء الدين و األعيان في المنطقة فقاموا في هذن المرحلة
بمهاجمة بلدي عين التوتة و بامارين و قتل عامل مدينة باتنة و حاك عين التوتة إثر هذا الهجو و كان
رد فعل السلطات الفرنسية في البداية إرسال الشرطة و وحدات من جنودالزواف والرماةو الصبايحية لتوضع
منطقة باتنة فيما بعد تحت الحك العسكري للتخلص االدارة من القيود القانونية المدنية كما عينت مبعوث
خاص لقمعها باإلضافة إلى تعيين لجنة لألمن و النظا و ق اررات هذن األخيرة ير قابلة لالستئناف وما نتج
عن هذن اإلجراءات حرق منازل األهالي و تفريغ مخازن الحبوب و قتل المواشي
و الشعير و شملت هذن العمليات منطقتي باتنة

و إبادة محاصيل القمح

و عين مليلة أما بالنسبة للضحايا المدنيين فقد تراوح

عدده مابين  244و  344شخص أ لبه من النساء و األطفال قد ت قتل  1244شخص من طرف لجنة
األمن و النظا بعد محاكمته .2
أما المناطق التي حولت من الحك المدني إلى الحك العسكري فهي المناطق التابعة للبلديات
المختلطة كعين التوتة وبريكة و بللزمة

والبلديات المختلطة المتمثلة في عين لقصر و األوراس و خنشلة

و التي كانت قد أنشئت سنة .3 1331

 -1بن العنتري محمد الصالح  .فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة و استيالئهم على أوطانهم تاريخ قسنطين
و تقدي و تعليق يحي بوعزيز  .الجزائر  :دار هومة  1553ص .154-151

 -2أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية ج
 -3لجرون شارل روبير .ج
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المبحث الثاني  :األوضاع في الشرق الجزئري
كانت للجزائر تتمتع بشهرة و مكانة مرموقة في أساط بلدان العا قبل فترة االحتالل لكن كل ذلك تغير
أثناء الفترة االستعمارية فماهي األسباب التي أدت إلى ذلك ؟
 -0األوضاع االقتصادية و االجتماعية
 األوضاع االقتصادية
تدهورت منذ بداية االحتالل نتيجة للسياسة التي انتهجتها اإلدارة الفرنسية التي عملت على تقوية
إقتصاد البلد األ على حساب االقتصاد الجزائري وذلك يظهر من خالل ما يلي:
ميدان الزراعة :كانت الزراعة مزدهرة قبل االحتالل الفرنسي للمنطقة والدليل على ذلك أن سهولها
الوسطى كانت تزرع بها الحبوب بشكل كبير أما مراعيها فكانت تزخر بأنواع مختلفة من الحيوانات
كاألبقار واأل نا

والبغال وقد اختصت نواحي جيجل و بجاية بإنتاج الشعيرو الجوز و التين و الزيتون و

الجلودو الشحو و كانت تعتبر سهول عنابة من أخصب األراضي أما المناطق الصحراوية التابعة للعمالة
كمنطقة بسكرة ووادي سوف كان بها سهول من الرمال و مسحات شاسعة من األعشاب الصالحة للرعي.1
لكن كل ذلك تغير منذ بداية االحتالل حيث اعتمدت فرنسا على سياسة نزع األراضي الزراعية
و االستيطان فيها فيما بعد لينقس القطاع الفالحي إلى نمطين األول تقليدي التز ب الجزائريون والثاني
متطور إلتز ب االوربيين
الخصبة

3

2

وقد تغلب النمط الثاني عن األول نظ ار لمنح اإلدارة الفرنسية لألوربيين األراضي

اللذين كانوا يعتبرون الفالحة و الزراعة مشروعا ال وسيلة للعيش 4كما كانت تعطى األراضي

الزراعية للجمعيات التبشيرية حيث استحوذت جمعية إخوان العقيدة المسيحية على  11هكتار في عنابة وت
استغالل  244هكتار في قسنطينة لبناء ملجأ لليتامى 5و من بين ما قامت ب أيضا سنة  1131في هذن

 - 1الزبيري محمد العربي .التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة مابين  .0321-0962الجزائر :المؤسسة الوطنية للكتاب
 1130ص .23-23

-2عمراوي أحميد و لخرون  .السياسة االستعمارية و االستيطانية في المجتمع الجزائري

الوطني للدراساتو البحث  2443ص .31

 -3الزبيري محمد العربي .تاريخ الجزائر المعاصر .ج

1

.0698-0321ط1

الجزائر:المركز

دمشق  :منشورات اتحاد الكتاب العرب  1111ص .13

 -4بوعزيز يحي.سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية  .0698-0321الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية

 1133ص .32

 -5و علي محمد الطاهر .التعليم التبشيري في الجزائر من  0321إلى  0618دراسة تاريخية تحليلية .ط 1الجزائر :المؤسسة الوطنية

للفنون المطبعية  2441ص .22
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المنطقة مصادرة أراضي ثوار البالغة خمسة ماليين هكتار 1ليضطر بذلك سكان العمالة إلى استغالل
األراضي الوعرة و البعيدة عن مصادر الميان مما أدل إلى نقص إنتاجه الزراعي

2

كما استبدلت منذ بداية

القرن العشرين الملكيات الزراعية الكبيرة  0أو  2أالف هكتار .بدال من الملكيات الصغيرة ذات  24أو 34
هكتار و تحول بذلك الجزائريون من مالك إلى أجراء و خماسين.3على الر من ذلك فإن الفالحة األوربية
في الجزائر ل تنطلق إال بعد سنة  1304بعد تدعيمها من طرف الجنرال بيجو والقوانين التي أصرتها
السلطات الفرنسية حيث استمرت هذن السياسة إلى اية فترة الثالثينات من القرن الماضي و بعدها و دع
هذا القطاع بإمكانيات مالية تمنح من البنوك لتعزيز اإلمكانيات العلمية و قد استفاد القطاع الفالحي
األوروبي في منطقة الشرق بفتح مدارس زراعية كمدرسة سكيكدة المتخصصة في إجراء األبحاث الزراعية
ومحطة قسنطينة للتبغ 4كما سيطرت الشركات األوربية على األراضي الزراعية كالشركة العامة السويسرية
 la genevoiseالتي منحت لها سنة 8181مقدارن  02ألف هكتار بنواحي سطيف من طرف اإلدارة الفرنسية
و حصلت الشركة العامة الجزائرية  S-G-Aعلى  101222هكتار في قسنطينة زيادة على ذلك أدخلت
للمنطقة منتوجات زراعية جديدة كالقمح اللين الذي احتل مساحات شاسعة منذ سنة 8182حيث

طى

مساحة  7لالف هكتار مقابل القمح الصلب الذي تربع على مساحة  77ألف هكتار باإلضافة إلى
و الحمضيات وقد طغت المنتوجات الصناعية كالتبغ و عباد الشمس و القطن

منتوجات أخرل كالكرو

و الطماط الصناعية 5على باقي المنتوجات المعاشية االخرل .ليت بذلك القضاء على زراعة األرز في
شمال العمالة و باقي المنتوجات االستهالكية األخرل كالفول والعدس لصالح الكرو والحوامض.6و نتيجة
هذن السياسة اتج فالحوا هذن العمالة للمناطق التلية الداخلية كدوائر قسنطينة و باتنة و المدية ما بين
سنتي 8820-8822إلى زراعة القمح لتشهد بذلك هذن الزراعة زيادة قدرت بد020222هكتار أما دوائر التل
في كل من عنابة و بجاية و سكيكدة تراجعت بها المساحات المزروعة.
و المالحظ أن بداية من القرن العشرين تراجعت المزروعات الغذائية

و الصناعية و كذا األشجار

المثمرة مقارنة بالزيادة السكانية .7كما انحصرت أراضي الرعي بفعل حرثها من طد درف الم د دعمرين مما
 -1عبد الرحمن بن ابراهي

بن العقون.الكفاح القومي و السياسي من خالل مذكرات معاصر الفترة االولى 0629-0621

الجزائر:المؤسسة الوطنية للكتاب  1130ص .24

.ج1

 -2أجرون شارل روبير .الجزائريون المسلمون و فرنسا . 0606 -0390ج  1الجزائر:دار الغرب االسالمي  2443ص .632
 -3بوعزيز يحي.سياسة التسلط المرجع السابق ص .01 04
 -4عمراوي لحميد و لخرون المرجع السابق ص .01 04

 -5نفس

.61-23

 -6الزبيري محمد العربي .تاريخ الجزائر المرجع السابق ص . 13
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أدل إلى تناقص أعداد الماشية التي بحوزت الجزائريين و من ث سكان هذا اإلقلي . 1
ميدان الصناعة :كانت الصناعة منتشرة قبل االحتالل و أكثر تنظيما سواء في المنطقة أو في باقي
القطر الجزائري و كانت تظ الحرف و الصناعات التقليدية و صناعة األسلحة و الذخيرة الحربية و صناعة
السفن لتهمل هذن الصناعات تدريجيا ليختفي البعض منها نهائيا و السبب في ذلك يعود للسياسة الفرنسية
التي شجعت المستعمرين الحتكار هذا المجال

فأصبحت بذلك البضائع األجنبية تزاح البضائع المحلية

باإلضافة الحتكار األوربيين للمواد األولية مما صعب األمر على حرفيي المنطقة و جعله يقعون في أزمة
تمويل

2

لكن هذا ل يمنع من وجود بعض الصناعات التقليدية التي كانت تشتهر بها هذن العمالة كصناعة

الزرابي و التطريز و الخزف

إلى جانب ذلك فقد عرف هذا اإلقلي بعض الصناعات العصرية حيث ت

بناء معامل ابن جيكو بقسنطينة إلنتاج الدخان والسجائر بآالت عصرية و معامل الزيت الكبيرة ببالد
القبائل و صناعة أعواد الكبريت بعنابة وقد استحوذ األوربيون على منحت استخراج المعادن حيث وصلت
هذن المنحة في عمالة قسنطينة الى  16منحة وقد ت استخراج الفوسفات سنة  1313و كانت هذن المادة
تستخرج من منج الكويف في تبسة كما كان في المنطقة مصنع للحديد قرب عنابة و خاصة ناحية بني
مصاف و يستخرج من  044444طن باإلضافة لوجود مناج الرصاص و الزنك بناحية سطيف و النحاس
الذي يستخرج بالقرب من عنابة كما يوجد الزئبق في عين الكرمة قرب عنابة و يستخرج من سنويا نحو
1244طن

3

والمالحظ ان في هذن الفترة القت المنتوجات التونسية رواجا في هذا االقلي .4

التجارة :كانت التجارة في هذن المنطقة تدر أرباحا طائلة قبل الفترة االستعمارية بفضل سوقها
المشهور 5فالتجارة الخارجية كانت نوعان نوع يشرف علي األجانب و تت عن طريق البحر عبر موانئ
عنابة و القالة و ستورة و القل و جيجل و من المشرفين عليها شركة الملكية اإلفريقية و الهيئات التي
خلفتها فيما بعد وكذا شركة بكري و بوجناح " بوشناق" ويالحظ أن الجزائريون ل ينشطوا في هذا المجال
بسبب وقوف اليهود ضده

و توسطه للداي كي يمنعه من إنشاء محالت تجارية في موانئها مما نتج

عن سيطرت األجانب على هذن التجارة

و إلى انخفاض أسعار المواد المصدرة و ارتفاع أسعار المواد

المستوردة و المواد التي كانت تصدر من هذن العمالة المرجان و فول و حمص والصوف و الجلود

 -1لجرون شارل روبير.ج

1
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و الشموع و زيت الزيتون و الحبوب من قمح و شعير حيث كانت تعتبر مقاطقة قسنطينة مطمورة الحبوب
و المواد المستوردة من البلدان األوربية هي األقمشة والقهوة والتوابل .1

بالنسية ألوربا

أما التجارة الداخلية فكانت تت بين المدن و األرياف بواسطة الباعة المتجولين و في األسواق
االسبوعية

و بواسطة القوافل التي تمر على قسنطينة اآلتية من تونس و المتوجهة إلى الجزائر العاصمة

و تلمسان لكن بعد احتالل المنطقة تغيرت مالمح التجارة في حيث ضاعف اليهود الباعة من نشاطه في
هذن الفترة كما أصبحت المنتوجات التونسية خاصة الصناعية منها تالقي رواجا كبي ار بفضل تسهيالت التي
تلقتها من السلطات الفرنسية

و قد وجهت انتقادات للسياسة الفرنسية في هذا المجال بسبب أن الجزائر

تحولت من مصدر للحبوب إلى مستورد لها

2

و أصبحت زراعتها نقدية بعدما كانت معاشية 3و هذا ينطبق

أيضا اقلي قسنطينة ألن أكبر األقالي لتمتع بثروات مختلفة .
أما بالنسبة للحركة التجارية على سواحل هذن العمالة سنعطي مثال يبينها

من خالل ميناء مدينة

سكيكدة " فليب فيل" الذي كان سنة  1331تخرج من سفن فرنسية و أجنبية تصل إلى حوالي  021سفينة
بينما السفن التي ترصصوا في تقدر بد  006سفينة
وصل حج الواردات إلى  26132طن

بذلك بلغ حج التصدير حوالي  2436طن

بينما

و تقدر إذ قيمة الواردات بد  330303فرنك وقيمة الصادرات

بد  3313فرنك و أه المواد المستوردة كانت ذائية و كحولية أما االصادرات فكانت عبارة عن حيوانية
و مواد صناعية

4

و هذا ينطبق تقريبا على باقي موانئ المنطقة مع و جود بعض االختالفات في قيمة

الصادرات و الواردات إال أنها مشتركة في أن قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات ما يجعل الميزان
التجاري يعاني عج از تجاريا  .و هنا عممنا من الخاص إلى العا

و اآلن نعم من العا إلى الخاص

حيث أن سنة  1123كانت جملة تجارة الجزائر تصل إلى  3مليار و  323مليون فرنك حيث بلغت
الواردات  0336444.444فرنك أما الصادرات فقد بلغت  3221444444فرنك
التجاري للجزائر

وهذا يبين خسارة الميزان

و هذا يشمل أيضا منطقة الشرق التي ل تكن بمنئ عن هذن النتيجة المتمثلة في تحول

الجزائر من بلد مصدر إلى بلد مستورد .5

-1الزبيري محمدا لعربي .التجارة الخارجية  .المرجع السابق ص .32-33
 -2عمراوي لحميد و لخرون  .المرجع السابق ص .32-22

 -3لجرون شارل روبير .ج

1
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 -4عمراوي لحميد و لخرون  .المرجع السابق ص .36
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وعلى العمو يمكن القول أن الوضع االقتصادي في المنطقة قد تراجعت إيرادات و تحول من اقتصاد
يحقق االكتفاء الذاتي لسكان إلى اقتصاد مستورد يعاني سكان المجاعة و الفقر و سوء المعيشة و هذا ما
سيظهر في العنصر الموالي .
 األوضاع االجتماعية
ل تكن األوضاع االجتماعية لسكان الشرق بأحسن حال من إخوانه في باقي القطرالجزائري أثناء هذن
الفترة بل على مدل فترة االحتالل الفرنسي للجزائر

حيث انقس المجتمع في هذن المنطقة إلى قسمين فئة

تنع بجميع الصالحيات و تملك أجود األراضي و تعيش في ترف و ر د يمثلها المعمرين و الفئة الثانية
تعيش في بؤس و شقاء وتدني المستول المعيشي متمثل في الجزائريين
المجتمع حتى العائالت التي كانت تمثل القيادات الروحية

1

وهذن الوضعية مست جميع فئات

و المادية و ت تحطي البرجوازية في المدن

الكبرل والتي كانت تتألف من التجار و الحرفيين والقضاة والمثقفين الذين فقد أ لبه أعماله نتيجة مزاحمة
الجالية األوربية له

وقد عملت اإلدارة الفرنسية على تحطي فالحي المنطقة بنزع ملكياته الزراعية

و الفالحية و إر امه على بيع ما بقي منها نتيجة الضرائب المفرطة وربا اليهود الفاحش.كما ت االستحواذ
على األراضي المخصصة للرعي والغابات مما نتج عن انخفاض الثروات الحيوانية

2

و بذلك أصبح كل
وأصبح هو

جزائري مهدد بالجوع و البؤس والشقاء نتيجة الستحواذ المعمرين على أجود األراضي الخصبة

يعمل كأجير ولو بثمن الخبز أو أقل من ذلك بكثير وما زاد الطين بال احتكار المعمرين أله الوظائف
و الحرف

3

كل هذن اإلجراءات أدت إلى ظهور مجاعات و انتشار األوبئة و االمراض المعدية

كالكولي ار

 - 1عمراوي لحميد و لخرون المرجع السابق ص.31
 -2بوعزيز يحي.سياسة التسلط ،المرجع السابق ص .31-33
 -3بن عمر أحمد .المرجع السابق ص.0


أدت مجاعة  1124إلى استيراد الجزائر الحبوب للتحول بذلك من مصدر لها إلى مسترد ل و مس الكساد زراعة الكرو و تجارة األرز

و كل الصناعات المرتبطة بالزراعة  .ينظر :محفوظ قداش  .تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  .0626-0606ج

1

البار .الجزائر :دار األمة  2443ص .23

ترجمة أحمد بن

و قد ظهرت هذن المجاعة في عدد كبير من دوائر الشرق و بقية القطر الجزائري و قد اعترف النائب الفرنسي " فيني دوكتون" بذلك

و ذكر ذلك في جريدة اإلقدا
جوعا

و في جريدة  le tempsالصادرة بتاريخ  51سبتمير 1315ان وضعية الجزائريين مزرية و أنه يموتون

كما اعترفت اإلدارة الفرنسية بأن محصول سنة  1311كان مفلسات

و أن هناك لفة في بعض المنطق

و ذلك نتيجة لعدة

أسباب منها تقلص المساحات الزراعية التي كانت لدل الفالحين الجزائريين حيث أن سنة  1311كان الفالح الجزائري يملك بين ثالثة
و أربعة هكتارات

بينما قبل االحتالل كان يملك أربعة هكتارات صالحة للزراعة باإلضافة إلتالف الغابات التي كانت تستعمل لتغذية

الماشية زيادة على ذلك األزمة التي مرت بها الجزائر بعد الحرب العالمية األولى أين إرتفعت أسعار المنتجات الفالحية وضعف إنتاج

الحبوب من  19مليون قنطار سنة  1313مقابل  95مليون قنطار سنة1311
قنطار قمح.نفس

ص .34-22

لتستورد الجزائر سنة  1315ما مقدارن 91659555
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بين أفراد المجتمع في أعوا  1124 1313 1313 1363 1363أثرت حتى على الحيوانات كما هجمت
و داهمه القحط و الجفاف

عليه أسراب من الجراد

و بحلول القرن العشرين نقصت ملكية الجزائريين

ففي منطقة قسنطينة كان هناك  % 22من مالك الجزائريين يملك كل واحد منه ما بين  14هكتا ارت
و  %24يملك كل واحد منه حوالي  11و  24هكتا ار و  12.0يملك كل واحد منه ما بين 34 – 21
هكتا ار

و كادت تختفي الملكيات الكبيرة

و ل يبقى منه سول  %4.3يملكون  144هكتار و بذلك

اختفت تقريبا البرجوازية و اقطاعية األراضي بين الفالحين الجزائريين .و بداية من عا  1134كانت ملكية
الفالح الجزائري الزراعية موزعة بنسبة  %1.13من المالكين يملكون مزارع متوسطة ذات  113هكتار
و يشغلون و حده  %21من المساحات األهلية و  %6يملكون مزارع أو ملكيات ذات مساحة  13.3هكتار
و يشغلون  %32من الملكيات األهلية و % 34من المالحين يملكون مزارع ذات مساحة  0هكتارات في
المتوسط و يشغلون  % 23من الملكيات االهلية و عدده  030.233مالكا

1

أما منطقة االوراس فقد

كانت نسبة االثرياء و الميسورين فيها تتراوح بين %0و  %3في المناطق قليلة االستيطان
 %1في المناطق األكثر إستيطانا
المناطق األقل إستيطانا

و تنخفض إلى

بينما الفئة المتوسطة فتتراوح نسبتها ما بين  %04إلى  %24في

لتنخفض من  14إلى  % 34في المناطق األكثر إستيطانا و في ما يخص فئة

الفقراء و المعدومين ترتفع هذن الفئة في المناطق االستيطانية

و المتكونة من الخماسين و الزراعيين

أصحاب الدخل األقل من 2444فرنك فرنسي و العمال الموسميين و من الذين أفلسوا أو باعوا ممتلكاته
لألوربيين و البرجوازي األهلية 2و ما زاد األمر سوء انحصار أراضي الرعي بفعل حرثها من طرف المعمرين
مما أدل إلى تناقص أعداد الماشية التي بحوزة الجزائريين. 3
و المالحظ هنا أن المستول المعيشي لسكان الشرق قد تدنى و اصبح يتدهور من سيئ إلى أسوء
و أصبحت األقلية االوربية تتحك في المنطقة و في خيراتها.

 ازمة سنوات  1363-1366كانت اعظ االزمات سببها تلف المحصول الزراعي و انتشار مرض الرهمة الذي اهلك المواشي سنة

 1363من قلة علفها و تبنها في فصل الشتاء وزحف الجراد على المنطقة سنة  1363و ما احدث من تلف في االشجار و النباتات ...
ينظر :العنتري صالح  .مجاعات قسنطينة ترجمة رابح بونار.الجزائر :الشركة الوطنية للنشر و التوزيع  1130ص .13
 -1بوعزيز يحي .سياسة التسلط المرجع السابق ص .01-31

 -2محدادي محمد  .الحركة الوطنية في االوراس و دورها الثقافي و االجتماعي ابان فترة الكولونيللية  0699-0620مذكرة

ماجستير قس التاريخ و عل اآلثار باتنة  2411ص .24-03
 .-3لجرون شارل روبير .ج

1
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 -2أوضاع الثقافية
لعل أبرز ما يالحظ على الوضع الثقافي في هذن الفترة في منطقة الشرق أنها امتداد لما كان في
الفترة العثمانية

و خاصة فيما يخص هيمنت الطرق الصوفية على الدين و التعلي  ومن ث على الوضع

الثقافي بصفة عامة إلى جانب اإلدارة الفرنسية التي إستحدثت نظا تعليمي جديد العهد للمنطقة ب

وذلك

محاولة منها لطمس معال الشخصية الجزائرية و نشر معال الحضارة الغربية في أوساط السكان .1


الطرق الصوفية:اتصلت الحياة الثقافية في منطقة الشرق على رار مناطق القطر الجزائري

و كل العال اإلسالمي في الفترة الحديثة بظاهرة التصوف و يعودأصل الطرق الصوفية األولى في المنطقة


إلى المشرق لتعرف فيما بعد طرق صوفية محلية و بروز مجموعة كبيرة من علماء الصوفية الذين ساهموا في
نشر تعاليمه عبر جوالته مبشرين بها 2وقد حافظت هذن الطرق على مكانتها بين السكان عندما احتل
الفرنسيون الجزائرسنة1334ر ما أصاب البالد من تخريب 3و من أشهرالطرق الصوفية في المنطقة:
الطريقة القادرية:التي أسسها الشيخ محي الدين عبد القادر الجيالني المولود بمدينة جيالن في بالد
فارس سنة 1431

و توفي في بغداد سنة 1166

4

و يعد هذا الشيخ عالما حيث ألف عدة تآليف منها

لطائف األنوار و تعد القادرية أول و أقد الطرق الصوفية التي عرفتها عمالة قسنطينة إذ ظهرت حوالي القرن
الثاني عشر ميالدي على يد الشيخ أبي مدين شعيب الذي أخذ تعاليمها أثناء إلتقائ بالشيخ عبد القادر
الجيالني في موس الحج ليستقر عند عودت في بجاية أين كون أول زاوية ل لينقل تعالي هذن الطريقة
إلى المئات من تالميذن الذين عملوا فيما بعد على نشرها في منطقة الشرق وباقي مناطق القطر الجزائري.5

 وقد اكتسبت الطرق الصوفية هذن المكانة نتيجة تشجيع العثمانيين له و يقول في ذلك أبو القاس سعد اهلل "أن الترك كانوا في تكوينه
الديني و النفسي و الحربي من أتباع الطرق الصوفية" ينظر خليفي عبد القادر  .محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة -0321
.0692الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية  2414ص .261
 - 1بوعزيز يحي  .موضوعات و قضايا  .ج

1

المرجع السابق ص .220-223

 أصلها العكوف على العبادة و االنقطاع إلى اهلل تعالى و اإلعراض عن زخرف الدنيا و زينتها و الزهد فيها مما يقبل علي
الجمهور من لذة و مال و جان و االنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة .ينظر سعد اهلل ابو القاس  .تاريخ الجزائر الثقافي -0321
.0698ج

0

ط 1لبنان :دار الغرب اإلسالمي  1113ص . 3

 -2محدادي محمد  .المرجع السابق ص .23

 -3خليفي عبد القادر  .المرجع السابق ص .261
 -4المدني أحمد توفيق  .كتاب الجزائر المرجع السابق ص .333

الزاوية هي في األصل ركن البناء و كانت في البداية تطلق على صومعة الراهب المحيحي ث أطلقت عل المسجد الصغير أو على

المصلى

و في شما افريقيا تطلق على بناء أو طائفة من األبنية ذات الطابع الديني و هي تشب الدير أو المدرسة .ينظر نسيب

محمد .زوايا العلم و القرآن بالجزائر  .الجزائر  :دار الفكر  1131ص .23

 -5سعد اهلل أبو القاس  .تاريخ الجزائر الثقافي  .ج
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و قد قاومت هذن الزاوية في البداية االحتالل الفرنسي إلى جانب أحمد باي

و أحمد بالحاج أثناء

التوسع الفرنسي اتجان الجنوب للتحول فيما بعد لخدمة اإلدارة الفرنسية أواخر القرن التاسع عشر نتيجة
وقد كونت هذن الزاوية عدة فروع لها في منطقة الشرق منها

ضغط عليها

والية باتنة حاليا" المعروفة بزاوية بلعباس
الزناتي ينادي لتعالي هذن الزاوي

زاوية منعة باال وراس " في

كما ظهر شخص ينتمي إلى هذن الطريقة بنواحي قالمة و وادي

و تجدر اإلشارة إلى أن معظ زوايا الشرق التي تتبع الطريقة القادرية

كانت تابعة إلى كل من زاوية نفطة و الكاف القادريتين. 1
الطريقة الرحمانية  :أصول هذن الطريقة تعود إلى هذن المنطقة
عشر الهجري " 12هد" الموافق للقرن الثامن عشر ميالدي " " 13
القشتولي الجرجري
سنة 1313

4

3

2

حيث نشأت في أواخر القرن الثاني
على يد الشيخ سي عبد الرحمان

األزهري المعروف بابي قبرين و المولود خالل الفترة (  ) 1323- 1312و المتوفي

و ينحدر نسب من قبيلة ليت اسماعيل بجرجرة .5و قد عرفت هذن الطريقة انتشا ار واسعا

على يد محمد بن عبد الرحمان باش طارزي في قسنطينة الذي أصبح نائب الشيخ القشتولي في منطقة
الشرق باالضافة لبعض تالميذن الذين شكلوا فروعا عديدة لها

ففي ما يخص فروعها في مدينة قسنطينة

بقيت حك ار على عائلة باش طارزي يتولون أمورها بعد و فاة الشيخ الحداد حيث أدار شؤونها مصطفى باش
طارزي فالسعيد بن أحمد باش طارزي الذي تولى أمورها أواخر القرن التاسع عشر

و قد كان نشاط زاوية

قسنطينة يتأقل مع الحياة المدنية في فترة االحتالل كما تولى أتباع الطرقية الرحمانية الوظائف االدارية
لكنه ظلوا على صلة بالعل والدين لهذن الزاوية و قد انبثقت عن هذن الزاوية أيضا فروع في هذن المنطقة.6
و وصلت الطريقة الرحمانية إلى بسكرة و من ث الى منطقة طولقة بفضل محمد بن عزوز البجي
( نسبة إلى برج طولقة ) الذي أخذ تعاليمها من الشيخ محمد بن عبد الرحمان باش طارزي و نتيجة لشهرت
و كثرة أتباع أصبح و كأن أسس طريقة جديدة أطلق عليها اس الرحمانية العزوزية و عين هذا الشيخ قبل
وفات مقدمين من تالميذن ه

علي بن عمر من طولقة
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خويد

و عبد الحفيظ الخنقي من خنقة سيدي ناجي .ليؤسس هؤالء

و الصادق بن الحاج من االوراس
1

بدوره فروع للطريقة الرحمانية في مناطقه

.

بذلك يمكن القول أن الطريقة الرحمانية قد كانت لها صلة بعدة مناطق و زوايا أخرل في الشرق
و قد كانت منطقة االوراس تشكل مرك از هاما لعدد ال بأس ب من الطوائف الدينية ولعل أبرزها كما أسلفنا
الذكر زاوية طولقة

باإلضافة إلى زاوية أوالد جالل و زاوية الهامل قرب بوسعادة و القادرية

زيادة على

ذلك زاوية "رحبة الصوف"و زاوية " حي الشارع" في قسنطينة التي تقا فيها الصلوات الخمس و تعلي
الصبيان القرلن الكري و التربية الدينية و قد جدد أبناء قسنطينة زاوية " الشارع" و صيروها مسجدا كان من
أه مساجد المنطقة.و هذن الزاوية هي التي أسسها مصطفى باش طارزي المتوفي سنة . 1346
و قد عملة هذن الطريقة على نشر العل و الدين و كذا بث األخالق الفاضلة
االحتالل الفرنسي

3

2

كما وقفت ضد

وما يدل على ذلك ثورة الشيخ الحداد  1331الذي كان ينتمي إلى هذن الطريقة ربما

هذا ما جعلها تنتشر في المنطقة و تلقى ترحيبا من طرف السكان و العلماء .
و في األخير يمكن الق ول أن الطرق الصوفية لعلبت أدوا ار مهمة في الحياة الدينية و الثقافية
و االجتماعية و السياسية في المنطقة

في معظمها كانت إيجابية كتحفيظ القرلن الكري لألطفال و الكبار

و احتضانها للغة العربية و الثقافة اإلسالمية كما أنها خرجت أجيال من العلماء
ثقافيا...

4

وقد كانت تمثل ارثا

و لما أدركت السلطات الفرنسية ما لهذن الزوايا من دور قامت في بداية االحتالل بمصادرة

األوقاف في يو  3سبتمبر .51334التي تعتبر مصدر تمويل هذن الزوايا كما عملت على جذب و إجبار
بعض الزوايا على تأييدها و العمل لصالحها كالطريقة القادرية إال أن البعض اآلخرمن الطرق الصوفية
بقي معاديا للتواجد الفرنسي في الجزائر كالطرقة الرحمانية كما يوجد بعض الزوايا عملت في الفترة
االستعمارية على نشر الدروشة والخرافات واألباطيل و البدع .6
متطور في المنطقة نظ ار لترك العثمانيين
ا
التعليم :من المعروف أن التعلي في الفترة العثمانية كان
السكان الحرية في هذا المجال ول تكن الدولة تتدخل في ذلك إطالقا وكل الباحثين تقريبا يجمعون على ذلك
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التعليم في المدارس القرآنية " الكتاتيب  :و تقو هذن المدارس على حد قول شارل روبير لجرون "
بتوجي ديني خالص "

1

أي تحفيظ القرلن التقليدي في الفترة االستم اررية لألطفال في الجامع في المدن

و في الشريعة " الخيمة" في البادية

و طريقت هي اللوحة

و قل القصب

و دواة السمق

و الطين

و العصا و الجلوس المربع و رفع األصوات بقراءة القرلن للحفظ و التنافس على الحفظ بين األطفال ث
الخت و االحتفال بالخات في المنازل و يعتبر المتخرجون من طالب قرلن.
و قد كان هذا النوع منتشر في منطقة الشرق بشكل مكثف مثل في ذلك مثل سائر القطر الجزائري
ولما أدركت السلطات الفرنسية أهمية هذا التعلي عمدت إلى التقليل من
األولى للدراسات اإلسالمية و جعل نوعا من العبادة كالصالة
التي تعرضت مدارسها للهد أو تحويلها عن

و من أهميت

ألن يشكل اللبنة

كما قاموا بتجريدن من مؤسسات في المدن

رضها األصلي بجعلها مخازن ودكاكين او منحها إلى

جمعيات فرنسية لتمارس فيها نشاطاتها 2مما نتج عن تناقص عدد هذن المدارس و الدليل على ذلك أن في
قسنطينة كان عدد المدارس القرلنية سنة  14 1333مدرسة ليتراجع العدد إلى  34مدرسة بعد عشر سنوات
فقط و نفس الشيء حدث لبقية مدارس اإلقلي

و ل تسل حتى المناطق الريفية من هذن اإلجراءات حيث

بداية من سنة  1331تلقت هذن المدارس ضربة قاسية نظ ار لتغلغل اآلباء البيض و إجبار السكان
الجزائريين إلى إرسال أبنائه إلى المدارس الفرنسية فقط.3مما ادىالى تناقص عدد طالب هذن المدارس.
التعليم في الزوايا و المدارس الحرة:
 الزوايا :قامت السلطات الفرنسية بمضايقة نشاط الزوايا في المنطقة التي أخذت تختفي تدريجيا فيالمدن الرئيسية لتحل محلها المدارس الفرنسية
اإلدارة

و تحول رجالها كموظفين في المساجد التي تشرف عليها

و دروسها أصبحت مقتصرة على الفق و التوحيد و بمصادرتها لألوقاف حدت من نشاط الزوايا

التعليمي كما ت االستيالء على بناياتها و تحويلها عن أ راضها أو تهديمها وشملت هذن العملية المناطق
الريفية و كذا المدن

لكن هذا ل يمنع من وجود بعض الزوايا التي واصلت مسيرتها التعليمية في منطقة

الشرق كزاوية الهامل في بوسعادة التي ظهرت في هذن الفترة و كانت تابعة للطريقة الرحمانية .
 المدارس الحرة  :و التي كانت بدايتها في المنطقة في معهد في ميزاب في فترة الشيخ أطفيشو تبنتها مدرسة تبسة في فترة عباس بن حمانة لتواصل مسيرتها بعد الحرب العالمية األولى
مصطفى حافظ و رجال مدرسة الشبيلة
 -1ج

1

لتلقى هذن الفكرة نجاحا على يد ابن باديس

و من روادها

و من ث جمعية
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العلماء و هي تمثل المرحلة المتقدمة من الكتاتيب
متسلسل و متكامل في مرحل

و التي تتميز باألقسا و االدارة و برنامج مدرسي

التي يتخرج منها تالمذتها بشهادات تتيح له ممارسة بعض المهن أو متابعة

دراسته في الثانوية و الدراسات العليا . 1
و كعادة اإلدارة الفرنسية عملت على التقليل من أهمية الزوايا و المدارس الحرة بإصدارها مجموعة من
من بينه مرسو  13أكتوبر 1312

المراسي

الذي أدمج تعلي الزوايا في المدارس االبتدائية الفرنسية

و فرض على كل زاوية أن يكون لها سجل تسجل في أسماء التالميذ
و تاريخ ميالده كما هو الحال في المدارس الفرنسية

2

و عائالته

و محل إقامته

كما عملت على تشجيع الزوايا التي تنشر الشعوذة

و الدروشة و البندير كما عمدت إلى طرد العلماء المصلحين و قتله و سجنه و نفيه
عليها حياة الزردات و الوعدات وبذلك إنتشرت الخرافات و األكاذيب

كي ال يفسدوا

فأصبح ال يفرق بين عال و دجال

و مصلح و ...فأصبح المشعوذ صنما يقدس و تخضع ل الرقاب و تنحني ل الرؤوس و قد استغلت فرنسا
هذا األمر و أصبحت تستعمل هؤالء كسالح ضد اإلسال الذي يهدد و جودها .إال أن كانت هناك زوايا
أخرل بالمنطقة مستقيمة تعمل على تزويد المدارس الحرة و المعاهد و الجامعات اإلسالمية .و جامع
الزيتونة بتونس بالطلبة أمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس و الشيخ اإلبراهيمي
و كله أبناء الزوايا و الكتايب القرلنية

و أمثاله كثيرون

3

و الشيخ العربي التبسي

ومن الزوايا المنتشرة في المنطقة الزاوية

السحنونية التي ظهرت في الفترة االستعمارية في منطقة تيزيوزو و مؤسسها هو الشيخ عمر و الشريف
نا راست

و امتد فروعها إلى بجاية و مؤسس هذا الفرع محمد السعيد السحنوني

4

أما في منطقة القبائل

فيوجد تسعة عشر زاوية متخصصة في الدراسات القرلنية 5باإلضافة للزوايا التابعة للطريقة الرحمانية و التي
سبق ذكرها .
 التعليم الرسمي:كانت تشرف علي االدارة الفرنسية بمختلف مراحل و مهما كانت لغت .المدرسة الفرنسية العربية  :فالتعلي الموج للفرنسيين و األوروبيين ل يواج أي صعوبات المادية
و ال إدارية في المنطقة حيث وصف بالتعلي المزدهر و قد فتحت عدة مدارس في هذا النمط ففي سنة
 1333أنشأة مدرسة مشتركة في عناية وأنشأ الفرنسيون نوع ثاني من التعلي وحلقة ( كرسي) لتعلي اللغة
العربية للفرنسيين الكبارال ار بين في الوظيفة أوالعمل في الجيش أواالنخراط في الحياة المدنية واالستيطان
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و أسس هذا النوع من التعلي في المنطقة بمدينة قسنطينة

كما أنشئت المدارس االبتدائية أيضا في مدينة

عنابة مثال أسست بها خمس مدارس و قد شهد التعلي االبتدائي الفرنسي انطالقة كبيرة بين الحربين.1
و المالحظ في هذن المدارس أن تالميذ عمالة قسنطينة ل يكونوا يلتحقون بها بأعداد ضئيلة ففي
المدرسة العربية الفرنسية بمدينة عنابة إلتحق بها  124تلميذا جزائريا أما المدرسة الفرنسية بقسنطينة إلتحق
بها  34تلميذا سنة  1303و كثيار ما كانوا يتغيبون و ذلك لمعارضته للتعلي باللغة الفرنسية وكذلك
بسبب تخوف أوليائه من الغزو الفكري و الديني ألبنائه .2و الحقيقة أن اإلدارة الفرنسية كانت تهدف من
تعلي الجزائريين أن تجلب لباءه لخدمة مصالحها

وأهدافها في المنطقة

وايجاد نخبة مثقفة بالثقافة

األوروبية وتتقن اللغة الفرنسية أما رضها من تعلي اللغة العربية لألوروبيين هو أن يتعرفوا على عادات
و تقاليد سكان المنطقة لفه طريقة عيشه  .و على العمو فإن فرنسا كانت معروفة بأنها عندما تحتل
منطقة تعمل على زوها فكريا و عسكريا كما حدث مع الجزائر و ذلك سعيا منها لتحبيب السكان بفرنسا
و من ث تمنع أي ثورة تقو ضد هذا الكيان.3
التعليم الثانوي:لقد ألغي إس الكوليج الذي كان يطلق على المدرسةاالبتدائية أول أمرها ليعوض بإس
التعلي الثانوي وأطلق علي إس "ليسي الجزائر"منذ بداية سنة  1303وهذا االس

يردقيق ألن مستول التعلي

في كان متوسطا و يمكن إعتبارن معهد في مختلف المستويات و كان تالميذن في البداية

فرنسيين

و أوروبيين ليسمح للتالميذ الجزائريين فيما بعد بااللتحاق بهذن المدارس وكان عدده أقل من التالميذ
األوربيين

و المواد التي كانت تدرس في هي اللغة العربية الفصحى التي استبدلت فيما بعد باللغة العربية

الدارجة والالتينية والفرنسية واإل ريقية و الجغرافية والتاريخ والعلو الطبيعية والرياضيات وسن التالميذ
تتراوح بين السابعة والتاسعة عشر لتحق بها فيما بعد مدرسة مكملة هي مدرسة إبتدائية مكملة .وقد حاولت
االدارة أن تأسس مركزين في منطقة الشرق في كل من عنابة و سكيكدة سنة  1306لكنهما توقفا سنة
 1301 1303على التوالي كما أسست مدرسة بقسنطينة كانت تعتبرسنة 1336

من أبرز المدارس

الثانوية الثمانية عشر المنتشرة في الجزائر و كانت المؤسسات التعليمية األخرل التي تقد تعليما ثانويا
تسمى بالكوليجات أو المعاهد البلدية .وتتواجد هذن األخيرة في منطقة الشرق في كل من سكيكدة وعنابة
و سطيف و ذلك سنة  .1134و يوضع الجزائريون في أقسا خاصة تسمى األقسا األهلية. 4
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 -3نفس

ص.230-233

 - 4سعد اهلل أبو القاس  .تاريخ الجزائر الثقافي ج 3المرجع السابق .342-213
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أما بالنسبة للتعلي العالي فإن ل يت تأسيس أي جامعة في المنطقة لكن مثقفيها كانوا يلتحقون
بالجامعات الموجودة في الجزائرالعاصمة نذكرمنه فرحات عباس الذي درس بكليةالطب بالجزائرالعاصمة.1
و قد كان تالميذ المنطقة ال يسجلون في بعض األحيان إال بعد مرور سنة على تمدرسه على عكس
التالميذ 2األوربيين اللذين كانوا يسجلون منذ بداية التحاقه بالمدرسة .
التعليم التبشيري:و من بين األساليب التي إتبعتها فرنسا في سياستها االستيطانية ضرب مقومات
شخصية سكان المنطقة من خالل

السماح للمبشرين بالقيا بالتعلي الذي أطلق علي الؤرخون بالتعلي

التبشيري ليعمد المبشرون بذلك إلنشاء مدارس للتعلي

و مدارس للتعلي المهني وكانت برامجها التي يقد

تتميز بالضعف ألنها ال تتعدل تعلي المبادئ العامة للغة الفرنسية في النحو و الصرف و العمليات
الحسابية األربعة و كانت تمول من طرف السلطات الفرنسية عن طريق الهبات و التبرعات التي تقد من
طرف شخصيات فرنسية متحمسة إلحياء أمجاد الكنيسة اإلفريقية حيث قا هؤالء ببناء المدارس و الكنائس
و مالجئ اليتامى شراء األراضي الزراعية.
كما استقد رجال الدين المسيحيين الجمعيات المسيحية نشر تعالي الديانة المسحية

ففي عمالة

قسنطينة شهدت وجود الجمعيات التالية:
نذكر من بينها جمعية اآلباء اليسوعيين les jéssuitesالتي إستقر البعض منه في قسنطينة وكانوا
يقومون بالعالج و اإلرشاد في المستشفى اإلسالمي و في المدرسة التابعة للبلدية أما أخوات القديس
جوزيف دي لبارسيون Soeurs de st joseph de l’apparittionدخلوا الجزائر سنة  1132و استقروا
في عنابة وعملوا على تربية يتيمات األوربيين ليغادروها سنة 1303

أخوات القديس فانسان دي بول

(بنات االحسان)  Les soeurs de st Vincent de paulإستقر فوج منه في بسكرة بداية من سنة
 1363وعملوا في شؤون التعلي العمومي كما أسست راهبات الباستور الطيب Les religieuses du bon
كان حظ الجزائريين من يكاد يكون ائبا وأنشئ هذا التعلي في سبعينات القرن الثامن عشر حيث ت تأسيس مدارس علي الالداب

و الحقوق و العلو مدرسة الطب لتتحول هذن المدارس إلى جامعات سنة  1141و شملتها جميعا جامعة الجزائر.ينظر :ابو القاس

سعد

اهلل  .تاريخ الجزائر الثقافي ج  3المرجع السابق ص .340

 -1سعيدوني نصر الدين و لخرون  .معجم مشاهير المغرب .الجزائر  :الملكية للطباعة  1112ص .330
 -2زرهوني ،الطاهر  ".التعليم في الجزائر قبل و بعد االستقال ".مجلة الثقافة.الجزائر :وزارة الثقافة و السياحة ،شعبان رمضان
1046هـ الموافق لـ ما جوان  .1136س 16؛ ع  .13ص .106
قامت االدرةالفرنسية بتعيين رجال الدين المسيحيين لتنظي الديانة المسيحية في الجزائر وه علىالتوالي القس كولين بموجب مرسو ملكي

صدر في يو 11أكتوبر 1331لتقيل فيما بعد وجاء محل مولر لتعين سنة  1332قساوسة جمعية لقديس فانسان واستمر ذلك الى اية

34جوان 1333ليعين بعدها المطران ديبيش سنة  1333على رأس أسقفية الجزائ ارستقال سنة 1302و ترك مكان للمطران بافي في

يو 1جويلية  1306ليعوض بد المطران الفيجري بتاريخ16نوفمبر 1366الذي بقي في منصب إلى اية وفات سنة  1312نظ ار لتسييرن
أمور الديانة المحسية بكل حز و نشاط ينظر  :فضالء محمد الطاهر.المرجع السابق ص.30-33
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 pasteurمعهد في قسنطينة سنة  1322أخوان القديس جوزيف دي مانس LES fréres de st joseph
duعنابة و سكيكدة سنة  1303و 1300

إخوان العقيدة المسيحية Le frére de la doctrine

 chenneسمح له سنة  1323بتأسيس مدارس في كل مناطق الجزائر منها قسنطينة اخوان المدارس
المسيحية Les frére des ecoles chenneأداروا المدارس البلدية في الفترة الممتدة من 1333-1320
في كل من قسنطينة وعنابة وسكيكدة جمعية اآلباء و األخوات البيض Les blancs et les sœurs
 blanchesنسبة للرداء األبيض الذي يلبس أعضاؤن الذين قاموا سنة8177عندما حلت المجاعة في الجزائر
بتقدي الخبز بيد والصليب باليد األخرل للمنكوبين من الجزائريين.أسست لها فرع في بسكرة سمي بد" إخوان
الصحراء المسلحين "سنة  8188و كانوا ينشرون فكرت أنه جاؤوا ليتحرير الرقيق في افريقيا لكن ايته
هي تمهيد الطريق لإلحتالل الفرنسي
نشر المذهب البروتستانتي في الجزائر
اهتموا بمنطقة القبائل

جمعية ميل دماي البروتستانتية االنجليزية

التي كانت تعمل على
كما

و من بين الم اركز التي أسسوها في الجزائر مركز قسنطينة

و كانت دعوته عالنية شملت األطفال في المدارس و الكبار في أماكن عمله

و قد اتهمته اإلدارة الفرنسية بمخالفة التشريع المدرسي بفتح مدرسة تض الجنسين في قس واحد

ليطلب

منه إخالء المنطقة سنة .1 8180وقد و ضعت فرنسا شرط للجمعيات و هو أن تحصل على ترخيص منها
قبل مباشرة نشاطها أما فيما يتعلق بإنشاء فروع لها فترك األمر للحاك العا في الجزائر .2
و كددان الهدددف مددن وراء هددذا التعلددي هددو القضدداء علددى الدددين اإلسددالمي و اللغددة العربيددة و نشددر لغددة
وثقاف ددة المس ددتعمر ب ددين الج ازئد دريين ت دددعي االح ددتالل الفرنس ددي ف ددي الج ازئ ددر و القض دداء عل ددى الث ددورات الش ددعبية
التنصددير الددذاتي للج ازئ دريين بددالجزائريين تكددوين نخبددة مواليددة لفرنسددا مؤيدددة التعلددي العمددومي الفرنسددي و قددد
كانت المدرسة الداعمة األساسية في العمدل التبشديري إلدى جاندب الكنيسدة .3و بمدا أنهد كدانوا يخددمون التواجدد
الفرنسي في الجزائر قدمت له اإلدارة الفرنسية تسهيالت منها السماح له بالتنقدل مجاندا فدي عمداالت الج ازئدر
الثالث.و في األخير يمكن القول أن االحتالل الفرنسي منذ البداية عمل على فرض لسدان و تفكيدرن و أسدلوب
في الحياة مستعمال كل الطرق التي من بينها المدرسة و المستشفى المعل الدين

4

وكل ذلك من أجل

-1فضالء محمد الطاهر .المرجع السابق ص . 04 -33

 -2نفس

 -3نفس

ص .03

ص .22

 -4تورين  ".الصراعات الثقافية في الجزائر في عهد االستعمار  .المدارس .الطب .الدين ."0331-0321 .مجلة األصالة.
قسنطينة:و ازرة التعلي األصلي و الشؤون الدينية مجلة البعث

شوال 1931ه الموافق لد نوفمبر  . 1331س1؛ ع  . 1ص .116
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ضرب مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية.
 -2األوضاع السياسية
بعد الحرب العالمية األولى

فبعدما

يرت منطقة الشرق من طريق مقاومتها للسياسة الفرنسية

واجهتها عسكريا توجهت بعد الحرب العالمية األولى نحو المقاومة السياسية خاصة بعد إصدار قانون
كيمنصو في يو  0فيفري 1111و الذي بموجب منح للجزائريين بعض الحقوق السياسية

1

كما سمحت له

بإنشاء أحزاب سياسية هذا ما شجع مثقفي المنطقة بتكوين أحزاب سياسية أواالنضما إليها و قد كانت هذن
األحزاب كقناة للتعبير و المطالبة و النضال من أجل الحقوق المهضومة

2

و لتظهر بذلك معال المقاومة

السياسية في المنطقة متمثلة في
 الحزب اللبرالي  :ر أن هذا الحزب قد تأسس في عمالة الجزائر و تحديدا في العاصمة 3إال أن
أفكارن كانت تصل إلى عمالة قسنطينة و قد كان من بين أعضائ

فرحات عباس الذي كان من األعضاء

النشطين في الحزب و الذي ولد في بلدية الطاهير مدينة جيجل في يو  20أوت  1311التحق بالمدرسة
االبتدائية الفرنسية و تحصل على شهادة الباكالوريا من ثانوية سكيكدة ليتخرج سنة  1133صيديا من كلية
من جامعة الجزائر و كان يستعمل اس مستعار هو " ابن سراج " حيث كان يكتب في جريد التقد
تحت هذا االس

لعين سنة 1123-1126

الودادية في السنة الموالية



4

نائب لرئيس و دادية الطلبة المسلمين ليعين كرئيس لهذن

أما الناشط الثاني الذي ينتمي إلى المنطقة

و التي عرفها رابح تركي ":ما تتميز ب شخصية الشعب الجزائري

و اجتماعية



و مشارك في هذا الحزب هو

من خصائص و مميزات نتجت من مجموعة عوامل بيئية

و سياسية تعرض لها خالل تاريخ طويل" ينظر  :تركي رابح .التعليم القومي والشخصية الجزائري،1991-1991

ط.1الجزائر:الشركة الوطنية للنشر و التزيع 1311 .ص .915

ظهرت المقاومة السياسية في الجزائر منذ بداية االحتالل حيث شكل ظهرت ثالث تيارات تيار حمدان خوجة و ان العنابي و تيار احمد

بوضربة تيار مصطفى ابن الحاج عمر و قد أطلق أبو القاس سعد اهلل على التيار االول الحزب العثماني وعلى التيار الثاني الحزب
الوطني و على التيار الثالث الحزب الفرنسي .ينظر :الحركة الوطنية ج 1المرجع السابق ص .141

 -1قنان جمال  .قضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر  .الجزائر :المتحف الوطني للمجاهد  1110ص .134
 -2عجالي ،كمال .الفكر اإلصالحي في الجزائر الشيخ الطيب العقبي بين االصالة و التجديد .الجزائر :وزارة الثقافة ،2443 ،ص .6
 تأسس هذا الحزب في يو  11سبتمبر  1123في الجزائر العاصمة و قد بدأ هذا الحزب بالتراجع بعد هزيمت في انتخابات 1111

و انتخابات  1122أما الحزب اإلصالحي .عباس فرحات .ليل االستعمار ترجمة أبو بكر رحال.الجزائر :منشورات الشركة الوطنية

للنشر والتوزيع  2441ص .122

 -3سعد اهلل أبو القاس  .الحركة الوطنية الجزائرية


.0621-0611ج2

ط0

لبنان :دار الغرب اإلسالمي  1112ص .323

تأسست أول صحيفة في الجزائر تكتب باللغة العربية سنة  1303من طرف االدارة الفرنسية و أطلق عليها اس المبشر و ايتها من

كتابة اعالناتها و قوانينها .ينظر إلى سيف االسال

المؤسسة الوطنية للكتاب  1130ص .13-12

الزبير .تاريخ الصحافة في الجزائر و رواد الصحافة الجزائرية.

ج2

ط

2

الجزائر:

 -4سعيدوني نصر الدين المرجع السابق  1331ص .994
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الدكتور بن جلول الذي ولد بمنطقة األوراس سنة 1310

و واصل تعلم الثانوي بمدينة قسنطينة ليحصل

على الدكتوران في الطب من جامعة الجزائر حوالي سنة 1120

1

و قد نادل فرحات عباس و ابن جلول و

رفقاؤه في هذا الحزب بمجموعة من المطالب من بينها دمج الجزائر في فرنسا عن طريق التجنيس الجماعي
بغض النظر إلى األحوال الدينية و نادوا بفكرة التعلي الفرنسي و أتباع الطريقة الفرنسية

و طالبوا أيضا

بالمساواة مع الفرنسيين في الحقوق و الواجبات . 2
وما خالل ما سبق طرح يتضح لنا أن هذا الحزب أفكارن كانت تتداول في أوساط سكان المنطقة بل
أكثر من ذلك فمشاركة مثقفي المنطقة تظهر من خالل انخراط كل من فرحات عباس و الدكتور ابن جلول
اللذين يعتبران من بين األعضاء البارزين في هذا الحزب .
الحزب اإلصالحي:انقس هذا الحزب عن جماعة النخبة
القادر

3

و قد كان قائدن األمير خالدحفيد االميرعبد

الذي ظهر كزعي وطني مدافع عن جميع حقوق الجزائريين بما فيه سكان الشرق

حيث زار عين

البيضاء سنة 1111و مكث فيها ثالثة أيا أين قابلة وجهاؤها و أعيانها كما كانت ل زيارة أيضا إلى
منطقة بسكرة سنة .41122
وهنا يتبين لنا أن الحزب اللبرالي كان ينشط في منطقة الشرق و يعمل على إسماع لرائ

و أفكارن

لسكان المنطقة .
و قد نادل األميرخالد فيما بين  1121-1111بفكرة المساواة بين الجزائريين والفرنسيين و إنشاء
جامعة جزائرية و إجبارية التعلي باللغة العربية و الفرنسية و قد أرضى برنامج كل من الفالحين وجماعة
النخبة وحتى المحافظين إال أن الكولون وقفوا ضدن مما أدل إلى نفي

سنة  1123إلى فرنسا.5

 -1أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية الجزائرية. 0621-0611ج 2ط .0لبنان:دار الغرب االسالمي  1112ص320

 -2فرحات عباس .المرجع السابق ص .122

 هو خالد بن الهاشمي بن الحاج عبد القادر و لد بدمشق في يو  24فيفري  1332أرسل للدراسة في ثانوية لويس لو ران بيراس على

نفقة الحمومة الفرنسية ليلتحق بكلية سان سير الحربية سنة  1313ليتوج بعدها إلى الجزائر سنة  1312ووضع تحت اإلقامة الجبيرة

ببوسعادة

عند اطالق صراح

التحق مرة أخرل بمدرسة سان سير أدل الخدمة العسكرية سنة  1143بالمغرب كما تطوع في الحرب

العالمية االولى ليعفى منها بسبب إصابت بمرض السل و تقاعدة سنة  1111ليبدأ مرحلة جديدة من الكفاح السياسي دامت إلى اية

 .1122ينظر قداش محفوض  .االمير خالد وثائق و شهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  .الجزائر :ديوان المطبرعات

الجامعية  2441ص .23

و من أه أعمال السياسية إرسال رسالة إلى ويلسن  Wilsonسنة  1111يطالب فيها بحقوق الجزائريين ينظر
Kharchi ,Djamel.op0 cit p,3290

 -4عمراوي أحميد .أوراق تاريخية  .الجزائر :دار الهدل  2446ص .02-03

 -5سعد اهلل أبو القاس  .الحركة الوطنية .ج 2المرجع السابق ص .360-361
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نجم شمال إفريقيا :تأسس رسميا هذا الحزب في شهر فيفري 1126بباريس وعين األمير خالد رئيسا
شرفيا ل و كانت قيادت األولى في يد التونسي الشاذلي خير اهلل و يشارك الحاج علي عبد القادر و النشغال
هذا األخير بالتجارة خلف مصالي الحاج الذي سيصبح رئيسا ل فيما بعد و قد اتخذ هذا الحزب من جريدة
اإلقدا

لسانا ناطقا باسم

1

التي أصدرها األمير خالد سنة 1111

و أطلق عليها اس إقدا الشمال

اإلفريقي الى جانب اصدارن جريدة األمة و كانتا من بين الوسائل التي اعتمد علها الحزب لالتصال مع
سكان شمال إفريقيا و قد كان يطمح هذا الحزب إلى االستقالل

2

ليت حل هذا الحزب في يو  26جانفي

 1133بقرار وزاري من طرف حكومة الجبهة الشعبية ليواص نشاط باس "أحباب البيان"

3

و قد كان من بين منا ظلي الذين ينتمون إلى المنطقة بانون أكلي من والية سطيف و بوطويل من
جيجل الذي كان عضو في اللجنة المركزية للنج منذ سنة  1126صالح اندي من بوسعادة

4

و هذا ما

يوضح لنا مشاركة مثقفي المنطقة في هذا الحزب و الدال على أن هذا الحزب كانت أفكارن تصل إلى
المنطقة إكتشاف السلطات الفرنسية في مدينة عنابة أمر رئيس جمعية مكافحة الكحول الملقب بصخراوي
حمدا الذي كان يجمع األموال لصالح الحزب بعد نقل إلى الجزائر زيادة على ذلك فإن جريدة األمة كانت
توزع في الشرق منذ بداية تأسيسها و هذا ما يوضح التقرير الذي أصدرت اإلدارة الفرنسية

و الشرطة

الذي يبن صدور جريدة االمة في فرنس د دا و تعميمها في العم د داالت الثالث بما فيه د د دا عمالة قسنطد د د دينة هذا
بالنسبة للعدد االول لها الصادر في شهر أكتوبر  1134وذكر التقريرأيضا تنوع الطرق في توزيعها .5
و قد كان الحزب يولي اهتما بالمنطقة و يحاول نشر أفكارن و الحصول على تأييد من سكانها
و الدليل على ذلك زيارة عبد القادر فياللي احد مناضلي الحزب الجزائر في 3سبتمبر 1133وتوجه لعمالة
قسنطينة للقيا بجولة. 6
وهذا يبن أن أفكارهذا الحزب كانت منتشرة في الشرق و أن ل مؤيدين ومشاركين من هذن المنطقة.

 -1مناصرية يوسف  .االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين
الوطنية للكتاب  1133ص .31

.0626-0606ط1

الجزائر :المؤسسة

 -2سعد اهلل أبو القاس  .الحركة الوطنية ج 2المرجع السابق ص .333-332
3- kaddache, Mafoud, Le parti du peuple algerien ( p.p.A) 1937-1939 Documents et témoiges pour
servir à l’étude du natoinalisme algerien. Alger : office publications universitaires ,1993,p279 .
 -4الخطيب أحمد  .حزب الشعب الجزائري .ج  1ط 1الجزائر :المؤسسة الوطنية للكتاب  1136ص .131-133
 -5نفس

ص .244

6- kaddache , Mafoud. le parti du peuple,op. cit,p 276.
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بروز العلماء المصلحين  :إثر عودة العلماء من المشرق أثناء الحرب العالمية االولى و حتى قبل
ذلك بدؤوا ينشطون في جميع المجاالت حيث أنشئوا المدارس و الناوادي الثقافية و الصحف .1
و قد كانت منطقة الشرق أكثر إستفادة من أعمال هؤالء بحك أن معظمه ينتمون إليها أمثال الطيب
العقبي



و البشير اإلبراهيمي و ابن باديس  ...و قد كان هؤالء يعملون على المحافظة على معال

الشخصية الجزائرية بكل مقوماتها من لغة و دين و ثقافة فمثال الطيب العقبي كان يقو بمهاجمة الطرق



المنحرفة و الشعوذة و الخرافات و المتاجرة بالدين
على العل و القوة و الكرامة

2

و بالمقابل دعا إلى السلفية و اإلسال الصحيح القائ

أما ابن باديس فقد قا بإصدار جريدة المنتقد سنة 1122

فوق كل أحد و الوطن قبل كل شيء ليؤسس بعدها الشهاب سنة 1122

و عنونها بالحق

كما كان يعمل في مجال التعلي

و التربية و يدعوا إلى إصالح ما أفسدن المستعمر الفرنسي و كذا أصحاب الطرق المنحرفة
باإلضافة إلى أعمال أخرل كان يقو بها العلماء سنتطرق لها في الفصلين التاليين
ومن خالل ما ت طرح في هذا العنصر نستخلص أن منطقة الشرق الجزائري كانت تظ و تساعد
و تستقبل األحزاب السياسية والعلماء المصلحين و تتبنى أفكاره وتسعى للمطالبة بها وتحقيقها بيد أبنائها.

 -1سعد اهلل أبو القاس  .الحركة الوطنية.


ج2

المرجع السابق ص .333

اسم الحقيقي هو الطيب بن محمد بن ابراهي بن الحاج صالح و نسب ينحدر من اصل امازيغي ولد في  11جانفي  1135بسيدي

عقبة من اسرة معروفة بالورع و التقول .ينظر  :احمد مريوش  .الشيخ الطيب العقبي و دوره في الحركة الوطنية .ط 1الجزائر :دار
هومة  1553ص .95-13

 هي الطريق الموصل إلى النجاة و السعادة .ينظر سعد اهلل أبو القاس  .تاريخ الجزائر الثقافي

 -2سعد اهلل أبو القاس  .أفكار جامحة .ط

2

لبنان :دار الغرب اإلسالمي  2442ص .12

ج0

المرجع السابق ص .13
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خالصـــــــة الفصل
من خالل العناصر السابقة يتضح لنا أن اقلي الشرق الجزائري يض مناطق ساحلية و داخلية تلية
و كذا مناطق صحراوية و تمر على أراضي سلسلتين جبليتين التلي و الصحراوي وكذا توفرن على
أ ارضددي زراعي ددة خص ددبة و ث ددروة نباتي ددة و بحري ددة و حيواني ددة زي ددادة عل ددى ذل ددك اطاللد د عل ددى البح ددر االب دديض
المتوسددط و تددوفرن علددى خلجددان تحتددوي المرجددان  .كددل هددذن األسددباب جعلددت السددلطات الفرنسددية تددولي األهميددة
الكبددرل له دذن المنطقددة قبددل االحددتالل و بعددد االحددتالل و تعددد لهددا ب درامج و مخططددات تس دهل عليهددا اسددتغاللها
و اسددتغالل أهلهددا و قددد أدت هددذن السياسددة الددى افقددار الشددعب و حدددوث العديددد مددن المجاعدات منهددا مجاعددات
قسددنطينة و التددي كتددب عنهددا صددالح العنت دري و فصددل فددي اسددبابها و نتائجهددا فددي كتاب د المعنددون مجاعددات
قسنطينة و قد وصف الكادرنال الفيجري مجاعات  1361-1366التدي لد يلد منهدا حتدى المسدتوطنون فقدال
سنة "1163منذ أشهر عديدة فإن عدد كبير من العرب يعيشون إال علدى عشدب الحقدول أو أوراق األشدجار"

1

هذا ما لد يرضدي سدكان المنطقدة الدذين قداوموا بالتصددي لهدذن الممارسدات التعسدفية بدايدة بالمواجهدة العسدكرية
التي تمثلت في الثورات التي كانت صنفين رسمية و شعبية التي استمرت الى اية عشرينيات القرن العشدرين
تقريبا لتبدرز مقاومدة أخدرل تميدزت عدن األولدى باسدتعمالها لغدة الحدوار و المطالبدة بدالحقوق و التدي تظهدر
فددي شددكل أح دزاب سياسددية باإلضددافة إلددى مجموعددة مددن العلمدداء المصددلحين هدددفه اسددترجاع ك ارمددة السددكان
و حقوقه المهضومة و الحصول علدى اسدتقالل الج ازئدر السياسدي و الثقدافي و التمنيدة االقتصدادية و العدالدة
االجتماعية.2
و كددان مددن ابددرز هددذن التيددارات التيددار اإلصددالحي الددذي قددادن مجموعددة مددن المصددلحين الددذين تعلمدوا فددي
جامع الزيتونة و األزهدر و احتكدوا بالحيداة الثقافيدة فدي المشدرق العربدي فدأردوا عندد عدودته للمنطقدة أن يطبقدوا
هدذن األفكدار فهدل كدان لهد مدا أرادوا ؟ و هدل نجحدوا فدي مسداعيه اإلصدالحية فدي هدذا االقلدي ؟ .هدذا مددا
سنتعرف علية في الفصلين التاليين.

- 1بن خرف اهلل الطاهر " .التحول االقتصادي و السياسي للريف الجزائري  ."0692-0321مجلة الذاكرة  .الجزائر :المتحف الوطني

للمجاهد  .1112س2؛ع

2

ص 106

2- Kadache, Mahfood. Lalgrie des Algeriens . histoire de L’algerie 06321-1954. Edition rocher noir.
1998.p178.
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كنا قد تحدثنا في الفصل األول عن األوضاع التي سادت منطقة الشرق قبل تأسيس الجمعية أما في
هذا الفصل سيكون لنا حديث عن عوامل ظهورها في المنطقة جذورها التي تعود إلى سنة  1113لنعرض
بعدها الوسائل التي استعملتها لتبليغ رسالتها وقد سطرت هذن الجمعية لنفسها برنامجا تسيري عليها قال عن
شارل اندري جوليان":كان برنامج الجمعية دينيا و ثقافيا في لن واد"

1

المبحث األول :عوامل ظهور الجمعية المنطقة
إن الحركة اإلصالحية الحديثة ظهرت و برزت للوجود بشكلها الجديد في منطقة الشرق الجزائري
بعد الحرب العالمية األولى و ذلك لتضافر مجموعة من العوامل و المؤثرات الخارجية و الداخلية أهمها.
 - 1العوامل الخارجية
و من العوامل الخاريجية التي سرعة في تأسيسها في المنطقة نذكر منها:
الهجرة نحو المشرق العربي :التي ظهرت في بشكل جلي سنة  1331بعد ثورة الشيخ الحداد نتيجة
تعرض الثائرين و أهاليه لعقوبات من طرف السلطة الفرنسية  1330هجرة منطقة القبائل هروبا من
الجبس  1333-1331هاجرة سكان القبائل في هذن الفترة باتجان سوريا و بلغ عدد العائالت نحو 3عائلة303
شخص أرجعت السلطات الفرنسي هذن الهجرة إلى زيارة البعوث العثماني الجزائروبأن عمل على تحريضها
باس الجامعة اإلسالمية  1313هاجر سكان المنطقة إلى سوريا بسبب المجاعة و ذكرت صحيفة معلوما
في سوريا أن المهاجرون يركزون على سبب واحد في هجرته وهو التخلص من قانون األنديجينا و من
التنكيل المفروض عليه من طرف اإلداريين

ومن الحبس التعسفي لتخت مقالها بذكر أن هذن الهجرة ما

هي إال بداية للهجرة التي سوف تزداد يوما بعد يو

2

و بالفعل استمرت الهجرة نحو المشرق خاصة من

طرف سكان الشرق والدليل على ذلك ان كانت نسبة هجرته إلى كل من تونس والمشرق العربي أكبر من
نسبة هجرة بقية مناطق القطر الجزائري ففي سنة 1311اشتدت هجرته إلى تونس لوجود دعاة الهجرة
العثمانية الذين جاؤوا خصيصا لهذا الغرض أ سنة  1141ازدادت هجرته إلى المشرق وخاصة سوريا
و ما يوضح ذلك تسجيل اإلدارة الفرنسية ما يقارب 122طلبا أوائل السنة المذكورة لسكان دوار"فج مزالة"
بسطيف.ذلك خوفا من تجنيده  و بذلك فإنه اضطر و اللهجرة في هذن الفترة اضط ار ار مما جعله يتعلمون
1

-Charles andré , julien. L’afrique de nore en marche. Nationalismes musulmans et souvraneté
française. Paris. Edition rené julliard. 1972, P 102
 -2شارل روبير،أجرون .ج ، 1المرجع السابق .323-321 ،
 اتخذ البرلمان الفرنسي يو  3فيفري 1112قرار اجبارالجزائريين على الخدمة العسكرية بصفته رعايا فرنسيين.ينظر :عبد الرحمان بن

ابراهي

بن العقون.ج 1المرجع السابق ص .33
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األفكار النظرية عن الحضارة اإلسالمية.1.التي كان يقودها رجال االصالح في المشرق الشيخ امثال محمد
عبد الذي كان يدعو إلى فكرة الجهاد و الجامعة االسالمية 2الذي زار اللجزائر سنة  .1143و جاءت هذن
الزيارة لتأكيد االتصال الفكري بالمشرق العربي .3ان افكار محمد عبدو ل تمت الن تالميذن واصلوا مسيرت
أمثال رشييد رضا الذي قال في اإلبراهيمي أيضا":ولعمري لو أن رشيدا قصر كما قصر يرن

ول يجمع

خالصات دروس اإلما ألوضاع العال اإلسالمي كن از علميا ال تقو بمال الدنيا" 4و قد دعا رشيد رضا إلى
تكوين حزبا إسالميا معتدال وسطيا بين المحافظين و المتشددين وأنصارالتغريب 5دون أن ننسى جمال الدين
األفغاني ( )1313-1333وقد إتفق هؤالء على ضرورة اإلصالح الديني بالرجوع إلى الكتاب والسنة.6
 اثار الحرب العالمية األولى :كما سبق وأن قلنا بأن من هاجر إلى المشرق فإن تشبع باالفكار التي
كانت تطرح هناك من اصالح الدين و انشاء جامعة اسالمية ليجتهدوا في محاولت تطبيقها عند عودته .
أما الذين شاركوا في الحرب فقد تأثروا بأفكار كانت ريبة عنه و المتمثلة في الحرية و المساواة واالستقالل

7

قد خلفت هذن الحرب تدهور االعتقادات الخرافية بين سكان المنطقة .8

 -1أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية  .ج

2

المرجع السابق ص .336

ولد في مصر سنة  1301تعل مبادئ القراءة و الكتابة بمسقط رأس

أرسل والدن إلى طنطا ليجود القرلن الكري بعد أن حفظ

و ليتعل

العل في الجامع األحمدي ليلتحق بعدها باألزهر أين تعل على يد كبار شيوخ حتى نال شهادة العالمية ليصبح بعدها كمدرس في كل
من األزهر و دار العلو و مدرسة األلسن و قد كانت ل عالقة بالصحافة و السياسة من خالل كتابت مقاالت في بعض الصحف
كاأله ار

و قد سعى محمد عبدو إلى تحقيق ثالثة أمور :إصالح اللغة و األدب

و إصالح السياسة و يتوفى سنة .1142ينظر:

أحمد أمين االسالمية .زعماء االصالح في العصر الحديث .لبنان:دار الكتاب العربي  1131ص .333-231
 -2أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية .ج

2

المرجع السابق ص .336

 -3عمار طالبي .ابن باديس حيات و آثاره ج 1ط 2لبنان :دار الغرب اإلسالمي  1133ص .23-22
 -4محمد البشير االبراهيمي  .سجل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمركزها العام نادي الترقي بالجزائر الجزائر :دار الكتب
الجزائر  1132ص .03-02
 -5علي مراد  .الحركة اإلصالحية االسالمية في الجزائر بحث في التاريخ الديني و االجتماعي من  . 0681-0629ترجمة يحياتن.
الجزائر :دار الحكمة  2443ص .103
 -6عبد الرحمان ،بن ابراهيم بن العقون .ج 1المرجع السابق ص .123
 -7كريمة كرعار .دور رجال العلماء المسلمين الجزائريين في حشد الدعم العربي للثورة الجزائرية  .رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
و المعاصر :جامعة الحاج لخضر باتنة :كلية العلو االنسانية و االجتماعية قس التاريخ  .2446ص.3
 -8أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية .ج

2

المرجع السابق ص .331
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 تأثير كتب و مجالت المصلحين الدينيين :أمثال مجلة المنار التي كان يشرف عليها رشيد رضا
و كذا العروة الوثقى التي كان يطالعها الطلبة و الشيوخ و يتداولونها وكذا كتب ابن تيمية.1
األحزاب السياسية األوربية :تأثر علماء اإلصالح بالمنطقة بمختلف المؤسسات واألحزاب األوربية
خاصة في طريقة تنظيمها .لذا عملوا على تكوين تشكيلة تدهش اإلدارة من حيث أهميتها االجتماعية
و صيتها الشعبي.2
 -2العوامل الداخلية
و من العوامل الداخلية التي سرعة في تأسيسها في المنطقة نذكر منها:
 الثورة التعليمية التي احدثها ابن باديس:و ذلك بعد عودت من المشرق العربي و تونس حيث
سعى إلى تر يب الناس في التعلي بواسطة الدروس التي كان يقدمها في قسنطينة بدون انقطاع ففي الفترة
الصباحية كان يخصصها لألطفال و في الليل بعد صالة العشاء كان يخصصها للكهول لتعليمه تفسير
القرلن الكري 3وهذا ما أحدث وعيا وتغيي ار في ثقافة سكان المنطقة.
 تنامي الفكر اإلصالحي :بين سكان المنطقة و ذلك بسبب وجود نشاط أعالمها في النصف الثاني
من القرن التاسع عشر أمثال الشيخ صالح بن مهنا و الشيخ عبد القادر المجاوي اللذين تعرضا لمضايقات
من طرف اإلدارة الفرنسية .4
الصحافة العربية اإلصالحية :لقد لعبت هذن الصحافة دو ار كبي ار في تنوير و تثقيف سكان الشرق
الجزائري أوائل العشرينات من القرن الماضي نذكر منها صحيفة المنتقد و الشهاب البن باديس 5الجزائر

اشترك في اخراجها كل من جمال الدين االفغاني الذي كان يقو بالتوجي و رس الخطط و إبداء األفكار ومحمد عبدن أوكلت ل مهمة

التحرير و الصيا ة و تفصيل المعاني و حررت هذن المجلة في باريس ينظر :أحمد أمين المرجع السابق ص .342
 -1عمار

طالبي.ج1

المرجع السابق ص .26-22

 -2على مراد  .المرجع السابق ص .106

 -3نبيل أمحمد بالسي.االتجاه العربي واالسالمي و دوره في تحرير الجزائر .مصر:الهيئة المصرية العامة للكتاب  1114ص .10
كان من رواد اإلصالح في منطقة قسنطينة ففي سنة  1313نظ ار لنشاط اإلصالحي كاد يوقض أهل المدينة لوال تدخل اإلدارة الفرنسية
التي قامت بابعادن و مصادرة مكتبت .ينظر:عمار طالبي .ج

1

المرجع السابق ص .11

** كان من المهتمين بالتربية و االصالح في قسنطينة فمن مؤلفات إرشاد المتعلمين المرصاد في مسائل االقتصاد
قسنطينة سنة 1361

كمدرس حر لعين مدرسا بجامع الكتاني بقسنطينة سنة  1333وبذلك يكون قد شارك الرجل في إحياء ضمير

سكان الشرق و تعليمه امور دينه و دنياه توفي سنة  1113بقسنطينة .ينظر :نفس
 -4نفس

بدأ التدريس في

ص .20 -11

ص .11

 -5نبيل أحمد بالسي .المرجع السابق ص .36
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التي أصدرت سنة 1143

و ذو الفقار لعمر راس

الفاروق سنة  1113لعمر بن قدور.1

 الطرق الصوفية و المرابطين المنحرفين :الذين قاموا بإبعاد سكان المنطقة عن القرلن الكري
و السنة المحمدية أي أبعدوه عن أصول الدين اإلسالمي الصحيحة ومكنوا فيه ُخلُق الخوف منه و الرجاء

فيه

و الطاعة والخضوع له وأصبحت بذلك مقاليد العامة بيده ومن ثمة في يد اإلدارة الفرنسية .2

الدعوات االندماجية:والتي قادها المثقفون بالثقافة الفرنسية و المتعلمون بمدارسها التي كانت
برامجها تهدف إلى سلخ معال الشخصية الجزائرية العربية اإلسالمية في مختلف أطوارها التعليمة كما رأينا
ف ي الفصل األول و على رأسه اللبراليون الذين إنقسموا عن تيار النخبة و كانوا يطالبون بدمج الجزائر في
فرنسا عن طريق التجنيس الجماعي بعيدا عن القضية الدينية و أيدوا التعلي الفرنسي و الحياة الغربية
و المساواة مع الفرنسيين ومن بين مؤيدي هذا االتجان فرحات عباس.3
السياسة الفرنسية:و التي كانت تهدف إلى تكوين جماعات منفصلة عن مقومات الشخصية
و إدماجه في الحضارة األوربية و الثقافة الفرنسية عن طريق نشر اللغة الفرنسية

اإلسالمية العربية

و مقاومة الشريعة اإلسالمية التي ترل أنها العقبة الوحيدة التي تحول دون إدماج الشعب الجزائري بما فيه
سكان الشرق لذا قامت سنة  1334بإصدار قرار يقضي بمصادرة األوقاف التي كان يستفيد منها الجزائريون
و يستغلونها في عدة مجاالت كبناء المساجد و التعلي .4و عملة هذن اإلدارة على وتر لخر لتفرقة سكان
المنطقة وهو بث الخالف بين عناصرالمجتمع محاولين تفكيك بنيت و ذلك بإقناع البربر و األمازيغ من سكان
المنطقة بأنه من ساللة أوربية و أن له لغة خاصة به ال ينبغي التفريط فيها وأن ال يتعلموا اللغة العربية
ألنها لغة ريبة عنه  .و ذلك سعيا منها لتفرقة العرب عن البربر و زرع فكرة بأنه األصليون وأن العرب
جاؤوا لغرض الغزو ال الفتح.5
وانطالق مما سبق يمكن القول أن هذن العوامل باإلضافة للظروف التي مرت بها المنطقة وسبق ذكرها
في الفصل األول ساهمت في بروز الحركةاإلصالحية بقيادة الجمعية في الشرق الجزائري و بذلك

 - 1عمار طالبي .ج 1المرجع السابق .16 -11
 -2محمد البشير اإلبراهيمي .الطرق الصوفية ط 1الجزائر :مكتبة الرضوان  2443ص .04
 -3أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية .ج 2المرجع السابق ص .323-322
 -4يحي بوعزيز.سياسة التسلط .المرجع السابق ص .3
 -5عمار طالبي  .ج

1

المرجع السابق ص .01
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ال يمكن الجز بأن احتفاالت فرنسا في الجزائر بالذكرل المئوية الحتالل الجزائركانت عامال أساسيا
في تأسيس الجمعية .وانما هي تمثل العامل الذي ساه في اإلسراع من ظهورها خاصة بعد المقولة
المصرحة من قبل بعض المسؤولين الفرنسيين بد"إن هذا االحتفال أقي أيضا لنصلي صالة الجنازة على
اإلسال و العربية في الجزائر فقد قبرناهما لألبد و صارت الجزائر فرنسية في كل أشيائها".
ور

ما قيل عن عوامل ظهورالجمعية فإن أبو القاس سعد اهلل يرل أن عوامل ظهورها مازالت

ير مدروسة بعد .ر أن معظ الباحثين يستندون إلى المقولة التي تذهب إلى أن الجمعية ظهرت كرد فعل
على االحتفاالت المئوية باالحتالل .1فهل هذا يكفي لظهور جمعية بهذا البرنامج وهذن األفكار؟

هي ذكرل مرور قرن على احتالل فرنسا الجزائر  1134-1334التي بدأ التحضير لها منذ سنة 1123

ورصد لها حوالي 344444

فرنك فرنسي و حضرها رئيس الجمهورية الفرنسية " قاسطون دوميرق"  Gaston Doumergueكما استدعيت لالف الشخصيات
والهيئات و ت فيها استعراض الهجو البحري على سيدي فرج يو  10جوان  1334سعيا منه لتثبيت احتقاره للجزائريين ر معارضة
النواب المسلمين .ينظر:عبد الرحمن بن ابرهي بن العقون ج

1

المرجع السابق ص .346-342

و قد كان مقررأن هذن االحتفاالت تستمرمن  1123إلى 1133حسب تواريخ احتالل المدن الجزائرية لكن نظ ار لمقاطعة الجزائريين
لها حيث اقتصر الحضور تقريبا على بعض الشخصيات لذا ت تقليص مدتها.ينظر:نفس

ص .310

وعلى حد قول االبراهيمي ان فرنسا " دعت إليها الدنيا كلها" ينظر :رابح تركي .الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد االصالح االسالمي و
التربية في الجزائر .ط 2الجزائر :المؤسسة الوطنية لالتصال  2441ص .24
 -1ابو القاس سعد اهلل .أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ج 0ط.1لبنان:دار الغرب اإلسالمي  1116ص .103
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المبحث الثاني  :تأسيس الجمعية في المنطقة
ان العوامل التي ذكرت تبين أن فكرة تأسيس الجمعية نابع من منطقة الشرق و أن المنادون
لتأسيسها من هذن المنطقة فلماذا يا ترل ت اإلعالن عن ميالدها في الجزائر العاصمة ؟
 -1ظهور الجمعية و إعالن بيان تأسيسها
كانت الظروف مواتية لميالد جمعية العلماء ألنها سبقتها نهضة و يقظة في أوساط سكان الشرق
و خاصة الفترة الممتدة ما بين  1131-1111و طت هذن اليقظة كل مظهر من مظاهر الحياة ففي الميدان
الثقافي كان هناك إنشاء النوادي والجمعيات أما لميدان الديني فقد ت بناء مساجدحرة بتبرعات الشعب في
المدن والقرل وفي النطاق النفسي كان هناك ثقة في السكان وتفكيره الجاد في التغيير وفي وجود أمة و من
الناحية السياسية هناك ميول نحو اإلسال و اللغة العربية

1

و بذلك فإن سر تأسيس الجمعية يعود إلى

استعداد سكان المنطقة لظهور هذا المشروع البالغ األهمية الذي إجتهد في تحقيق مجموعة من علماء
المنطقة على رأسه الشيخ عبد الحميد بن باديس و الشيخ البشر اإلبراهيمي وفي ناحية محدودة من القطر
الجزائري والمتمثلة في عمالة قسنطينة. 2
إن مشروع تأسيس الجمعية في الشرق قد بدأ منذ سنة  1120بطرح ابن باديس فكرة إنشائها
باس االيخاء العلمي عند زيارت لإلبراهيمي بسطيف إال أنها ل يكتب لها النجاح

3

لتعرض للمناقشة

في نوفمبر 1122تحت رعاية عبد الحميد بن باديس في مجلة الشهاب نهاية 1122و بداية 1126
ليتوصل المتناقشون نهاية جانفي  1126إلى وضع المعال الكبرل لمسيرة برنامج جمعية العلماء. 4
و يوجد رأي لخر يعيد فكرة تأسيس الجمعية إلى سنة  .51113ليت سنة  1123اجتماع كل من
بن باديس واالبراهيمي و مبارك الميلي و الطيب العقبي والعربي التبسي والشيخ السعيد الزاهري



 -1أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية .ج 2المرجع السابق ص .331
 -2محمد البشير اإلبراهيمي .سجل جمعية العلماء المرجع السابق ص .23

 -3نفس

ص .20-23

 -4أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية الجزائرية .0689-0621ج  3ط 0لبنان:دار الغرب االسالمي  1112ص.30
 -5علي مراد  .المرجع السابق ص .101

مثقف عربي وشاعر عضو في اللجنة المديرة لجمعية العلماء ما بين  1136-1132أنشأ صحيفة الجزائر

سنة  1123و بين تلمسن و وهران سنة 1131

و بقي في و هران إلى اية سنة

 1133جريدة الوفاق و بذلك انفصل عن الجمعية .ينظر  :نفس

ص .132-131

أين أنشأ مدرسة

تنقل بين بسكرة و اإل واط

و ناديا ثقافيا كما أنشأ سنة
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ومحمد خير الدين و ترأس الجلسة ابن باديس في المكتب المجاور لجامع األربعين شريفا بقسنطينة اين اتفق
المجتمعون على تحديد خطة الجمعية تضمنت تكوين لجنة التنسيق والتنفيذ الشروع في إنشاء المدارس الحرة
لتعلي اللغة العربية إلقاء دروس الوعظ بالمساجد الكتابة بالصحف انشاء النوادي العربية.1...
أما فيما يخص مكان التأسيس فقد كانت عمالة قسنطينة هي المكان الذي سيت اإلعالن في عن
ميالدها لكن ت تحويل إلى الجزائر العاصمة باعتبارها قلب الجزائر ومقصد كل طالب عل .2ومقر السلطة
اإلدارية العامة وكونها مقر نادي الترقي الذي تأسس سنة.1123كماأن ابن باديس أراد من ذلك إبعاد فكرة
احتكارن للجمعية وتكون ممثلة لجميع علماء القطر الجزائري و ليس للمصلحين فقط .على الر

من أن

رئيسها من قسنطينةوجذور حركت تعود إلى هذهالمنطقة ومعظ تالميذن كانوا متوزعين في الشرق

3

و على ضوء ذلك أمكننا القول أن جمعية العلماء فكرتها جاءت من علماء الشرق الجزائري لترل النور
في الجزائر العاصمة ألن زعيمها أراد ألفكارها أن تنتشر في سائر مناطق القطر الجزائري و تكون االستفادة
منها للجميع سعيا من لتوحيد صفوف ومجهودات الجزائريين إلسترجاع شخصيته وأراضيه التي سلبت منه .
اجتمع العلماء المصلحين في صبيحة يو

 42ماي  1131لإلعداد إلعالن بيان تأسيس الجمعية

واإلبراهيمي قال في ذلك" تكونت في شكلها القانوني في أواسط عا  1131ميالدية و كأن اهلل جعلها تنقيصا
لالستعمار فقد كان نشوانا بغمرة الفرح بمرور مائة سنة على استقرار في الجزائر و قد قضي السنة التي قبلها
في مهرجانات الصاخبة دعا إليها العال كل فما لبى إال قليل

فما دخلت السنة الثانية حتى فوجئ بتكوين

جمعية العلماء في مرة من ابتهاج األمة بهذا المولود الجديد " .4و ض هذا االجتماع اثنان وسبعون عالما

5

من مختلف الطوائف و من كل المذاهب الموجودة في الجزائر 6واعتذر بالكتابة نحو خمسين عالما

ولد في قرية الفرفار ببسكرة في شهر ديسمبر  1142درس على يد والدن القرلن الكري

دراست

ليحط الرحال بعدها الى تونس

لينتقل بعدها إلى بسكرة و قسنطينة الستكمال

و عاد إلى الجزائر سنة  1122ليقترن و اقترن نشاط برواد الجمعية و كان من بين المنادين

إلى تأسيسها و شاركة فيإدارتها .ينظر:محمد خير الدين.مذكرات.ج 1ط.2الجزائر :مؤسسة الضحى  2442ص .30 -62

 -1نفس

ص .39-35

 -2محمد البشير االبراهيمي .سجل الجمعية المرجع السابق .23

 -3أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية.ج 2المرجع السابق ص .314
 -4عبد الكري

بوصفصاف.جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعالقتها بالحركات الجزائرية األخر  1999-1991دراسة تاريخية

و ايدلوجية مقارنة .الجزائر :المؤسسة الوطنية لالتصال و النشر و التوزيع  1336ص .151
 -5احمد طالب االبراهيمي.آثار االمام البشير االبراهيمي.1999-1991ج  4ط.1بيروت:دار الغرب االسالمي  1333ص -164
.161
 -6محمد خير الدين .مذكرات .ج  1المرجع السابق ص .13
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و ذلك بعد الدعوة التي وجهة له من طرف عمر إسماعيل رئيس اللجنة التأسيسية 1وكان االجتماع بنادي
الترقي بالعاصمة ولقد كان اجتماعه هذا في شكل جمعية عمومية لوضع القانون األساسي لجمعية العلماء
وعينوا للرلسة المؤقتة الشيخ أبا يعلى الزواوي و للكتابة محمد األمين العمودي



و بذلك ت إعداد القانون

األساسي الذي قرأن كاتب الجلسة و أقرت الجمعية العمومية باال جماع و انفضت بذلك الجلسة األولى .ليت
انتخاب الهيئة اإلدارية في المساء و قد ت وضع شرط توفرعدة اعتبارات في المترشحين لعضويةالمجلس
اإلداريى و طبقت طريقة االقتراع 2عرضت بذلك األسماء معينة على الحاضرين أين ت الموافقة عليه
وأصبحوا يشكلون المجلس اإلداري و كانت القائمة المقترحة مكونة من ثالثة عشرعضوا .3وانفضت الجلسة
على الساعة الخامسة مساء .وعلى الساعة الثامنة من نفس اليو اجتمع المجلس اإلداري الذي ت انتخاب
بغياب عضوين هما :ابن باديس و حسين الطرابلسي بقصد انتخاب رئيس ل و توزيع المها على أعضائ
تشكيل المجلس من عبدالحميد بن باديس رئيسا البشير االبراهيمي نائب الرئيس.محمد األمين العمودي كاتب
عا الطيب العقبي الكاتب العا  .الميلي أمين المال.المولود البيوض



نائب أمين المال.المولودالحافظي

عضومستشار.الطيب المهاجي عضو مستشار 4وعين كل من موالي بن الشريف السعيد اليجري حسين

من الطرقيي حيث قا في بداية  1391بتخصيص مبلغ قيمت ألف فرنك فرنسي لمن ينجح من المثقفين في ارساء قواعد تنظي جمعية
العلماء

ووضع ألف فرنك لخرل لصندوق الجمعية لينشر هذا االعالن في جريدة الشهاب  .علي مراد .المرجع السابق ص .115و

جريدة النجاح .عبد الكري بوصفصاف .جمعية العلماء .المرجع السابق ص .151
-1احمد توفيق المدني .حياة كفاح ج .1الجزائر :دار البصائر  1553ص .113
 ولد في قرية تعاروست بلدية زكري دائرة اعزازقة

والية تيزي وزو في سنة  1166و اصل يعود إلى قرية تفريث نايت الحاج دائرة

اعزازقة و يمكن جمع صفات في النقاط التالية :حفظ القرلن الكري و هو ابن  11سنة قضى عمرن في تعلي اللغة العربية و دراسة الفق
تولى وظائف رسمية منها مساعد قاضي بإحدل المحاك

ينتسب إلى االشراف االدارسة

كان كاتبا بالقنصلية الفرنسية بدمشق سنة

.1311ينظر :أحمد الرفاعي شرفي .مقاالت و آراء علماء جمعية علماء المسلمين .ج  4الجزائر :دار الهدل  1511ص.9 11
 و لد بوادي سوف درس القرلن الكري

بقسنطينة ليطرد منها أيضا

ليلتحق بالمدرسة االبتدائية مدارس االهلية الفرنسية ليطرد منها و التحق بالمدرسة الرسمية

ليشغل منصب وكيل شرفي في بسكرة كان ينشر مقاالت في جريدة المنتقد و جريدة االقدا اسس سنة

 1393جمعية شباب المؤتمر االسالمي .ينظر :أحمد أمين  .المرجع السابق ص .935
 -2محمد خير

الدين.ج1

المرجع السابق ص .13

 -3أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية  .ج

9

المرجع السابق ص .19

بالقررة و تتلمذ على يد احد تالمذة االما طفيش انتخب مرتين متتاليتين في الجمعية في  1341و في 1311
ا
 ولد في أفريل 1133
اعلن ايا الحرب التحريرية الوحدة الترابية للجزائر عين في المجلس التنفيذي المؤقت توفي الشيخ في .1311ينظر :جياللي

الصاري .بروز النخبة المثقة  . 1791 -1991ترجمة عمر المعراجي الجزائر :المؤسسة الوطنية للنشر و االشهار  1553ص .911
 -4محمد خير الدين .مذكرات

.ج 1

المرجع السابق ص .31
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الطرابلسي عبد القادر قاسمي محمد الفضيل الورتالني كأعضاء مستشارين ورفعت الجلسة على الساعة
التاسعة والنصف ليال .
و في اليو الموالي عقدت الهيئة اإلدارية أول جلسة لها برئاسة الشيخ البشير اإلبراهيمي حضرها
جميع األعضاء باستثناء الشيخين :ابن باديس و الطرابلسي  .و ت في هذن الجلسة إعادة النظر في القانون
األساسي ليت إق اررن باإلجماع و ترجمت للفرنسية و تقديم لإلدارة الفرنسية للتصديق علي  .لترفع الجلسة
على الساعة السادسة مساء .وفي اليو الموالي قد عبد الحميد بن باديس الذي وافق على ما ت طرح في
الجلسات السابقة لترفع الجلسة على الساعة التاسعة.واستأنفت على الساعة الثالثة بعدالزوال من نفس اليو
إلعداد حفلة على شرف الضيوف وأعضاء الجمعية و جماعة من النواب األهليين و هيئة ليعلن عمر
إسماعيل أن استدعى مدير األهلية المستشرق السيد ميرانط لكن اعتذر عن الحضور 1و كانت الحكمة من
إعدا د هذا الحفل تتمثل في إطالع الرأي العا الجزائري و األوربي ككل على إنشاء الجمعية ومدل أهميتها
في المجتمع2و ألقى بن باديس بهذن المناسبة خطابا يشرح في مقاصد الجمعية و أهدافها.3
و نظ ار لمرونة جمع الكلمة و توحيد الصفوف جعلت االدارة الفرنسية تعترف و توافق على قانونها
األساسي بعد خمسة عشر يوما فقط من تقديم .4و ذلك بتاريخ  22ماي  .1131و بتاريخ  31ماي 1131
أعلن الترخيص في الجريدة الرسمية الفرنسية على النحو التالي " بتاريخ  22ماي  1131في مركز عمالة
الجزائر لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تهدف إلى محاربة اآلفات االجتماعية و يرها و كل ما
يحرم الشرع و ينكرن العقل و تحجرن القوانين و المراسي الجاري العمل بها وان مركز الجمعية االجتماعي
في العاصمة هو  :نادي الترقي  41ساحة الجمهورية ". 5
أما العمرون فرأو في نشاط الجمعية تهديدا لكيانه و إفسادا لحياته و مخططاته في الجزائر"

6

ولد في يو  56فيفري  1355مني بني ورتالن من سطيف حفظ القرلن الكري و مبادئ العلو و الفق ليلتحق بعدها بجامع الزيتونة سنة
 1395و درس بمدرسة التربية و التعلي قادة الحركة االصالحية بفرنسا سافر إلى مصر سنة  1391كرئيس لبعثة الجمعية للجامع
االزهر نال شهادة العالمية أسس جبهة الدفاع عن افريقيا الشمالية في القاهرة توفي في يو  11مارس  1313من مؤلفات الجزائر
الثائرة سنة  1316و عدة مقاالت  .احمد أمين .المرجع السابق ص . 31
 -1محمد خير الدين .مذكرات ج 1المرجع السابق ص .11
 -2عبد الكري

بوصفصاف .جمعية العلماء.المرجع السابق ص .151

 -3محمد خير الدين .مذكرات .ج 1المرجع السابق ص .31
 -4أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية .ج

9

المرجع السابق ص .19

 -5أمين بلعيفة .التنشئة السياسية عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (  .)1991-1991رسالة ماجستير في التنظي السياسي
و االداري :جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر :قس العلو السياسية والعالقات الدولية بكلية العلو السياسية و االعال  1551ص .31
 -6محمد خير الدين  .مذكرات .ج 1المرجع السابق ص .31
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و قا ابن باديس بتعيين لجنة دائمة مقرها العاصمة و تتكون من خمسة أعضاء برلسة عمر إسماعيل
ألن معظ قادة الجمعية ال يقيمون بالعاصمة  .ومهمة هذن اللجنة التنسيق بين جميع أعضاء و حفظ الوثائق
و الميزانية و التحضير لالجتماعات الدورية للمجلس االداري.1
بعد اإلعالن الرسمي من قبل اإلدارة الفرنسية دخلت الجمعية مرحلة التنظي الرسمي و التواجد الفعلي
على الساحة السياسية واالجتماعية و المالحظ أن األعضاء الجمعية الألساسيين كانوا من الشرق باإلضافة
إلى رئيسها ابن باديس و هذا ان دل على شيء فإن يدل على أن إعالن ميالد الجمعية في العاصمة كان
مجرد تعريفا بها و ببرنامجها

و كانت بذلك عمالة قسنطينة حاضنة لنشاط الجمعية وقد ت تقبل جمعية

العلماء من طرف الرأي العا الجزائري بغبطة لميالدها بعد االحتفاالت المئوية ووصف أحمد توفيق المدني



ميالد الجمعية فقال" فكانت النور وكانت النار و كانت العمل و كانت تحقيق األمل" .2
 -2القانون األساسي للجمعية
ت في أول جلسة تمهيدية لتأسيس في  2ماي  1131المصادقة على قانون الجمعية  3و كان هناك
إختالف حول من صا

فالبشير االبراهيمي قال أن كلف بصيا ت من قبل بن باديس 4و توفيق المدني

يقول هو اآلخر أن هو من قا بكتابة هذا القانون .5إال أن المتفق علي ان الهيئة العامة هي التي صادقة
علي  .و هو يض خمسة أقسا تحتوي على ثالثة و عشرين فصال أشارت في الجمعية لألهداف التي
ستسعى لتحقيقها .و حددت إصالحاتها اإلدارية و االقتصادية و بينت إتجاهاتها و مسيرتها العامة .وت
وضع عنوان لكل فصل يتناسب مع ما يطرح في  .فالفصل األول عنون بالجمعية و واحتول على ثالث
فصول فالفصل األول و الثاني ذكر فيهما تأسيس الجمعية و األسس التي قامت عليها و هو قانون جويلية
سنة = .1141اما الفصل الثالث فجاء في عد الدخول و المشاركة في األمور السياسية  6على الر من ان

 -1أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية  .ج 1المرجع السابق ص .14


ولد بتونس في يو  51نوفمبر  1131زاول تعليم االبتدائي و الثانوي و الجامعي بتونس دخل السجن اين بقي في أربع سنوات

ليزع محامي بأن صغير و ولد في  16جوان  1133و بقي هذا التاريخ ملتصقا ب و في أوراق

و كان من بين مؤسسي حزب الدستور

التونسي سنة  1315وطرد من تونس سنة  1311و قد كان توفيق صفي و مؤرخ باللغة العربية و متفتح على الثفافة الفرنسية كان من
بين مؤسسي جمعية العلماء سنة .1391ينظر:احمد توفيق المدني .جغرافية القطر المرجع السابق ص .3-6
 -2أحمد توفيق المدني.حياة

كفاح.ج1

المرجع السابق  .ص .163

 -3محمد خير الدين  .مذكرات ج 1المرجع السابق ص .31
 -4نبيل احمد بالسي.المرجع السابق ص .65
 -5أحمد توفيق المدني  .حياة كفاح.ج 1المرجع السابق ص .165
 -6محمد خير الدين  .مذكرات ج 1المرجع السابق ص .154
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ابو القاس سعد اهلل يقول  " :أن معظ الكتاب متفقون على ان العلماء كانوا بعيدين عن السياسة فإنه
متفقون أيضا على ان هدف العلماء البعيد كان سياسيا سواء أرادوا ذلك صراحة أ ل يريدون "

1

أما القس الثاني فقد عنون بغاية الجمعية وهو اآلخر يتكون من ثالثة فصول( ) 6 2 0وجاء فيها
تعيين أهاف الجمعية والوسائل التي تستعملها لتحقيق هذن األهداف المتمثلة في استعمال كل ما هو صالح
و نافع لها ير مخالف للقوانين المعمول بها كما يحق لها أن تكون شعبا. 2وفي هذا المجال تركت الجمعية
ا لباب مفتوح أما كل ما تران الجمعية صلحا و نافعا لها و ير مخالف للقوانين و هذا ما ترك الجمعية في
توسع مستمر و دائ في مجال نشاطاتها حتى إعالن توقفها سنة . 3 1126
أما القس الثالث فكان عنوان " أعضاء الجمعية " و احتول على سبعة فصول ( من الفصل  3إلى
 )13عا لج الصفات التي يجب أن تكون في أعضاء الجمعية

و الشروط الواجب توفرها فيه حيث نص

الفصل السابع أن أعضاء ها ينقسمون إلى ثالثة أقسا مؤيدون و قيمة إشتراكه عشرون فرنكا.عاملون و
قيمة اشتراكه عشرة فرنكات.مساعدون و قيمة اشتراكه خمسة فرنكات. 4
و حددت المادة الثامنة والتاسعة شروط أعضاء المجلس اإلداري وشروط الناخبين ل و ت حصر
الفئتين أعضاء المجلس و الناخبين ل

في فئة العاملين فقط.لتستثنى بذلك الفئتين المتبقيتين من هذن المها .

بينما المادة العاشرة و الحادية عشر ت اإلشارة فيهما إلى المكتب الذي أسس بمدينة الجزائرو المكاتب التي
أنشئت في العماالت الثالثة و هذن المكاتب تابعة لمكتب الموجود في العاصمة .ليطلق لقب عامل بالقطر
على الفئة األولى في المادة الثانية عشر و نصت المادة الثالثة عشرعلى تحديد مها األعضاء المؤيدين
و المساعدين و المتمثلة في الموافقة على مشروع الجمعية و نشر دعوتها بين صفوف الشعب الجزائري.
أما القس الرابع فقد تمحور حول " الشؤون المالية للجمعية " و احتول على ستة فصول ( من
الفصل  10إلى الفصل  . )11فكل من الفصل  10و  12نصا عل مصادر جمع الموارد المالية للجمعية
و هي نوعان النوع األول الذي سبق ذكرن ف ي الفصل السابع أما النوع الثاني فهو الذي يجمع من الحكا
المحليين إال ان هذا النوع ل يت العمل ب طوال مسيرة الجمعية.لتخصص باقي الفصول في هذا القس إلى
الطرق القانونية في تنظي القبض و الصرف المالي للجمعية ممثال في ذلك أمين المال لديها و تسخير هذن
األموال لتحقيق األهداف التي تأسست ألجلها .وعنون القس الخامس باالجتماعات اإلدارية و العامة
 -1أبو القاس سعد اهلل .الحركة

الوطنية.ج9

 -2محمد خير الدين .مذكرات .ج

1

المرجع السابق ص .13

المرجع السابق  .ص .154

- 3أمين بلعيفة  .المرجع السابق ص .36
 -4محمد خير الدين  .مذكرات .ج 1المرجع السابق ص .142-140
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و المكونة من أربعة فصول ( بداية من الفصل  24إلى الفصل  ) 23و التي تمحورت حول تنظي المجلس
اإلداري و المجلس العا للجمعية .1.
 -3مبادئ و أهداف الجمعية
لقد تعددت اآلراء حول أهداف الجمعية  .فمنه من حصرها في التعلي العربي و محاربة الخرافات
و تصفية اإلسال مما علق ب من شوائب خالل القرون المتأخرة

أما علماء المنطقة المنخرطون في

الجمعية حصروها في الجانب الديني تقريبا و هذا ما يؤكدن أعضاء الجمعية سنة 1132

2

و هو محمد

خير الدين الذين قال بأن الجمعية تقو بد" إحياء اإلسال الصحيح بإحياء الكتاب و السنة و نشرهما بين
الناس حتى يرجع لهما سلطانه على نفوس المسلمين

و نشر فضائلهما و لدابهما و احياء اللغة العربية

و لدابها .و إحياء التاريخ اإلسالمي و رجال الغر الميامين " و قال في مكان لخر " إن الجمعية  ...ال
تخرج عن دائرة الدين و العل "

3

أما البشير اإلبراهيمي فقد حدد ايتها في خطاب الذي ألقان في اليو

الثاني من االجتماع العا " أن جمعيتك هذن أسست لغايتين شريفتين لهما في قلب كل عربي مسل بهذا
الوطن مكانة ال تساويها مكا نة و هما إحياء مجد الدين اإلسالمي ن و إحياء مجد اللغة العربية" 4و لخص
بن باديس مبادئها و أهدافها سنة  1132بقول " القرلن أمامنا

و السنة سبيلنا و السلف الصالح قدوتنا

و خدمة اإلسال و المسلمين و إيصال الخير لجميع سكان الجزائر ايتنا".5
.أما اإلدارة الفرنسية سنة  1101قالت أن أهداف الجمعية تتمثل في تجديد اإلسال و تطهيرن من
الخرافات  ...و تطوير التعلي الديني".6
وقد تحدث الكثير من الكتاب و المثقفين عن أهداف الجمعية و علمائها نذكر منه

فرحات عباس

الذي لخص برنامجها في " العروبة و اإلسال وانها ترل في العروبة سفينة النجاح لشعب عربي" .7ليصف
فريق لخر العلماء بأنه أنصاف مثقفين تشبعوا بأفكار من الخارج و حاولوا تطبيقها في الداخل بينما الكاتب
جوزيف ديبارمي أشار سنة  1132أن أهداف الجمعية تتمثل في فه لغة القرلن و العودة إلى الثقافة
 - 1محمد خير الدين  .مذكرات ج 1المرجع السابق ص .156-151
 - 2ابو القاس

سعد اهلل  .الحركة الوطنية.ج 9المرجع السابق ص .16

 -3محمد خير الدين .مذكرات .ج 1المرجع السابق ص .136-131
 -4عبد الحميد بن باديس ".تعطيل السنة و اصدار الصراط" .مجلة الشريعة .قسنطينة:المطبعة الجزائرية االسالمية  14ربيع االول
1399ه الموافق لد  13جويلية  . 1399س1؛ ع 1ص .1
 -5ابو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية

.ج 9

المرجع السابق ص .13

 -6عبد الكري بوصفصاف  .جمعية العلماء المرجع السابق .151
 -7عباس فرحات  .المرجع السابق ص .194
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اإلسالمية األصيلة ليشير إلى أن كلمة السر لدل العلماء هي " تعلموا  ...توحدوا" و أيدن في ذلك شارل
أندري جوليان 1الذي قال ":أن برنامج العلماء كان دينيا و ثقافيا في لن واحد".2
كما عملت الجمعية على الوقوف في وج المثقفين بالثقافة الفرنسية من الجزائريين ألنه تنكروا لقي
األمة الجزائرية المستمدة من اإلسال  .3أمثال فرحات عباس الذي قال بأن بحث عن الجزائ و ل يجدها ليرد
علي ابن باديس أن لهذن األمة جذور ضاربة ضابرة في أعماق التاريخ.4
و بذلك فإن يوجد من يقول أن الجمعية أهملت الجوانب السياسية وركزت على الجوانب التربوية
كنشر اللغة العربية و الروحية كمحاربة العقلية الخرافية التي يروجها المرابطون

و المطالبة بفصل الدين

عن الدولة و التشريعية كالعمل من أجل استقالل القضاء اإلسالمي األصيل و هذا البرنامج كان نوع من
أنواع ما أفسدن الدهر .5و ت إبعادها من الخوض في األمور السياسية باتفاق قادتها و هذا ما أكدن معظ
الكتاب ببعد الجمعية عن األمور السياسية إال انه يتفقون على أن هدف الجمعية كان سياسيا على المدل
البعيد سواء أعلنوا ذلك أ أخفون. 6
و يمكن تحديد أهداف الجمعية في النقاط التالية:
 تطهير اإلسال من البدع و الخرافات التي ألصقت ب . إحياء الثقافة العربية و نشرها في كامل القطر الجزائري بعد محاولة فرنسا تغييب الشخصية الجزائرية. االختفاء وراء المطالب الدينية " الستار الديني" لتمرير سياسة جمعية العلماء في محاربة سياسة فرنسا والتنصير و التجنيس.
 -العمل من أجل الحصول على استقالل الجزائر و ضمها إلى الحظيرة العربية وانتمائها العربي.7

المبحث الثالث  :وسائل الجمعية في المنطقة

 -1ابو القاس سعد اهلل .الحركة تالوطنية

المرجع السابق ص .16

.ج 9

2- Charles , andré , julien.op.cit , p 151.

 -3عمار بوحوش  .المرجع السابق ص .146

-4أحمد الخطيب.جمعية العاماء المسلمين الجزائريين وأثرها االصالحي في الجزائر.الجزائر:المؤسسة الوطنية للكتاب  1311ص -145

.141

editio s.n.e.d,1331 ,189.

2éme

5-Mostafa ,lacheraf .l’algérie natio et société.alger :

 -6عبد الكري بوصفصاف.جمعية العلماء ،المرجع السابق" ص .115-153
 -7ابو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية  .ج

1

المرجع السابق ص .16
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إ ذا كانت مبادئ و أهداف الجمعية ل تتغير في جوهرها و بقية محافظة على خط سيرها.فإن وسائلها
خضعت للظروف و على الر

من ذلك بقيت هي األخرل في جوهرها واحدة و هي المسجد و المدرسة

و النادي و الصحافة لتضيف خالل فترة الثالثينات وسائل أخرل كانت تستعملها وفق المناسبات
كاالحتجاجات و المقابالت

و إرسال الوفود و الرحالت و المشاركة في التجمعات العامة و نحوها وبما

أن منطقة الشرق كانت حاضنة لمركز نشاط الجمعية

فقد عملت هذن األخيرة على نشر أفكارها و لرائها

بين سكان المنطقة مستعملت مجموعة من الوسائل من بينها

1

 1المساجد
سعت اإلدارة الفرنسية منذ البداية إلى االستحواذ على مساجد عمالة قسنطينة و تهدي بعضها
مركز لإلدارة الفرنسية حيث أعلن سكرتير الجنرال بيجو
و تحويل بعضها إلى كنائس و البعض اآلخر إلى ا
بأن فرنسا حولت جامع صالح باي في مدينة قسنطينة إلى كاتدرائية للديانة المسيحية سنة  1133ليعلن فوق
منبر الجامع اإلسالمي الكبير " إن أيا اإلسال قد دنت و في عشرين عاما لن يكون للجزائر إل

ري

المسيح " 2و إلى جانب ذلك فقد قامت هذن اإلدارة بمصادرة األوقاف التي تعتبر عصب التعلي المسجدي في
المنطقة و الجزائر ككل .لتعمل الجمعية فيما بعد على استرجاع المساجد المحولة إلى كنائس أو متاحف
و بتحرير األوقاف و بإعادتها إلى دورها السابق قبل االحتالل و المتمثل في الدور االجتماعي و الثقافي
ا لذي وجدت من أجل

ففي هذا السياق سعت الجمعية إلى تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة و بالموازاة

مع إعادة تأهيل المسجد و األوقاف

3

و في ما يلي نذكر بعض مساجد الجمعية الموزعة في منطقة الشرق الجزائري:
 مسجد سطيف  :فكرة تأسيس كانت نابعة من علماء المنطقة ليت افتتاح في يو 24أكتوبر
 1131و الهدف من تشييدن هو محاربة اآلفات االجتماعية التي ظهرت في المدينة.المتمثلة في الخمر
و القمار و الفجور التي جاوزت حدود المعقول و خربت األخالق الصالحة و العادات المستحسنة و كادت
تغيب ما كان يميز سكان المنطقة عن يره من األوربيين من حياء وحفاظ على األعراض.
و بذلك فان الفكرة جاءت لمحاربة مظاهر هذن األمراض التي من بينها ضعف الو اعز الديني في
نفوس األفراد و من ث العمل على تقويتها الستمالة الجمهور إليها و تسهيل زرع الفكر اإلصالحي .و لما
كان سكان المدينة معظمه ال يجيدون الكتابة و القراءة استقر األمر على بناء المسجد و تحديد مكان حيث
 -1أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية  .ج  9المرجع السابق ص .31-35
 -2تركي رابح عمامرة .جمعية العلماء المرجع السابق ص .154

 -3العربي الزبيري  .تاريخ الجزائر المعاصر .ج  1المرجع السابق ص 154-159
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تكثر الكثافة السكانية من المسلمين .و وضعت ل

هيأة إسالمية محضة تشرف علي

ليصبح بذلك هذا

المسجد دعاية للخير و إقامة الصالة و لذكر اس اهلل.
و قد حضرالبشير اإلبراهيمي افتتاح هذا المسجد و ألقى خطابا من بين ما قال في " أيها السادة :لقد
كان في تاريخ هذا الجامع عبرة ألولي األلباب فهو يحدثك بالصدق أن التعاون يأتي بالعجائب و هو يحدثك
أن الفئة القليلة تستطيع مع الصبر و الثبات  ...لو أحسن أولو الرأي منها استغالل

و لو جروا في التصرف

في على السداد لجاءوها بالخير العمي و لمشوبها على الصراط المستقي " .1
 الجامع األخضر بقسنطينة :ت فتح الدروس العلمية االسالمية بالجامع االخضر يو السبت 2
رجب  1322أكتوبر  1133وكان يشرف على عملية التدريس ب أعضاء من جمعية العلماء.
أما الدروس التي وضعت للتدريس فهي :دروس التفسير للقرلن الكري
الحيث الشريف

و على الفق في المختصر و يرن

و احكا التجويد و على

و على العقائد الدينية و على اآلداب و األخالق

االسالمية و على العربية بفنونها من نحو و صرف و بيان و لغة و أدب

و على فنون العقلية كالمنطقة

و الحساب ...و يشترط على كل من يريد الدراسة بالجامع أن يكون حافظا للقرلن الكري
ال يتجاوز سن إذا كان مبتدءا خمسا و عشرين سنة

أو جزء من و أن

و أن يحضر مع إذا كان جديدا كتاب "بطاقة

تعريف".
أما فيما يخص مسكن الطلبة محتاجين فكانوا يبيتون في بعض المساجد و خصص لكل جماعة من
الطلبة عريف يضبط أموره

و مراقبا له .2

وض هذا الجامع سنة  1133ثالثمائة تلميذ تقريبا منقسمين إلى أربعة مستويات تدرس في مختلف
المواد كسائر المعاهد اإلسالمية األخرل تقريبا أما أساتذت فستة .3منه عبد المجيد حيرش أبو القاس
الز داني البشير السطي في عمر دردور عبد الحميد بن باديس

و كان اإلنتقال في من مستول إلى مسول

أعلى من بواسطة إمتحانات و تحسب النقاط االمتحان التي تحصل عليها الطالب يتحدد مصيرن

فمثال

 -1احمد طالب إلبراهيمي.ج 1المرجع السابق ص .13-11


ت بنؤن من طرف حسين باي و كتب على واجهة بيت الصالة ما نص  ":أمر بتأسيس هذا المسجد العظي و تشييد بنائ للصالة

و التسبيح و التعلي و القدر العالي و التدبير الكامل و حسن الرأي أميرنا و سيدنا أدا اهلل أيام و كان تما بنائ أواخر شهر شعبان سنة
ست و خمسين و مائة و ألف  .ينظر :عبد الحميد بن باديس".بعد عشرين سنة في التعليم نسأل هل عندنا رخصة" .مجلة الصراط .

قسنطينة :المطبعة الجزائرية االسالمية  11 .رجب  1911هد الموافق لد  95اكتوبر  1399س 1؛ ع .3ص .6

 -2عبد الحميد بن باديس ":الدروس العلمي االسالمية بقسنطينة" .مجلة الصراط .قسنطينة:المطبعة الجزائرية االسالمية  13جمادل
الثانية  1913ه الموافق لد  3اكتوبر  . 1399س  1؛ ع  .4ص .9

 -3عبد المجيد جرش الجزائري " .حركة التعليم في هذه السنة الجامع األخضر"  .مجلة البصائر .الجزائر  :المطبعة الجزائرية 16
ربيع الثاني  1326الموافق لد  22جوان  .1133س  2؛ ع  . 2ص.1
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االمتحانات التي أجرية في  24ماي  1133ت تحديد لخر عدد ينتهي إلي هوعشرين نقطة

و أطلقت اس

أحسن على من تحصل على  22نقطة و اس حسن على من تحصل على أربعة عشر نقطة و خمشة
عشر نقطة أما من كانت نقاط مابين عشر و ثالثة عشر نقطة يسمح ل االنتقال للمستول الذي أعلى من
بدون مالحظة اما من كان مجموع نقاط اقل من عشر فإن يبقى في درجت

1

 .ينظر الملحق رق

و كان الجامع األخضر بمثابة معهد يتوافد علي الطلبة من العماالت الثالث ففي سنة  1130شهد
قدو طلبة من وهران اهت به صندوق اإلعانة

و بذلك فإن هذا الجامع يمثل على حد قول األستاذ ابن

باديس " خطوة في تأسيس كلية علمية للعلو االسالمية و ما هؤالء الطلبة من العماالت الثالث إال نواة لذلك
المشروع العظي حق اهلل" .2
لكن بعد وفاة االستاذ عبد الحميد بن باديس خلف االستاذ مبارك الميلي الذي ات السنة الدراسية
 1104ليتنقل بعدها طلبة الجامع االخضر إلى تبسة في فاتحة السنة الدراسية  1102/1101بعد اجتماع
كل من اعضاء الجمعية و اعضاء جمعية التربية و التعلي االسالمية بقسنطينةو مسؤولي صندوق الطلبة
ليشرف عليه االستاذ العربي التبسي أين أعد له أماكن إقامة ( داران واسعان) تضمان العديد من الغرف
و الحجرات تستوعب كل الطلبة الوافدين و قد ت تقيمه على النحو التالي:
الفئة االولى :المعتمدون على أنفسه .
الفئة الثانية :الموزعون على أهل الخير في المنطقة الذين أصبحوا يعاملون كفراد من العائلة.
الفئة الثالثة :التمكفل به من طرف صندوق طلبة الجامع االخضر الذي حول رصيدن هو اآلخر إلى تبسة
و كان القائ علي كل من الحاج حموش كرمالي بقسنطينة و قد دا هذا التحويل سنتين أو ثالث.
أما اساتذة هذه المرحلة فكانوا:العربي التبسي العيد مطروح أحمد الشبوكي

السعيد الزموشي

حامد

روابحية الشاذلي المكي.
و كعادة االدارة الفرنسية فإنها تفسد كل مساعي الجزائريين التعليميةحيث قامت بإلقاء القبض على
العربي التبسي سنة  1102وأبعدت كل التالميذ لتتوقف بذلك الدروس االخضرية كما اصطلحة عليها في
تبسة ليعود طلبتها إلى قسنطينة في  1ديسمبر 1103عند افتتاح معهد بن باديس .3

 -1محمد علي الطاهر  ".سير التعليم اإلسالمي في الجزائر ،نتيجة امتحان طلبة الجامع األخضر بقسنطينة" .جريدة البصائر .الجزائر

 :المطبعة الجزائرية  14ربيع األنور 1326الموافق لد  21ماي  .1133س  2؛ ع  .61ص.1

 " -2الدروس العلمية بالجامع االخضر بقسنطينة " مجلة الشهاب .قسنطينة :المطبعة الجزائرية االسالمية بقسنطينة ربيع الثاني 1323

هد الموافق لد  13جويلية  1130س 14؛ مج  14ج 3ص .312

 -3محمد الحسين فضالء .المسيرة الرائدة.ج 1المرجع السابق ص .41-46
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 مسجد العوينات :تقع هذن القرية قرب سوق اهراس و تبسة واعضاء الجمعية فيها تابعون لشعبة
تبسة وقد قاموا بهيكلة جامعها الذي تأسسس منذ أزيد ثالثين سنة على يد عباس بن حمانة في عهد المسيو
دولمان بإعانة من سكان المنطقة بتوقف المساعدات المقدمة لهذا الجامع اصبح شب خرابة فعمل بذلك
المصلحون من هذن القرية إلصالح و أقاموا علي الشيخ عي بن حومة إماما و مدرسا دينيا ومعلما ألبنائه
يلقنه أمور دينه و لمحاربة البدع والخرافات والمنكرات كما استعمل الجامع أيضا ألداء فريضة الصالة.1
 مسجد عين مليلة :في سنة  1132قا عبد الحميد بن باديس بشراء مسجدها الذي كان معرضا
للخطر الربوي و ذلك عمال بالقانون و استمرت معامالت الشراء شهرية كامين و قد كتب هذا المسجد باس
الشيج بن باديس و جعل من هذا المسجد إللقاء الخطب و الوعظ و االرشاد و تبيين حقيقة المسجد بقراءة
العقد والقانون الذي وضع لتحديد ايت
للصبيان و تعلي الدين والعربية

ومن بين ما ذكر في جعل ألداء الصالة و حث على فتح مكتب

و قد حثه ابن باديس على تعلي الصبيان الدين و العربية و طلب من

المسؤولين إذا بلغ عدد التالميذ أربعون أن يبلغون كي يجعل له معلما .2
و بذلك أمكن القل أن المساجد التي كانت تشرف عليها الجمعية كانت تستعمل في تقوية تمسكن
سكان المنطقة بالدين ا السالمي

ومن ث حثه على االبتعاد عن كل المنكرات و ما يفسد عقيدته

إلى

جانب إستعمالها في التعلي و هو ما أطلق علي بالتعلي المسجدي .
 -2المدارس
أسس رواد جمعية العلماء المدارس اإلصالحية في كل مدن و قرل الجزائر لما تتميز ب المدرسة من
بعث النهضة و إيقاظ األمة و حفظ اللغة و الثقافة من تدخالت اإلدارة الفرنسية و مبشريها .3وفي هذا
الشأن قال أبو القاس سعد اهلل ":المدرسة كانت للتربية و التعلي النشء الجديد و تخريج إطارات الثقافة
العربية اإلسالمية"  .4وقد بلغ تعداد مدارس الجمعية عا 104 1103مدرسة موزعة على كامل القطر
الجزائري و ذكر البشير اإلبراهيمي سنة  1121في تقريرن السنوي المقد إلى اجتماع الجمعية المنعقد في
أكتوبر من نفس السنة أن عدد مدارس الجمعية وصل إلى 122بإستثناء المدارس التي عطلت من طرف

 -1عمار كنوش ".سير الحركة الدينية" جريدة البصائر.الجزائر:المطبعة الجزائرية  11محر  1911الموافق لد 13أفريل

1396

س 1ع11

ص.1

 -2الفتى القبائلي".رحالت جمعية العلماء بعمالة قسنطينة".مجلة البصائر .الجزائر:المطبعة الجزائري 1صفر 1999الموافق لد  14أفريل

.1396س1؛ع 16ص .1

 -3العربي الزبيري  .تاريخ الجزائر

.ج 1

المرجع السابق ص .133

 -4أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية .ج 9المرجع السابق ص. 35
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اإلدارة الفرنسية و هي تشمل  344فصل دراسي يدرس في حوالي  6236تلميذا

1

و باعتبار أن قاعدة

الجمعية كانت عمالة قسنطينة فقد أسست الجمعية العديد من المدارس بلغت سنة  32 1133مدرسة

2

كما

قا محمد حسين فضالء بتعريف 62مدرسة 3ومن هذن المدراس نذكر :ينظر الملحق رق .3 2
 مدرسة االيخاء :أسست في  3جوان  1131و ع إشعاعها منطقة الزيبان كلها و يرها و قد ت
االجتماع في دار الحاج الحفناوي دبابش

وحضرن علماء من مختلف المذاهب و الطرق وقد أذاعت لهذا

االجتماع اللجنة التحضيرية لهذن الجمعية مبينة في زمن االجتماع و مكان والهدف من

و كان عدد

المجتمعين أربعة و سبعون من مثقفي مدينة بسكرة أختير الشيخ محمد بن الساسي قاضي بسكرة رئيسا
و محمد خير الدين كاتب و السيد جنري عيسى بن عمارة معينا لينتخب بعدها المجلس اإلداري بالتاريخ
المذكور هو نفس الذي ت في تأسيس جمعية االيخاء.أما في ما يخص من يشرف على تعلي الصغار
بالمدرسة فكان كل من الشيخ محمد الطرابلسي الميزابي و الشيخ محمد خير الدين و الشيخ عمر البسكري
 ...وكان يعقد خارج أوقات الدراسة اجتماعات لسماع دروس الوعظ و اإلرشاد و إيقاظ الوعي و تهذيب
الشباب يتداول عليها األستاذان محمد خير الدين و عمر البسكري. 4أما بالنسبة لتسمية مدرسة االيخاء فهو
جاء تعبي ار عن األخوة الصحيحة التي ربطها ب اإلسال من تضامن بين أبناء المتعلمين من إباضيين
و يره  .و قد كان يقا في المدرسة العديد من النشاطات

من بينها االحتفال الذي ت في مسجد بن قانة

في شهر نوفمبر  1131بقرار من أعضاء المدرسة و بإشراف رئيسها الهدف من ابراز معلومات التالميذ
التي تحصلوا عليها 5و من نتائج قيا الناس بالتبرع بأمواله .6
إلى جانب هذن المدرسة تأسست مدرسة الهدل في القنطرة كان شعارها " الهدل هدل اهلل" . 7

 -1العربي الزبيري .تاريخ الجزائر

.ج 1

المرجع السابق ص .133

 -2عبد الكري بوصفصاف .جمعية العلماء المرجع السابق ص .193
 -3محمد الحسين فضالء .المسير الرائدة للتعليم العربي الحر ،القطاع القسنطيني ج 1الجزائر :دار األمة  1333ص.163-163

 -4محمد الحسين فضالء.المسيرة الرائدة .ج

1

المرجع السابق ص .111

 -5سليمان الصيد  .مدرسة االيخاء في بسكة سنة 1991و دورها في نشر الثقافة العربية و االسالمية في منطقة الزيبان و غيرها
الجزائر ( :ب د )  1559ص .11-13
 -6نفس  .ص .11

 -7مصطفى بن يلس ".احتفاالت بالقنطرة " .مجلة البصائر الجزائر :المطبعة العربية الجمعة  13ذو الحجة  1911الموافق لد 11
مارس .1393س 1؛ ع

11

ص .1
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 مدرسة بجاية اإلصالحية :قا بتأسيسها الهادي الزروقي



لخرين

والشيخ على شنتير باإلضافة لعلماء

وقد لقت الجمعية إقبال و صدل من سكان المنطقة.ما ساعد على انتشار الفكر اإلصالحي ببجاية

و ضواحيها وكان بها أقسا مجهزة تجهي از عصريا و طريقة التدريس فيها أيضا عصرية و الدروس التي
يتلقاها التالميذ متنوعة كالرياضيات و التاريخ و الجغرافيا و اللغة العربية و التربية اإلسالمية و نشر
الوطنية الجزائرية و بذلك فإن إشعاعها المس المثقفين باللغتين العربية و الفرنسية أما مجلسها اإلداري
فكان يتكون من  31عضوا من علماء و موظفين و قد حضر عبد الحميد بن باديس الجمعية العامة
بمناسبة تأسيس المدرسة وألقى خطاب َذكر في

بفضل التربية و التعلي .

 مدرسة التربية و التعليم بقسنطينة :مرت هذن المدرسة بمراحل نذكرها على النحو التالي :
المرحلة األولى:كانت انطالقتها من سيدي بومعزة أين قا كل من العربي بناني وعمر بن مغسولة
بشراء أرض ووهبها وقفا لألمة .ليت بذلك بناء مدرسة التربية والتعلي فوقها وأختصت هذن المدرسة
باللتعلي االبتدائي و أضيفت لها فيما بعد بناية أخرل وأطلق عليها اس مكتب التعلي العربي و كان من
معلميها مبارك الميلي الشريف الصائفي محمد النجار عبد العلى األخضري تحت اشراف عبد الحميد بن
باديس و كان هذا المكتب نواة مدرسة التربية و التعلي اإلسالمية األ وكل مدارس التربية والتعلي التي
تأسست بعدها عبر التراب الوطني ليقو فيما بعد الحاج عمار بوباع بشراء مكان هذا المكتب من مال
الخاص و يجعل حبسا على الحركة اإلصالحية و التربية والتعلي

و لتتحول فيما بعد إلى معهد ب أقسا

ملحقة كما أن يحتوي على بناية فخمة التي استغلها المعهد إلى أن توقف نشاط

1

.

المرحلة الثانية  :بقي التعلي سائر في أقسا مكتب التربية والتعلي و سيدي بومعزة و الجمعية الخيرية
اإلسالمية و سيدي قموش مدة من الزمن لتتمكن جمعية التربية والتعلي من شراء دارها الكائنة في نهج
األربعين شريفا ( الكسيس المبيز) عبد الحميد بن باديس حاليا رق  .13في سنة  .1136و محالت تجارية
في أسفل البناية و قد بلغ مجموع التالميذ في هذن السنة أكثر من ستمائة تلميذا عدا تالميذ مكتب التعلي
العربي الذي بقي كملحق للتربية و التعلي .

من خريجي جامع الزيتونة و أحد أعضاء الحركة اإلصالحية في منطقة بجاية سجن من طرف السلطات الفرنسية سنة  1393و بقي
في السجن إلى اية  1341 1391كلف من طرف جيش التحرير في بداية الثورة سنة  1314بتنظي التعلي و إصدار الفتاول الدينية
بهدف إبراز حقيقة الشرع اإلسالمي.ينظر :يسلي مقران.المرجع السابق ص .155-133
 -1محمد الحسين فضالء.المسيرة الرائدة .ج 1المرجع السابق ص .21-23
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المرحلة الثالثة:عند شراء دار التربية والتعلي واعالن افتتاحها يو السبت  26شوال 1322هد الموافق
لد  1يناير  1133وحضر هذن المناسبة جميع أعضاء المجلس اإلداري لجمعية العلماء بمدينة قسنطينة
و تقررفي هذن الجلسة األولى إرسال برقية للحكومة الفرنسيةودوائرها العليا تحتوي على حالةالتعلي المتردية
في الجزائروعد اعتبارالشخصية الجزائرية وبلغ عدد التالميذوالتلميذات بعد افتتاحها بقليل ما يفوق األلف.
المرحلة الرابعة:و التي تأتي بعد الحرب العالمية الثانية أدارالمدرسة كل من السعيد حافظ عبد
الحفيظ الجنان الصادق الحماني ومن معلميها محمد بن العابد محمد الغسيري محمد الصالح رمضان
الفضيل الورتالني...أما المعلمات فنذكر منهن حورية عريبير عقيلة كحلوش نعناعة ونيسي زينب بوعامر
عتيقة قارة وقد فوج التالميذ الى أفواج لكل فوج توقيت خاص ب

وأوقات الدراسة كانت تبدأ من الصباح إلى

التاسعةليال وتضاف إليها بعض األوقات في يومي الراحة األسبوعية بدون توقف و التالميذ المترددين على
المدرسة ه المالزمون في النهار و قراء الفرنسية الذين يلتحقون بها بعد انصرافه من المدارس العمومية
الفرنسية والمواد التي كانت تدرس فيها هي:العلو العربية بمختلف أنواعها و التعلي الديني و األخالق
والتربية االجتماعية والوطنية والتاريخ اإلسالمي والجغرافيا والحساب والقرلن و أضيفة مواد أخرل بمرور
الوقت كالرس واألعمال اليدوية ...كما كان للمدرسة نوع لخر من المتعلمين وه أقسا الكبار التي تفتح ليال
و يبلغ عدد المترددين عليها أكثر من مائة شاب وطالب و كان كل يو األحد من كل اسبوع على الساعة
الثامنة يلقي األستاذ ابن باديس درسا يحضرن عامة الناس.كما خصصت للمرأة القسنطينية دروس توجيهية
و دينية و سلوكية بالمدرسة باديس.
و من الفروع التابعة لهذن المدرسة في الشرق نذكر فرع سيدي بومعزة الذي عمل ب بلقاس
الز داني و عبد القادر الفرجاني وعبد اهلل بو األقرون فرع نهج ميلة عمل ب أحمد الغوالمي فرع نهج أوالد
ابراهي الذي درس ب األستاذ محمود بوصبيعة وفرع باردو أدارن األستاذان علي مرحو و محمد العسيري
و عل في كل من أحمد الجموعي و الصالح الجموعي صالح بوذراع علي جاو عبد الرحمن رمضان حورية
عريبة.أما عن أول من عل ب

فهو األستاذ عبد الرحمن رمضان .1وقد بلغ عدد فروع جمعية التربية

 يذكر العربي بناني ان يو االفتتاح كان في ليلة السبت السابع و العشرين من شوال في صالة جامع الشعب بقسنطينة  .ينظر :العربي
بناني  ".افتتاح مدرسة التربية و التعليم " مجلة البصائر .الجزائر:المطبعة العربية بتاريخ  13ذو القعدة 1322هد الموافق لد  21جانفي
 . 1133س2؛ ع .3ص.1

 - 1محمد الحسين فضالء .المسير الرائدة.ج 1المرجع السابق ص .64-61
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و التعلي في جميع أنحاء الجزائر نحو  214جمعية  .1وقد وصفها العربي بناني بأنها مدرسة عصرية
مستكملة المرافق كان اسلوب التعلي في عصريا .2
 مدرسة الفتح بسطيف:خصصت للتعلي االبتدائي وكانت تعل فيها اللغة العربية والشهادة التي
كانت تمنح من طرف هذن المدرسة هي شهادة للدراسة العربية وقد قا العربي التبسي في شهرافريل 1123
بتوزيعها الناجحين الذين بلغ عدده تسعة أربعة تالميذ وخمسة تلميذات وهدف المدرسة كان نشر االسال
الصحيح ،واعداد جيل لمحاربة االستعمار. 3
 مدرسة تهذيب البنين بتبسة:جاءت فكرة إنشائهامن طرف الشيخ العربي التبسي و كانت هذن
المدرسة في البداية عبارة عن محل تباع في الشمة والتبغ

ليتبرع ب محمد الحواس أحد مصلحي

المنطقة ليتحول بذلك هذا المحل إلى شب أقسا يدرس بها مؤقتا إلى حين تأسيس المدرسة و أطلق على
هذا المشروع مدرسة تهذيب البنين و ترأس الجمعية المحلية و الدينية الحاج محمد حواس ث الصادق
بوذراع و أدار المدرسة حينها األستاذ الصديق سعدي ليت سنة  1130بناء المدرسة وجعل بها ستة
أقسا يضاف إليها قسمان فيما بعد ومن معلميها البارزين أمحمد الشبوكي عبد الحفيط بدري حامد روايحية
و التبسي الذي كان يتولى تدريس األدب العربي فيها و إلقائ الدروس على الشباب و الكهول والنساء
و الشيوخ و في البداية كانت المدرسة تدرس البنين فقط لتضاف له البنات

و كانت أول بنت دخلت هذن

المدرسة ابنت العربي التبسي لتكون بذلك فاتحة لبنات أخريات .4
 مدرسة المستقبل بسكيكدة :تأسست سنة  1103في نهج المسجد بسكيكدة ودعا لتأسيسها الشيخ
علي الصيد أحد تالمذة الشيخ ابن باديس و كونت لجنة للقيا بالشؤون المادية واستؤجر محل يشتمل على
قس واحد و رفة يتردد عليها نحو المائة تلميذ و تلميذة من أبناء الحي ليت توزيعه أفواج وكان أ لب
معلمي المدرسة ينتمون إلى حزب الشعب الجزائري إال أنه كانوا يتبعون و متحدون مع مدرسة اإلرشاد



و معلميها القائمين عليها و كانوا جميعا يشتركون في محاربة الجهل و األمية والتخلف و االستعمار
 - 1ناهد ابراهي الدسوقي .دراسات في تاريخ الجزائرالحديث و المعاصر الحركة الوطنية في فترة ما بين الحربين ( )1999-1917
.مصر  :منشأ المعارف  1551ص .113
 -2العربي بناني  ".افتتاح مدرسة التربية و التعليم "  .مجلة البصائر .الجزائر :المطبعة العربية  13ذو القعدة 1911هد الموافق لد 13
جانفي  . 1393س1؛ ع .9ص .3

 -3على مرحو ".مدرسة الفتح بسطيف".مجلة البصائر.الجزائر:المطبعة العربي  16رمضان  1931الموافق لد 13ماي  1319س 6ع
191

ص.11

 -4محمد الحسين فضالء.المسيرة الرائدة .ج 1المرجع السابق ص .31-33
تأسست هذن المدرسة سنة  1133بسكيكدة وكان رئيسها الصالح بو لنمور و يقو بأمانتها السيد بلقاس عبادة وقا مؤسسوها بشراء فندق
ذو طابقين في وسط المدينة نهج قسنطينة سابقا والورتالني حالياالتخاذن مقر لهذن المدرسة.ينظر:نفس

ص .103
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نذكر من بينه علي الصيد عمار النجار

حسن كافي

علي كافي عائشة قيموح

لتغلق المدرسة

سنة 1122والتحق أبناؤها بجيش التحرير الوطني.1
 معهد ابن باديس بقسنطينة:جاءت فكرة تأسيس هذا المعهد بعد اإلفراج على أعضاء جمعية
العلماء أمثال البشير االبراهيمي ومحمد خير الدين من طرف اإلدارة الفرنسية وقد أرادوا معاودة التعلي
بالجامع األخضر إال أنه ل تكن له الرخصة التي كانت للشيخ بن باديس فقاموا بجمع التبرعات 2ليت
افتتاح المعهد في يو  6ديسمبر 1103واشتريت دار طلبت

في أكتوبر 1122وأقي

بها االفتتاح

سنة1123وهذن الدار كانت لعائلة الفكون الواقعة في نهج الشيخ الفكون رق  .2و قد وصل عدد طلبتها في
العا األول( خمس مائة ) 244طالب ليرتفع العدد قليال خالل األشهر األولى من السنة الدراسية و في سنة
 1120وصل عدد الطلبة  113طالب ( تسع مائة و ثالثة عشر).
أما برنامج المعهد فكان طلبت يمرون بأربعة سنوات أين يتخرجون في السنة الرابعة وهذا النظا
شبي

ببرنامج جامع الزيتون مع وجود بعض االختالف الطفيفة وأقسا

تدريس

كانت حسب قول

اإلبراهيمي" مسجد سيدي بومعزة و مسجد سيدي قحموش وأقسا مكتب التعلي العربي النواة الذي كان النواة
األولى للتربية و التعلي " لتقو إدارة المعهد فيما بعد باستعمال الجامع األعظ والجامع األخضر هذا ما أثار
حفيظة اإلدارة الفرنسية لتق باستدعاء نائب مدير المعهد الذي تحجج أن المساجد جعلت للتدريس و العبادات
و إن المعهد اضطر الستخدامه لضيق مساحت وترأس إدارة المعهد العربي التبسي من سنة  1103إلى سنة
 1122و كان األستاذ محمد خير الدين نائب المدير وكلف األستاذ المولود النجار بالمراقب عا

وعين

األستاذ أحمد حوحو كاتب المعهد و كانت ب ثالث لجان الجنة المالية واالقتصادية التي تتألف من أحمد
بوشمال مدير المطبعة الجزائرية عمر شيكو صاحب معمل التبغ و الباقي كانوا تجار نذكر منه الحاج
كرماني الحاج الحاج محمد دمق..أما اللجنة العلمية فتألفت من األساتذة العباس بن الشيخ الحسين أحمد
حماني محمد الحفناوي محمد الميلي ...وفي ما يخص لجنة المراقبة والضبط فقد تكونت من األساتذة أحمد
بوشمال أحمد حوحو.3
 -1محمد الحسين فضالء.المسير الرائدة .ج 1المرجع السابق .146
 -2محمد خير الدين  .مذكرات ج 1المرجع السابق ج 1ص .135


و ذلك يو االحد 1ربيع االول الموافق ل  1نوفمبر

و ت تشييدها على احدث طراز

وقد أرادة الجمعية ان يكون االحتفال كبي ار

فدعت الي مخلف االطراف فاقبلت الوفود من كل انحاء القطر الجزائري للمشاركة في و حتى من القطر التونسي حيث حظر االستاذ علي
السفير مدير معهد الزيتونة و االستاذ محمد الصالح رئيس جمعية الشبان المسلمين و االستاذ الشاذلي من شيوخ الزيتونة .ينظر :محمد

محفوظي":االحتفال بدار طلبة معهد بن باديس".مجلة المنار.الجزائر  15 :نوفمبر  1319س 9؛ ع .15ص.1

 -3محمد الحسين فضالء .المسرة الرائدة  .ج 1المرجع السابق ص .13-11
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وكان عدد أساتذت خمسة عشر أستاذا متفر ا يسهرون على تدريس العلو الدينية

و اللغوية

و االجتماعية باإلضافة إلى عدد لخر من األساتذة ير المتفر ين الذين يدرسون المواد العلمية وه في
الب االحيان متطوعون ال يتقاضون أخ ار .1ينظر الملحق رق 0
و من نشاط المعهد إرسال بعثات إلى المشرق العربي ( سوريا الكويت العراق مصر) قبل اندالع
الثورة التحريرية أما من ل تسمح ل اإلدارة الفرنسية بااللتحاق بالمشرق العربي انض إلى الثورة و نظ ار
لنشاط المعهد وما كان ينتج من نوابغ من العلماء في جميع المجاالت قامت اإلدارة الفرنسية بإ الق
و دار الطلبة سنة  1123لتجعلها مرك از لالستنطاق و التعذيب.2
أما الشهادة التي كانت تمنح في المعهد فهي تعادل الشهادة األهلية بجامع الزيتونة بتونس و لتوثيقها
ت اشراك هيئة علمية من جامع الزيتونة تشرف على تسيير االمتحان النهائي لتالميذ المعهد المقبلين على
التخرج للحصول على شهادة التحصيل و هذا ما كان حاف از وراء توافد عدد كبير من التالميذ للدراسة في
و قد كان البعض منه يكمل دراست في جامع الزيتونة وكان المعهد يفرض شروط عن من ير ب في
االلتحاق ب و هي :يجب أن يحسن ال ار بين في االلتحاق ب القراءة و الكتابة و العمليات األربعة و أن
يكون حافظا لستة أحزاب من القرلن الكري على األقل.أما السن المسموح بها حددت بين  10سنة
و 24سنة.أن يكون التلميذ قاد ار على نفقت .يجلب مع التلميذ صورتين شمسيتين و شهادة ميالد.أن يكون
سلي من األمراض المعدية

و يقد شهادة طبية تثبت ذلك.أما التالميذ المتحصلون على الشهادة االبتدائية

من مدارس الجمعية يقبلون في السنة الثانية بدون إختبار. 3
و يعتبر هذا المعهد امتداد للدروس العلمية بالجامع األخضر في قسنطينة و قد مثل رابح تركي بد "
قنطرة يمر منها أبناء األمة الذين قطعوا مرحلة التعلي االبتدائي إلى التعلي الثانوي" و هو يعتبر ثانويا
بالنسبة لمدارس الجمعية االبتدائية و ابتدائيا بالنسبة لجامع الزيتونة

وكان الهدف من وراء إنشائ تسهيل

الدراسة للطلبة الجزائريين و منحه فرصة تكملتها .4و بذلك فإن هدف الجمعية من بناء المدارس العربية هو
المدافعة عن الشخصية الجزائرية و أصالتها وعروبتها و تجنيبها من طغيان اللغة األعجمية عليها و هذا

 -1رابح تركي .التعليم القومي المرجع السابق ص .114

 -2محمد الحسين فضالء .المسرة الرائدة .ج 1المرجع السابق ص .13
 -3محمد خير الدين.مذكرات .ج 1المرجع السابق ص .131-135
 -4رابح تركي .التعليم القومي المرجع السابق ص .111-111
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يدل على أن مدارسها ما كانت إال ثورة ثقافية سواءفي الشرق أفي باقي القطر الجزائري و ل تكن إال نذي ار أو
بشي ار بقرب نهايةوجوداالستعمارو نظام

ير العادل ألنها استهدفت كل فئات الشعب من صغيرن إلى كبيرن.1

وقد ذكر االبراهيمي ان مدارس الجمعية كلها بنية بهندسة واحدة تقريبا فقال ":على طراز متقارب
الهندسة و المنظرو ذلك مقصود ليفه األجيال المقبلة ان جيلنا متقارب النظر و االذواق الفنية"

2

و بالنسبة لبرنامج مداس الجمعية يمكن إبرازها من خالل كتاب منهاج الجمعية الذي يبين طريقة
التدريس و كذا المواد المدرسة ينظر الملحق رق .2 0
الصحف
سعت الجمعية إلى إبالغ و إيجاد من يؤيدها في تحقيق أهدافها .فعملت على جلب الطبقة المثقفة
لتوسيع قاعدتها و استعملت في ذلك اإلعال ألن يعتبر الوسيلة األساسية في تثقيف المواطن و تكوين الرأي
فكانت الصحف والجرائد التي تصدرها ناطقة باللغة العربية سعيا منها لتكسير الحاجز الذي وضعت

العا

السياسة الفرنسية المتمثلة في وضع قانون"شوطان"الذي يعتبراللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر و كانت
الصحف الصادرة باللغة العربية تتعرض للمضايقة والرقابة المشددة من طرف اإلدارةالفرنسية.3
و يقول أبو القاس سعد اهلل في هذا الشأن":الصحافة كانت لنشر المبادئ و األهداف و الدعوة إلى
اليقضة

و الدفاع عن الجمعية ضد خصومها سواءكانوا من اإلدارة الفرنسية أومن قطاعات المجتمع

األهلي" 4أما محمد خير الدين فيقول":الجمعيات الدينية كغيرها من المؤسسات بحاجة إلى منبر تعلن من
فوق مبادئها للرأي العا
الشعب بجميع هيئات

و بواسطت تتصل بكافة أفرادها و تجعل لسان حالها و همزة وصل بينها و بين
و مؤسسات سواء كانت مناصرة أو معادية لها من اجل ذلك كان البد أن تتخذ جمعية

العلماء المسلمين الجزائريين الصحافة وسيلة من وسائل التعبير عن رأيها وبث فكرتها اإلصالحية و تبليغ
دعوتها إلى كل مكان" و لما كانت صحافة تحتل كل هذن المكانة فقد أصد ابن باديس قبل تأسيس الجمعية
صحيفة باس المنتقد سنة  1122لتعطل بعد إصدارها  13عددا فقط من تاريخ صدورها لتخلفها الشهاب في
نفس السنة وقد قررت الجمعية الدخول في ميدان الصحافة منذ بداية تأسيسها فقامت بإصدارالصحف التالية

 -1عبد المالك مرتاض".العربية و الفرنسية في الجزائر قبل الثورة" .مجلة األصالة  .الجزائر :و ازرة التعلي األصلي و الشؤون الدينية
نوفمبر .1331ع  1ص .115-153
 -2محمود بوزوزو ".مؤتمر جمعية العلماء" .مجلة المنار  1 .اكتوبر . 1311س  9؛ع . 3ص .1

 - 3العربي الزبيري .تاريخ الجزائر

.ج 1

المرجع السابق ص .159

 -4أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية .ج

9

المرجع السابق ص .35
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 جريدة السنة النبوية المحمدية :كانت تصدر كل أسبوع باس جمعية العلماء و يشرف عليها عبد
الحميد ابن باديس أما المشرف على تحريرها فهو الطيب العقبي و السعيد الزاهري و قد صدر العدد األول
منها في  3ذي الحجة عا 1321هد و توقف صدورها في ربيع األول عا 1322هد 1الموافق لد  3جويلية
 1133ويكون عمرها بذلك ثالثة أشهر فقط  .2ينظر الملحق رقم 9
 جريدة الشريعة المحمدية :هي األخرل كانت أسبوعية تصدر بلسان حال جمعية العلماء وصدر
أول عدد منها يو االثنين  22ربيع األول عا 1322هد الموافق لد 3جويلية  1133بعد إيقاف جريدة السنة
و كان يشرف عليها عبد الحميد بن باديس و يرأس تحريرها األستاذان الطيب العقبي و السعيد الزاهري ليت
إيقافها في يو  23فيفري  .3 1133ينظر الملحق رقم 9
 .و كان أول مقال افتتحت ب الشريعة لعبد الحميد بن باديس حول تعطيل السنة و إصدار الشريعة
تناول في قضية هذا التعطيل الذي قامت ب و ازرة الداخلية كما أشار ابن باديس إلى أن ت إرسال برقة
لالدارة الفرنسية تتضمن تعجب الناس من إيقافها و خاصة أنها كانت ير سياسية و أنها تختص بالعمل
الديني التهذيبي ال ير ذلك 4و ندد رئيسها أيضا في المقال المعنون تلغراف االحتجاج بالقرار الصادر في
 22جوان 1133الذي نتج عن ضررمادي و أدبي و إن و جمعيت يجهالن سبب التعطيل ألنها كانت تنشر
فيها مواضيع دينية بحتة في مسائل ال تخرج عن دائرة العقائدوالعبادات كما أشار إلى أن لجمعيت خصو
يدسون لها الدسائس لعرقلة مشروعها التهذيبي األخالقي و تشوي سمعة أعضائها المشهود له بالنزاهة .5
 جريدة الصراط السوي :أسبوعية هي األخرل

و تصدر بلسان حال جمعية العلماء

و كانت أول

إطاللة لها يو  11سبتمبر  1133لتعطل بداية جانفي  1130و يرأسها عبد الحميد بن باديس و صاحب
االمتياز فيها أحمد بوشمال

6

ويرأس تحريرها كل من الطيب العقبي و الشريف الزاهري كما كانت تكتب

فيها اآلية الكريمة ":ث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها" .و كانت تتناول مختلف المواضيع سواء كانت

 -1محمد خير الدين .مذكرات .ج  1المرجع السابق ص . 143
 -2عبد المالك مرتاض.أدب المقاومة الوطنية في الجزائر  1911-1791رصد لصور المقاومة في النشر الفني ج

1

الجزائر :دار

هومة  1556ص .191
 -3محمد خير الدين .مذكرات .ج 1المرجع السابق ص .141-143
 " -4تعطيل السنة و اصدار الشريعة " .المرجع السابق ص.1

 -5الشريعة  .قسنطينة  :المطبعة الجزائرية االسالمية 14.ربيع االول  1411الموافق لد  13جويلية  1399س  1ع 1ص.1
 -6محمد خير الدين .مذكرات .ج 1المرجع السابق ص .141
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عن الدين أ

ير ذلك".صراط" وكانت تصدر في ثماني صفحات باستمرار و لعلها كانت أرقى جريدة في

وقتها من حيث إخراجها و كتابها و أسلوبها  .1ينظر الملحق رقم 9
و يمكن القول أن جرائد الجمعية ل يكتب له االستمرار حيث ت تعطيل جريدة السنة بعد ثالثة
أشهر فقط من تاريخ صدوها

فأصدرت مرة

لتصدر الجمعية مكانها جريدة الشريعة لتعطل هي األخرل

أخرل الجمعية جريدة الصراط و هذن الصحف الثالث كان مقرها في قسنطينة لتوزع بعدها على منطقة
الشرق و باقي مناطق القطر الجزائري و هذا التعطيل المستمر لجرائد الجمعية من طرف اإلدارة الفرنسية
جعل رئيسها يستاء من ذلك و يكتب مقاال بشأن إيقاف جريدة السنة و إصدارن جريدة الشريعة في العدد
األول من جريدة الشريعة و يعيد كتابت في العدد األول من جريدة البصائر " .2
و على العمو فإن الصحف التي أصدرتها الجمعية السنة الشريعة الصراط كانت تهاج الطرقية و
الرذائل االجتماعية و قد اتبعت نهج الشيخ محمد عبدن في مقاالتها :
و قد قال بن باديس في شأن اضطهاد جرائد الجمعية " أن هذن الصحف لقيت من ناحية اإلدارة
الفرنسية البغض و التنكيل و االضطهاد فسقطت األولى ث الثانية ث الثالثة و تقرر بعدها منع الجمعية من
إصدار أي صحيفة أخرل 3و استمرت هذن السياسة طيلة فترة األستاذ"ميرانت" الذي كان على رأس
إدارةالشؤون األهلية إلسالمية بالجزائر لكن عند تعويض

باألستاذ "ميو"طلبت الجمعية الرخصة

القانونيةإلصدارجريدة تكون تعبرعن لسان حالها.وعد ميو بالنظر في ذلك و استعانة في هذن الفترة الجمعية
بجريدة الشهاب و يرها من الجرائد األخرل لتعلن فيها عن نشرياتها
بإصدار جريدة فكانت بذلك "جريدة البصائر"

لتأذن لها اإلدارة الفرنسية فيما بعد

4

برئاسة مبارك

البصائر :صدرت من عمالة قسنطينة في الفترة الممتدة من  1133إلى 1131

الميلي خالل و الذي كان يأتي من ميلة إلى قسنطينة أسبوعيا ليشرف على نشرها أما صاحب االمتياز فيها
هو محمد خير الدين و افتتاحيتها كانت تكتب بقل ابن باديس في الب األحيان في مرحلتها الثانية.إال أن
كان أول صدور لها من العاصمة في شوال عا 1320هد الموافق لد  23ديسمبر 1132

5

و كان رئيس

تحريرها الطيب العقبي إلى جانب السعيد الزاهري في المرحلة األولى الممتدة من .1133-1132
 -1مجلة الصراط.قسنطينة :المطبعة الجزائرية االسالمية بتاريخ  11سبتمبر. 1399س

1

ع

1

ص.1

 -2عبد الرحمن بن ابراهي بن العقون.ج 1المرجع السابق ص .113
 -3ناهد ابراهي الدسوقي .المرجع السابق ص .161
 -4محمدالحسين فضالء".المقدمة".مجلة البصائر.الجزائر:المطبعة العربية 21.شعبان1023دالموافق لد43ديسمبر.1133س1؛ع .1ص

ب ط.

 -5عبد المالك مرتاض  .المرجع السابق ص .232-230
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وقد ت إيقافها من طرف الجمعية وقت الحرب لرفض رجال الجمعية طلب اإلدارة الفرنسية بأن تكتب
تصريحات ضد دول المحور ألمانيا وايطاليا .لكن بعد انتهاء الحرب أعيد إصدارها من الجزائر العاصمة
بقيادة البشير اإلبراهيمي فأحيت دار جريدتها البصائر في السلسلة الثانية 1في يو الجمعة 3رمضان 1366
الموافق لد  22يوليو . 1103لتستمر إلى اية  6أفريل .21126
و بذلك فإن هذن الجريدة قد ت إصدارها في العاصمة  1133-1132برلسة الطيب العقبي ث انتقلت
إلى قسنطينة خالل الفترة الممتدة من1131-1133وكان رئيس تحريرها حينها مبارك الميلي لتعود إلى
العاصمة مرة أخرل في إصارها الثاني 1103إلى أن توقفت سنة 1126و رئيس تحريرها في هذن الفترة الشيج
االبراهيمي و بذلك فإن منطقة الشرق الجزائري قد احتضنتها في الفترة الممتدة من 1131 –1133أما
الفترتين المتبقيتين فقد كانت تصدرهذن الجريد من العاصمة 3لكن هذا ال يمنع من مشاركة منطقة الشرق فيها
من خالل كتابات علمائها والمالحظ أيضا أن رؤساؤها الثالث ينتمون إلى هذن المنطقة.
و قد قال محمد خير الدين عن صحف الجمعية":لهذن الفترة الحاسمة في هذن الدعوةاالصالحية من
صحافة سيارة تحمل إلى اآلمة أفكارهاوأخبرارها و تحمل اليها من األمة مشاعرهاومطالبها و احتياجاتها
فكانت هذن المجموعة من الصحف األسبوعية لجمعبة العلماء(:السنة والشريعة والصراط والبصائر)وهي
صحف ختمت أيامها كما بدأت في وسط المعركة الحامية الوطيس بين الحق والباطل و الهدل والضالل
والعدل و الظل

و الخير والشر.وهذن الصحف كلها لسان حال جمعية العلماء التي عملت لخير األمة وما

تزال حتى اليو في سجل التاريخ من تراث هذا الوطن تاريخا مجيدا نظيفا لخيرهذن األمة و نفعها"

4

و بذلك فإن صحف الجمعية السنة و الشريعة و الصراط كانت تصدر من عمالة قسنطينة باالضافة
للبصائر في الفترة الممتدة من .1131-1133
و قد استعملت الجمعية الصحف األخرل التي كانت تصدر في المنطقة كالشهاب التي عبرت عن
أخبارها وأهدافها و بياناتها وأنشطتها والتي كانت تصدرأسبوعيا ث كل نصف أسبوعية لتصبح مجلة شهرية
ودامت فترت صدورها خمسة عشر سنة بداية من 1122مإلى  . 1131و جريدة المغرب العربي لصحبها
الزاهري واإلصالح للطيب العقبي والدفاع لألمين العمودي بالفرنسية والمرصاد والثبات لمحمد عبابسة .
 -1محمد خير الدين.مذكرات

.ج1

5

المرجع السابق ص .201-203

 -2عبد المالك مرتاض .المرجع السابق ص.223
 -3نفس

ص.221 230

 "-4تصدير" .مجلة البصائر.الجزائر :المطبعة العربية 1.رجب  1023س1؛ع  .1ص ط -ي .

صدرت في بسكرة سنة 1123كانت أسبوعية وصدر منها أربعة عشرعددا فقط.ينظرناهد ابراهي الدسوقي.المرجع السابق ص 261

 -5محمد خير الدين .مذكرات.ج 1المرجع السابق ص . 201-203
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 -0الوفـــود
إلى جانب الوسائل التي ذكرناها لنفا والتي استعملتها الجمعية لنشرأهدافها لتضيف خالل الثالثينات
وسائل أخرل منهاإرسال الوفود 1من أعضائها لمراقبة سير الحركة اإلصالحية و تنشئ الشعب و تعهد
للشعب القديمة بالتنظي و اإلصالح

2

كما تقو بوضع فروع لتمثيلها في المدن والقرل إلى جانب قيامها

بإلقاء الفتول وااللتقاء بمختلف طوائف الشعب وزيارة المساجد والمؤسسات التعليمية والفرق الكشفية...
سنذكر المدينة التي زارها الوفد أو تاريخ زيارد الوفد .
بسكـــــرة
وفد  :0620زار وفد الجمعية برئاسة ابن باديس بسكرة في عا 1131أين قوبلة بحفاوة وترحيب من
أهلها و قا هذا الوفد بالقاء دروس الوعظ واإلرشاد في المساجد.وقدالقت هذن الدروس ترحيبا و قبوال
و سماعا من طرف أهل المنطقة لتوج الوفد إلى سيدي عقبة بطلب من سكانهاو بمجرد وصول للمنطقة
توج لزيارة ضريح سيدي عقبة أين ل يسمح ل بالدخول بأمر من حاك المنطقة فجلس اإلما ابن باديس
أما باب الجامع مع بعض مرافقي

مما اضطر االدارة الفرنسية بالمنطقة للسماح ل بالدخول لكن دون إلقاء

الخطبة لكن تجاهل االمر حيث قا عند دخول بالتحث للشعب الذي لحق .3
وفد  :0622ترأس الوفد عبد الجميد بن باديس و دامت الزيارة ثالثة أيا

حيث قامت الجمعية بتركيز

شعبة جمعية العلماء و زيارة مدرسة اإلخاء أين إستقبله االساتذة األمين العمودي و محمد الطرابلسي
و بلقاس التبسي محمد خير الدين.4
وفد سنة  :0622قا مجموعة من أعضاء الجمعية بالتجول في عمالة قسنطينة وه  :عبد الحميد
بن ب اديس مبارك الميلي محمد خير الدين و بداية الزيارة كانت مدينة بجاية و استقبله الناس استقباال
حافال و ليجتمعوا في دار السينما و قاموا بإلقاء الخطب و اكتظت القاعة بالناس و في اليو الموالي جاء
وفد من قرية برباشة التي تبعد حوالي ثالثين ميال عن بجاية طالبين من الوفد زيارته
حيث زاروا المنطقة في اليو الموالي ليجدوا أهل القرية في استقباله

و لبا الوفد النداء

أين طلب عبد الحميد بن باديس من

 -1أبو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية .ج 3المرجع السابق ص .14

 -2الفتى الزواوي ".سير الجمعية و أعمالها" .جريدة البصائر .الجزائر:المطبعة العربية  1شوال  1320هد الموافق لد  23ديسمبر
 . 1132س1؛ع.1ص .3

 -3محمد خير الدين.مذكرات .ج 1المرجع السابق ص .19-11

 -4عبد الحميد بن باديس  ".ثالثة أيام في بسكرة" .مجلةالشهاب .قسنطينة :المطبعة الجزائرية االسالمية شوال  1324الموافق لد
فيفري. 1132س  3مج .3ص .0
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إما مسجدها أن يفح أبواب إللقائ خطبت

لكن رد بأن اإلدارة الفرنسية منعت ذلك ليت االجتماع بمكان

قريب من المسجد أين هيئة األرضية لجلوس الناس و ت إلقاء الخطبة ليواصل الوفد مسيرت اتجان جيجل ث
ميلة ليواصلوا بعدها جولته عبر مختلف مدن شمال عمالة قسنطينية .1
وفد  :0628ازرعين مليلة و تألف من اإلما عبد الحميد بن باديس و األساتذة بلقاس الز داني
و محمد بن العابد الجاللي الفضيل الورتالني و محمد الملياني وعلي البيجاوي
الجمعة

انطلقت الرحل في يو

وت استدعاء عا ألعيان الحوز بالمنطقة و ت االجتماع في المسجد على الساعة العاشرة

ليتناقشة الحاضرون على ضرورة تأسيس جمعية دينية وتفرقوا و في المساء عاودوا االجتماع أين خطب
فيه الشيخ ابن باديس و بعدن الشيخ اإلبراهيمي و اتفق المجتمعون على تأسيس جمعية دينية تحت رلسة
ابن باديس وحوالي ثمانية عشر عضوا من مختلف االعراش و ت وضع قانون اساسي لهذن الجمعية وقد إلى
اإلدارة للمصادقة علي

2

كما قا ابن باديس بحث أعيان المدينة على فتح مكتب للصبيان وتعليمه الدين

و العربية.3لينتقل إلى مدينة سطيف أين استقبل الوفد بحفاوة من طرف سكان المنطقة و من مثقفيها أمثال
فرحات عباس و مصطفاي و السيد ابن امعيزة و السيد عبد الرحمان بن بيبي و محمد بن عمار شاركوا في
افتتاح جمعية برئاسة فرحات عباس و نائبها.4ليتج بعدها إلى باتنة فبوقاع أو ( أو لفييت أو بني يعلي) .5
وفد  :0626قررت اللجنة المركزية للجمعية بعقد رحلة للعمالة في أيا  21 23 13ماي
يو السبت  23ماي لزيارة سيدي عيش بجاية
الوفد

جيجل

و حدد

مليلة ميلة وفي هذن المدينة االخيرة يت مبيت

لينتقل الوفد في  23من نفس الشهر إلى قسنطينة صباحا

ث تبسة حيث المبيت

ليتنقل الوفد في

اليو الموالي إلى سانطارنو سطيف فبرج بوعزوز .6
و بذلك يمكن القول أن وفود الجمعية كانت تحدد وجهتها قبل إنطالقها و يحدد تاريخ زياراتها للمناطق
و قد كانت هذن الوفود تستقبل بكل حفاوة من طرف سكان.

 -1محمد خير ،الدين .مذكرات ،ج ،1المرجع السابق ص .233-222
 -2الفضيل الورتالني" .رحالت وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في عمالة قسنطينة" .مجلة الشهاب.قسنطينة:المطبعة

الجزائرية االسالمية بقسنطينة ربيع االول  1323ه الموافق ل  10جوان  . 1330س 14؛ ج

3

مج .14ص.320-322

 -3الفتى القبائلي ".رحالت وفد جمعية العلماء المسلمين بعمالة قسنطينة".جريدة البصائر.الجزائر:المطبعة العربية  2صفر 1322هد

الموافق لد  120أفريل  .1136س1؛ ع

16

ص .3

 4نفس  1 .صفر  1322الموافق لد  1ماي  .1136ع

13

 -5الفضيل الورتالني .المرجع السابق.ص.320-322

ص .3

 -6مجلة البصائر.قسنطينة :المطبعة الجزائري اإلسالمية ربيع الثاني  1323الموافق لد  26أفريل  .1131س 0؛ ع  .163ص .3
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خالصـــــة
من خالل المعلومات التي طرحت في هذا الفصل أمكننا القول أن التيار االصالحي تبلور بفعل جهود
االما عبد الحم يد بن باديس و رفقائ حمل في طيات مشروعا حضاريا رائد في المحافظة على كيان األمة
الجزائرية و تحقيق لمالها و أصبح نشاط الجمعية في منطقة الشرق الجزائري خاصة قوة ضا طة مؤثرة
في حياة الجزائريين بعد أن حددت أهدافها البعيدة و كذا المطالب العاجلة لهذن الجمعية االصالحية ذات
الطابع السياسي في سنواتها األولى  1131إلى 1132

1

و حتى إن كان قانونها يذكر بأنها بعيدة عن

الولوج في هذا الميدان و ال تر ب الدخول في .
و يمكن القول أن نشأة الجمعية كانت في منطقة الشرق الجزائري

و مركز قيادتها في قسنطينة2

لتتخذ لها فروع فيما بعد في باقي القطر الجزائري تكون معبرة عن لرائها ساعية بذلك لتحقيق أهدافها و
التعريف بها و بأعضائها.واطاللتها من العاصمة إال إلعطائها الطابع الوطني و ليستفيد منها كل فئات
المجتمع أينما و جدوا داخل التراب الوطني و حتى خارج .
أما فيما يخص الوسائل التي استعملها إلبالغ رسالتها في المنطقة فقد كانت في كل مرة تستحدث
وسيلة حسب الظروف

و التطورات لتكون مواكبة بذلك لكل التغيرات التي تط أر في كل وقت  .و أه

الوسائل التي استعملتها في المنطقة المسجد الجتماع الناس في للصالة و بذلك فهي تحقق في أهداف دينية
بنشر تعالي الدين اإلسالمي الصحيحة البعيدة عن أي تحريف و أمور الدنيا من تخصيص حيز من إللقاء
الدروس .و المدارس التي أنشأتها لتعلي اللغة العربية خاصة

و باقي العلو األخرل

وهذا نلمس في

الكتاب الذي أصدرت اللجنة العلمية التابعة لها و يتناول مختلف الدروس التي يتلقاها الطالب في مدارس
الجمعية وكذا إرسالها للوفود التي الهدف منها إنشاء فروع و دارس للجمعية .
و قد سعت الجمعية من خالل هذن الوسائل إلى نشر فكرها االصالحي الذي اعتمدت اإصالح جميع
مجاالت منها الديني و الثقافية و الساحة االجتماعية و كذا السياسية معتمدة في ذلك على علمائها و قيادييها
في المنطقة و هذا ما سنالحظ في الفصل الموالي.
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المبحث االول  :ابرز قادة الجمعية في المنطقة
شار واسعا لألفكار االصالحية التي كانت يبثها الجمعية العلماء بفضل
لقد عرفت عمالة قسنطينة انت ا
نشاط أبنائها المنخرطين في الجمعية مقارنة بالعماالت االخرل

1

ما جعل االدارة الفرنسية و من ثمة أصاب

الطرق الظالة عرقلت أعمالها و الحيلول دون بلوغ أهدافها.
لقد قادة نشاط الجمعية في الشرق ثلة من العلماء ابرزه :
 -0عبد الحميد بن باديس
 مولده ودراست  :ولد عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس في ديسمبر1331
ومسيرة للسياسة والحك في
بقسنطينة وهو من عائلة مشهورة بالعل والجان والثراء .وكانت مشهورة في النفوذ ُ

المغرب االسالمي.

ام من اسرة عبد الجليل المشهورة في قسنطينة تدعى زهيرة بن علي بن جلول .و أبون كان عضو في
المجلس الجزائري األعلى والمجلس العا

وعضو في المجلس العمالي

حفظ القرلن على يد الشيخ محمد

المداسي في الثانية عشر من عمرن ولنبا ت قدم معلم ليصلي صالة التراويح لمدة ثالث سنوات متتالية
في الجامع الكبير بقسنطينة كما َدرس العلو العربية واإلسالمية على يد الشيخ أحمد ابو حمدان لونيسي
الذي كان يعلم مبادئ العربية والمعارف اإلسالمية ويوجه وجهة علمية اخالقية. 2وقد اخذ ابن باديس عهدا
ل بأن ال يقبل منصبا من اإلدارة الفرنسية

ويقال أيضا ان هو نفس كان يطلب من طالب نفس

الشيء.3وقد أراد اإلما السفر مع استاذن لونيسي لكن والدن منع من ذلك.
سفره إلى تونس :في  1143لاللتحاق بجامع الزيتونة اين تعل على يد كبار العلماء امثال محمد
النخلي القيرواني الشيخ الخضر بن الحسين الجزائري األصل محمد بن القافي ,ليتخرج بشهادة التطويع سنة
 1112-1111وعمرن ثالث وعشرون سنة ليعمل بعدها سنة واحدة في الجامع,كما كانت ل عالقات مع

 - 1علي مراد  .المرجع السابق .199
 -2عمار طالبي.ج 1المرجع السابق ص .34-31
 -3ابو القاس سعد اهلل .الحركة الوطنية.ج
 -4عمار طالبي .ج

1

9

المرجع السابق ص935,

المرجع السابق ص .36-34
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ا لشيخ محمد الطاهر بن عاشور والشيخ محمد النخلي اللذين يمثالن رمزي النهضة الفكرية و العلمية
واإلصالحية في تونس ,ألنهما كانا يؤيدان أفكار جمال الدين األفغاني ومحمد عبدن.1
وعلي أمكن الدقول ان كل من اسرت و اساتذت و طريقة تعليم ساهموا في صقل شخصددية ابن
باديدس الذي سيعدود إلى الجزائر بعد تخرج و هو مفع بالحيويدة و النشداط لتطبديق مدا تعلمد .
عودتـ إلـى الجزائــر :و القتناع اإلما بأهمية التعلي و التربية اإلسالمية و بأهمية العقيدة في
النهوض بالمجتمعات

و هو يقددول فدي ذلك  ":فدإن القرلن الذي كون رجال السلف
و حملت األنفس على منهاج "

رجال الخلف لو أحسن فهم و تدبيرن

2

يكثر علي أن يكون

شرع عند عودت سنة1113

لقسنطينة إلى التدريس في جامع قموش لتعلي الصغار نها ار و جامع الكبير لتعلي الكبار 3و الكتاب الذي
ركز علي هو كتاب الشفاء للقاضي عياض إلى جانب ذلك استعمل الكتاتيب خاصة كتاب سيدي فتح اهلل
بقسنطينة أما العامة فكان يقد له دروس الوعظ و االرشاد لكن ذلك ل يد الن مفتي المدينة و المسؤول
عن الشؤون الدينية اليشخ المولود بن الموهوب منع من مواصلة تدريس و حجت في ذلك ان االما ال يملك
ترخيصا و نتيجة لذلك اضطر اإلما الى السفر . 4
سفره للحج :في هذن الرحلة التقى بأستاذن حمدان لونيسي كما اتصل بعلماء و مفكرين من مختلف
أقطار العال اإلسالمي ليعرج بعدها على الشا
و الثقافية و االفكار التي كانت تطرح

5

و اطلع الشيخ في هذن الرحلة على األوضاع االجتماعية

من طرف مفكريها أمثال محمد عبدوا و ورشيد رضا ما جعل

يتأثر بأفكاره كما أثنى عليه و ارجع الحركة اإلصالحية التي ظهرت في البلدان العربية لهما

فهو يقول

في محمد عبدو":أول من نادل باإلصالح الديني علما و عمال نداء سمع العال اإلسالمي كل في عصرنا
هو األستاذ اإلما محمد عبدو.6"...

 -1عمار طالب .ج

1

المرجع السابق ص .36 -31

 -2محمد طهراوي .الحركة اإلصالحية في الفكر االسالمي المعاصر الشيخ عبد الحميد بن باديس .ج 9الجزائر:دار االمة 1515

ص .13

 -3ابو القاس سعد اهلل  .الحركة الوطنية .ج  1المرجع السابق ص.455
 -4عبد القادر فضيل .محمد الصالح رمضان .إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس .الجزائر:شركة دار االمة  1515ص .93

 -5عمار طالبي.ج 1المرجع السابق ص .11

 -6عبد الحميد بن باديس ".إصالح أمس و اليوم " .مجلة البصائر.الجزائر :المطبعة العربية  11ذي الحجة  1323الموافق لد 12
مارس  .1136س1؛ ع  .14ص .3
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عودتــ إلى الجزائـر :شرع بالتعلي التربوي فأسس سنة  1126مدرسة بمسجد سيدي برمعزة
بقسنطينة و اطلق عليها اس المكتب العربي و ايت في ذلك تعلي االطفال الذين بلغوا سن التعلي و ل
يتمكنوا من الدخول للمدارس أو الذين يزاولون تعليمه في المدارس الفرنسية لكنه بحاجة لتعل لغته
و دينه لينقل هذن المدرسة سنة  1134إلى بناية الجمعية الخيرية .1
كما عمل في هذن الفترة على تأسيس جمعية دينية في سنة  1120ليكتب لهذن الفكرة أن تنجح سنة
1131بتأسيس جمعية العلماء لعين رئيسا لها إلى اية وفات .2
و شارك ابن باديس أيضا في النشاط الصحفي و اعتبرن وسيلة للسياسة و للتهذيب 3فأسيس جريدة
المنتقد لتتوقف بأمر من الحكومة الفرنسية ليصدر جريدة الشهاب وقد كانت الجريدتان تمثالن لسان الشباب
الناهض بالوطن الجزائري 4ليشارك في صحف الجمعية " السنة الشريعة الصراط البصائر" و ل تختلف
كتابات فيها

5

وقد ألف كتاب التفسير الذي بدأ العمل في سنة  1113و انتهى من سنة  1133و تناول في

تفسير القرلن على الطريقة السلفية .6
و إلى جانب ذلك فقد دعا ابن باديس إلى تأسيس المؤتمر اإلسالمي في جريدة الدفاع

7

و أعلن و

هو ما يزال عضو في " أن الهدف من وجودن هو ضمان الشخصية الجزائرية وأن المطالبة ببرنامج بلو

 -1عبد القادر فضيل محمد الصالح رمضان .المرجع السابق .ص.49-41
 -2الزبير بن رحال.اإلمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية و الفكرية .1991-1971الجزائر:دار الهدل عين مليلة

 1553ص .63

 -3عمار طالبي .
 -4نفس

ج1

ص .31 34

المرجع السابق ص .11

 - 5عبد القادر فضيل محمد الصالح رمضان.المرجع السابق ص .46
 -6محمد طهاري.ج 9المرجع السابق ص .13

انعقد في يو  3جوان 1396حيث اجتمع ممثلي كل من جمعية العلماء

الماجستيك ومن الق اررات التي خرج بها إلغاء الوالية العامة

و حركة النواب وحزب النج

إلغاء النيابات المالية

والحزب الشيوعي في قاعة

إلغاء القوانين االستثنائية

إعادة االعتبار للدين

االسالمي و شرع و قضائ  .ينظر:محمد الميلي .المؤتمر االسالمي الجزائري  .الجزائر:دار هومة  1553ص .493-491

وقد كان هذا المؤتمر فرصة من فرص التي أضاعتها فرنسا برفضها مد يدها إلى الجزائريين و لعلها أحسن من الفرص السابقة لها

و الالحقة على حد قول عبد الحميد زوزو  .ينظر :
Les références historiques de l’etat algérien ( jnstututions et chartes) . alg édition houma,2009,p 1011 .
 -7عمار طالبي  .ج 1المرجع السابق ص .11
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فيوليت يجب أن ال يتحول إلى مشروع يهدر مقومات الشخصية الجزائرية".1
و بذلك أمكن القول أن ابن باديس كان من ابرز المفكرين العرب الذين جمعوا بين األصالة
و المعاصرة و الدليل على ذلك أن عالج مسألة تخلف المسلمين و تقد
نظ الحك

يره و مسألة إصالح

والتربية و التعلي و قضايا المرأة المسلمة .2و في هذا الشأن يقول ابن باديس"ال بقاء لشعب

بدون مقومات و مميزات كشأن الفرد...و هذن المقومات والمميزات هي اللغة التي يعبر بها و يتأدب بآدابها
والعقيدة التي يبني حيات على أساسها و الذكريات التاريخية التي يعيش عليها و ينظر لمستقبل من خاللها
و الشعور المشترك بين و بين من يشارك في هذن المقومات و المميزات".3
و قد كان ابن باديس من األوائل الذين نادوا بضرورة إعالن الثورة على فرنسا حيث قال ":وهل يمكن
لمن شرع في تشييد منزل أن يترك بدون سقف و ما ايتنا من عملنا إال تحقيق االستقالل" و قال ايضا":
إن االستقالل حق طبيعي لكل أمة من أم الدنيا".4و نتيجة لتصريحات فقد ظهرت فكرة أن موت جاءت ير
عادية.5
و فاتــ  :توفي ابن باديس يو  16أفريل  1104و اجتمع جمع فير في جنازت متكون من جمعية
الكشافة اإلسالمية و سائر الجمعيات و الهيئات و الفرق اإلسالمية كلها باإلضافة لبعض أعضاء جمعية
العلماء و سكان قسنطينة و من الذين جاؤوا من أنحاء القطر الجزائري و خي الحزن على الجميع.ماعدا
اإلدارة الفرنسية وفات العالمة ابن باديس و عبر عن ذلك احد إتباعها قائال  ":إن موت بن باديس أه
عندنا من كسب الحرب القائمة ضد ألمانيا".
وهكذا كانت مسير ابن باديس مليئة بالجد و االجتهاد و العمل الدؤوب دون كلل أو ملال

و امل

إصالح ما فسد الدهر و المستعمر الفرنسي قد كان بمثابة االشعاع الذي يسطع على الجميع على حد قول

 وضعت الحكومة الشعبية تجاوبا لبعض المطالب التي تقد بها وفد المؤتمر االسالمي و قد إلى مجلس النواب الفرنسي بتاريخ 95

ديسمبر  1396و نص على أن تمارس بعض الفئات من الرعايا الفرنسيين في الجزائر الحقوق السياسية الممنوحة للمواطنين الفرنسيين
دون المساس بأحواله الشخصية أو حقوقه المدنية .ينظر :احمد الخطيب  .جمعية العلماء .المرجع السابع ص .149
 -1محمد الميلي .ابن باديس و عروبة الجزائر .الجزائر :و ازرة الثقافة  1553ص.11

 -2عبد الكري بوصفصاف  ".ابن باديس بين األصالة و المعاصرة"  .مجلة سيرتا .الجزائر :جامعة منتوري محر 1411هد الموافق لد

ماي  .1331ص .13

 -3عبد الحميد بن باديس  ".الجنسية القومية و الجنسية السياسية".لثار االما عبد الحميد بن باديس  .ج 1الجزائر :و ازرة الثقافة

 1553ص .919

 -4عمار طالبي .ج 1المرجع السابق ص .13-11
 -5أبو القاس

سعد اهلل .الحركة الوطنية .ج 9المرجع السابع ص .11
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االبراهيمي الذي قال عن أن  ":كان كالشمس لجميع الناس "

1

أما شارل أندري جوليان فقال عن

ان  ":كان اقوي شخصية إسالمية " .2كما ان ابن باديس عمل على نهج استرجاع الوطن الجزائري من
األساس على حد قول عبد الكري بوصفصاف.3
وبذلك أمكن القول أن ابن باديس كان قد استفاد من نصيحة والدن  ":يا عبد الحميد أنا أكفيك أمر
الدنيا أنفق عليك و أقو بكل أمورك

ما طلبت شيئا إال لبيت طلبك كلمح البصر

فاكفني أمر اآلخرة .

كن الولد الصالح العال الذي ألقى ب وج اهلل" .4و كان كما أراد ل والدن عالما صالحا مفيدا للجميع مرجعا
بل مصد ار للعل و العمل و االجتهاد و مثال للصبر و التحدي لبلوغ الغاية سواء كانت من أجل العل أو من
أجل الصبر على قيود االدارة االستعمارية لتكلل جهودن بأن قامة ثلة من طلبت و طلبة مدارس بالنهوض
بالجزائر و ارجاعها إلى الحظيرة العربية االسالمية.
 -2محمد البشير االبراهيمي:
مولـد و دراست  :ولد بقرية رأي الوادي بسطيف في  10يونيو  1131حفظ القرلن الكري على يد
عم الشيخ المكي االبراهيمي إلى جانب تعلم العلو العربية و الدينية ليحصل على إجازة من و كان عمرن
لنذاك أربعة عشر سنة .
 رحلت للمشرق العربي :كان ذلك سنة  1111فتعل هناك عل التفسير و الحديث و عل الرجال
و انساب العرب لينتقل بعدها إلى دمشق و عمرن تسعة و عشرون سنة أين إشتغل في التعلي الحر
ليعين أستاذا لألدب العربي في المدرسة السلطانية سنة 1113

و في طريق عودت للجزائر عرج على

مصر التي أقا بها ثالثة أيا و تجمع هناك مع علمائها و أدبائها وحضر بعض دروس العل في األزهر.
عودت إلى الجزائر:عند عودت لسطيف عرضت علي اإلدارة الفرنسية منصبا حكوميا فرفض
ببناء مدرسة و مسجدا بالتعاون مع سكان بلدت

5

و قا

و ساهمة بذلك في الحركة اإلصالحية بمحاولت نشر ما

تعلم في المشرق من أفكار و نظريات إصالحية جديدة نشر مقاالت في الصحف تناول فيها مختلف
المواضيع من عليمة و تربوية و إصالحية و أدبية .و قد سعى سنة  1120إلى تأسيس جمعية االيخاء
العلمي رفقة اإلما ابن باديس و بتأسيس جمعية العلماء سنة  1131عين كنائب للرئيس فيها و قد قال في

 -1الزبير بن رحال  .المرجع السابق ص .100-102
2 -Charles andrré ,julien.op – cit ,p 101.
 ".-3عبد الحميد بن باديس .حصة شاهد و شواهد " .القناة الجزائرية الثالثة 1 .ماي . 2413
 -4بسا العسلي .عبد الحميد بن باديس وبناؤه قاعدة الثورة الجزائرية .الجزائر:دار الرائد  2414ص .12

 -5احمد طالب اإلبراهيمي .ج 1المرجع السابق ص .14-1
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هذا":هذن المرحلة من حياتي هي مناط فخري وتاج أعمالي العلمية واالجتماعية واألفق المشرق في حياتي".1
وتولى في هذن الفترة اإلشراف على العمل اإلصالحي في عمالة وهران أين أسس دار الحديث سنة
1133التي ضمت مدرسة و مسجد و قاعة محاضرات.2
كما شارك في وفد المؤتمر اإلسالمي المنعقد سنة  1136الذي اجتمع بالحكومة الفرنسية في باريس
لتقدي مطالبه

ليعمل سنة  1132على جمع تقارير مؤتمر جمعية العلماء في كتب عنون بد سجل مؤتمر

جمعية العلماء المسلمين
حربها ضد الحلفاء

و نتيجة رفض االلتحاق باإلذاعة لدعوة الجزائريين للوقوف لجانب فرنسا في

ما انجر عن نفي إلى لفلو جنوب وهران

ليعين و هو في المنفى رئيسا لجمعية

العلماء ليطلق صراحة سنة .31102
و أكمل االبراهيمي مابدأن ابن باديس و ساه في نشر افكار الجمعية حيث بعث بدعايتها إلى االوراس
و الزيبان وواصل مسيرة الجمعية في مسعاها بالعودة للجزائر إلى صفائها الديني.4
شارك اإلبراهيمي في بيان فيفري 1103

5

ليسجن مرة أخرل سنة  1102اثر حوادث 3ماي1102



أين بقي عاما كامال تحت األرض ما ألز نقل إلى المستشفى العسكري بقسنطينة ليستأنف نشاط سنة
1106

6

في نشر رسالة الجمعية التعليمة و أه عمل قا ب في هذن الفترة المشاركة في تأسيس معهد بان

باديس سنة  1103ليكن هذا المعهد النواة لتأسيس معاهد أخرل في العماالت األخرل .7

 -1عبد الكري

بوصفصاف .جمعية العلماء المرجع السابق ص .63

 -2أحمد طالب اإلبراهيمي .ج 1المرجع السابق ص .11

-3عبد الكري بوصفصاف .جمعية العلماء المرجع السابق ص .61

4 -Annie rey- goldzeiguer.aux origines de la guerre d’algerie 1940-1945 de mers el-kébiraux
massacres du nord – coustantiniois .Alger :edition casbah,2002,186.

 -5أحمد بالسي .المرجع السابق ص .63

 كانت بدايتها من أول ماي بدأت في العاصمة على شكل مظاهرات منادية بإطالق صراح مصالي الحاج و استقالل الجزائر رفع

المتظاهرون العل الوطني الجزائري وتواصلت هذن المظاهرات إلى اية  1ماي اين شملت العديد من المدن مثل الجزائر قسنطينة

سطيف خراطة العلمة عنابة قالمة خنشلة بسكرة القل جيجل الطاهير بجاية تيزي وزو البليدة البرواقية بوسعادة تلمسان

مستغان بلعباس .ينظر :ناصر الدين سعيدوني ".أحداث  7ماي  1999ذكر تضحيات جسيمة و عبرة كفاح مرير".مجلة الذاكرة .
للجزائر  :المتحف الوطني للمجاهد  .1331س1؛ ع 1ص .15

و يصف الشيخ البشير االبراهيمي هذن االحداث قائال  ":يو مطل الجوانب بالظل

مطرز الحواشي بالدماء المطولة مقشعر االرض من

بطش االقوياء مبتهجة السماء بأرواح الشهداء".ينظر :البشير االبراهيمي ".من مآثر ذكر  7ماي".مجلة الذاكرة  .الجزائر :المتحف
الوطني للمجاهد  .1331س1؛ ع. 1ص .1

 -6احمد طالب االبراهيمي .ج 1المرجع السابق ص .11
 -7أحمد بالسي .المرجع السابق ص .63
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سفره إلى المشرق :كان ذلك سنة  1122كممثل للجمعية في لطلب قبول البعثات الطالبية
الجزائرية في معاهد و جامعات الدول العربية و طلب اإلعانة المادية والمعنوية للجمعية لمواصلة عملها
اإلصالحي كما عمل أيضا على التعريف بالقضية الجزائرية في األوساط السياسية في الدول التي زارها
و لدل الجامعة العربية واتخذ مصر منطلقا لنشاط حيث قا برعاية أول بعثة طالبية إلى جانب ذلك فقد
كان يلقي المحاضرات و الدروس في مركزي اإلخوان المسلمين و الشباب المسلمين كما كان يلقي األحاديث
اإلذاعية قبل الثورة و بعدها ليتنقل بعدها بين المملكة العربيةوالعراق و سوريا واالردن والكويت و باكستان
وعند اندالع ثورة التحرير وج نداء للشعب الجزائري يو  12نوفمبر 1120يحثه في اإللحاق بالثورة .
عـودت للجزائر :سنة  1120في هذن الفترة من نشاط بسبب تدهور صحت

فانحصر نشاط في

إلقاء اول خطبة جمعة بعد االستقالل و اصدر بيان  16افريل  1160الذي دعا في السلطة إلى العودة إلى
و فات في  24ماي .1 1162

االسال

االبراهيمي كان أستاذا و صحفيا و أديبا و داعية إسالمي طيلة حيات واقفا ضد السياسة الفرنسي و
الطرقية

و المالحظ في شخصيت أن كان أديبا في البداية لكن تحول شيئا فشيئا إلى مصلح متأث ار بذلك

بابن باديس و بفكرن االصالحي .2
 -2العـربي التـبســــــي
مولدة و دراست :و لد الشيخ العربي بن بلقاس بن مبارك بن فرحات بناحية أسطح الواقعة في
الجنوب الغربي لمدينة تبسة سنة  1312اهتمت أسرت بتربيت تربية إسالمية
الدراسة و الفالحة عند بلو

سن السادسة إلتحق بكتاب القرية لحفظ القرلن الكري

و جمع في طفولت بين
لينتقل بعدها إلى زاوية

خنقة سيدي ناجي الرحمانية أين تلقى فيها تربية دينية و عقلية قوية حيث خت فيها القرلن الكري .
رحالت الدراسية  :ذهب إلى زاوية نفطة أين تعل المبادئ اإلسالمية ليتج بعدها إلى جامع
الزيتونة سنة  1112أين تحصل على شهادة االهلية

ليشد الرحال بعدها إلى جامع األزهر لتكملة دراست

ليعود مرة أخرل إلى تونس و شارك هذن المرة في امتحان التحصيل فنجح بتفوق
الحزب الدستوري الحر الذي تأسس سنة 1124

و قد كان من مناصري

ليسافر مرة أخرل إلى مصر سنة  1124التي بقي فيها

سبعة سنوات متتالية و قد كانت ل مشاركة في الشهاب .
عودت إلى الجزائر :عند عودت سنة  1123شارك في ميدان التربية و التعلي متبعا في ذلك منهج
االصالح

انض لجمعية العلماء بصفة رسمية سنة  1132ليعين ضمن اللجنة المديرة لجمعية العلماء

 -1احمد طالب االبراهيمي  .ج 1المرجع السابق ص .13-12
 -2ابو القاس

سعد اهلل.الحركة الوطنية .ج

2
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و عين بعدها أمينا عاما لها سنة  1132ليصبح التبسي نائبا لرئيسها االبراهيمي بعد وفاة الشيخ ابن باديس
سنة 1104

ليسجن سنة  1103في سجن باتنة لينقل إلى سجن قسنطينة

اسهر على حبس

وأطلق سراح بعد مرور ستة

ليتج إلى تبسة إلستكمال ما بدأن من عمل إصالحي ليلقى علية القبض مرة أخرل إثر

حوادث  3ماي  1102و سجن في الجنوب الغربي للجزائر ليت االفراج علية سنة.11106
كان التبسي متشبث بإحياء حياة إجتماعية إسالمية أصيلة و الدليل على ذلك ما كان ينشرن في
الشهاب من مقاالت تدور حول موضوع واحد هوا ألخالق في المدينة الفاضلة كما إجتهد في إيصال أفكارن
المستقاة من القرلن و السنة و علماء الشريعة و ل تالقي أفكارن رواجا في جمهور العلماء لعد تقبله فكرة
إحياء المدينة اإلسالمية

و قد تعجب منه التبسي قائال ":كيف يمكن للمرء أن يكون أو يزع بذلك مسلما

و يكفي بحضور سطحي لإلسال "

و وكان يأمل ان يكون مجتمع يكون في رجال العل في الدور

األساسي في تعلي الناس و تنشيط حياته االجتماعية و مراقبة السلطة الحاكمة. 2
و اآلراء التي كان يطرحها ماهية إال نتاج لطبيعة دراست اإلسالمية التي تلقاها من معلمي ومن توجه
و تخصص في العلو الشرعية. 3
ونتيجة لهذا التوج للتبسي كان ابن باديس يكلف في فترة مابين الحربين بوظائف الدعاية والوعظ
و اإلرشاد و تذكير الناس بأمور دينه

و بتعليمه الكتاب و السنة .4

من أعمال أن أصدر فتول في شهر جانفي  1133باس جمعية العلماء اشتملت على أربعة أحكا
حك اهلل في التجنيس و حك اهلل في استئناف األحكا الشرعية في المحاك المدنية و حك اهلل في الوصية
للورثة على يد الموثق المدني و حك اهلل في الزواج بغير المسلمات

و كان يرفق التبسي في كل حك

التوبة من و قصدن من ذلك عد قبول .
و بخصوص أمر الزواج بغير المسلمات فقد قال في ذلك  ":من يتزوج فرنسية يدخل االستعمار إلى
بيت "و يقول في مكان لخر" من عش فليعش بعداوت لفرنسا و من مات فليحمل مع هذن العداوة إلى قبرن"

5

و بذلك أمكن القول أن كان من أشد المناهضين لالستعمار الفرنسي و سياست االستدمارية
و بالمقابل شدة تمسك بتعالي الدين اإلسالمي األصيل نادل التبسي بضرورة تأسيس النوادي فقال في ذلك":
فالمبادرة المبادرة إلى تأسيس النوادي العلمية و توظيف علماء ربانيين بها عارفين بالدين كتاب و سنت
 -1عبد الكري

بوصفصاف .جمعية العلماء  .المرجع السابق ص .31-36

 -2علي مراد .المرجع السابق ص .136-130

 -3عبد الكري بوصفصاف.جمعية العلماء .المرجع السابق ص .33
 -4علي مراد .المرجع السابق .136

 -5عبد الكري بوصفصاف .جمعية العلماء جمعية العلماء .المرجع السابق ص .13-11
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ليخدموا اإلسال

و ينشروا ب

و يهتدو ب من أراد اهلل هدايت "...كما تحدث عن الشخصية الجزائرية و

مميزاتها فقال ":األمة الجزائرية أمة شرقية في دينها و لغتها و عاداتها و أخالقها و مشاعرها و موقعها وعن
كانت فرنسوية في سياستها و عالقتها".1
و لثقات الواسعة و حب لإلصالح و االجتهاد من اجل تحقيق خلف االبراهيمي في قيادة الجمعية عند
ياب لكثرت رحالت الى المشرق والذي اصبح تقريبا مقيما هناك بداية من سنة 1123

2

ومن بين األعمال التي كان يقو بها حث الناس على جمع التبرعات و ارسالها إلى امانة المال العا
للجمعية ليوزع هذا المال فيما بعد على شعب الجمعية .3
وفاتــ  :باندالع ثورة التحرير في  1نوفمبر  1120قرر أعضاء الجمعية االنضما إليها ليت حلها
نهائيا سنة  1126ما جعل اإلدارة الفرنسية تختطف العربي التبسي و تقتل في ظروف امضة تدور حولها
التساؤالت إلى حد اآلن و ذلك يو  0أفريل .41123
و في األخير يمكن إلما صفات التبسي فيما قال عن محمد البشير االبراهسمي  ":األستاذ الجليل
الشيخ العربي التبسي عال القطر و مفتي و داعي الرشد و مؤتي كما يقول ابن الخطيب في ابن رشد
و هو يمتاز بشعور حاد ملتهب و اهتما عا بشؤون المسلمين و حاضره " .5
و هكذا كانت مسيرة الرجل حافلة بالعل و العمل من اجل النهوض بالجزائر شعبا و ارضا

لتنهي

حيات بين أيدي من وقف ضده و نادل بخروجه من أرض .
وخير مانخت سيرة التبسي ماقال عن الشيخ عبد الحميد بن باديس  ":االستاذ العربي ابن الزيتونة و
االزهر

مشارك مشاركة قوية في علو الشريعة و االدب ذكي الفؤاد صحيح الفكر و العل

محجاج قوي الحجة حلو العبارة شديد الحب لدين و وطن

فصيح اللسان

شديد في الدفاع عنهما هذا االستاذ نع من

نع اهلل على تبسة .6"...

 -1احمد الرفاعي شرفي مقاالت و آراء علماء جمعية علماء المسلمين  ،الشيخ العربي التبسي .ج  3الجزائر :دار الهدل 2411

ص .32-30

 -2علي مراد المرجع السابق ص .130
 -3احمد الرفاعي شرفي.ج

3

المرجع السابق ص .022

 -4عبد الكري بوصفصاف .جمعية العلماء المرجع السابق ص .33
 -5احمد الرفاعي شرفي  .ج 3المرجع السابق ص .2
 -6نفسه.
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 -8محمد مبارك الميلي
 مولده و دراست  :ولد مبارك بن محمد بن رابح بن علي ابراهي سنة  1313بقرية أورما في
الميلة كفل جدن اثر وفات والدن ليربي على األخالق اإلسالمية.
بدأ مسيرت التعليمية على يد الشيخ محمد بن معنصر
حاج از أما تعلم
سكان المنطقة

و بوفاة جدن كفل عم أحمد الذي وقف

و ل يسمح ل بإكمال دراست ألن أراد ل أن يتوج إلى ميدان الفالحة للعمل فيها كعادة
ما جعل الشاب مبارك يضطر للهرب بعد أربعة سنوات إلى زاوية الشيخ الحسين التي تبعد

عن قريت ثالثين كيلو مت ار تقريبا أين تعل قواعد النحو و حفظ دروس الفق

لكن عم لحق ب و أعادن

ليفر مرة أخرل إلى زاوية الشيخ محمد الميلي بميلة و مكث فيها ستة سنوات بداية من  1112إلى 1113
و التي أتقن فيها العلو العربية و الشرعية مما جعل مدرس محمد الميلي الذي نصح بالتوج إلى مدرسة
الشيخ بن باديس بقسنطينة.1
 سفره إلى تونس  :أين حط رحال في جامع الزيتونة إلستكمال دراست و توسيع مدارك العلمية
و األدبية أين تحصل على شهادة التطويع.
 عودت إلى الجزائر:سنة  1122أين باشر في التعلي الحر في جامع سيدي بومعزة بقسنطينة لينتقل
بعدها إلى األ واط التي مكث فيها سبع سنوات بداية من  1123إلى 1133و عمل في هذن المنطقة على
نشر الدروس العليمة و التربوية بين سكان المدينة متبعا الطريقة التربوية العصرية

ما جذب الشباب إلي

و استطاع بذلك ان يدع الحركة اإلصالحية في المنطقة الخاضعة لنفوذ الزوايا 2بفعل جهودن و عمل
الدؤوب و مساعدة بعض علماء المنطقة أمثال عمر دهينة و أحمد بن عبد الرحمن
موسى و أسس هؤالء مدرسة الشبيبة األ واطية

و أحمد بن

باإلضافة لخليفة بن فرحات الذي أراد أن يذيع صيت

أمحب للحركة االصطالحية ما دامت لتقف أما مصالح فرنسا.
و من بين ما قا ب في المنطقة إنشاء الجمعية الخيرية إلسعاف المحتاجين
تقريبا مدينة بوسعادة لإللقاء بالناس و لنصحه و إرشاده

3

و كان يزور كل شهر

ليعرج على الخلفة لذات السبب

كما ن في

هذن الزيارات يختار من طالب االكفاء فيوجهه ففريق يرسل إلى قسنطينة و فريق لخر يرسل إلى جامع
الزيتونة

4

 -1بلقاس

كما كان يعمل على محاربة اإللحاد الذي تبث المدارس الفرنسية و األحزاب السياسية المنحرفة
ميسو  .الكتابات التاريخية الجزائرية خالل الفترة االستعمارية  0692-0321دراسة تحليلية  .دكتوران العلو في التاريخ

الحديث و المعاصر :جامعة الجزائر  :قس التاريخ  . 2412ص .243
 -2عبد الكري

بوصفصاف .جمعية العلماء المرجع السابق ص .31

 -3بلقاس ميسو  .المرجع السابق ص .241
 -4بسا العسلي .المرجع السابق ص .64
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و يهاج البدع التي احدثتها الطرق المنحرفة و لتعزيز عمل و تثبيت في نفوس سكان المنطقة كان يستعين
ببعض أعضاء الجمعية و ينظ له رحالت إلى المنطقة إللقاء محاضرات عليه من بينه الشيخ عبد
الحميد بن باديس و الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي الشيخ إبراهي البيوض.
و نتيجة مضايقة اإلدارة الفرنسية ل و الطرقيين 1اضطر للذهاب لبوسعادة ليتج بعدها إلى ميلة التي
استطاع فيها ان يحرك الهم و يزرع في سكان المنطقة حب العل و العمل .2فقا ببناء مدرسة الحياة للبنين
و البنات سنة  1132باال ضاف إلى بنائ جامع و فتح ناديا للشباب.3
قد كان الميلي من بين أعضاء جمعية العلماء البارزين حيث شغل منصب أمين مالها سنة 1131
لتوكل ل مهمة إدارة لسان حالها البصائر سنة  1136وكلف سنة  1104بمواصلة التدريس في الجامع
األخضر بقسنطينة بعد وفاة ابن باديس إلى اية وفات في  1فيفري.4 1102
و بذلك أمكن القول أن الميلي قد ساه في ابراز الحركة االصالحية
خاصة في مادتي التاريخ و الجغرافيا المتعلقتين بالجزائر

و في تكوين االجيال الصاعدة

ر أن مراجع هاتين المادتين ير متوفرة باللغة

العربية أو موجود لكن من الصعب الحصول عليها.
 مؤلفــات  :قا بتأليف الكتب التالية
 لكتاب عنون بد دراسة الجمعاوية وأشكالها المتعددة في 1133وهوالكتاب الوحيد الذي أصدرت الجمعية .5 -إصدارن الجزء األول من كتاب تاريخ الجزائر القدي و الحديث سنة  1123و هو في اال واط

ليصدر

الجزء الثاني من سنة  1132و تعود فكرة تأليف هذا الكتاب حسب مجلة افريقيا الفرنسية إلى فترة تواجدن
بتونس أين اتسعت معارف هناك بإطالع على مصنفات تحمل تاريخ الفينيقيين و الرومان و الفتوحات
اإلسالمية أما الجزء الثالث من هذا الكتاب أنجز من عشرين صفحة فقط ليكمل نجل و اصدرن سنة
 .61160و يشكل هذا الكتاب موقفا فكريا و حضاريا قويا من المشروع االستعماري في الجزائر.
 كما ألف رسالة الشرك وظاهرن الذي يدل على رؤية إسالمية قرلنية و سنية عميقة للواقع االجتماعياالسالمي و الوطني و فه سلي ألوضاع و علل المزمنة و الطارئة و المنهج الصحيح لعالجها. 7
 -1بسا العسلي .المرجع السابق ص .162 162
 -2علي مراد  .المرجع السابق ص .146

 -3ميسو بلقاس  .المرجع السابق ص . 241
-4عبد الكري بوصفصاف  .جمعية العلماء المرجع السابق .33-32
 -5جياللي صاري .المرجع السابق ص .262-261

 - 6ميسو بلقاس  .المرجع السابق ص .211 - 241
 -7أحمد الرفاعي شرفي .مقاالت و آراء علماء جمعية العلماء المسلمين االمام مبارك بن محمد الميلي  .ج  1الجزائر :دار الهدل
 2411ص . 2-0
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وقد كانت للميلي مشاركة في الصحافة منذ سنة  1122حيث كان يكتب في جريدة المنتقد ث الشهاب
من بعدها و كلتا الصحيفتين تضمنت عددا من مقاالت المهمة و يتضح من خالل مقاالت أن ذو نزعة
استقاللية قوية

ما جعل يختلف مع الشيخ عبد الحميد في قضية التجدنيس ويتفق مع االما ابي يعلى

الزواوي في رفض تماما .1
و كتب في جريدة البصائر مقال عنون فرنسا و العرب المسلمون عبر في عن سياسة فرنسا
اإلدماجية و ختم ببيتين شعريين عبر فيها عن رأي من هذن المسألة و هما :
فإما أن تكون أخي بصدق
و إال فاطر حني و اتخذني

ثي من سميني
فأعرف منك ِ
عدو أتقيد ددك و تتقيندي

2

و بلك يمكن القول أن الميلي سعى مثل بقية رفقائ في الجمعية على نشر المبادئ اإلصالحية
و االجتهاد في إيصالها لكافة فئات المجتمع كما دافع عن مقومات األمة الجزائرية وقال فيها":إن األمة جسد
روح الروابط اللغوية و الدينية و التاريخية"

3

إلى جانب ذلك فقد دخل الرجل ميدان التأريخ من باب الواسع

من خالل كتابات التاريخية عن ماضي الجزائر و حاضرها .

.ج1

 -1احمد الرفاعي شرفي
 -2نفسه ،ص .322-323
 -3نفس ص .13

المرجع السابق ص .12
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المبحث الثاني :ردود الفعل الناتجة عن نشاط الجمعية و قادتها في الشرق الجزائري
تأسست الجمعية في البداية في جو مليئ بالشكوك و عد الوضوح وهذا ما أوضحت جريدة البصائر
بقولها ":تأسست الجمعية في جو قد شيت سحب الريب فالحكومة مرتابة منها تخشى على ناموسها و
الطرقية التي كان يمثلها رجالها مرتابة من كفاءة ممثليها و قدرته على الدفاع عنان...وهذا ان دل على شيء
إنما يدل على أن انضما الطرقيين إلى الجمعية و موافقة اإلدارة الفرنسية على تأسيسها في أول األمر كان
مرفوقا بالشكوك و الخوف و لوال التكتيك الذي اتبع ابن باديس و اإلبراهيمي في الدعوة إلى عقد االجتماع
التأسيس للجمعية

لما كان في وسع المصلحين أن يحصلوا على موافقة الحكومة

وكسب أصوات

الطرقيين" لكن هذن الموافقة ل تستمر طويال حيث و بمجرد عقد االجتماع العا في  20ماي  1132تأكد
الطرفين " االدارة

اصحاب الطرق الظالة" أنها ال تخد مصالحه

1

لذا بدؤوا بمضاقتها و مضايقة علمائها

في جميع اقطار الجزائر بما فيها منطقة الشرق الجزائري .
-0رد فعل السلطات الفرنسية
لقد كان لإلدارة الفرنسية موقف معادي من نشاط العلماء قبل تأسيس الجمعية فمن بين االجراءات التي
قامت بها مثال ضد أعمال ابن باديس كإيقاف جريدة المنتقد سنة  1122التي كانت تصدر من قسنطينة إال
أنها ل تعارض تأسيس الجمعية سنة  1131وال على إختيار ابن باديس كرئيس لها وذلك الجتماع مجموعة
من االسباب نورد منها :2
 ما جاء في قانونها األساسي المادة الثالثة من " ال يسوغ لهذن الجمعية بأي حال من االحوال أنتخوض أو تتدخل في المسائل السياسية وبأن الهدف منها هو محاربة اآلفات اإلجتماعية كالخمر والميسر
والبطالة والجهل وكل ما يحرم صريح الشرع وينكرن العقل وتحجرن القوانين الجاري بها العمل"

3

وبذلك فإن

هذا القانون الذي عدل سنة  1121يشير الى أنها جمعية دينية علمية تهذيبية بعيدة عن أمورالسياسة .4
 تصريح قادتها أمثال ابن باديس سنة  ":1132القرلن إمامنا والسنة سيرتنا والسلف الصالح قدوتناوخدمة اإلسال والمسلمين و إيصال الخير لجميع سكان الجزائر ايتنا".5

 -1عبد الكري
 -2نفس

بوصفصاف  .جمعية العلماء .المرجع السابق ص .143-146

ص. 121

 -3محمد خير الدين .مذكرات .ج

1

المرجع السابق ص.154

 -4تركي رابح عمامرة ,جمعية العلماء.المرجع السابق ص. 30

 -5محمد البشير اإلبراهيمي  .سجل الجمعية.المرجع السابق ص.30
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 ضمت الجمعية في إجتماعها األول العلماء المصلحين والطرقيين حيث قال أحمد توفيق المدني جمعالعلماء من كل الطوائف ومن كل المذاهب الموجودة بالجزائر .1
كانت تعتقد اإلدارة الفرنسية بأن ابن باديس ال يشكل خط ار على سياستها في الجزائر ألنها مثلت كباقيالعلماء الجزائريين في تلك الفترة وأن جمعيت ل تخرج عن اإلطار النظري وبأن ابن شهرت جاءت من بعض
النوادي وقراء الشهاب البالغ عدده الفي شخص وبأنه معزولون عن عامة الشعب.2
 ونعود الى قانونها األساسي فإن اإلدارة ل تعتبرن خط ار ألن جاء على ما ينص علي قانون  1141الذيسمح للجزائريين و األوربيين و اليهود في الجزائر بتشكيل جمعيات ثقافية و دينية و رياضية و اجتماعية و
علي فإن الجمعية ال تعدون أن تكون مجرد جمعية دينية إصالحية من بين  2311جمعية سمحت لها اإلدارة
الفرنسية االستعمارية بظهورها في الجزائر في الفترة الممتدة من جويلية 1141إلى جويلية سنة .3 1162
ومن خالل األسباب التي ذكرت فإن اإلدارة الفرنسية سارعت إلى لإلعتراف بالجمعية والمصادقة على
قانونها األساسي بعد خمس عشر يوما فقط من تقديم لمقر الوالية العامة في الجزائر

4

ول تحاول التعرض

لنشاطها في البداية أمال منها أن الطرقيين وأصحاب الزوايا سيسيطرون عليها وبذلك سيكون لها اإلطالع
على أي عمل تقو ب جمعية العلماء وتحولها بذلك الى جمعية دينية تستقطب الشعور الديني لمسلمي
الجزائر وتحتوي تطلعاته اإلصالحية لكن سيطرت المصلحين عليها منذ البداية

5

من خالل شروط

العضوية في الجمعية و التي سبق ذكرها حد من وصول الطرقيين الى مناصب مهمة في الجمعية وجعله
كمستشارين فقط .6وبذلك تأكد اإلدارة الفرنسية من خطورة جمعية العلماء وقادتها خاصة أن أفكارها بدأتتنتشر
خارج قسنطينة باإلظافة الى أنها بدأت تظهر كطرف قوي في الميدان السياسي انتهى الترابط والمودة اللذين
كانا بينها وبين الجمعية بداية من سنة  1132ويقول في ذلك روبير لجرون" انتهى التسامح الساذج من
طرف اإلدارة" وبذلك بدأت مرحلة المضايقة لنشاط الجمعية وعلمائها.

 -1أحمد توفيق المدني .ج 2حياة كفاح .المرجع السلبق ص. 223
 -2عبد الكري

بوصفصاف .جمعية العلماء.المرجع السابق ص. 121

 -3عبد النور خيثر .منطلقات و أسس الحركة الوطنية الجزائرية .0698-0321الجزائر :المركز الوطني للدراسات 2443
.223

 -4عبد الكري

ص

بوصفصاف .جمعية العلماء المرجع السابق ص. 122

 -5أحمد الخطيب جمعية العلماء المرجع السابق ص.133
 -6محمد خير الدين.مذكرات .ج

1

المرجع السابق ص . 142-140
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أهم اإلجراءات المتخذة ضد الجمعية
ومن أه اإلجراءات والقوانين التي إتبعتها اإلدارة الفرنسية ضد الجمعية في المنطقة نذكر:
 مراقبة نشاط الجمعية من طرف عامل عمالة قسنطينة بداية من شهر مارس  1132أين وج قسالشؤون األهلية بدار العمالة منشو ار سريا إلى نوايا عامل العمالة ذكر في  ":إن بناء على المعلومات الواردة
من جمعية العلماء المسلمين تنوي توظيف دعاة (مبشرين) من بين الطلبة يقو كل منه أثناء جوالت بمنطقة
محددة لمحاربة البدع والخرافات من جهة ومقابلة النفوذ الفلسفي للمبشرين الفرنسيين واألجانب من جهة
أخرل" وهذا المنشور حث عمال العمالة الى مراقبة عمل الجمعية عن قرب وابالغ اإلدارة عند الضرورة بكل
نشاط لمعرفة االتجاهات الحقيقة للجمعية.
 كما تلقى عامل عمالة قسنطينة في شهر ماي من نفس السنة أم ار من الوالي العا للجزائر يقضي بمراقبةوتتبع أعمال الجمعية في منطقة الشرق الجزائري ليترسل ل مرة أخرل رسالة من الكاتب العا في  3أوت
في نفس السنة أيضا

تضمنت الحذر من نشاط الجمعية الذي يظهر ان معتدل وحذر إال أن يخفي هدافا

امضة تصل الى اية النيل من القضية الفرنسية وبأن تسامح اإلدارة سيؤدي إلى إستجابة األ لبية من
السكان للصوت التقليدي اإلسالمي كما ذكر أن المبادئ الثالث التي تنادي بها الجمعية ستؤدي الى إنتشار
اللغة العربية وتصبح وطنية واتحاد إسالمي وأخوة بين الجزائريين الصفاء العقائدي ما يعرف بالوهابية
الجديدة لذا نون العامل على ضرورة الحذر من نشاط الجمعية.
كما تناولت هذن الرسالة ضرورة مراقبة و تفتيش المدارس و قبول و زل المعلمين
مدارس الجمعية إلجراءات التي ينص عليها قانون  1312المتعلق بفتح المدارس الحرة

وكذا إخضاع
وأوصى بيروتون

عامل عمالة قسنطينة بإستعمال الحكمة في تطبيق هذن اإلجراءات لتفادي ضب الشعب .
و استجاب عامل عمالة قسنطينة ألوامر بيروتون في 20أوت  1132بان أمر كل نواب و المتصرفين
و رئيس األمن باإلقلي بمناورة و محاربة دعاة الجمعية و بعد إستقبال بصفة رسمية و بعد التسامح مع
سير معلميها.
معلميها و مراقبة و تفتيش مدارسها و التحقق من َ

إلى جانب ذلك فإن توجد رسالة مدونة بتاريخ  3أوت  1132تضمنت طلب الحاك العا من عاملي

قسنطينة بمراقة نشاط كل من ابن باديس في الشرق و الغرب اإلبراهيمي في شرق البالد

1

وكذا تتبع

أخبارهما بأي مكان يذهبان إلي .
أوعزت اإلدارة الفرنسية للموالين لها من الطرقيين

ومن رجال المجلس المحلي لقسنطينة بالمطالبة

بوقف نشاط الجمعية .
-1عبد الكري

بوصفصاف .جمعية العلماء .المرجع السابق ص .126-122
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 اصدارمنشور ميشال في  13-16فيفري  1133المتضمن تعليمات إدارية موجهة إلى رجال األمنو اإلدارة الفرنسية في جميع النواحي بمراقبة العلماء و التضييق عليه و عد السماح له بأداء نشاطه
الديني و تعلي اللغة العربية و أرجعوا ذلك إلى أن الجمعية تنشر مبادئ الوهابية و المذهب الشيوعي
و بان أعمالها مضادة للوجود الفرنسي وأنها تزعج الجزائريين  .1و بذلك أمكن القول أن هذا القانون
حظر المساجد على العلماء المصلحين و فرض رقابة على تحركاته .2
هذا ما أثار سخط الجمعية و عبرت عن رفضها لهذا القرار في جريدة السنة

أما مناصروا الجمعية

فخرجوا في مظاهرات مندد بهذا القرار و بنودن التعسفية .3
 ايقاف جريدة السنة المحمدية في يو  21جوان 1133الجريدة و قد مذكرة طعن
الذين قدموا استقالته

و نتج عن ذلك أن احتج احمد بوشمال مدير

فقوبلت هذن المذكرة بالرفض مما إضطر الجمعية للتنسيق مع النواب المسلمين

كما خرجت وفود كثير من الجزائريين في مظاهرات في العديد من المدن حيث بلغ
تزامنا مع هذن المظاهرات كانت تلقى الخطب في كل من عنابة

ععده في قسنطينة  1444شخص

و جيجل و بسكرة و سكيكدة و قالمة . 4
 اثرت حوادث قسنطينة التي وقعت بين المسلمين و اليهود في أوت  1130على جمعية العلماء  5إذاصدرت االدارة الفرنسية مرسو ريني في  34مارس  1132الخانق للحريات

6

وأعلن وزيرالداخلية ريني بان

ال مجال ألي إصالحات و أن إصالحات  1111كانت كريمة جدا وال أمل في طلب المزيد.7
 -و من بين اإلجراءات التي عزمت عليها االدارة الفرنسية حل الجمعية في جولية 1133

قوبل بالرفض

من طلب عامل عمالة قسنطينة إلدراك تجذر نشاط الجمعية في المنطقة و إلتفاف السكان من حولها ما
كان يشغل ميشال منصب الشؤون االهلية و كاتب عا لوالية الجزائر العاصمة  .ينظر :أبو القاس



المرجع السابق ص .21
 -1نفس

سعد اهلل .الحركة الوطنية .ج

3

ص .22-21

 -2احمد الخطيب  .جمعية العلماء .المرجع السابق ص .131
_ 3احمد مريوش .المرجع السابق ص .121

 -4عبد الكري بوصفصاف .جمعية العلماء .المرجع السابق ص .123


كانت بدايتها يو الجمعة  3أوت بقيا جندي يهودي في السادسة و األرعين من عمرن و اسم " إلياهو خليفة " باالعتداء على جامع

سيدي لخضر و هو سكران مما أثار حفيظة المسلمين فأ لقوا نافذة منزل المطلة على الجامع ومنع من الخروج ليجمع نفر من اليهود

لمساندة رفيقه .ينظر :
charles robert , ageron . genese de l’algérie algérienne, edif 2111 ,pour la pulelication en langue
française en Algérie 2010.pris :editio bouchene ,2005, p 229 .
 لتبدأ بذلك اشتباكات بين الطرفين استمرت على مدل ثالثة أيا  . 2 0 3ينظر :على مراد .المرجع السابق ص .116 - 5أبو القاس

سعد اهلل  .الحركة الوطنية .ج  3المرجع السابق ص .23

 -6عبد الكري بوصفصاف .جمعية العلماء المرجع السابق ص .123
 -7أبو القاس

سعد اهلل  .الحركة الوطنية .ج

3

المرجع السابق ص .26
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نتج عن قطع الجمعية كل صلة تربطها بالسلطات الفرنسية

ليتنقل إدارة جريدة البصائر و طاقمها االداري

إلى عمالة قسنطينة في  21أكتوبر .11133
 و من أخطر القوانين التي أصدرتها اإلدارة الفرنسية بقيادة السيد شوطان في مارس  1133ق اررانتضمنا فرض عقوبات على كل من يباشر التعلي العربي و الديني بدون رخصة
هذن اإلدارة من إعطاء رخصة

2

و في نفس الوقت امتناع

.

 -قامت االدارة الفرنسية أيضا بإجراءات تعسفي ضد علماء المنطقة

حيث سجنت البعض منه

كالشيخ ناصر المدرس الحر ببلدية قرقور بمدينة سطيف في  1136و الطيب العقبي الذي زجت ب في
سجن بربروس اين مكث في أسبوعا كامال كما اته بمقتل بن دالي مما جعل يدخل السجن مرة أخرل
وفي نفس السنة بسبب هذن المؤامر.3
كما قامت االدراة الفرنسية سنة  1102بإلقاء القبض على العربي التبسي و أبعدت كل التالميذ الذين
كانوا تحت اشراف

لتتوقف بذلك الدروس االخضرية في تبسة ليعود طلبتها إلى قسنطينة .4ليت اختطاف

و

قتل في ظروف امضة .51103
لتقو هذن االدارة أيضا بإستدعاء االستاذ عبد الحميد بن باديس بغرض طلب تذكيرن بأن يدرس في
األخضر بدون رخصة فرد عله قائال":ما أقرنا إال برخصة من الحكومة و النظا  ...عشرين سنة "

و

يضيف ابن باديس نقائال  ":ليست المسألة مسألة عبد الحميد بن باديس و لكنها مسألة التعلي الديني و
اللساني للمسلمين " .6
وهذا يبين ان فرنسا أرادة عرقلة الدروس بالجامع االخضر

و منع االستاذ عبد الحميد من استكمال

دروس العلمية.

 -1عبد الكير بوصفصاف  .جمعية العلماء .المرجع السابق ص . 121


الذي قال عن عبد الحميد بن باديس ":بان المسمين ل يستاؤوا من القانون من حيث أن قانون موضوع لتحقيق النظا و ما كانت األمة

يوما ترد القوا نين أو تستنكر النظا

و إنما استاءت و ألمت من مجيئ بعد االمتناع من اعطاء الرخص و اثر اشتداد االدارة في ذلك

المنع و في المعلمين و تقديمه للمحاك كمجرمين  .فكان مجيؤن حينئذ بأن ذلك المنع سيستمر

و ان تلك الشدة ستزيد" .ينظر ":آثار

االمام عبد الحميد بن باديس.ج 6المرجع السابق ص .242
-2أبو القاس

 -3عبد الكري

سعد اهلل .الحركة الوطنية .ج 3المرجع السابق ص .33
بوصفصاف .جمعية العلماء  .المرجع السابق ص .160-161

 -4محمد الحسين فضالء .المسير الرائدة .ج 1المرجع السابق ص .41-46

 -5نفس ص .33

 -6ينظر :عبد الحميد بن باديس".بعد عشرين سنة في التعليم نسأل هل عندنا رخصة" .مجلة الصراط  .قسنطينة :المطبعة الجزائرية

االسالمية  11 .رجب  1911هد الموافق لد  95اكتوبر  1399س 1؛ ع .3ص .6

87

لفصل الثالث :ابرز قادة الجمعية في الشرق الجزائري

كما قامت االدارة الفرنسية بإصدار قرار منع بيع المشروبات في نادي االصالح ببريكة الذي تأسس
في  1133كخطوة أولى

لتقو بعدها بإ الق مدرسة التربية و التعلي بالمنطقة التابعة للجمعية بقرار إداري

و بقية هذن المدرسة مغلقة لمدة خمسة أشهر.1
و قد أوضح الطيب العقبي في مقال ل في البصائر ما يالقي أعضاء الجمعية و كل من
يتصل بها من إضطهاد من طرف االدارة الفرنسية قائال ":لقد أصبحنا في حالة يعيش معها الموظف أو من
اتصل ب تحت االرهاب و التهديد بالعزل من الوظيفة تارة و الطرد من دوائر الحكومة تار أخرل إن هو
أظهر أقل اتصال بهذن الجمعية أو أدنى إنتماء لرجالها أ و لو كانوا أصدقائ " كما قال في هذا المقال  ":أما
لهذا الظل من منتهى أما لهذا الليل من لخر" .2
و هذن االج ارءات التي كانت تقو بها فرنسا ضد العلماء المصلحين مست جميع العلماء في القطر
الجزائري دون استثناء اما منطقة الشرق الجزائري فكانت أكثر حدة لتمركز نشاط الجمعية فيها .
كما حرضت هذن اإلدارة أصحاب الطرق الصوفية ضد الجمعية و علمائها و هذا ما سنوضح في
العنصر الموالي.
 -2موقف الطرقيين
عند تأسيس الجمعية ضمت في البداية الفقهاء من المصلحين و المحافظين أصحاب الزوايا و الدعوة
كانت بذلك مفتوحة للجميع فاإلبراهيمي يقول في هذا الشأن  ":دعونا فقهاء الوطن كله و كانت الدعوة
للجميع التي و جهناها إليه صادرة بإس األمة كلها ليس فيها اسمي و ال اس ابن باديس ألن أولئك الفقهاء
كانوا يخافوننا لما سبق لنا من الحمالت الصادقة على جموده ...فاستجابوا جميعا للدعوة و اجتمعوا في
يومها المقرر"  .3و بذلك حضر الجميع إلجتماع الجمعية التأسيسي و ت االتفاق على تأسيس جمعية
العلماء لكن العلماء المصلحين كانوا حذرين من أصحاب الطرق الصوفية و ل يسمحوا له بتقلد المناصب
المهمة في هذن الجمعية بل أدخلوه كأعضاء مستشارين فقظ

 -1محمد الحسين فضالء .المسيرة الرائدة.ج

1

4

و بمرور سنة تقريبا على تأسيس الجمعية

ص .196

" -2ماذا يالقي المصلحون  ،جمعية العلماء المسلمين و حكومة الجزائر".مجلة البصائر .الجزائر المطبعة العربية :ذو القعدة 1322

الموافق لد  12جانفي  .1133س  2؛ ع  .21ص .2
 -3عبد الكري

بوصفصاف .جمعية العلماء  .المرجع السابق ص.143

 -4محمد خير الدين  .مذكرات .ج 1المرجع السابق ص . 140
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إتضح للطرقيين أن هذن الجمعية ال تخد مصالحه فإجتمعوا بقيادة عمر إسماعيل رئيس لجنة
العمل

و السيد ال اهلل صاحب زاوية تيارات و النائب المالي للمجلس الجزائري و اليد بالحاج الفرنسي

الجنسية

و مدير المدرسة الثعالبية  .1وأعلنوا رسميا يو  12سبتمبر  1132الموافق لجمادل االول 1321

على تأسيس جمعية السنة و نصب الشيخ المولود الحافيظي بن الصديق الحافظي األزهري كرئيس لها

و

بدأ االجتماع العا لتدشين الجمعية يو الثالثاء  24ديسمبر  1132و اصدرت هذن الجمعية المنشقة جريدة
باسمها عنونت باإلخالص .2
و علي امكن القول ان كان في الجمعية اتجاهين االصالحيين و المحافظين سعى كل واحد منه ان
يفرظ رأي

3

و بذلك بدأت مرحلة التصاد

بين المجددين أصحاب االتجان االصالحي التابعين لجمعية العلماء

و بين االتجان التقليدي الطرقي أتباع جمعية السنة هكذا ت االنفصال النهائي بين الفئتين و أصبح اصحاب
الزوايا الطرق و الضالة يتتبعون أعضاء الجمعية و يسيؤون له في أي مكان يذهبون إلية محاولين إفشال
نشاطاته

و ذلك في جميع أنحاء القطر الجزائري بما في عمالة قسنطينة و في ما يلي نورد بعض

ما تعرض ل أعضاء الجمعية من إيصاءات و كذا هيئاتها التابعة لها في هذن المنطقة.
 فمحمد الميلي مثال تعرض إلى محاولت إ تيال و هو في األ واط نتيجة الحملة التي شنها على الطرقيينفي تلك المنطقة و من بين ما نادل ب االبتعاد عن زردات القبور
هذا ما أثار حفيظة الطرقيين و جعل يفكرون في قتل

و حفالت مواليد المشايخ الطرقيين

4

حيث أرسلوا سنة  1126من ينفذ خطته لكن سكان

المنطقة تصدو ل و انتزعوا من مسدس .



ورد في جريدة البصائر مقال بعنوان االستعمار و الطرقية لصاحب مصطفى القاسمي عرف في الطرقية و قال عنها بأنها  ":مخدرة

للعقول مسجلة باس التيجانية و الرحمانية و القادرية و العيساوية و العلوية القاسمية " التي انفض من حولها الناس فإستعانة باالدارة

الفرنسية السترجاع مكانتها و هيبتها بين الناس .ينظر :مجلة البصائر  .قسنطينة .المطبعة العربية االسالمية  34 .ربيع الثاني  1323هد

الموافق لد  1جوان 1131

س0؛ع

 -1محمد خير الدين  .مذكرات .ج

1

161

 .ص .2

المرجع السابق ص .13

-2عبد الرحمن بن اب ارهي بن العقون  .ج  1المرجع السابق ص .201
3 - mohamed , el-korso. Les affités politiques des islahistes a partir d’une approche monographique le
cas de l’oranie 1131-1940 .L’etoile nord-africaine et le mouvement national alreien. actes du colloque
du 27 février au 1 mars 1987 , actes du colloque tenu au outre culturel algerien de paris ,(27 février au 1
mars : editio A NEP ,2000 ,p245.
 هي جمع زردة و هي طعا سنوي تصحب أسراق للتجارة و الفجور تقا حول قبور المشايخ و تستمر أياما كانت االدارة الفرنسية

تشجعها و تأمر بالقيا بها و رضها من ذلك إفساد العقول و تحريف تعالي الدين االسالمي الحنيف  .ينظر  :ابراهي

السابق ص .162
 -4نفس

مياسي  .المرجع

ص .162
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كما قاموا بإرسال عريضة يطالبون فيها برحيل من األ واط و إ الق مدرست و كان كل ذلك
بتحريض من االدارة الفرنسية 1التي كانت تسعى كعادتها إلى عرقلت مساعي رجال االصالح في نشر
افكاره االصالحين و تنوير النار.
ما ذكر عن الميلي ينطبق على كثير من أعضاء الجمعية الذين تعرضوا للمضايقة من طرف الطرقيين
و قد كانت الجمعية تعتبر الطرقية " مخدر للعقول مسجلة باس التيجانية و الرحمانية و القادرية و العيساوية
و العلوية التي استعانة باالستعمار. 2
كما قا الطرقيون في قسنطينة مثال بقيادة شيخه الكبير " شيخ كبير المشائخ" الطرق عبد الرحمان
بن الحمالوي في الجمعة  14شوال بمجيئ بسيارة بها شواش قرب الجامع االخضر للتقرب من طالب و
نهيه عن التعلي .كمحاولة من الفشال المساعي التعليمية في هذا الجامع لكنها كانت فاشلة و ل يستمع ل
أي من الطلبة بل واصلوا تعليمه بالجامع .3
قا اصحاب الطرق الضالة في القبائل باالتفاق على العمل من اجل الحد و التصدي للجمعية و
اتباعها بالمنطقة النها حسب زعمه  ":وقفت حجر عثرة في طريق النجاح حتى ضاعت لنا تلك القصور مع
ما تبعها من الجهود فمن الواجب إذا ان اردنا ان نستأنف الجهاد الجديد بطابع سعيد ان نقبل على القائمين
بهذن الحركة و نحاربها بكل ما أمكن من وسائل المحاربة حتى نقضي عليه و عليها أو نموت
و بدون االتيان من هذا النبات فالسعادة لنا و إلنجاح".4
اراد الحافظي في عنابة ان يظهر بمظهر المرشد النصوح لكن الناس قابلون كخائن دجال و وقت
مناوشاة اثر ذلك

و قد قال ابن باديس في شأن اعضاء جمعية السنة " و يكيدون للجمعية و اهلل حافظها

و كذبون على الجمعية و اهلل يظهر نزاهتنا حتى فضح اهلل امره و عرفت االمة دخيله فأ صبحوا كله في
ضب من اهلل و سخط من الناس".5

-1ابراهي مياسي .المرجع السابق ص .163-160
 -2مصطفى القاسمي .المرجع السابق ص .2

 ( -3ط ع د) " .مكيدة كبر لكنها فاشلة "  .مجلة البصائر .الجزائر .المطبعة العربية  13 .ذو القعدة  1322الموافق لد  21جانفي
 1133س 2؛ ع  3ص . 2

 - 4الفتى الزواوي ".الحرب على االصالحيين بالقبائل " .مجلة الصراط  .قسنطينة  .المطبعة العربية االسالمية 2.جمادل الثانية 1322

هد الموافق لد  22سبتمبر  . 1133س 1؛ ع  .3ص .3

 - 5عبد الحميد بن باديس".فالتعش عنابة"  .مجلة الصراط  .قسنطينة  .المطبعة العربية االسالمية 2.جمادل الثانية  1322هد الموافق

لد  22سبتمبر  . 1133س 1؛ ع  .3ص.0 2
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وجاءت هذن الزيارة لمحاولة جمعية السنة ان تحصل على تاييد من الناس لكن الناس تفطنوا ان هذن
الجمعية جاءت لعرقلة عمل جمعية العلماء المسلمين لذا ل يتجاوبوا مع الحافظي و قابلون بمظاهرات
مناهض ل و لجمعيت .
و ان هذن الممارسات التعسفية التي كانت تالقيها الجمعية و أعضاؤها راجع ألنها جاءت بعد
ثورة إصالحية هادفة لتنقية الدين االسالمي من كل ماعلق ب من بدع و خرافات
يقول الطيب العقبي ... ".قا فيها رجال االصالح الديني يدعون إلى اهلل على بصيرة و عل

وفي هذا الشأن
و كانت هذن

الدعوة الصالح ما أفسدن الناس من أمر دينه " . 1
وهذا ما أزعج أصحاب الزوايا الطرق المنحرفة و اصبحوا يترصدون اعضاء الجمعية و يكيدون له
اليقاف مخططاته االصالحية .
وقد رد ابن باديس على الطرقيين في جريدة السنة قائال ":ان العلماء االصالحيين ماجاؤوا إال على
سنة سلفه المتقدمين و ماقاموا إال بما يفرض عليه الدين من نصح المسلمين و ارشادالضالين ...عن سنة
خات االنبياء و المرسلين صلى اهلل علي و سل ".2
لكن هذا ال يمنع من وجود بعض اصحاب الزوايا الذين كانوا على عالقة حسنة مع أعضاء الجمعية
في المنطقة فعلى سبيل المثال الشيخ عبد الحميد بن باديس كان مالزما للشيخ مصطفى بن الشيخ محمود
و يذهب مع الوفد الذي يزور مؤسس الطريقة الشيخ سيدي محمد بن

باشطارزي شيخ الخلوتية بقسنطينة
عبد الرحمن بعاصمة الجزائر .3

و كما سبق الذكر في الفصل االول ان الطريقة الرحمانية كانت تقو بنشر العل والدين و بث روح
الفضيلة و اساليب الورع و التقول
المنظومة الرحمانية

4

و يعلق ابن باديس على هذن الطريقة قائال ":أما بعد فقد ت طبع

ذات االسرار الربانية

الجامعة الصول الطريقة الخلوتية و لدابها التربية الشرعية

الدالة على عل ناظمها و بركت بنا نفع اهلل بها اتباع و تالميذن "...
ويكمل الشيخ مقول ":ندبني الشيخ المذكور الى اعانتة على نشر المنظومة الرحمانية بالوقوف على
تصحيحها فلبيت طلب راجيا من وراء ذلك ان يتذكر االخوان ماعليه من في هذا الطريق الشرعي من

 ". -1نهضة الجزائر اليوم و عودتها إلى االصالحية " .مجلة السنة النبوية المحمدية  .قسنطينة .المطبعة الجزائرية االسالمية  3 .ذي

الحجة  1321هد الموافق لد  13أفريل 1133

س1؛ ع .2ص. 1

 " -2انكار العلماء المتقدمين على الدعين المبتدعين" .مجلة السنة .قسنطينة  :المطبعة العربية االسالمية  2.محر  1322هد الموافق لد
 1ماي  . 1133س 1؛ ع  .0ص.1
 -3عبد الرحمن بن ابراهي

بن العقون .ج 1المرجع السابق ص .169

 -4يسلي مقران .المرجع السابق ص .34
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االدب العلمي و العملي"...

1

ولهذا دليل على أن هناك بعض أصحاب الطرق الصوفية التي كان برنامجها مشاب ألهاف الجمعية
في سعيها لتعلي النشأء الصاعد مبادئ دين األصيلة.
و قد كانت تتعرض الجمعية ايضا لمضايقات من طرف النواب الجزائريين أمثال ابن راب بن داهية
الذي طلب من االدارة الفرنسية في خطاب ألقان في االمور االهلية و نشر هذا الخطاب في جريدة النجاح
بتاريخ  14ربيع الثاني  1322الموافق لد اوت  1133قال في  ":نطلب من الحكومة و رجالها الساهرين ...
ان تعامل هذن الجمعية المعاملة القاسية الشديدة" .2
و ابن داهية هنا قد التضييق على نشاط الجمعية في كل القطر الجزائري بمافي عمالة قسنطينة
و قد ردت الجمعية على هذا النائب قائلة  ":كثيرة على هذا الرجل مع جهل باللغتين أن تعرض لجمعية علي
كبرل فيقول عليها بجمل اليفه معناها و مفرداتها ما جرت على لسان من قبل...ال ريب عن و ال بعيد من
ان ينطوي قلب على البغض و الكيد للعل و العلماء ...فالجمعية ترفع احتجاجاتها لدل األمةو لدل
الحكومة". 3
و بذلك امكن القول ان الجمعية كانت تواج االعتداءات من مختلف االطراف االدارة الفرنسية
الطرقيين النواب ....لكنها كانت تواصل طريقا في كا مرة تتعرض إلعتداء .

 -1عبد الرحمن بن ابراهي

بن العقون .ج 1المرجع السابق ص .169

 -2عبد الحميد بن باديس " .اعتداءات النواب الجاهلين على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين غراب بن ابن عالل" .مجلة

الشريعة .قسنطينة :المطبعة الجزائري االسالمية  11ربيع الثاني 1911هد الموافق لد  14أوت  . 1399س 1؛ع .1ص .1

 -3عبد الحميد بن باديس".احتجاج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ضد اعتداءات النائب المالي غرب و افترائ " مجلة الشريعة.

قسنطينة :المطبعة الجزائري االسالمية  13ربيع الثاني 1911هد الموافق لد  11أوت  . 1399س 1؛ع .6ص .1
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خالصــــــة
ومن خالل ما سبق طرح في هذا الفصل من سير الشخصيات االربعة البارزة في الجمعية و المنتمية
إلى منطقة الشرق الجزائري يتضح لنا أن هناك نقاط كثيرة تجمع العلماء االربع.
تشبعه باالفكار و االراء التي كانت منتشر في المشرق العربي و محاولة كل واحد منه تطبيقها عند
عودت الى منطقت من خالل المقاالت التي كانوا يكتبونها في الجرائد و المجالت او في دروس الوعظ
و االرشاد التي كانوا يلقونها في المساجد ...
انه صادقون في مساعيه في محاولته تغيير االوضاع التي انتشر في الجهل و الخرافات و البدع
و تحك اصحاب الطرق في عقول الناس.
مجتهدون في تحقيق اهدافه

ال ته التضحيات التي يقدمونها و انما تهمه النتيجة التي يتحصلون

عليها.
و بذلك فإن يمكن القول أنه اتفقوا على ضرورة المحافظة على الشخصية الجزائرية االسالمية بكل
مقوماتها .
و بإجتماع القادة االربعة تحت مظلة جمعية العلماء رافعين راية االصالح عاملين بقول تعالى َ ":ما

يد أَن أ َ ِ
يد إِالً ِ
عت " .سورة هود اآلية .33
اإلصالَ َح َما ِاستَ َ
ط ُ
َنها ُكم َعن ُ إِن أ ُِر ُ
أ ُِر ُ
ُخالفَ ُكم إِ َلى َما أ َ

اتضحت لالدارة الفرنسية و أصبحت تعيق تحركاته و تهاج كل من ل صلة به أو بجمعيته

كما

قامت على تحريض الطرقيين ضده و قد سعى الطرفان نقصد بذلك االدارة الفرنسية و الطرقيين الى الحد
من نشاط الجمعية و تضييق الخناق عليها و على قادتها .
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خـــــــاتمــــــــــــــــــــة
ان الموقع الجغرافي الذي شغل الشرق الجزائري المتميز بتنوع مناخ و تضاريس ومنتجات النباتية و
الحيوانية جعل السلطات الفرنسية تولي أهمية كبيرة وتسعى جاهدة الستغالل خيرات و فرض قوانين تسهل
لها ذلك فعمدت الى تشجيع الملكية الفردية و مصادرت االراضي الزراعية الخصبة و حرث اراضي الرعي
و الغابات و هذن الممارسات كلها و يرها ساهمت في ضرب البنية االقتصادية للسكان و من ث احداث
خلل في التوازن و التنا

الذي كان يربط سكان المنطقة بأرضه

و ما زاد االمر سوءا على سوء ادخال

بضائع صناعية ال عهد له بها استعملت كبديل للبضائع التقليدية التي كانت موجودة مما اصاب النظا
التجاري بالكود وعد قدرة اهالي المنطقة على المنافسة و مجارات كل هذن التغيرات و تزايد ة بذلك
الظروف االقتصادية و المادية تدهو ار يوما عن يو

و ل تقف معانات سكان المنطقة عند هذا المجال فقط

بل تعدت الى المجاالت االخرل حيث ضربة بنيتها التحتية و تفرق افراد القبيلة و العشيرة من خالل
استحداث االدارة الفرنسية لنظا اداري جديد جعلت اصغر وحدة في الدوار لتتصدع بذلك الصلة التي كانت
تربط افراد القبيلة الواحدة و قد اثر الوضع االقتصادي على الوضع االجتماعي حيث ظهرت فئتين
متمايزتين فئة فاحشة الثراء و فئة الفقراء المعدمين و ل تقتصر سياسة فرنسا عند هذا الحد فقط بل تعدت
الى الجوانب االخرل ففي الميدان الثقافي حاولت ضرب مقومات الشخصية الجزائرية بإستحداثها لمنظومة
تعليمية العهد لسكان المنطقة بها موادها كانت تحمل في طياتها استعما ار من نوع لخر يدخل العقول و
يخرب ما فيها من أصول و عادات خاصة بالجزائريين و المادة المحبب للفرنسيين كانت مادة التاريخ ألنها
من خاللها تزرع في عقول أطفال المنطقة بأن أصوله و أجداه ه الغال لتسمح أيضا للجمعيات التبشيرية
بالنشاط في المنطقة و تقدي كل التسهيالت لها كالسماح له بالتجوال و السفر بدون مقابل ألنها كانت ترل
أن ابعاد الجزائريين عن دينه هو المقابل الذي يغنيها و يسمح لها بطول االقامة و االستمتاع بما ليس لها .
و هذن الممارسات و أخرل جعلت سكان المنطقة ير راضين بما يحدث من حوله فعبروا عن ذلك
بسلسلة من الثورات كانت بدايتها رسمية مع أحمد باي لتستمر شعبية بقيادة زعماء الطرق الصوفية أمثال
الشيخ الحداد المنتمي للطريقة الرحمانية لتكن ثورة االوراس خاتمة هذن الثورات الشعبية سنة  1316لتظهر
بذلك مقاومة من صنف لخر تمثلت في المقاومة السياسية بمختلف تياراتها و من ابرزها التيار االصالحي
بزعامة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذي مهد لظهورن مجموعة من العوامل الداخلية المتمثلة في
محاولة أعال المنطقة االستمرار في رفع لواء الثقافية العربية المتأصلة في أبناء عمالة قسنطينة نذكر
منه عبد القادر المجاوي الذي تعرض للمضايقة االدارة الفرنسية نتيجة ألعمال االصالحية

و دور

المساجد والطرق الصوفية التي عملت على تحفيظ القرلن الكري أمثال الطريقة الرحمانية التي عملت على
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نشر العل و الدين و االخالق الفاضلة على يد شيوخ اجالء وقد كانت لهذن الزاوية صلة وثيقة بعدة مناطق
بالعمالة منها منطقة االوراس و السفوح الجنوبية الغربية منها على الخصوص مراكز هامة لعدد البأس ب من
الطوائف الدينية و لعل ابرزها زاوية طولقة و اوالد جالل و زاوية الهامل قرب بوسعادة و زاوية رحبة الصوف
و زاوية حي الشارع بقسنطينة والكتاتيب القرلنية األخرل .باإلضافة إلى وهو ما أوجد وضعا ثقافيا متمي از
عن يرن من المناطق األخرل من أرجاء البالد ومع ذلك ل يكن هذا الوضع الثقافي خاليا من الخرافة
والبدع التي كانت سائدة على مستول قاعدة المريدين الواسعة .أما بالنسبة للعموامل الخارجية فكان اهمها
هجرة علماء المنطقة لبلدان المشرق العربية و تونس و تعرفه على االفكار التي كان ينادي بها زعماء
االصالح امثال محمد عبدو و رشيد رضا الذين نادوا بضرورة تكوين جامعة اسالمية
و علي امكن القول ان كل هذن العوامل ومن داخلية و خارجية ساهمت بشكل كبير في تاسيس
جمعية العلماء المسلمين التي اتخذت لها شعار( إن اهلل ال يغير ما بقو حتى يغيروا ما بأنفسه )
سورة الرعد اآلية  11و يمكن ارجاع جذورها الى سنة  1319عند التقاء كل من ابن باديس و االبراهيمي
في الحجاز

لتظهر هذن الفكرة مرة اخرل سنة  1314في سطيف عند زيارة ابن باديس لإلبراهيمي لتتجسد

في  1ماي 1391

و بذلك امكن القول ان جمعية العلماء فكرتها و اصولها نابعة من منطقة الشرق

و اطاللتها كانت في عاصمة الجزائر الن زعماءها ارادوا الفكارها ان تنتشر في كامل القطر الجزائري
و الحق أن الحركة االصالحية في دعوتها هذن

قد القت نجاحا معتب ار في منطقة الشرق الجزائري

فأصبحت المنطقة نبراسا و اشعا للحركة الفاعلة الساعية إلى تحقيق مسعى النهضة و التي ظهرت في
وقوف سكان المنطقة وراء األعمال االصالحية مشاركين في مد و ايصال المؤسسات االصالحية و انشطتها
كالتعلي و الوعظ و االرشاد الى كل سكان الشرق الجزائري .
و من خالل دراستنا وصلنا إلى مجموعة من النتائج بشأن الخصائص و المميزات التي انفردت بها
منطقة الشرق الجزائري عن باقي مناطق القطر الجزائري نذكر منها:
تميزت االفكار االصالحية للجمعية باالنتشار الواسع و السريع في منطقة الشرق الجزائري نظ ار لوجود
ارضية لها سبقتها تمثلت في الثورة التعليمية التي تزعمها ابن باديس سنة 1319

و هذا يظهر من خالل

انتشار مؤسساتها و احتضان سكان المنطقة لها و تبنيه الفكر االصالحي فعلي مراد يوضح مدل انتشار
نشاط الجمعية في الشرق سنة  1391و يقول عن بأن كان أكثر من يرن في العماالت األخرل و يذكر
المناطق التي شملها نشاط الجمعي وهي عي عبي عين البيضاء عين مليلة
ع اززقة

بريكة باتنة بسكرة برج بوعريريج

القنطرة خنشلة بوقاعة مسكيانة ميلة

بجاية كولو جيجل فج

مليلية وادي أميزوا

عين التوتة
مزالة قرار

وادي الزناتي

سكيكدة

لقبو

للمة

قالمة قمار
راس الوادي
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قلعة بني عباس العلمة سدراتة سطيف سيدي عيش

تازمالت تبسة تال مة بني ورتالن بني

يعلي .1ينظر الملحق رق
انتجت هذن الحركة مثقفين تشبعوا بأفكارها االصالحية و عملوا على تطبيقها و استكما مابدأن زعي
جمعيته و مؤسسؤها االول ابن باديس الذي نادل سنة  1345بمجابهة االستعمار الفرنسي بالسالح فكان
ل ما أراد من خالل خريجي مدارس و معاهدن الذين كانوا من بين مفجري ثورة التحرير نذكر منه العربي
بن مهيدي الذي كان احد رواد ثورة التحرير الستة

وأخون محمد و العقيد شعباني و

يره كثيرون

...فمحمد فضالء يذكر في كتاب المعنون المسيرة الرائدة للتعلي العربي الحر الجزء االول من المخصص
لعمالة قسنطينة الطلبة المنخرطين في الثور و شهداء كل مدرسة من مداس الجمعية الذين انظموا للثورة
بقناعة منه و عملوا كل جهده لتحقيق استقالل الجزائر فمنه من استشهد فقد نال وسا و شرف
الشهدادة و منه من بقيي حيا فعمل على بناء صرح الجزائر المستقلة .
كما تميزت الحركة في الشرق الجزائري بإحداث انقالب و تحوالت في الميدان الثقافي و االجتماعي و
حتى السياسي بفضل زعمائها و نشاطاته في المنطقة و عالقاته بمختلف التيارات السياسية االخرل لفت
انتبان كل من االدارة الفرنسية و اصحاب الطرقيين و فحاولوا بذلك عرقلت مساعيها االصالحية في المنطقة
و الحد من نشاطها و من نشاط قياديها لكن هذا ل يفشل و ل يقف اما مساعي الجمعية االصالحية التي
واصلت نشاطها و اعمالها حتي سنة  1316مسلمة المشعل لزعماء الثورة الستكمال ما بدأت .
وفي االخير يمكن القول أن جمعية العلماء المسمين الجزائرييين قد ساهمت في بلورة الفكر الثوري
بين افراد طلبتها الذين عملوا على استرجاع ممتلكاته و ارضه من المستدمر الفرنسي و احسن مانخت ب
قول عبد الكري بوصفصاف نقال عن شارل اندري جوليان الذي قال  ":ان الجمعية كانت أمة داخل أمة "

2

و مسيرة هذن الجمعية إذا كانت بدايتها من منطقة الشرق الجزائري لتنشر و يع خيرها باقي مناطق
القطر الج ازئري بفضل قادتها و اعضائها المتشبعين بالفكر االصالحي المقتنعين بوجود أمة جزائرية عربية
اسالمية مكتملة المعال .

 -1علي مراد .المرجع السابق ص .199
 -2عبد الكري

بوصفصاف .عبد الحيمد بن باديس .المرجع السابق
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اسم المدرسة

أهم إطاراتها و علميها

تاريخ افتتاحها

معهد ابن باديس

 6ديسمبر 1343

محمد خير الدين المولود النجار أحمد حوحو أحمد بوشمال نعي النعيمي

مدرسة التربية و التعلي االسالمية بقسنطينة

أواخر سنة 1396

عبد الحميد بن باديس

مدرسة محمد خطاب فرع المعهد بالميلة

 19أكتوبر 1315

الصالح بن عتيق محمد خطاب عمار القلي امسعود بن حمود

مدرسة تهذيب البنين بتبسة

1394

العربي التبسي محمد الشبوكي.

مدرسة الحياة بالشريعة

 14نوفمبر 1344

الطاهر حراث أحمد شبوكي

مدرسة حياة الشباب بميلة

 4فيفري 1396

أحمد بوعروج مبارك الميلي.

مدرسة التهذيب بميلة

1394

محمد دريوش عالوة طالب

مدرسة الحياة بجيجل

 1مارس 1399

محمد الطاهر أحمد بوروح أحمد زوزو .

مدرسة التربية و التعلي بفرع باتنة

أوائل سنة 1393

محمدالغسيري محمدالحسين فضالء محمد العيد لل خليفة السعيد البيباني

النشء الجديد بباتنة

11سبتمبر 1314

عبد اهلل قرفي أحمد فروج علي الطيار.

مدرسة الهدل القنطرة

في 1391

موسى بن حمودة موسى بن حفيظ سعدان .

مدرسة التربية و التعلي ببسكرة

في 1343

أحمد المغزي علي المغربي

مدرسة األخاء للتربية والتعلي ببسكرة

في 1391

محمد خير الدين

الجمعية اإلسالمية ببسكرة

ديسمبر 1391

أحمد بن الدراجي السعيد بن الطاهر الزياني
عمر دردورر بوزيد قارش.

التربية والتعلي (فرع خنشلة)
التربية التعلي بسيدي مز يش

في 1344

عباس بن الشيخ الحسين األخضر العلواني عبد القادر الفرجاني

مدرسةالرشاد بعين البيضاء

في 1341

محمد بن يوسف محمد الصديق الكبير.

مدرسة التهذيب بأ البواقي

بداية 1345

أبو القاس الز داني حسن محفوف.

مدرسة التربية و التعلي ( فرع بريكة)

ماي 1393

أحمد قادري موسى زقاق عيسى الدراجي عمار السلطاني أحمد قروي محمد

مدرسة السال بقسنطينة

في 1394

الشريف الصائفي محمد المكي محمد العربي

مدرسة االرشاد بسكيكدة

في 1393

محمد الصالح عتيق الصالح خريف الصحراوي

مدرسة المستقبل بسكيكدة

في 1341

علي الصيد عمار النجار حسن كافي

مدرسة الترقي بعنابة

في 1393

أحمد القراوي عبد الحفيظ الثعالبي.

مدرسة الفتح بقالمة

 3أفريل 1393

عبد الرحمان الصائفي خليل مختار .

مدرسةالتربية التعلي بعنابة

في 1393

محمد النمر فرحات العابد الطيب التبسي

مدرسة التهذيب بوادي الزناتي

أكتوبر 1396

عبد الرحمان بن العقون المولود المهري

التربية و التعلي بسوق هراس

في 1341

محمد مسالتي بلقاس الز داني الحسين كوايمية حامد روابحية الكامل الحناشي

مدرسة الفتح بسطيف

في 1396

عبد اهلل خطابي از ز الحفناوي الشريف سويعد

مدرسة احياءالعلو اإلسالمية بالعلمة

في 1343

محمد بن العابدالجاللي

التهذيب بشلغو العيد

في 1341

أحمد رضا حوحو عمر شكري الصغير قارة

العرفان بعين مليلة

في 1341

محمد بن العابد الجاللي عالوة حركات

التهذيب ببرج بوعريريج

في 1396

محمد البليدي أحمد بن ذياب علي مرحو

التربية و التعلي ببني عشاش

في 1343

عبد الحفيظ أمقران أمحند أمقران

التربية و التعلي بجمعية بني ورتالن

في 1311

حمز قصوري

التربية و التعلي بالقالع أوزورو بني ورتالن

في 1349

علي بن عقيلة عمر رزولي

التربية و التعلي بالقالع بالموثن بني ورتالن

في 1391

أحمد القشي حسن االحضيري المولود نساخ

مدرسة األخوة بسيدي يذير

في 1346

علي عباس

التربية و التعلي بالكمون بني خيار

 14افريل1311

يوسف اليعالوي

التربية و التعلي بعجيسة

 11نوفمبر1319

محمد أولونيسي

االصالح ببجاية

في 1391

الهادي زروقي

مدرسة الخلدون ببجاية

في 1391

عمر ليت سعيد عمر بوعناني

مدرسة التربية و التعلي بإ يل ييلف –أقبو

 14يونيو 1343

العربي تركي محمد بن مالك الشريف طوابير الصالح ضيف محمد الشريف بهلول

1

 -1محمد الحسين فضالء.المسيرة الرائدة .المرجع السابق ص 191-11
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-33المدني احمد توفيق .حياة كفاح ج .1الجزائر :دار البصائر .1553
-31المدني احمد توفيق .كتاب الجزائر ط. 1الجزائر:المؤسسة الوطنية للكتاب . 1314
 -33مراد علي  .الحركة اإلصالحية االسالمية في الجزائر بحث في التاريخ الديني و االجتماعي من
 . 1991-1919ترجمة يحياتن .الجزائر :دار الحكمة . 1553
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-15مرتاض عبد المالك.أدب المقاومة الوطنية في الجزائر  1911-1791رصد لصور المقاومة في
النشر الفني ج

1

-11مريوش احمد

الجزائر :دار هومة .1556
 .الشيخ الطيب العقبي و دوره في الحركة الوطنية .ط 1الجزائر :دار

هومة .1553
-11مقران يسلي .الحركة الدينية و اإلصالحية في منطقة القبائل .1999-1911

ط1

الجزائر:

داراألمل .1556
-19مناصرية يوسف  .االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين -1919
.1999ط1

الجزائر :المؤسسة الوطنية للكتاب .1311

-14نسيب محمد .زوايا العلم و القرآن بالجزائر  .الجزائر  :دار الفكر .1313
-11وعلي محمد الطاهر .التعليم التبشيري في الجزائر من  1791إلى  1919دراسة تاريخية تحليلية
.ط 1الجزائر :المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية .1553
الرسائل واألطروحات الجامعية
 -16بلعيفة امين .التنشئة السياسية عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ( .)1991-1991
رسالة ماجستير في التنظي السياسي و االداري :جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر :قس العلو السياسية
والعالقات الدولية بكلية العلو السياسية
-13عرعار كريمة .دور رجال العلماء المسلمين الجزائريين في حشد الدعم العربي للثورة الجزائرية .
رسالة ماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر :جامعة الحاج لخضر باتنة :كلية العلو االنسانية و
االجتماعية قس التاريخ .1556
-33محدادي محمد  .الحركة الوطنية في االوراس و دورها الثقافي و االجتماعي ابان فترة الكولونيللية
 0699-0620مذكرة ماجستير قس التاريخ و عل اآلثار باتنة .2411
-13ميسو

بلقاس  .الكتابات التاريخية الجزائرية خالل الفترة االستعمارية  1911-1791دراسة تحليلية

 .دكتوران العلو في التاريخ الحديث و المعاصر :جامعة الجزائر  :قس التاريخ  (. 1511ير منشور)
المجالت و الجرائد
-35محفوظي محمد".االحتفال بدار طلبة معهد بن باديس".مجلة المنار.الجزائر :
س 9؛ ع

 15نوفمبر 1319

.15

 -31مرتاض عبد المالك".العربية و الفرنسية في الجزائر قبل الثورة" مجلة األصالة

عدد  1و ازرة

التعلي األصلي و الشؤون الدينية نوفمبر .1331
111

-31مصطفى القاسمي  ".االستعمار و الطرقية " .مجلة البصائر .قسنطينة.المطبعة الجزائرية االسالمية.
 95ربيع الثاني 1911هد الموافق لد  3جوان  . 1393س 4؛ ع .13
-39االبراهيمي البشير ".من مآثر ذكر  7ماي".مجلة الذاكرة  .الجزائر :المتحف الوطني للمجاهد
 .1331س1؛ ع. 1
-34أبو األمين ".تعاليم جمال الدين االفغاني" مجلة المنار ط .1الجزائر :دار البصائر .1553
-31بن باديس

عبد الحميد ".الدروس العلمية بالجامع االخضر بقسنطينة " مجلة الشهاب .قسنطينة:

المطبعة الجزائرية االسالمية بقسنطينة ربيع الثاني  1919هد الموافق لد  19جويلية  1394س 15؛ مج

15

ج.3
-36بن باديس

عبد الحميد".فالتعش عنابة"  .مجلة الصراط  .قسنطينة  .المطبعة العربية االسالمية

1.جمادل الثانية  1911هد الموافق لد  11سبتمبر  . 1399س 1؛ ع .9
-33بن باديس عبد الحميد "بعد عشرين سنة في التعليم نسأل هل عندنا رخصة" .مجلة الصراط .
قسنطينة :المطبعة الجزائرية االسالمية  11 .رجب  1911هد الموافق لد  95اكتوبر  1399س 1؛ ع .3
-31بن باديس عبد الحميد  ".تعطيل السنة و اصدار الشريعة "مجلةالشريعة  .قسنطينة  :المطبعة
الجزائرية االسالمية 14.ربيع االول  1411الموافق لد  13جويلية  1399س  1ع.1
 -33بن باديس عبد الحميد ".ثالثة أيام في بسكرة" .مجلة الشهاب .قسنطينة :المطبعة الجزائرية االسالمية
شوال  1915الموافق لد فيفري. 1391س  1مج .1
-155بن باديس عبد الحميد"الدروس العلمي االسالمية بقسنطينة" .مجلة الصراط .قسنطينة:المطبعة
الجزائرية االسالمية  13جمادل الثانية  1913ه الموافق لد  3اكتوبر  . 1399س  1؛ ع .4
-151بن باديس عبد الحميد ".انكار العلماء المتقدمين على الدعين المبتدعين" .مجلة السنة .قسنطينة :
المطبعة العربية االسالمية  1.محر  1911هد الموافق لد  1ماي  . 1399س 1؛ ع .4
 -151بن باديس عبد المجيد ".إصالح أمس و اليوم " .مجلة البصائر.الجزائر :المطبعة العربية  13ذي
الحجة  1919الموافق لد  11مارس  .1396س1؛ ع .15
-159بن خرف اهلل الطاهر  " .الوضع االقتصادي و االجتماعي و السياسي للريف الجزائري -1791
 ."1911مجلة الذاكرة .الجزائر :المتحف الوطني للمجاهد

 1331س  1؛ع.1

-154بن عمر أحمد ".الحالة االقتصادية في الجزائر" .مجلة المنار .بتاريخ 11ماي . 1311س1؛ع

.1

-151بن يلس مصطفى " .احتفاالت القنطرة " .مجلة البصائر الجزائر :المطبعة العربية الجمعة  13ذو
الحجة  1911الموافق لد  11مارس .1393س 1؛ ع .11
112

-156بناني العربي  ".افتتاح مدرسة التربية و التعليم "  .مجلة البصائر .الجزائر :المطبعة العربية  13ذو
القعدة 1911هد الموافق لد  13جانفي  . 1393س1؛ ع.9
-153بوصفصاف عبد الكري  ".ابن باديس بين األصالة و المعاصرة"  .مجلة سيرتا .الجزائر :جامعة
منتوري محر 1411هد الموافق لد ماي .1331
-151بوصفصاف عبد الكري .عبد الحميد بن باديس .حصة شاهد و شواهد " .القناة الجزائرية الثالثة1 .
ماي . 1519
-153تورين  ".الصراعات الثقافية في الجزائر في عهد االستعمار  .المدارس .الطب .الدين-1791 .
 ."1771مجلة األصالة .قسنطينة:و ازرة التعلي األصلي و الشؤون الدينية مجلة البعث قسنطينة

شوال

1931ه الموافق لد نوفمبر  . 1331س1؛ ع . 1
-115جرش الجزائري عبد المجيد " .حركة التعليم في هذه السنة الجامع األخضر"  .مجلة البصائر
.الجزائر  :المطبعة الجزائرية  16ربيع الثاني  1916الموافق لد  11جوان  .1393س  1؛ ع . 1
-111خير الدين محمد ".تصدير" .مجلة البصائر.الجزائر :المطبعة العربية .س1؛ع  .1ص ط -ي .
-111الزاهري".يوم  19ماي  ."1991مجلة الشريعة .قسنطينة :المطبعة الجزائري االسالمية  1ربيع
الثاني 1911هد الموافق لد جيويلية  . 1399س 1؛ع .9
 -119زرهوني الطاهر  ".التعليم في الجزائر قبل و بعد االستقال ".مجلة الثقافة.الجزائر :و ازرة الثقافة و
السياحة شعبان رمضان 1456هد الموافق لد ما جوان  .1316س 16؛ ع .39
-114سعيدوني ناصر الدين  ".أحداث  7ماي  1999ذكر تضحيات جسيمة و عبرة كفاح مرير".مجلة
الذاكرة  .للجزائر  :المتحف الوطني للمجاهد  .1331س1؛ ع.1
-111الطاهر محمد علي ".سير التعليم اإلسالمي في الجزائر ،نتيجة امتحان طلبة الجامع األخضر
بقسنطينة" .جريدة البصائر .الجزائر  :المطبعة الجزائرية  15ربيع األنور 1916الموافق لد  11ماي
 .1393س  1؛ ع .63
-116العقبي

الطيب ".نهضة الجزائر اليوم و عودتها إلى االصالحية " .مجلة السنة النبوية المحمدية .

قسنطينة .المطبعة الجزائرية االسالمية  1 .ذي الحجة  1911هد الموافق لد  13أفريل  1399س1؛ع.1
-113العقبي الطيب " .ماذا يالقي المصلحون  ،جمعية العلماء المسلمين و حكومة الجزائر".مجلة
البصائر .الجزائر المطبعة العربية :ذو القعدة  1911الموافق لد  11جانفي  .1393س  1؛ع .11
-111على مرحو ".مدرسة الفتح بسطيف".مجلة البصائر.الجزائر:المطبعة العربي  16رمضان 1931
الموافق لد 13ماي  1319س 6ع .191
113

-113الفتى الزواوي ".الحرب على االصالحيين بالقبائل " .مجلة الصراط  .قسنطينة  .المطبعة العربية
االسالمية 1.جمادل الثانية  1911هد الموافق لد  11سبتمبر  . 1399س 1؛ ع .9
-115الفتى الزواوي ".سير الجمعية و أعمالها" .مجلة البصائر .الجزائر:المطبعة العربية  1شوال 1914
هد الموافق لد  13ديسمبر  . 1391س1؛ع.1
-111الفتى القبائلي ".رحالت وفد جمعية العلماء المسلمين بعمالة قسنطينة" .مجلة البصائر.الجزائر:
المطبعة العربية  1صفر 1911هد الموافق لد  114أفريل  .1396س1؛ ع .16
-114فضالء

محمدالحسين".المقدمة".مجلة البصائر.الجزائر:المطبعة العربية 11.شعبان1419دالموافق

لد59ديسمبر.1319س1؛ع .1ص ب ط .
-111الفضيل

الورتالني" .رحالت وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في عمالة قسنطينة" مجلة
ربيع االول  1919ه الموافق ل  14جوان

الشهاب.قسنطينة:المطبعة الجزائرية االسالمية بقسنطينة
 . 1194س 15؛ج. 3

-116القاسمي مصطفى ".االستعمار و الطرقية"  .مجلة البصائر  .قسنطينة .المطبعة العربية االسالمية .
 95ربيع الثاني  1911هد الموافق لد  3جوان 1393

س4؛ع

163

.

-113كنوش عمار ".سير الحركة الدينية" جريدة البصائر.الجزائر:المطبعة الجزائرية  11محر 1911
الموافق لد 13أفريل  1396س 1ع. 11
 (-111ط ع

د) " .مكيدة كبر لكنها فاشلة "  .مجلة البصائر .الجزائر .المطبعة العربية  13 .ذو

القعدة  1911الموافق لد  13جانفي  1393س 1؛ ع . 9
-113مجلة البصائر.قسنطينة :المطبعة الجزائري اإلسالمية

ربيع الثاني  1911الموافق لد  16أفريل

 .1393س 4؛ ع .163
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