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مَن صَنَع ِإليُكم معروف ًا فَكاِفئُوه،ف َإن لَم  "إنطالق ا من قول الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم  
رواه أبو داوود..." تُكَافئوَنَهُ ِبِه ف َادعُوا لَهُ حَتى تَرُو أَنَُكم َكاف َأتُمُوه  تَِجدوا مَا    

الحمد هلل الذي أنار لي درب العلم    أشكر اهلل العلي القدير الذي أنعم علَي بنعمة العق ل والدين ،
.الواجب ووفقنا على إنجاز هذا العمل المتواضع    أداءوالمعرفة وأعاننا على    

  لتخطيإلى كل من ساعدني على إنجاز هذه المذكرة ووقف معي    واالمتنانأتوجه بجزيل الشكر  

العقبات التي واجهتني    

كان محل  "أقولها وكلي ثقة وفخر  " بلق اسم    ميسوم"األستاذ المشرف الدكتور  أخص بالذكر أوالً  
،لم يبخل علينا بما لديه من دعم معنوي ورصيد معلوماتي ومن نصائح قيمة  "والدي عند الغياب  

شِهُد له ذلك ،ليكتمل هذا العمل على  نا مؤديً ا واجبه على أكمل وجه ونَ كان ملتزما مع.وتوجيهات  
،جعله اهلل منارة لليحث والباحثين العلم والحكمة والصبر  هتعلمنا من.أحسن وجه    

موَجه الى الوالد العزيز ، كان مغيثي وقت الضيق ،عانى معي السفر والبحث   كما أن لي شكر خاص  
.....كانت له بصمة بارزة في إنجاز مذكرتي وهو معروف لن أنساه...عن المادة العلمية    

كما لن أنسى شكري الى كل مكتبي أو إداري في كل مركز توجهت إليه وسهل لي المهمة إلنجاز  
مذكرة  لل ناإنجاز أثناء  بها    رناسأف ادنا بمعلومة أو نصيحة  وإلى كل أستاذ  ...المذكرة في وقتها    

.الخالصة للجميع....تحياتي    



 قائمة المختصرات 
 العربية-1

ترجمة :  "تر"أو " ت"  

.تاريخ الجزائر الثقافي : ت ج ث   

تحقيق: تح  

تعريب : تع   

جزء : ج   

دون سنة : د س   

دون صفحة:د ص  

دون مكان :د م    

تعدد الصفحات:،   ص ص   صفحة : ص   

طبعة : ط   

مجلد: مج   

 بالفرنسية-2
 

P = page     ,    pp = pages   

R A = revue africaine 
V°=  volume 
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ددا في  ـــوتع في المجتمع ا ـ وعــي تنــمانــم العثــرة الحكــــري فتــع الجزائـرف المجتمـــع           
ومثلت طبقة الحضر أحد ....(كراغلة، أندلسيين ،أتراك ،يهود ،  بدو ، حضر) :هـــقاتـطب

وفيها  بمستواه الثقافيالطبقات الراقية في المجتمع ،تعتز بنفوذها االقتصادي ومنها من يعتز 
 بالجزائر، سلطة العثمانية ـال من تحلى بمناصب سياسية وكانت له فعالياته مع

قد تطرقنا في الدراسة إلى نماذج من الشخصيات الحضرية الخاصة  بمدينة الجزائر ل        
فترة  عبرت عن مواقفها تجاه االحتالل الفرنسي ونشاطات سياسية ت عنها دعوة ثقافيةبرز فقط، 

لنا أول مقاومة سياسية قادها هؤالء الحضر  ددتح اوتم حصر هذا السنة ألنه "0381-0383"
 .تجاه االحتالل الفرنسي ظهرت بأشكال متعددة وبإتجاهات مختلفة

هذه الدراسة التي جمعت بين مرحلتين مختلفتين  ةـــــأهمي إنطالقا من هذا التاريخ تظهر        
زائر بداية االحتالل عرفتهما الدولة الجزائرية ونقصد بالذكر فترة نهاية الحكم العثماني بالج

 الفرنسي وسيطرته على ركائز الدولة 

 :هي وعـوضـأدت  الى دراسة هذا المالتي اب ـــاألسب وتوعز

االطالع على واقع طبقة الحضر ومدى تميزها داخل المجتمع في زيادة  ةمتمثل : ةـــــذاتيأسباب 
 الجزائري

 :ل فيــــتتمث أخرى يةـوعــموض أسباب 

ية معرفة مدى فاعلية آراء ونشاطات حضر مدينة الجزائر في تحديد مستقبل الدولة الجزائر  -
 " السلطة الفرنسية"الحكم الجديد وهو من  من خالل الدراسة لمواقف هؤالء 

 .(العثماني والفرنسي)مدى إختالف نظرة كل فرد تجاه الحكمين  آتي دراستهمامعرفة   -

 :تياآلالموضوع كالية ــــــــــــــــــــإشكعلى ضوء ما تقدم تندرج 
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كان للحضر بصمة بارزة مع السلطة العثمانية بالجزائر حتى ضعفها وبداية االحتالل _      
 فئة مع التحول الذي شهدته مدينة الجزائر ؟كيف تعاملت هذه ال.الفرنسي لها 

 :وينجر على هذه االشكالية مجموعة من التساؤالت      

مامدى تميز طبقة الحضر عن الطبقات األخرى المتواجدة بالجزائر ؟ وكيف كانت  -0
 مكانتها خالل فترة الحكم العثماني؟

نظرتهم للحكم الفرنسي  ماهو موقف الحضر من السلطة العثمانية أواخرعهدها ؟وماهي -2
 الجديد ؟

 كيف واجه الحضر االحتالل الفرنسي وسياسته الظالمة  في مدينة الجزائر ؟ -8
 كيف تعاملت السلطة االستعمارية مع مواقف هؤالء الحضر ؟ -8

خطة منهجية حاولنا فيها دراسة جميع  إعتمدنالإلجابة على هذه اإلشكالية            
كل فصل يحتوي فصول ى  ثالث حيث قسمت الدراسة ال االتجاهات الخاصة بالموضوع

 .على عناصر

عرفنا فيه طبقة الحضر في اللغة واالصطالح وتم  ديـــــــــــل تمهيـــــــــــــبفصبدأنا الدراسة 
تلك الفترة من  في مكانة طبقة الحضرأواخر الحكم  العثماني بالجزائر لمعرفة  التعرض الى

معتمدين على نماذج من الشخصيات مثل حمدان . سياسيةوالثقافية ،الالناحية اإلقتصادية ،
 .بالموضوع ةذج الدراسة الخاصاوهم نم ،ة وأحمد بوضربة ، إبن العنابيخوج

اه لدراسة المرحلة اإلنتقالية التي مرت بها الجزائر نخصصقفد : ولل األ ـــــــالفصأما   
بداية االحتالل الفرنسي للجزائر، محاولين توضيح سقوط الحكم العثماني و فترة ونقصد بذلك 

 .سقوط مدينة الجزائر  غداةموقف الحضر من الحكم العثماني وواقع هؤالء 
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تلك المقاومة السياسية التي أظهرها حمدان الى  هفي تطرقناواألخير  انيــــــــل الثــالفصفي   
الكبابطي وغيرهم من الشخصيات بوضربة وحمدان بن امين السكة و ابن أحمد خوجة و 

 .،ثم مصير هؤالء من السلطة الفرنسية ه االحتالل الفرنسي تجا،ومواقفهم المتباينة 

حضر مدينة الجزائر وموقفهم من اإلحتالل الفرنسي  عن نشاطخالصة ب وأنهينا الدراسة
 .الفترتين مجمل نشاط هؤالء في كلتى لمقارنة  ال محاولةم مع 0381-0383

 :تتمثل فيج ــــــــــناهـــــالمعلى مجموعة من إعتمدناوقد  

و خاصة  سكان الجزائر ونسبتها تعرفنا على تعداد طبقات وبه: حصائياإلمنهج ال .0
 .الحضر

تأريخ االحداث وتحليلنا  لمجرياتها وتحليل  فيويظهر ذلك  :تحليليالتاريخي المنهج ال .2
 أهم الكتابات التي قام بها الحضر

العهد العثماني  خالل فترة آواخرين يمن خالل وصفنا لواقع الحضر  :صفي الو  منهجال .8
 .اإلحتالل الفرنسي وبدايات

بداية و نهاية الحكم العثماني  فترتيقارنة بين موهو ضروري لل : مقارنالمنهج ال .8
 .نة بين ردود أفعال هؤالء الحضر أنفسهمر االحتالل الفرنسي،وللمقا

متخصصة  المصادر والمراجعباإلعتماد على مجموعة من تمت معالجة هذا الموضوع 
 :الموضوع وأوضحت معالمه أهمها ضافة الى مقاالت ومذكرت أثرتاإلوغير متخصصة ب

ب ، تحقيق، خوجة حمدان بن عثمان  ، المرآة ،ترجمة ،تعري - : ذكـرن ادرـــــــالمصفي 
 حكومة االتراك وسير يحتوي على جزء  في سيرته ويعرفنا فيه على  محمد العربي الزبيري،

 .االحتالل بالجزائر

محمد العربي الزبيري ، مذكرات  أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة وهو اآلخر من  -
 أهم المصادر المعتمد عليها إلحتوائه على العرائض الخاصة بحمدان خوجة وبوضربة 
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 :رـــــــنذكالمعتمـدة في الـدراسـة  عـــــــــــــراجـالمأما أهم 

وهو أهم كتاب . -بلقاسم سعداهلل ، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية االحتالل -
وهو  "إبن العنابي رائد التجديد االسالمي"يشمل كافة عناصر الموضوع ،باإلضافة الى كتابه 

   .كتاب خاص بسيرة إبن العنابي ومؤلفاته 

وهو من أهم المراجع ألنه أفادنا "حمدان خوجة الجزائري ومذكراته "محمد بن عبد الكريم  -
بالتفصيل  على سيرة حمدان خوجة وأعماله السياسية وعالقاته مع السلطة التركية والفرنسية 

  ، باإلضافة إلى مقاالت ورسائل خدمت الموضـوع خاصة العرائض والرسائل الخاصة به

 :تقديم اجابات لإلشكالية المطروحة سلفا واجهتنا صعوبات  اهمهاوفي محاولة 

العديد من الشخصيات  دراسةالى  فيهنتطرق حيث  بطبيعة الموضوع في حد ذاته ، نبدأ  
الى انحصاره في مدة زمنية صادفت حكمين  باإلضافة قفها من فترة الى اخرى ،امو  تغيرالتي ت

هيكلة خطة منهجية  مدينة الجزائر فقط  مما صعبة في عثماني وفرنسي ونختص بالدراس
 . لدراسة الموضوع بشكل تسلسلي

 قة في هذا الموضوع مما أوجب عليقلة المادة العلمية المتخصصة و الدراسات المتعل  
المراكز الثقافية والجامعات هناك من أجل  حيث زرتقسنطينة  السفر إلى الى مدينة الجزائر و

ذلك فإن هذه الزيارات قد أفادتني كثيرا حيث سمحت لي مع  ، ورةجمع هذه المادة الميس
       .باإللتقاء مع أساتذة وناقشوني في الموضوع، كما إستفدت من المكتبات 

نعدام هذا التحديد  ضحول تاريخ ميالد ووفاة بع وجود آراء متضاربة          الشخصيات وا 
 .البعض اآلخر  دالتاريخي عن
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وقد توصلت الى نتيجة ،هي  أن صعوبات البحث هي جزء من هذا االخير وهي التي      
تعطي قيمة للموضوع الذي أتمنى أن أكون قد أعطيته حقه ، وأعتذر مسبقا عن أي نقص أو 

 .تقصير أو نسيان 



 
 

 

" واخر العهد العثماني بالجزائرأالحضر  "  

 أوال : تعريف الحضر 

  لغة-1
  اصطالحا-2

 الحضر اواخر العهد العثماني  مكانة :ثانيا 

 .جتماعية المكانة اإلقتصادية و اإل-1
 .الثقافي و العلمي الحضر مستوى -2
 .مكانة الحضر السياسية و عالقتهم بالسلطة الحاكمة -3
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بمكانة  ...(اليهودأتراك ، الدخالء ، )تتميز طبقة الحضر خالفا عن الطبقات األخرى         
ذات مكانة ثقافية أكسبتها عالقات مع السلطة فهي  راقية تجعل منها أحسن طبقة في المجتمع ،

وهذا ما سنفصل فيه من خالل تبيان مكانة هذه الطبقة في كل مجال أواخر العهد  الحاكمة 
 .العثماني 

 :الحضر تعريف : أوال 
                       أهم الطوائف الموجودة بمدينة الجزائر من معرفة قبل التطرق إلى طائفة الحضر البد      
تقديرا غير مضبوط لعدم وجود الجزائر أواخر العهد العثماني  تعداد سكان قديراتها ،عرف عنتو 

إيالة الجزائر كان  سكانحمدان خوجة  أن  فيذكر إحصائيات رسمية تصدر من جهات حكومية 
رى واألرياف ا اختلفت نسبتهم على المدن و القهؤالء مهم ويوزع )1( نسمة   حوالي عشر ماليين

    أما سكان المدن ،منهم كانوا ريفيون %09حوالي  أيالسكان تسكن الريف ،  (2) أغلبيةولكن 
 نجدهم أقل من ثالثمائة  أالف ف

 .وذلك إذا لم نأخذ بتقديرات حمدان خوجة ماليين نسمة 3نسمة من تقدير كلي يتمثل في ألف 
أما الحضر و %57،أن نسبة السكان الذين يمارسون الرعي حوالي 0339سنة في  يذكر أنه-

 ( 3)والعشر الباقية يمثلها سكان الجنوب %07 إلىبتهم التجار و الحرفيين فتقترب نس
بالنسبة لسكان مدينة الجزائر نجد أن عدد سكانها مهما اختلفت طوائفهم يمثلون خمسون       

 بخصوص مشروع الحملة فهو يذكر أنهم 0385في (4)"ركليرمون توني "أما ما جاء به ألف نسمة 
ألف نسمة بعد فترة الحقة ، تتوزع بين ستة  09أكثر من مئة ألف و لكنهم أصبحوا حوالي  كانوا

 (5)د يهو ستة أالف  من الكراغلة وعشرون ألف من األهالي أالف من األتراك و ثمانية أالف

                                           
  )1( حنيفي هاليلي ،أوراق في تاريخ الجزائر ، دار الهدى ، الجزائر ، دس ،ص 068.

  )2( صالح عباد ، الجزائر خالل الحكم التركي )0700-0339( ، دار هومة ، الجزائر ، 8900،ص 370.

 )3(محمد الطيبي ، الجزائر عشية الغزو إالحتاللي ، دراسة في الذهنيات و البنايات و اآلالت ،دار ابن النديم ، الجزائر ، 
. 096-097، ص ص 8990  

 (4)كليرمون تويتر : وزير حربية فرنسي و صاحب مشروع0385 الحتالل الجزائر ،بدافع الصليبية . 

.377المرجع السابق ،ص  ،عباد  (5)  
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أن الحضر هم أهم عنصر في المدينة و يتراوح عددهم بين الثالثين و "فيلهلم سيمبر"ذكر ي
 .(1)األربعين ألف 

 . أولهونعني بالحضر في اللغة بفتح 
 .ال يبيع حاضر لباد:وفي الحديث نقول ر خالف البدو و الحاضر خالف البادي ض  الح  : لغة-1
 .البادي هو المقيم في البادية اضر هو المقيم في المدن و القرى و الح  -
خالف البادية وهي المدن و القرى و الريف ،سميت بذلك الن :اضر و الح   ة  ر  ض  ،الح   ر  ض  الح  -

 .(2)سكن  أيأهلها حضرو األمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار 
من المدن و القرى و :(3)ري  ض  ة و الح  اضر  الح   ارة وض  اضر و الح  و الح   ة  ر  ض  ر و الح  ض  الح  -

 .من البدو و البادي و البداوة و البدوى و البادية :الريف 
 .(4)ر يعني عيشة سكان المدن والقرى ض  عيشه الح  -
إلى الفترة اإلسالمية وما  اة بالمدن والتي تعود أصولهفهي مجموعة سكانية قاطن: صطالحاإ-2
متميز  اجتماعيبعاداتهم و تقاليدهم الخاصة و بوضع  تميزو أشراف وقد  أندلسيينإليها من  مان

تضم العلماء و التجار و أصحاب الحرف و (5)ميسورة  اجتماعية،مما جعلهم يؤلفون طبقة 
على ،بل هي  بالمور أهل الحضرالصنائع و الكتاب و اإلداريين ومن الخطأ الشائع إطالق 

 (. 6)مهاجري األندلس 

                                           
  )1( أبو العيد دودو ، الجزائر في مؤلفات الرحالين األلمان )0339-0377(، وزارة الثقافة ،الجزائر ، دس ،ص 07.

  )2( ابن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف ، ، القاهرة ، مصر ، ج0، ص 095.

  )3(  أحمد رضا ، معجم متن اللغة موسوعة لغوية حديثة ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 0073، ص 009
  )4( ( أنطوان نعمة و اخرون ،المنجد في اللغة العربية المعاصرة ، دار المشرق ،بيروت ،لبنان ،ط8، 8990،ص 806.

 )7(  نصر الدين سعيدوني و مهدي بو عبد اللي ، الجزائر في التاريخ ،نشر وزارة الثقافة و السياحة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، 

.05،ص 0030الجزائر ،   
)6( ابو القاسم سعد اهلل ،تاريخ الجزائر الثقافي )0799-0339(، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، ط8 ، 0037، ج8، ص 

000  .  
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بتنمية ثرواتهم و استغالل أمالكهم و استثمار مزارعهم الواقعة بالقرب و اهتم أفراد هذه الطبقة    
 االجتماعيكانت هذه الفئة رغم دورها .من المدن وهذا ما جعلهم يؤلفون برجوازية المدن الصغيرة 

السلطة  تطلع السياسي الحتكار العثمانيينو العسكري نجد أنها محرومة من ال (1) االقتصاديو 
من نفوذ اقتصادي نجد أن كبار التجار و القضاة وحتى يحركون أحيانا في و لكن ما تملكه 

 (2)الحكم نفسه  إلىيصلون  ميزان القوة و لكن ال

والهي ميزة  ،لم تكن فئة العلماء  على وجه الخصوص ظاهرة وليدة العهد العثماني         
خاصة بالجزائر و لكنها شكلت طبقة محترمة موفورة الكرامة ،لم تطمح إلى مناصب سياسية بل 

و لكن تقرب منهم رجال السلطة و خشوا بأسهم لقوة تأثيرهم بالمناصب الدينية و العلمية ،  اكتفت
لكفاءة على األهالي وكان منصب العلماء في مستويات مختلفة حسب دورهم في الوساطة و ا

نال ثقة و  اآلخرلكباطي وابن العنابي و البعض اأمثال ابن  اإلفتاءفمنهم من تولى منصب 
إال أنها تبقى استثناءات الن عائالتهم كانت (0)مثل حمدان بن عثمان خوجة (3)احترام الحكام له 

 .قريبة من دار السلطان
 
 
 
 
 
 

                                           
.05سعيدوني ، المرجع السابق ، ص  ( 1(  

.079سعد اهلل ،المرجع السابق ، ص  (  2( 
هذه الشخصيات التي ذكرناها نموذجا ممن سنبطق عليهم الدراسة( 3)   

التركية و أصبحت تعني المسجل أو الكاتب أو لقب  فارسي يمنح لألعيان من وزراء و علماء ،ثم انتقل اإلسم إلى :خوجة ( 0) 
منشورات المركز الوطني للدراسات  والبحث في ( 0070-0339)موسوعة أعالم الجزائر المعلم أنظر بن نعيمة عبد المجيد ،

 . 088، ص 8995الحركة الوطنية وثورة نوفمبر ،الجزائر، 
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 :مكانة الحضر أواخر العهد العثماني :ثانيا
 :االقتصادية واالجتماعية  المكانة-1

هو معروف عن طبقة الحضر أنها طبقة أحسن حال ووضع من  ذكرنا سابقا ، أنا ما    
، الن تجار و أصحاب أراضي  في متيجة ونقصد بالذكر مجموعة الشخصيات  األخرىالطبقات 

ج أمين التي تنتمي إلى مدينة الجزائر أمثال حمدان عثمان خوجة ومصطفى بن لكبابطي و الحا
 :نبدأ بالذكر ...السكة وغيرهم 

تذكر فيه المصادر أنه ينتمي إلى أسرة جزائرية عريقة و ذات مال : حمدان بن عثمان خوجة  
وجاه لها من الممتلكات العقارية و التجارية الكثير في مدينة الجزائر و ضواحيها خاصة متيجة 

 . (1)أن أمه من عائلة جزائرية عريقة  يذكر أبوه فقيه و مدرس للقانون و أمين لإليالة و
وأزرع سنويا في هذا السهل و إنني أحد المالكين "عن نفسه قبل احتالل مدينة  الجزائر  هوما يذكر 

لحسابي الخاص حوالي مائة و ستين حمولة جمل من القمح وحوالي مائة أو مائة و عشرين من 
 (.2)"الشعير

أربعمائة ثور للحراثة و  و ستمائة رأس بقر ،و بمزارعي كان عشر أالف رأس غنم":و يقول 
، ومائتين ما بين فحول و فرسان و ستين بغال و عدد آخر من الحيوانات باإلضافة الا ستين جم

من القمح و (3) أملك ستمائة معسلة وما بين خمسة و ستة أالف كيلةإلى الثروة الفالحية ،كنت 
كما يذكر حمدان عن أمالكه فيقول                 ( 4)الشعير وعدة أالف من الهكتارات الصالحة للزراعة 

 "علي أن أصرح بملكيتي لقطعة كبيرة من األرض كافية من هذا السهل توارثناها أبا عن جدا "

                                           
دينية ، منشورات وزارة الشؤون ال80/39، العدد  االصالة، في  0303-0339 في الجزائرالمقاومة محمد العربي الزبيري ، (1)

  .03،ص 03مج  8900،الجزائر ،

 )8(حمدان بن عثمان خوجة ،المر آة ،ت ،محمد العربي الزبيري ، الشركة الوطنية للنشر ، ط 8، 0038، ص ص 05،03. 

مقدار من الوزن(   3( 

)0(عبد الجليل التميمي ، بحوث ووثائق في تاريخ الجزائر المغربي ،الجزائر ، تونس ، ليبيا 0306،0350، منشورات ديوان 

.  37،ص 0037المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،  
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بل من القمح إحمولة 099 سهل متيجة بقدر ما أبذر لهذا السهل سنويا فيفأنا مالك " ثم يقول   
مع كل من إنجلترا و فرنسا  باإلضافة إلى هذا كله كان حمدان خوجة يقيم عالقات تجارية(1)..."

ومن مارسيليا اآلالت و األقمشة و كان يصدر ...ستورد عن األولى األزوت و األسلحة فكان ي
لة كما ئصدر هام لثروته الطافالتجارة بالنسبة له م.إليها الكثير من الحبوب و الجلد و المرجان 

 .(2)دورا في التفتح و اإلطالع على مجاالت العيش في الجزائر و الدول الخارجية لعب
واكتسب منها هذه الثروة من وراء تجارته  رة بمدينة الجزائرعاش حمدان حياة ميس        

مليون فرنك كانت هذه  09فأصبح أحد أثرياء البلد وقدرت فرنسا ثروته حوالي ومردوده الفالحي 
ما الننسى خاله الحاج ك (3)وضع تباهي له ويعتبرها امتيازا في مجتمع مدينة الجزائرمالثروة 
     األوساطحساب في  ألفكان ذا نفوذ و قوى يحسب له  ، فقدالسكة كذلك أمينمحمد 

 .(4)التجارية 
ينتمي الى نفس الطبقة ( 5)من طبقة المهاجرين األندلسين نموذج ثاني كان  أحمد بوضربة-

 حمدان ، كان قبيل االحتالل يشتغل بالتجارة الخارجية  إليهااالجتماعية التي ينتمي 
مؤسسة  بإدارةكلفه هناك في سن مبكرة ، فكانت له محالت في مرسيليا ، أين اشترك مع عمه 

لمؤرخ بليسي فيذكر عنه ا( 6)المطلق   إفالسهعندما أعلن  إال مرسيليا أسسها هناك ولم يغادر
 سهر على شحن ما بقي له من سلع وبضائع وحسن حظ دائنيه أن السفينة التي  ":دورينو ، قائال
 (7) االحتياطي اإلفالسه المتابع بتهمة برت على الرسو ، حيث تم حجز بوضربكان فيها أج

                                           
)0(عبد الحميد زوزو " حمدان خوجة ومنهجه في كتابة التاريخ ، في مجلة األصالة ،العدد 0، منشورات وزارة الشؤون الدينية 

.33، ص  8900الجزائر ،   
.00خوجة ،المصدر السابق ، ص (  2(  

 )3(نصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي و الجغرافي اإلسالمي ، دارالغرب اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ، 0000،ص 033. 

.08خوجة ، المصدر السابق ، ص (  4(  

  )5( عمار حمداني ،حقيقة غزو الجزائر ،ت لحسن زغرار ،دار تالة وم للنشر ، 8993، ص 897. 

)6(خيثر عبد النور و اخرون ، منطلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية )0359-0070( ، منشورات المركز الوطني للدراسات 

  .000، ص 8995و البحث في الحركة الوطنية ، الجزائر ، 

لصاق الضرر به دون علمه تحويل ديون المفلس ( 5)  .الى الشخص غير متهم وا 
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 من ذلك  إلخراجهلوال تدخل عمه الذي أرسل من الخزائن بمال ضروري  كان سيحكم عليه
 ة ذات ثروة سكنت بالجزائر، وما  من عائلة غني بوضربهمن هنا نخلص أن ، " ..المأزق

 (1)المدينة أقام بمنزل فخم بأعلى طراز موريسك  إلىكد ذلك أنه هو اآلخر بعد عودته يؤ 
 . (2)لديه  مزرعة بضواحي العاصمةوكانت  

من عائلة ذات أصول أندلسية ، قيل أنها عائلة  أندلسية غنية : مصطفى بن محمد لكبابطي
 عمل كمدرس  وقدالجزائر ، أما عن نفسه فهو من أبناء الجزائر العاصمة ،  إلىجاءت بثروتها 

األعظم فهو شخصية ثقافية لها مكانة الجامع  إلىفي مساجد الجزائر ثم ارتقى في التدريس 
 .(3)مرموقة داخل المجتمع الجزائري

بن حسين الجزائري وشهرته ابن العنابي ينتمي  محمد بن محمود بن محمد: محمد ابن العنابي 
 نشأ وسط بيئة محافظة وعريقة  (4)أسرة جزائرية ذات مكانة فكرية ودينية وسياسية معتبرة  إلى

 (5)ائمة المفتين األحناف من ق كانوافأبوه وأجداده 

بها  التي أقامتاجر غني يتاجر على الخصوص مع ايطاليا  خراآلكان هو :مصطفى بن عمر
الوصف  هذاوطبعا " هذبا ذا لباقة وسلوك متميزم كان رجال"(6) نوطويال يذكر عنه يليسي دوري

 (7)من مؤرخ أجنبي فرنسي 

                                           
ينظر إلى،منتدى إجابات.بنايات على الساحل ويمزج بين الثقافة واإلسالمة واالسبانية في اللون والنقوش والتحف والتصميم    (1) 

www.egabat.google.com             0:09 تطور البناء في الجزائر.."     الخميس  00-0-8900   سا  " 
.896حمداني ، المرجع السابق ،ص   (2)  
    .00،ص 8،ج0،8997أربع أجزاء ،دار الغرب االسالمي ،لبنان طأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر سعداهلل ،  (3)
    .09،دار المسك ،الجزائر ،دس ،صشخصية  099،شخصيات جزائرية آسيا تميم  (4)
    .876 ، ص8995،دار الحضارة ،الجزائر ،أعالم مدينة الجزائر ومتيجة محمد الشريف سيدي موسى ومسعود كواتي ، (5)
   مؤرخ فرنسي من العسكريين ،كانت له مؤلفات في إحتالل الجزائر : بليسي دورينو  (6)
    .897  صالمرجع السابق ، حمداني ، (7)
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خين فيذكر بليسي وقع تضارب بين مؤر  وقد(1) ركايبالمدعو أبو : حمدان بن أمين  السكة 
الخشنة  قمشةألرة كان ينشط في تجارة صغي" غير لطيفة قال  مالحظاتفيه  أبدىدورينو الذي 

كان فيها ،  التيحياة البؤس  إلى تبديده لألموال التي استودعت لديه وعاد بعد  ولكنه فقد خطواته
طماعا يبيع كان جشعا  0339جويلية 3بوضربة في غا بفضل عالقته بأحمد تقلد منصب اآل

   أن  بقوله  (2) لالمؤرخ  بول أوداالطرح عارض هذا  ،لديه ةلحلهم مص خدماته لكل من كان
 .كايب يتميز بذكاء كبير و يتمتع بوضعية مالية جيدة ر بو 

الحضر تتأكد أنه بالفعل هم طبقة  عنذكرناه من نماذج  ما معظمو نستنتج في األخير أن     
 .(3)متميزة عن العامة بالجاه و السمعة

 :الثقافي والعلميمستوى الحضر -2

الجانب الثقافي ولكن هذا ال يعني ان الدولة العثمانية انها لم تهتم ولم تمنع  ما علمناه عن    
الجزائر لم تزخر بالعلماء والمفكرين والمفتيين ،بل عرفت نهاية العهد العثماني وقبله علماء 

ابرز هذه الوجود التي متمكنين من الدين ولهم ثقافة واطالع واسع على العلوم األخرى من 
  ،هذه الشخصيات .. ، إبن العنابي محمدحمدان بن عثمان خوجة :عرفتها مدينة الجزائر نذكر 

ئر وعرفها نموذج نشأ في نفس الفترة وعاش نفس الظروف واألوضاع التي مست الدولة الجزا
   .العالم الخارجي ان ذلك

رسالة بعثها إلى لويس فيليب ملك حسب ما يذكر عن نفسه في  :حمدان بن عثمان خوجة- 
 (4) 0553عاما ونخلص من هذا انه ولد سنة68انه يبلغ من العمر 0337فرنسا سنة 

                                           
  .تعني سيد ركاب الخيل وسمي كذلك للتمييز بينه وبين حمدان خوجة  (1)
   .مؤرخ فرنسي له آراءه  تناقض ماجاء به بليسي دورينو  :بول أودال  (2)
  .895حمداني ، المرجع السابق ،ص  (3)

080،المرجع السابق ،صنعيمة  نقال عن بن  (4)  
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-0560)خالل  حاكم الجزائر (1)عهد الداي محمد عثمان باشاخالل كانت والدته         
الصناعة وتشجيع ألنه عهد بناء وتطور في ،لاليالة  كانت واليته عهد ازدهار بالنسبةو  (0500

،وبالفعل اا ومثقفا للثقافة ،أي جميع الشروط كانت متوفرة لنشأة حمدان نشأة مرضية ليكون واعيا 
من الشخصيات الجزائرية التي تصدت بالقلم واللسان لالحتالل الفرنسي خاصة في  اكان واحدا 

قدمها رواد  عن تلك التي ال تقل سنواته األولى وقد بذل في ذلك جهودا وقدم تضحيات ربما
 (2).المسلحة ةالمقاوم

ن ،ودرس على يد أبيه مختلف نف أسرة متعلمة ،بعد ان حفظ القرآنشأة عثمان في ك         
الن والده كما ذكرنا سابقا كان عالم من علماء المدينة وفقيه بعلوم الدين وأصوله وكان  (3)العلوم
ومبادئ الحساب وأصول الفقه ونبغ في العلوم  ،تعلم منه فنون اللغة العربية(4)في القانون اأستاذا 

سنة ألنه في سنة   00دائي في سن النقلية والشرعية ،يذكر في مرآته انه أنهى تعليمه االبت
كان قد رافق خاله إلى القسطنطينية لمهمة حمل الهدايا إلى الباب العالي ويذكر في هذا 0530

أة له على اجتهاده وتفوقه ،ثم واصل تعليمه ان والده قد أرسله على حسابه إلى اسطنبول كمكاف
الثانوي والعالي تحت إشراف أبيه وأساتذة آخرين ،فنهل من مختلف العلوم كعلم االصول والفقه 
والفلسفة والتاريخ والتصوف وعلم الطب ،كما اطلع على آراء الفالسفة األوروبيين المحدثين وتعلم 

وليس في ذلك شك مادام أبيه  (5) جيد تكلم التركيةالعديد من اللغات إلى جانب العربية كان ي
إتحاف المنصفين واألدباء واالحتراس من "تركي والدليل على ذلك انه أعاد ترجمة كتابه 

                                           
    .رعثمان باشا داي الجزائ"المدني ق عن هذه الشخصية أنظر راجع أحمد توفي (1)

    .35،ص8،8990،دار األمل الجزائر ،طجزء8،(0068-0339)شخصيات بارزة في كفاح الجزائر  ،سعيد بوزيان 2)(
، المؤسسة الوطنية لإلتصال النشر واإلشهار ، إرشاد الحائر إلى أثار ادباء الجزائر محمد بن رمضان شاوش والغوثي محمد ،(3) 

 030،ص3،ج8998، الجزائر
    .09،ص8995الجزائر ،،،دار الملكية 00و03الكتابات التاريخية الجزائرية الحديثة ،خالل ق رقية شارف ،  (4)
. 00،08خوجة، المصدر السابق، ص ص  (5)

  
 



الحضر أواخر العهد العثماني:                                                           الفصل التمهيدي   

 

~ 15 ~ 
 

إلى التركية قبل ان يسلم إلى السلطان محمود خان الثاني كهدية ،وخالفا عن كل هذا "الوباء
 (1)  سمية ولغة الدواوينكانت هذه اللغة في ذلك الوقت هي لغة الدولة الر 

الى المشرق العربي واسطنبول والبلقان وفرنسا حيث قضى 00سافر حمدان في مطلع القرن     
وبسبب خرجاته  ،أكثر من عشر سنوات خارج الجزائر ،وبفضل مكانته االقتصادية التي رأينا

                          اضي ن عواصم أوربا التي عرفت في القرن الملتجارية كان له الحظ في التنقل بيا
معارك نابليون وحقال خصيبا للقوميات النامية ،فال تكرار  ملتقى شعارات الثورة الفرنسية وميدان

غرابة عندما نجد أثار هذه األوضاع  على كتابات حمدان فهو قد أعجب ببعض النظم 
أوربا وتذوقت ثمار الحضارة واني لقد عشت في " " المرآة" الديمقراطية في أوربا فيذكر في كتابه

 .(2)  "ألحسب من بين أولئك الذين يعجبون بالسياسة التي تتبعها بعض الحكومات هناك
تمكن من االطالع حيث  ،0389مارا بتونس في 0390لم يعد عثمان من الجزائر إال بعد     

دارات ،كان على عادات فرنسا وكان يزور المصانع والمتاجر ويتجسس على المعسكرات واإل
كثير التردد على النوادي الفكرية هناك كما اكتسب العديد من اللغات كالفرنسية واالنجليزية نظرا 

أم ال، ولكن  لذلك التعامل التجاري مع األجانب ولكن اختلف المؤرخون من حيث انه متمكن منها
كان يحسنها لما     انه لو كتابتها ، كن ال يتقنلو يتكلم بها  ما هو راجح في الكتب انه كان

 (4).أمثال حسن دغيس (3) يناستعان بالمترجم

                                           
.33بوزيان ، المرجع السابق ،ص   (1) 

  (2) سعداهلل ،منطلقات فكرية ، الدار العربية للكتاب ، تونس ،سبتمبر ،0058، ص ص ،000،007.
.33زوزو المقال السابق ص   (3)  

وعين محررا للنسخة  0366،هو صهر يوسف باشا القرماني والي  طرابلس الغرب جاء الى إسطنبول سنة  حسونة دغيس (0)
مع حمدان خوجة  في باريس ولندن واسطنبول فيما يخص القضية الجزائرية ،أنظر  اكبيرا  العب دورا " تقويم وقائع"الفرنسية لجريدة 

عبد الجليل التميمي ، منشورات الجامعة التونسية ،دم :،ت السياسية العثمانية تجاه االحتالل الفرنسي للجزائرآرجمنت كوران ، 
  39،ص،0059،
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ديمقراطية والقومية قد جعلت منه رجال متنورا عالما لل نستنتج من خروج حمدان إلى الخارج،    
  :وتظهر قومية حمدان في جانبين(1)التي كانت بأوربا 

كان  والثاني موقفه من الحركة االستعمارية كما سيأتي الحقا ،كما ،األول موقفه من الحكم التركي
الجزائر "ينادي بأحقية كل دولة ان تكون لها وحدة سياسية مستقلة فكان أول من نادى ب

  ."للجزائريين
ترك لنا حمدان خوجة مادة ذات أهمية عالية تتحدث عن مأساة المجتمع الجزائري ،وأخرى     

 :و أهم مؤلفين يمكن الحديث عنهما هما....وغير ذلك  (2) ففي الطب والتصو 
حسونة دغيس و  هباللغة العربية ترجمة صديق0333ألف هذا الكتاب في باريس سنة : المرآة-أ

بان المرآة كان قد ترجم إلى "تاريخ الجزائر المعاصر"يعترف شارل أندري جوليان في كتابه 
  (3).ية بعناية السيد  دغيس الطرابلسيالفرنس

الباحثون  ومة الفرنسية لكن لحد اآلن لم يعثرنشر هذا الكتاب في نفس السنة لتطلع عليه الحك
 .عن األصل باللغة العربية 

يعتبر هذا الكتاب مرآة عاكسة عن أوضاع الجزائر ونحصل منه جوانب خاصة بالبالد     
مه حمدان إلى ثالث أقسام كل قسم فيه ثالث عشر قس  .ا خاصة جتماعيا ا أو إا أو جغرافيا تاريخيا 
 القسم األول يتحدث عن البدو وأصلهم وعالقاتهم بالسلطة العثمانية :فصل 

القسم الثاني يتحدث عن فيه عن احتالل الجزائر من كل النواحي عسكريا وسياسيا،كذلك  يدرس 
 .ل الفرنسي للجزائر الشخصيات الجزائرية وفئات المجتمع الجزائري وموقفها من االحتال

واالهم فهو يضم مجموعة الكتابات الخاصة بحمدان خوجة من عرائض وشكاوي :القسم الثالث 
 .(4) واحتجاجات ووثائق عن تلك الفترة

                                           
    (1)محمد العربي الزبيري ،مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، الشركة الوطنية للنشر،الجزائر ،ط8 ،0038،ص ،037

  00،ص 8997، 8،ط،دارالهدى ،الجزائر جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية في قطاع الشرق،ميراوي احميدةع (2)
.59،ص 0،ج0سعداهلل ،أبحاث ،المرجع السابق ،مج  (3)  

  (4)محمد عقاب ،حمدان خوجة رائد التجديد االسالمي ، وزارة الثقافة الجزائرية ،8995،ص ص 76،75.
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 األول هو محمد بن عبد الكريم وترجمته كانت:وقد ترجم هذا الكتاب مرتين من شخصيتين   
أما الشخصية الثانية فهي محمد العربي  ،كل األقسام يعني انه ترجم0058كاملة في سنة 

الزبيري وترجمته مبتورة من قسم الوثائق والعرائض أي القسم الثالث لم يترجم ،ونشر سنة 
0057. 
سنوات ولكنها كانت متأخرة عرض حال الجزائريين المزرية طيلة ثالث كان الهدف منه هو      

 (1).لطرح معاناة شعبه 
كتاب صغير صدر باللغة العربية وهو :فين واألدباء في االحتراس من الوباءإتحاف المنص-2

فيه إلى التجديد والتغيير في العلم  حمدان  يدعو0336بنفسه إلى التركية سنة  وترجمه حمدان
العلوم التجريبية  مناإلسالمي،فكان يدعو إلى بناء حضارة تنطلق في أساسها 

ان يبادر بإصالح ما يدخل عليهم من  محمود الثاني ثمانيكما دعى السلطان الع....والرياضيات
 ......(اقتصادي ،اجتماعي،عسكري)ضرر 

حاول المحافظون من علماء الدين الذين اخذوا بظاهر اآليات واألحاديث النبوية فأغلقوا          
 (2).باب االجتهاد ،إذ اعتبر حمدان موقف المحافظين السبب في تخلف العالم اإلسالمي 

 وبعد االطالع على هذا الكتاب يمكننا تقسيمه حسب مضمونه الى ثالث اجزاء     
الجزء األول يتحدث فيه عبد الكريم عن حياة حمدان وثقافته وظائفه الثقافية ،شيوخه ،ويتحدث 

قدمها حمدان خوجة ،مثال في رسائل وقد قام بتحقيق تسع رسائل عن مؤلفات ومناهج كتابه لل
 (3).يبين فيها وجوب التداوي واالحتماء من الوباء المقالة الثالثة

 
 

                                           
،مساهمة في التاريخ الفكري والثقافي ،أطروحة 0068-0339المؤرخون الجزائريون ونمو الوعي التاريخيفارس كعوان ، (1) . 

  363،ص 8900/8908،لنيل شهادة الدكتوراه علوم في التاريخ المعاصر،قسم التاريخ واآلثار ، جامعة منتوري ،قسنطينة 
  (2) عميراوي ،أبحاث في الفكر والتاريخ ، الجزائر وفلسطين ، دار الهدى ،عين مليلة ، الجزائر ،8993،ص ص78،75.

محمد بن عبد الكريم ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، :،تر ،تح  إتحاف المنصفين واألدباء واإلحتراس من الوباءخوجة ،  (3)
  00،57،ص ص 0063الجزائر ،
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بعد هذه المقاالت تأتي أبواب ثالث يتحدث فيها عن الوباء وجواز االحتراز منه ويبين فيها 
يات وأحاديث قرآنية كما يدعوا إلى االطالع التي كانت عده مع االستشهاد وبآأساليب العالج 

  الضرر تطورات الغرب في هذا المجال لتفاديعلى 
كبير وما فيه هو شرح لكلمات ومفردات في الما نالحظه في هذا الكتاب حجم التهميش       

 (1).الجانب اللغوي واالصطالحي
وهو من ابرز العائالت العلمية التي وردت على الجزائر من  :العنـــــــــــــابيابـــــــــــــن محمد  

اسطنبول والظاهر ان األصل هذه العائلة من اليونان حاليا بالضبط من مدينة جنينة والظاهر 
قبها كما اننا نجد في تاريخها انها انتقلت منها إلى لأيضا انها استقرت بعنابة حيث اكتسبت 

هم وظائفهم اء هذه العائلة منها يورثون أبناءكان علمو  (2)مدينة الجزائر حيث مركز السلطة 
فجده األعلى حسن بن محمد العنابي  (3)من الزمن  والقضاء أبا عن جد مدة قرنفتوارثوا اإلفتاء 

 .(6)أما أبوه ابن العنابي حسن كان فقيها ورجل تفسير  (5)األحناف(4)كان من قائمة المفتيين 
حرج الفترات وهي من أ0370بإجماع الباحثين سنة وتوفي 0557ولد ابن العنابي سنة      

عرف فيها العالم الثورة الفرنسية وما نتج 00و03لم تجمع بين القرنين االتاريخية التي عرفها الع
،وعرفت الجزائر حروبا خارجية  عنها من أحداث مست جوانب متعددة من الحضارة اإلسالمية

وغيرهم كثورة ابن االحرش وعاصر ....وحتى التونسيين االنجليز واألمريكان والفرنسيين  ضد
  (7)0339احتالل الجزائر 

                                           
 .89،56المرجع السابق ،ص ص ,خوجة ، إتحاف   (1)
.000 ،ص3،ج8أبحاث ،المرجع السابق ،مج سعداهلل ،  (2)  
.099،ص0،ج0سعداهلل ،تاريخ الجزائر الثقافي ،المرجع السابق ،مج   (3)  

.اإلسالم الذي اليفوته في المنزلة إال منصب الداي هو شيخ  (4)  
.09صرجع السابق ،سيدي موسى وكواتي ،الم  (5)  
.09تميم ، المرجع السابق ،ص   (6)  
،مج  األصالةفي " إبن العنابي وكتابه السعي المحمود في نظام الجنود  المصري -المفتي الجزائري" سعد اهلل ، (7)
  30،ص 8900،منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،الجزائر ،30،العدد03
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انطالقا من هذه الظروف نجد ان ابن العنابي يتمتع بثقافة واسعة بمفهوم عصره ،تتلمذ      
علوم الدين والدنيا،تفتح على مشاكل  على يد كبار علماء عصره ،انطالقا من أبيه وجده فبرع في

فنجده " ثبت الجزائري "وتفاعل معها ويذكر ان ثقافته تقليدية إذا ما حكمنا على كتابه  هعصر 
 (1).حافظ وناقل أكثر منه مجتهد

و  ،( 2)الن ما تطرق اليه من روايات للحديث الشريف و ما اجيز به من كتب الحافظ العسقالتي
 .فقه ابن حنيفية و ذكر حتى من تلقى عليه العلم

ارتقى ابن العنابي الى الفتوى بجدة قام بالعديد من الرحالت و البعثات الدبلوماسية بعد ان     
الى العديد من البلدان العربية مثل مصر و الشام، اين التقى بعلماء المشرق و تعرف على 

 . ( 5)ربمص (4)ومحمد علي (3)نيحكامهم كالسلطان محمود الثا
برز عن الشيخ محمد بن العنابي، تآليف عديدة احصاها الدكتور ابو القاسم سعد اهلل في    

صيانة الرسالة "جازة في بسبعة كتب و رسالة إ" العنابيرائد التجديد االسالمي محمد ابن "كتابه 
 ، و من اشهر الكتب نجد؛اوغيرهم" ... العقد الفريد في التجويد"، " ببيان القضاء و السياسية

                                           
  )1(- عبدالرحمان الجياللي ،تاريخ الجزائر العام ، 0 أجزاء ،دار  األمة ،الجزائر ،8909،ج0 ،ص 379

ه من اشهر العلماء في علوم الدين و كتبه من اهم  553شعبان   83و لد في مدينة القاهرة  ابن حجر العسقالني-(2)
 جمع من العلوم ما لم يجمعه أحد، عرف سرعة الحفظ، حفظ القرآن  87الموسوعات العلمية، نشأ في اسرة تحب العلم، في عمر 

سعيد بويازري، : أنظر)صابة في تمييز الصحابة سنة كان قليل الكالم، اشتهر بتصنيف الحديث، من آثاره اال 08في سن 
     www.bouizeri.net، 00:99:سا 8900افريل  03  السبت  بويازري  ، موقع سعيد  .."يف بحافظ بن حجر ومؤلفهالتعر "

 
السلطان عبد الحميد هو ابن للدولة العثمانية  39كان السلطان  )0330جويلية 0- 0537جويلية 89( محمود خان الثاني - (3)

عهده،إمتأل بالحروب،إستفاد من إقامته الجبريةمع سليم 0330الى سنة  80 وعمره0393 ،لم يتعلم أي لغة اوروبية حكماالول
ـ أحمد بن عبد الرحيم مصطفى،في أصول التاريخ العثماني،دار الشروق ، مصر، :ينظر ل.الح صاالخطط  الثالث لمعرفة

      .   035،033،ص ص،0،0030ط
 

(4 )
، ولد بمدينة قولة الساحلية شمال اليونان أرسل مع كتيبة ألبانيية الى مصر (0300أوت  -0560مارس ): محمد علي -

وهناك كان يرتقي في مواقفه العسكرية اختاره الشعب والي مصر، استطاع التخلص من المماليك حتى خال له كرسي الحكم، قام 
قام بسياسة زراعية و صناعية واسعة ضبط المعامالت ،خذ الخبرة أعثات تعليمية الى الخارج من اجل باصالحات عديدة كاقامة ب

  803، ص8، جزئين، دار المعرفة، الجزائر، د،س، جالجزائر بوابة التاريخ،رة و عمار عم: التجارية ، أنظر
)

05خيثر و آخرون، المرجع السابق، ص - 5(  
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أما الكتب االخرى بقيت مخطوطات مكدسة في " السعي المحمود في تنظيم العسكر و الجنود" 
 .(1)خروجها الى النور كذلك، و تنتظرخزائن المكتبات المصرية و التركية و الفرنسية 

كما يلفت النظر لدى ابن العنابي كثرة الفتوى بحيث نقل عنه علماء الجزائر و تونس و       
ابه على و الغرابة في ذلك النه متمكن من علماء الدين و من اشهر فتاويه جو  مصر و غيرهم

مثل  حكم الكالم   االسئلة قبل االحتالل  مجموعةجيب على ستة اسئلة وجهها له نصارى و قد أ
 (2).داب المجلس قراءة القرآنأثناء تالوة القرآن كما كانت له أجوبة على آ

فه ابن العنابي قبل االحتالل ببضع سنوات ل  أ: )(3و الجنود السعي المحمود في تنظيم العساكر
هذا الكتاب عرف نسخ عديدة جعلت عنوانه يتغير قليال  بحيث نجد في النسخة التي كتبها عبد 

السعي "اما الخزانة التمورية فنجد عنوان الكتاب فيها " السعي المحمود في نظام الجنود"الكريم 
وجدت نسخ هذا الكتاب في كل من مصر و اسطنبول  و  ،"الجنودالمحمود في تاليف العساكر و 

 .و لكن الغريب لم يتوفر في فهارس مخطوطات الجزائر
ليف هذا الكتاب في غالب الظن في القاهرة الن اسم المؤلف مقرون بعبارة نزيل تم تأ       

الحروف و ، و ضبط ذلك ب0386سنةليفه أليف فنجد قد فرغ من تأمصر القاهرة اما سنة الت
 .االرقام
ما دافع ابن العنابي لكتابته في فترة اشتد فيها الخصام بين انصار التقليد و التجديد ففي أ     

احد المجالس التي حضرها ابن العنابي تكلم عن موضوع الحضارة و التجديد مما طلب منه 
 (4) .لسادة كتابة رسالة في الموضوع بعض ا

                                           
 ) 1( مولود عويمر، "الشيخ ابن العنابي ذلك المصلح المجهول"،منتدى االصالة السبت  7 نوفمبر 8908،  السبت 87 سبتمبر 

  http://assala-dz.net /arp :1954                                       ،  05:39:سا ،    8903       
منشورات وزارة الشؤون  09|30، العدد07 ،مج األصالة،معهد العلوم اإلجتماعية ،جامعة ،في  من آثار إبن العنابي"سعدهللا  (2)

  06،79، ص ص،8900، الجزائر الدينية واألوقاف
ورقة ،حققه  879بيض حجمه الورقي ال يتعدى بالمكتبة المركزية ،وهو كتاب أ ،8الكتاب متوفر في جامعة بوزريعة الجزائر  (3)

 . محمد بن عبد الكريم، صدر عن المؤسسة الوطنية للكتاب

 79 سعد اهلل ، المفتي الجزائري، المرجع السابق،ص (4)
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 جديد و االخذ من االوروبيين و كان ذلك متأثرا بالثورة الفرنسية طرح هذا الكتاب قضية الت     
 .و تطور مصر في عهد محمود الثاني باصالحات في الجيش

و نادى ابن العنابي و بجرأة كبيرة بضرورة تقليد االوروبيين في مبتكراتهم و صناعاتهم     
ن ذلك من صميم الدين فيها أل العلوم التي تفوقواق عليهم في تقنياتهم واسلحتهم، نادى بالتفو 

ما االنغالق و االفتخار لما فعل السلف و تجنب ما ابتدعه االوروبيين بدعوى انه ،أالصحيح 
زائر اخذت ما قال ولو ان الجالدين في شيء و ليس من الرجولة ك عمل النصارى فهو ليس من

جرى ما جرى سنة ر حسين باشا فيها سيرة محمد علي في مصر لما برأي ابن العنابي و سا
0339(1). 

ا بما جاء به ابن العنابي نجده قد قسم كتابه الى قسمين رئيسيين أطلق عليهما اعتبارا و    
 ،"مقصد"

من  (صفحة 05)كان في االمور الحربية و هو اساس الكتاب وحجما : المقصد االول      
ن و معنى فصل عنوا كلل فصال جعل 06ى صفحة حيث قسم هذا المقصد ال 089مجموع 
ببساطة ينطلق من شرح العنوان ثم يدخل في فكرته المراد طرحها و الهادفة من كل  خاص،

 .فصل كاللباس و التجنيد
يمثل االمور السياسية حيث يظم مسألة الوالية و عالقة الحاكم بالمحكوم و : المقصد الثاني      

 ...المصلحة العامة و سياسة الدين و الدنيا و تقليد الكفار 
 .(2)  العصر تطورمسايرة  ىقناع السلطة والشعب الإل بشكل منطقيله العنابي كان تطرق  ما 

 0557عالم من علماء الجزائر وصديق دائم البن العنابي ولد سنة : مصطفى بن الكبابطي
 مثال المفتي المالكي على يد أ،(3)بالعاصمة، حفظ القرآن الكريم في صغره تلقى تعليمه بالجزائر

                                           
، ص ص 0، المجلد االول، ج8997، 8، دار الغرب االسالمي لبنان، ط0339-0799تاريخ الجزائر الثقافي سعد اهلل، (1) 

078 ،073 

    58،50سعد اهلل ،منطلقات،المرجع السابق، ص ص  (2)
    .350 لمرجع السابق ،صالجياللي ، ا (3)



الحضر أواخر العهد العثماني:                                                           الفصل التمهيدي   

 

~ 22 ~ 
 

، بجامع القرويين  س  ر  كما تتلمذ بفاس على يد محمد الفاسي الذي كان يد   ،عبد القادر بنو 
، و (1)ةح  ري الذي اجازه في المصافحة و الس ب  من الشيخ محمد رضوي البخا العلموبمصر تلقى 

تلقى العلم المنقول و المعقول الى ان بدأ هو في بث  ،في العديد من االمور الصوفية ذلك الوقت
 .ه0885علم ،انهى تعليمه في ال

التدريس في جامع المدينة اين كان يدرس الفقه و الحديث و النحو و المنطق و بعض  بدأ       
ه تخرج على يده العديد من التالميذ 0809المتون ثم تولى التدريس في الجامع االعظم سنة 

  (2)الىميدة العم  مثال حلكية و كانوا قد حصلوا على اجازات أفتوى الما االذين تولو 
عرف عن ابن الكبابطي رواية الحديث الصحيح البخاري خاصة حيث يذكر لنا تلميذه و       

مترجمه في االسكندرية عبد الحميد بك ان اغلب علماء االسكندرية رووا عنه صحيح البخاري و 
 (5)، و يظهر هذا في رثاء بعض اساتذته(4)، كما عرف بكتابة الشعر الرقيق (3)مسلم

 :مكانة الحضر السياسية و عالقتهم بالسلطة الحاكمة -3
نطالقا من المكانة التي يتحلى بها الحظر في الجانب االقتصادي و مكانتهم العلمية إ     

ن تكون لهم حظوة بين الحكام و لجانب الديني، نجد انهم استطاعوا أوخاصة الثقافية العالية با
 : السياسيين يتقلدون مناصب هامة في الدولة نذكر من اولهم و أهم شخصية

                                           
حبة و تستعمل من  099الى  39ع عدد من الحرز و عددها ما بين مجموعة من الحرز تجتمع في خيط يكتمل م: السبحة)(1 
 "السبحة  "، لذلك سميتجل التسبيحأ

تلقى العلم من مصطفى الكبابطي له فتوى و  0303 سنة الجزائرفي هو حميدة بن محمد العالي ولد : حميدة عمالي  (2)
مسألة، مفتي المالكية عهد السيتينات من تآليفه رسالة في احكام مياه البادية ، سعد اهلل  399بلغت أكثر من  محاورات فقهية

 . 30، ص 5، ج0، م 8997، 8دار الغرب االسالمي لبنان، ط ت،ج،ث،،

 .06ص 07، ص 8، المرجع السابق، ج..سعد اهلل ، ابحاث  (3)

 الوطن و حب البالدهو الشعر  الذي يعبر عن الحنين الى  (4)

 .853، ص 8999، منشورات دحلب، الجزائر، معجم اعالم الجزائر من صدر االسالم حتى الوقت الحاضر: عادل نوهيض (5)
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دواليب السلطة، فأبوه كان  هذا الذي تربى و نشأ منذ صغره بين: حمدان بن عثمان خوجة- 
نكشارية مهمته االشراف على الحسابات االدارية و السجالت اال "مكتابجي"يالة أي أمين عام لإل

 .وهي مهمة سياسية آنذاك على حد قول حمدان خوجة ذاته
نجده تولى منصب مستشار أول للداي حسين  ،فرأينا عنه خدمات عديدة سياسية ،أما عن حمدان

و كان الناطق الرسمي بالنسبة للجزائريين في أي قضية من القضايا  له،النه كان موضع ثقة 
التي تطرح على الدولة او يعاني منها الشعب، كما كان واسطة بين الداي و اعوانه في الحكومة 

 .(1)و كان ايضا رسول وواسطة بين الداي و جنراالت فرنسا وحكامها
في سنة : "اسية و يشهد عن ذلك قولهكثير االحتكاك باألوساط السي كان حمدان كماأن    

عشرين و ثمانمئة وألف كنت في باريس و تشرفت برؤية الدوق دوريبون يتأبط ذراع الدوقة 
 (2)"زوجته وهو محاط بكامل افراد اسرته

بيه و حنكته الفكرية و الثقافية ا لمكانة أدخل حمدان الى الوظيف الحكومي من باب واسع نظرا    
 حكم اي وينتقي طرق الصبح حمدان في منصب والده، يجالس الدد وفاة ابيه أبمجر و السياسية و 

هتمامه ونشاطه في هذا اوالت مجلس الديوان التي تعقد كل أسبوع وزاد في إيشارك في مدو 
 (3).المجال عشية االحتالل
 كابن العنابي و منها ما الشخصيات الحضرية االخرى خاصة الدينيةأ. هذا بالنسبة الى حمدان

ابن الكبابطي فنجدهم ارتقوا كذلك الى مناصب سياسية بفضل ما يحضون به من مكانة علمية 
  :نذكر

أحناف بوه و جده مفتيين في السابق الن أسرته رشح كذلك للوظائف لمكانة أ: محمد ابن العنابي
بالجزائر   ابن العنابي  كانت الوظائف التي تقلدها . يسمومهم إال الداي ال  في مدينة الجزائر

                                           
 087 086ابن نعيمة، المرجع السابق، ص ص  (1)

80السابق، ص  درصلماخوجة ، المرآة،   (2)  
.33،30عقاب ، المرجع السابق،ً ص ص    (3)  
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الى  0397ما بين   حمد باشاالقضاء الحنفي الذي توالها بفضل أمتنوعة أولها وظيفة 
0393(1). 

 من طرف االنجليزسطولها الى قصف في أتعرضت فيها الجزائر  عندناما المهمة الثانية كانت أ
عنابي رسوال ال ابن أدى بها إلى بعث نجدة من البايات  فكان،  0306بقيادة اللورد أكسموث سنة 

،و عاد ابن العنابي منه عطاه المكتوب ستقبله بعد أن أالذي إ "المولى سليمان "باي المغربالى 
فقط بن العنابي لم يكن مجرد عالم فقه أن ا الي و بعض المراكب و هذ خير دليل علىلمردود م

 (2)بل كان دبلوماسيا ناجحا و خبيرا بشؤون الدولة 
ن يكتب هذا األخير ابن العنابي قاضي الحنفية أ مرفقد أ ،داي الجزائر اقته بالباشبالنسبة لعال  

أن هذه الكتابة  فكتب الكتاب و بعثوا به الى تونس مع العلمكتابا الى حمودة باشا باي تونس، 
ى مكانة ابن العنابي بالنسبة للداي و ،ولكن الموقف يدل علص القضاة تصاليست من إح

 .(3)الباشا
العنابي اختفاء لمدة زمنية عن الساحة السياسية ثم ظهر في عهد عمر عرف ابن 

شراف مكة و اءه وأعيانه متقلداا وظيفة نقيب ألنجده ضمن قائمة وزر  (م0306-0300)باشا
 .(4)المدينة

من الشخصيات التي تولت وظائف إدارية ابتداءا من سنة  هو اآلخر: لكبابطيا بن مصطفى- 
، اخر (5)قضاء على المذهب المالكي بتعيين من الداي حسين باشانجده تولى ال ه حيث0803

 النه كان في فترة حساسة و خطيرة وهي فترة ،دايات الجزائر لم يكن هذا المنصب سهال

                                           
  . 867بن نعيمة ، المرجع السابق ،ص  (1)
  . 867شاوش والغوثي ، المرجع السابق ،ص (2)
   878الجياللي ننفسه ص  (3)

 .اعلى رتبة بعد القاضي و المفتي يتولى الحفاظ على النسب الشريف بالجزائر و االهتمام بهم: نقيب االشراف  (4)

سنة اصله 39اخر داي تركي في الجزائر ينتمي الى اسرة كريمة و يتمتع بثقافة واسعة خدم االيالة اكثر من  :حسين باشا (5)
تركي من قرية من جنوب ازمير كان من اوجاق الجزائر ، اكتسب ثقة علي خوجة الذي رقاه في المناصب الى ان اصبح داي 

 . 037،036لسابق، ص ص ، أنظر حمدان، المرآة، المصدر ا0303بوصية منه في مارس 
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الحصار و التمهيد الحتالل الجزائر و لكن رغم تغيير الظروف استطاع ان يبقى على منصبه 
 .(1)محافظا عليه

الحضرية االخرى امثال احمد بوضربة ومصطفى بن الحاج ما بالنسبة للشخصيات أ
وغيرهم فلم يظهر عليهم أي نشاط سياسي قبل االحتالل و لم يقتربوا من السلطة اال بعد 

 .االحتالل
نستنج في االخير ان هذه الطبقة بالفعل كانت لها الخطوة في العهد العثماني، فكانت لها 

التنقل و التعرف على العالم الخارجي زادت من دعم ثقافتها مكانة اقتصادية هامة ساعدتها على 
العثمانية الى جلب هذه الشخصيات لت السلطة مالتي تميز بها بعض العلماء الحضريين، فع

 .ليها ليكون للحضر كذلك بصمة سياسية خالل الحكم العثماني بالجزائرإ
ما  ية ألخرى، وهو إختلفت من شخصالحكم هذا تجاه ولكن أظهرت هذه الطبقة مواقف 

 .سنعرفه في الفصل القادم
 
 
 

 

                                           
  .06،05،ص ص 8،ج0المرجع السابق ،مج  ،سعد هللا ،أبحاث (1)



 

 

 "موقف الحضر من تحول الحكم من عثماني إلى سلطة فرنسية "          

 : قفهم من أواخر الحكم العثمانياالحضر و مو  :أوال
    موقفهم من السلطة العثمانية بالجزائر .1

 ية تجاه اإلحتالل الفرنسي للجزائرموقفهم من السياسة العثمان .2

 معركة إسطوالي و قيادة إبراهيم آغـا-أ      

 معاهدة اإلستسالم و سقوط مدينة الجزائر-ب      

 الحضر و اإلحتالل الفرنسي للجزائر :ثانيا 
 لجزائرنظرة الحضر لإلحتالل الفرنسي ل .1

 واقع الحضر و عالقتهم بالسلطة اإلستعماري .2
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 .العثماني  قفهم من أواخر الحكماالحضر ومو : أوال 

 :موقفهم من السلطة العثمانية بالجزائر / 1

سلفًا ومن  كل من الحضريين الذين تم ذكرهم إنطالقًا من الثقافة التي يتمتع بها         
 التعاملمجموع الحضريين الذين كان لهم الحظ  إلى اإلرتقاء و الوصول إلى مراكز سياسية و 

 :مع الحكومة العثمانية فإن مواقفهم كانت ما يلي

، هذه الشخصية الواعية التي ارتقت بثقافتها إلى مراتب عالية في السلطة  : خوجة حمدان*
وهو دليل ،وهو طموح حمدان سابقًا  منصب أبيه كأمين على اإليالة ، -كما ذكرنا-شغل حيث 
عالقة طيبة خاصة عرفنا عنه  بالجزائر بل ا للحكومةسابقً  ر عداءً لم يكن أو يحض    هعلى أن

ثقة  ،ألن حمدان كان محلُيسدي إليه النصيحة  زره ويأنسه ويحاوره،حيث كان يؤا مع الداي 
و إلى آخر لحظة وهو سقوط  (1)وقف إلى جانب الداي في الساعات الحاسمةو عند الدايات 

وقرر الدفاع والوقوف مع العاصمة أين أتيحت له فرصة الرحيل مع الداي ولكنه رفض ذلك 
خاصة أن أبوه تركي إحترام حمدان خوجة للحكم التركي على وهو يدل  (2)أبناء شعبه و وطنه

ومن الممثلين في السطة الحاكمة ،لذلك نستبعد منه أي موقف يبين فيه معارضته لهذا الحكم 
ا حمدان خوجة به ،ولكن إذا ما نظرنا إلى القومية التي جاء بها وهي من األشياء التي تأثر

سنة وعايش هناك عن قرب النهضة  01ومكث خارج الجزائر مدة  0281حينما زار فرنسا عام 
برائد التجديد اإلسالمي ألن حمدان جاء ينادي بمبدأ  وقد لقب (3)و التحوالت العالمية األوربية

لذي كان يساير يمقراطي اأخذها عن النظام الد "الوطن العربي للعرب"و  "الجزائر للجزائريين"
لقد درست خالل أسفاري مبادئ الحرية األوروبية "تلك الفترة حيث قال  في نادوا بهاألوروبيين 
فوجدت المبادئ ال تختلف في  تقوم على قاعدة الحكم الديمقراطي و الجهوي  التي كانت 

                                                           
 .   04ق ، صبوزيان ،المرجع الساب (1)  

 .11ص ،1،ج 1449، دار المعرفة الجزائر ،  جزء1، 1691ماقبل التاريخ إلى  الجزائر بوابة التاريخعمار عمورة ،   (2) 
 .191 ص ،1441، دار الحضارة، الجزائرج ،موسوعة العلماء و األدباء الجزائريينرابح خد وسي ،   (3)
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كننا أن نجد جوهرها عن تشريعاتنا فلو درس الديمقراطيون األوربيون قوانيننا وعدالة نظمنا ألم
مناديا كان حمدان أول من اتهم االتراك باالنحراف عن مبادئ الحكم الديمقراطي .فيهم مساعدين

                                               (1)بأنه ليس هناك تخاصم بين االسالم والحضارة الحديثة 

رى باإلصالح السياسي و وهو الشخصية الثانية التي نادت هي األخ : العنابي ابنمحمد *  
قف إلى جانب الدولة العثمانية ألنه مدين لهم لدولة ولكن نجده في بادئ األمر و العسكري ل

بالوظائف الرسمية التي تقلدها على أيديهم كما تقلدها والده و أجداده و غيرهم من أفراده ، كان 
ار و األوروبين و لكن ما يعتقد أن هذه الدولة لها الفضل في إنقاذ اإلسالم من براثن التات

صحح فكره و رأى أن الحل هو تجديد هذه الدولة و عودتها إلى ما كانت  ،عاصره من أحداث
هبة أي أنه هو اآلخر دعى إلى إعادة التصحيح في النظام و الحكم و عليه من القوة والر  

بإختيار الدعوة إستدراك ما يعيشه العالم من تطور طبعًا مع الحفاظ على المبادئ اإلسالمية  
 .(2)لة إلى دولة إسالمية قوية بأنظمة فاع

هناك نظرة أخرى مخالفة عن نظرة السابقين للحكم العثماني فنجد أن بعض الحضريين     
   :الذين لم يظهروا أي نشاط ثقافي أو سياسي مع السلطة العثمانية بالجزائرية أهم شخصية تذكر

الشديد لألتراك و اإلنكشاريين الموجودين بالجزائر  كان هذا يعرف بكرهه : بوضربة أحمد* 
ويذبذ الحكم العثماني فيها و إستغل فرصة الضعف التي تعاني منه في أواخر عهدها و حاول 

 (4)بهذا األسلوب (3)اإلطاحة بهذا من أجل الوصول إلى أغراضه الشخصية و طموحاته

  

 

                                                           
 .111، 116سعد هللا ، منطلقات ،المرجع السابق ،ص ص  ( 1)

 . 69إبن العنابي ، المرجع السابق ، ص  –سعد اهلل   (2)
 الوصول إلى السلطة دون األخذ باألسباب أو مراعاة للنتائج  (3)
 .144خيثر و آخرون ، المرجع السابق ، ص  (4)
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 :ل موقف الحضر من السياسة العثمانية تجاه اإلحتل / 2

بعد أن تعرضت الجزائر لحصار بحري دام ثالث سنوات ،تهدف منه فرد إلى إعادة شرفها     
و الحصول على تعويضات مالية ،لكن هذه المرحلة لم تدم مع فرنسا حيث  -كما تد عيه–

أن حمدان خوجة كأقرب شخصية للداي حسين " جورج إيفار"يذهب أحد المؤرخين بالذكر 
ا األخير على اإلعتذار لفرنسا من أجل حقن دماء الجانبين بعد أن بمكانة وثقة جمله هذ

لكن ما يذكره حمدان خوجة في مرآته أنه امتنع  (1)"البروفافس" أصابت مدافعنا مركب السلم 
 .سابقة من أجل إحتالل الجزائر  (3)فحضرت فرنسا جيشا ذو خبرة عسكرية (2)عن اإلعتذار

 :آغا  معركة إسطوالي وقيادة إبراهيم/ أ

من ميناء طولون بإتجاه الجزائر تحت قيادة و زير  0281ماي  82نطلقت الحملة يوم إ     
والنزول في شاطئ سيدي فرج   (4)منعهارغم محاوالت طاهر باشا الماضية ل الحربية ديبورمون

 .(5)فقد كان إختيار هذا الشاطئ إلعتبارات عسكري و أخرى و سياسية

مدفعية ولم سيدي فرج لم تحضر "زرائه  في ي تهاون الداي و و يذكر حمدان خوجة ف      
قد نصبها في بداية الحرب فال يتوفر المكان " يحي آغا"تحفر الخنادق ولم يكن اآلغا السابق 

أن الداي بعد أن وجه  و األدهى و األمر من هذ (6)"عشر مدافع في مناطق محددة  إال على
ا السيئة للفرنسين و أن يكونو على إستعداد لمواجهة الحملة إلى القبائل و العرب يعلمهم بالنواي

                                                           
(1) George Yrer ,Sidi Hamdan Ben Othmane Khedja , in Revue africaine,v°57, (1913), P88.  

 .146ص  6006تعريب محمد العربي الزبيري ، نشر المؤسسة الوطنية الفنون المطبعية ، الجزائر ،  – (2)
 .آالف خيالة ، بواخر محملة بالمؤونة  4ألف مشاة و  66مكون من  -  (3)
 1360مارس  كان الباب العالي يسعى لحل هذا الخالف بطرق سلمية فأرسلت القنصل الفرنسي في اسطنبول طاهر باشا في – (4)

بعث  سلطان الباب 1360أوت  6، وعند إعالن الحملة في  بالعبور فرنسا لم تسمح له بسبب الحصارلتوصيل رسالة إلى داي الجزائر 
صغيري سفيان ،  أنظر...لم يكن هناك رد ولكن ..العالي بمذكرة  إلى فرنسا بين فيها أن الجزائر إيالة تابعة لنا و يجب إسترجاعها 

الحديث و المعاصر  ، مذكرة لنيل درجة الماجيستر في التاريخ (1360-1611)في الجزائر  الجزائر العثمانية أواخر عهد الدايات العالقات
 . 146ص ، 6011/6016الحاج لخضر ، باتنة جامعة قسم العلوم اإلنسانية ،  ، 

 . 110ص  ،نفسه  – (5)
 . 111ص  6001جناح مسعود ، دار القصبة الجزائر ، : ، تر ةمدينة الجزائر ، تاريخ عاصمالعربي آشبودآن ،  – (6)
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اآلغا ابراهيم هذا األخير الذي لم يكن قائدًا ممتازًا في يوم من األيام   هرهُكلفت القيادة إلى ص
 . (1)كفاءة الك العسكري المنطق له و يولم يعرف الشيء الكثير من التكت

لم " يف الزهار هذا القائد الغير مناسب بأنه قد الشر تكما ين  (2)على عكس سابقة يحي آغاو 
يكن قائد ممتاز في يوم من األيام ولم يعرف الشيء الكثير عن التكتيك الحربي فقد كان 

 .(3)كالحمار ال يعرف إال األكل و النكاح

أنه كان يعلم بالمكان من و بالرغم ،عندما وصل الجيش الفرنسي إلى سواحل سيدي فرج  
لمت له الخريطة التي رسمها الفرنسيون كما أنه إطلع سُ  حملة إلى الجزائر إذيدخل منه ال الذي

ولكن كل ما فعله هو ،ها الصحف الفرنسية ذلك الوقت تنشر قد على أخبار الحملة التي كانت 
أما ،جمع عدد قليل من سكان متيجة لمحاربة الجيش الفرنسي الذين ال يعرفون إال بيع الحليب 

يتمتعون بخبرة حربية وجاءوا إلى الجزائر لمساعدته فلم يعطيهم  اكانو  سكان األرياف الذين
 . (4)لوا العودة إلى ديارهماألسلحة و المؤن الكافية لمحاربة العدو لذلك فض  

 (5)باي دـــــــــــــــــــا النصيحة التي أدلى بها الحاج أحمـــــــــــــم آغـــــــــــــــــــهذا وقد رفض إبراهي          
  زولـــــــــــــــبن هر الداي أنـــــحيث ذك  ،  ة العدواــــــــــــــــــــــــة لمواجهــــــــــــــيينة لخطة حربـــــــــــــــــــــــــقسنط

 

                                                           
 . 114خوجة ، المصدر السابق ، ص  – (1)

سنة كان شديد الطموح ،كان  11أشهر قائد عسكري عرفته الجزائر في عهد اآلغاوات و الدايات شغل منصبه مدة  – (2)
تآمر ضده و خلف مشاكل له بتقارير كاذبة و شهود زور محبوب بين العرب و القبائل ، ولكن الحسد آثار نفسية الخزناجي ف

ظر ين.بها حسين باشا فعزل يحي آغا و نفاه الباشا إلى البليدة و إستبدل بصهره إبراهيم وقتل يحيا آغا و هي الغلطة التي إرتك
 .106ص  نفسه، خوجة ،الى 
 . 171صغيري ،المرجع السابق ص  – (3)
 1411،الجزائر ، دار الكتاب العربي ،1614-1644م العثماني في الجزائر عوامل اإلنهيار نهاية الحكآرزقي شويتام ،  –(4) 

 .141ص 
أبوه خليفة على عهد الباي حسين كرغلي أمه الحاجة شريفة  1614-1769هو أحمد بن محمد الشريف : أحمد باي – (5)

كان خليفة في عهد الباي أحمد المملوك أعجب اآلغا بأمه لوفاة أبيه، ُلقب ،قسنطينةبجزائرية األصل من عائلة بن قانة ولد 
-1619لمعرفة الشخصية أكثر،راجع،صالح فركوس،الحاج أحمد باي .يحي بخصاله فعينه حسين داي باشا على قسنطينة 

 .1446،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ، 1614
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فإن تنظيم الجيش الذي قام بتحضيره إبراهيم ال يسمح بأي أمل في  (1)المارشال دوبورمون 
أنه ليس من باب السياسة أن تجمع قواتنا في نقطة واحدة و أنه  يجب  ه الدايونب   .النجاح 

توزيعها بحيث يحمل جزء منها إلى غربي سيدي فرج و معنى ذلك أن الفرنسين إذا الحقونا 
ون هجوم فستكون فإنهم سيبتعدون عن الهدف و هو مدينة الجزائر، و إذا قصدو المدينة د

بي ألنه األورو  إنكم ال تعرفون التكتيك"ن رد اآلغا هوفكا (2)لدفاععلى ا أقوى منهم وأقدر
تكتيك العرب ، و رأى باي قسنطينة  في هذه اإلجابة البليدة إهانة يتعارض كل المعارضة مع 

له و لذلك إلتزم الصمت و لم يسمح لنفسه بإبداء آية مالحظة أخرى و هو موقف سلبي على 
 . (3)الداي تجاه أعوانه

أنه قد إستلم نقودًا من حسين باشا بتوزيعها على  ،لة على تهاون اآلغاومن بين األمث     
و وعد الباشا أيضا الجزائريين بأن كل من . تشجيعهم و لكنه لم يعط ألحد منهم لالمحاربين 

وصل غا بدفع المبلغ في مكانه مقابل آلفرنك و كلف ا 211يحمله إليه رأس العدو يعطيه 
 (5)وبعد هزيمته في إسطوالي، (4)ع شيئًا و وعدهم بعد المعركةإستيالم و لكن اآلغا لم  يدف

حسين باشا حمدان خوجة  كل فبعد ذلك بيومين ،غادر ابراهيم آغا المعسكر و كله يأس 
 ه بالذهاب إليه و تشجيعه فكلف ،ه عن سلوك صهره ابراهيم آغار فكلملمعرفة حقيقة األمو 

لزامه بجمع جيشه وعدم التفكير في الماضيو  وعندما وصل إلى ساعة الوعي في سطوالي  ا 
في دار ريفية كان يختفي  ،تين هنا و هناك و عثر عليه بعد جهدتوجد بعض الجنود المش

ترك الجيش بدون قائد و المشاة غير منظمين أي لم يبقى إال ، فيها مع أربعة من خدمه 

                                                           
كان من جنراالت االمبراطورية ثم إنظم الى  1609ي سنة وتوف 1771قائد الحملة الفرنسية  ولد سنة : المارشال ديبورمون  (1)

زائريين  باسم األمة الفرنسية لويس الثامن عشر ،هو الذي وقع على وثيقة االستسالم وأول من نكث العهد الذي عقده مع الج
 .90،حمدان ، المرأة ،المصدر السابق ص  الى ظرين،

 . 61وان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،دس ، ص ، دي تاريخ مدينة الجزائرأحمد السليماني ،   (2)
 . 041، دار هومة للنشر ، الجزائر،دس، ص  (1614-1144) نصوص ووثائق في تاريخ الحديثجمال قنان ،  (3) 

 . 01ص  1447،وزارة الثقافة ، الجزائر،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية االحتالل،سعد اهلل    (4)
 .ضبة على ساحل مدينة الجزائر ، تقع بين عين البنيان و العاصمة ه:  إسطوالي  (5)
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د األتراك فإستدرج الداي بدأ الجزائريون يعتدون على الجنو  (1)تسليم المدينة إلى الفرنسيين
فه سيفًا و أوصاه بأن يدعو الشعب الذي سل  (2) يالسكان بإستدعاء المفتي الحنفي إبن العناب

ئ باألخالق الفاضلة و لكنه يللدفاع عن البالد مع العلم أن ابن العنابي هو رجل عادل ومل
أن يقود جيشًا و  في وقت حرج مثل هذا ،يستحيل عليه محاربابعيد كل البعد على أن يكون 

 . (3)أن يرد العدو ،وهذا من عيوب السياسة العثمانية بالجزائر تجاه اإلحتالل الفرنسي

 :معاهدة اإلستسلم و سقوط  مدينة الجزائر / ب
خوجة جاهدًا تنبيه الداي حسين باشا حاكم الجزائر الذي كان يستشيره في بعض  حاول حمدان

سيين و عمل على إقناعه بضرورة التفاهم معهم و تجنيب األمور،من مغبة المواجهة مع الفرن
الجزائر ما قد ينتج عن غزو الجيش الفرنسي لها كما دفعته حميته الوطنية إلى مد يد 
المساعدة للداي في مواجهته للفرنسيين بإعادة تنظيم الجيش الجزائري إثر إنهزامه و تراجعه في 

جيش الفرنسي يقترب من قلعة موالي حسن مما ،ولكن كان ال (4)معركة إسطوالي التي ذكرنا
مع  الى مصطفى بومزراق، زاد في خطورة الوضع الذي فيه اإليالة فتم تغيير قيادة الجيش

 . (5)العلم أن هذا التغيير يدل على قلة الحكمة في التسيير مع هذه الظروف
فى بجمع الغنائم و يمتاز بالشجاعة و التجربة و لكنه هو اآلخر إكت كان بومزراق قائد     

ثقة حسين باشا في  كذلك، بنفسه على الفرنسيينإختيار البنادق الطويلة إلطالق الرصاص 
وزير ماليته الخزناجي الذي واله الدفاع عن قلعة موالي حسن و لكنه لم يهتم بأنه كان يهدف 

 آغا بعد أن أطاح بالقائد السابق يحي  (6)إلى اإلطاحة بالداي

                                                           
 . 69السليماني ، المرجع السابق ، ص     (1)

نشر محمد المعراجي ،المؤسسة الوطنية لإلتصال ال:،ت(1601-1614)الجزائر للجزائريين ،تاريخ الجزائر محفوظ قداش ،   (2)  
 .11،11،ص ص 1446واإلشهار،الجزائر ،

 
مذكرة ماجستير ،  مسألة الديون الجزائرية على فرنسا و إنعكاساتها على عالقات البلدين في أواخر عهد الدياتن نواصر ، عبد الرحم  (3)

 111، ص  1414/1411، معهد العلوم اإلنسانية ، غرداية ، تخصص تاريخ حديث
 . 066ص  المرجع السابق،سعيدوني ،   (4)
 . 00رجع السابق ، ص الممحاضرات ، سعد اهلل ،    (5)

محاولة القضاء على الداي و قتله كما كان يعد  يلعناصر الفرنسية و لكن الحقيقة هقام بنسف مخزن البارود مدعيًا القضاء على ا  (6)
 .سعداهلل ،نفسه.أنظر الى ،للتفاوض مع الفرنسيين وكان اليبالي بأبواب القصر مفتوحة 
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    هزيمة تدب في أوصال الجهاز اإلداري ،ففي اليوم الثاني من شهر جويلية بدأت روح ال    
إجتمع عدد من أعيان مدينة الجزائر في قلعة باب البحرية أين تقرر هناك أن ضياع 0281
هو أمر محتوم و ما يتبعه من ضياع في أهلها و ثروتها و تقرر لديهم القبول و التوقيع المدينة 

 .م وعدم مقاومة الفرنسيين على معاهدة اإلستسال

حيث أرسل حسين كاتبه مصطفى مصحوبًا  0281جويلية  10كان اليوم الموعود هو       
ع بورمون ،وكان مع الوفد أحمد للتفاوض م (1)بالقنصل اإلنجليزي إلى مقر القيادة الفرنسية

أن كاتبه لمترجمين ،لم يكن حسين باشا يعلم  (2)ربة وحسن بن حمدان بن عثمان خوجةبوض
بإسم الخزناجي واعدًا بورمون  اتكان عضو في مؤامرة الخزناجي عليه ،حيث بدأت المفوض

على ما تشاء ،غير أن بورمون أنه سيحمل إليه رأس حسين و أنه مستعد للتفاهم مع فرنسا 
ساعدة المتآمرين و لكنه جاء لكي يحارب و قبل بإقتراح حسين باشا الذي أجابه بأنه لم يأتي لم

سقطت حاميات مدينة الجزائر و سلم الداي حيث من جويلية  12في  (3)االستسالمنص على ي
 . (4)بشرط السماح له بمغادرة البالد بعائلته و ثروته تحت حماية الجيش الفرنسي

كانت هذه المعاهدة دليل على نهاية الحكم العثماني في الجزائر و يعبر عن هذا نقيب     
كانت الجزائر ملكهم و دار سلطانهم فأتى عليهم ما أتى  "يف الزهاراألشراف الحاج أحمد شر 

القوم عن أوطانهم و أتاهم ما أتى  فأبعدتالدولة الفرنسية على بالدهم  استولتعلى غيرهم و 
ضهم ،وذهبوا فهل ترى لهم من باقية بعدما او أراد اهلل إنقر ... على غيرهم فصارو عبرة لغيرهم 

 (5).."شيدوا البناء 

                                                           
 .على بعد أمتار من حصن اإلمبراطور وهي  قنصلية إسبانيا المقصود بالمقر  (1)
يتكلمان الفرنسية بشكل سليم فهو أخيرًا وجد رجال مسؤولين يمكنه أن يتحدث معهم في  بورمون بسماعه وهمادهشة ال يمكن تصور     (2)

 661أنظر عمار حمداني ، حقيقة غزو الجزائر ، ص ،القضايا السرية دون مترجم 
 "1" ظر في الملحق رقمين   (3)

 . 406، ص 6001أبو القاسم سعد اهلل ، عالم المعرفة الجزائر ، . ، ت 1360-1000الجزائر و أوروبا ولف ، و جون   (4) 
ص ، 1114،الجزائر  ،، الشركة الوطنية للنشر 1360-1111مذكرات الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر ، أحمد توفيق المدني ،   (5) 

116 . 
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داخلية وخارجية إجتمعت لتنهي مسيرة هذا الحكم في الجزائر  اظروفً  و نستخلص أن      
،وبرغم ضعف الحكومة  دبلوماسيا و عسكريا إال أنه لم يقض على الروابط اإلسالمية بين 

العثمانيين بإعتبارها رمز الخالفة و اإلسالم في الجزائر و الدليل هو إستمرار و فاء و الجزائريين 
عبدالحميد )رث الحضاري العثماني و الدليل كأخذنا للعديد من أسماء الخلفاء لإلئريين الجزا

(1)(،عبد المجيد ، تركية 
 

 الحضر و اإلحتلل الفرنسي للجزائر : ثانيا 
 :حتلل الفرنسي بالجزائر اإلنظرة الحضر إلى / 1

التي ألح  عليها إلحتالل الفرنسي للجزائر من تلك المفاوضات تظهر النظرة األولى ل  
شروط و بالفعل كان ذلك بالتوقيع على  سفك الدماء إيقافاألعيان على الداي من أجل 

هم للفرنسيين والسبب يعود في عرض بعض األعيان و األغنياء  والءوقد معاهدة اإلستسالم ،
مضمونها أن هدف الحملة هو إنقاذ الجزائريين من  نرهم بالبيانات التي وزعت على سكاتأث

حكم األتراك وكذلك تصريح بورمون الذي كان يوهم السكان من خالله ان فرنسا ستترك 
 :من بين هؤالء األعيان نذكر  ، و(2)تة أشهرلجزائر إلى أهلها في مدة أقصاها سا

قد سمع بإعالن بورمون الذي  يشرح فيه للعرب أن هدف فرنسا ليس ل  :أحمد بوضربة 
عباد التركي و هو الهدف الذي تعكس هو التخلص من اإلساإلستيالء على بالدهم بل على ال
وكما علمنا سابقًا أنه ،من اإلنكشاريين المتغطرسين  التخلصيرمي إليه بوضربة أحمد وهو 

ينبذ الحكم العثماني في الجزائر طمعًا  منه في السلطة وهو الفرق الذي الحظه بورمون في 
اإلستسالم بعبارات مبهمة و كلف الحاج حسان  نبرة محدثيه و سارع بورمون إال إمالء مشروع

بن حمدان بتبليغ هذه اإلقترحات الجديدة إلى الداي و أعضاء الديوان وهدف بورمون هنا هو 

                                                           

التاريخ الحديث و  ي، مذكرة ماجستير ف 1164-1316اية الخالفة العثمانية و صدى سقوطها في الجزائر و مصر نهمحمد قن ،   (1) 
 . 610- 601ص ص  ،6006/6001المعاصر ،جامعة الجزائر ، 

، معهد العلوم التاريخ الحديث  ي، رسالة ماجستير ف 1340-1361دور حمدان خوجة في تطور القضية الجزائرية عميراوي أحميدة ،   (2) 
 . 61ص 1136/1136 اإلجتماعية ، جامعة قسنطينة ،
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اإلنفراد مع بوضربة أين تأكد من تطابق مصالحهما ،فتعهد بورمون له بتحقيق طموحاته 
 .(1)السياسية مقابل مساعدته بتحقيق أهدافه بالجزائر

مود بإسطمبول يوم األحد األول يذكر حمدان خوجة في رسالة بعث بها إلى السيد مح     
لما خاف بوضربة "... حيث قال  (2)بين فيها عالقة بوضربة بالفرنسيين 0280جوان من 

خروجهم قررلهم بأن أهل الجزائر في غاية الحزن لتوهم خروج الجزائر من يد الفرنسيين 
 (3)..".وعودتها للترك الظالمين 

عرف هذا بصداقته مع أحمد بوضربة لذلك كان في  :"بوركايب" مدان بن أمين السكة ح  
البداية قريب من أفكار صديقه تجاه اإلحتالل الفرنسي ثم أظهر أنه من أكبر المساندين للوجود 

 .الفرنسي في الجزائر 

ي وعدم جدوى هو من الشخصيات االولى التي اعترفت بهزيمة إسطوال :عمرمصطفى بن  
 . (4)إلى الجهة الغالبة يازهالمقاومة لذلك اظهر إنح

قوا ما عهد به كان حمدان خوجة من بين المثقفين الذين صد   : حمدان بن عثمان خوجة 
هم و تجارتهم اليلحق الجزائريين و ممتلكات" بأن أ0281جويلية  12وثيقة اإلستسالم بورمون في 

وكان  (5)..."هد بشرفه بأنه سيترك لهم الحرية في دينهم ي أذى ، وتعأو شرفهم و مساجدهم 
                                             :هول التي دفعت حمدان خوجة تصديق ذلك من جملة العوام

في الجزائر خالل عهد الدايات التي كان فيه سيطرة اليهود  كان من بين الناقمين على الوضع
ك كان حمدان يتمنى خاصة في الجانب التجاري و نفوذ بعض العائالت لدى رجال الدولة لذل

 . تغيير هذه االحول

                                                           
 . 661،  663،  601ص  ص المرجع السابق، حمداني ،    (1)
   .64،66الى نص الرسالة عند أحمد توفيق المدني أبطال المقاومة ، المرجع السابق ص صأنظر   (2)
 . 64ص  1، ج 6010للنشر الجزائر ،  ، عالم المعرفة أبطال المقاومة الجزائرية،  هنفس  (3)
 . 601المرجع السابق ، ص حمداني ،  (4)
 613ص  1، ج 6000، 6، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ط 1104-1360تاريخ الجزائر الثقافي ،سعد اهلل ،    (5)
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محاولة اإلحتكاك باإلدارة الفرنسية التي نصبها  و  حمدان على التطورات الدولية  إطالع     
قائد الحملة  الىلها لذلك لم يتردد في إرسال إبنه  االفرنسيون بمدينة الجزائر عند إحتالله
 . (1)نرنسيون في حق الجزائرييإتخذها الفديبورمون لوضع حد لإلجراءات التي 

كان يهون سي حمدان الجزائريين الذين أرادوا أن يغادروا البالد و يهاجر منها خوفًا      
ال فرق بين أن حكمنا زيد أو يرأسنا عمر :" على دينهم فكان يجد في نصحهم مخاطبًا إياهم 

صاف التام ،إن األسس التي ،و إنما نطالب من يحكمنا أو يرأسنا بالعدالة اإلجتماعية و اإلن
عليها القوانين الفرنسية تقتضي عدم مس ديننا و عقائدنا ألن الدين أمر عقلي و  بنيت

قد جمعت بيننا و بينهم األخوة األمور العقلية ال محاربة فيها إن الفرنسيين هم بشر مثلنا و 
  (3)"ين الجيش االبيضُدن المستمدان من قوانترقية البشرية بالحضارة و التم ...(2)"نسانيةاإل

 . (4)لذلك كان في بداية اإلحتالل  يدعو إلى التآخي و التعاون مع فرنسا

وضع شك في عبارات هذه المقولة التي جاء بها حمدان توهم القارئ و تضعه م     
فما يغلب عليه في هذه الفترة طابع  (5)خالصه ألبناء جنسها  ومدى وطنيته و  هتشخصي
 . (6)ضالغمو 

الداعية إلى التآخي مع الفرنسيين ثم أدرك  هتيكن فإن حمدان قد فشل في سياس ومهما    
 . (7)ر طريقته في الكفاحبأن دعوته لم تكن سوى نوع من المثالية فغي  

إذا خرجنا عن نطاق هذه الشخصيات الحضرية نجد من ضمن المجتمع الجزائري         
لمنهك و التحكم في مراكز القرار طائفة اليهود التي تمكنت من تحطيم اإلقتصاد الوطني ا

 "ديبومون"المعادية للسلطة عندما سمعت بنزول  يسية ، هذه الفئةت السياسية الرئوالمؤسسا
                                                           

   .431سعيدوني ، المرجع السابق ، ص    (1)
 . 111-110خيثر و آخرون ، المرجع السابق، ص ص    (2)
،  6يصدرها إتحاد المؤرخين الجزائريين،العدد  حولية المؤرخسعيدي مزيان ، منطلقات المشروع الكنيسي الفرنسي في الجزائر، في    (3)

 . 106ص  6000دار الكرامة للطباعة ، جويلية 
 111، ص  6006، دار المعرفة ، الجزائر، تاريخ المقاومة الجزائريةالعربي منور ،    (4)
 . 111، ص بقالسا عرجملا ر،يثخ  (5)

(6)    Yvér, Mémoire de Bouderbah,in R.A ,v°57.1913 ,p220. 
(7)     Eyver, Sidi hamdan ...op cit  , p88 ,  
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لى الجبال و بالضبط إلى امدينة خوفًا على حياتهم و لجأوا بسيدي فرج ،ترك أغلب اليهود ال
 .في حين كان المسلمون يقاومونهم  ،مرتفعات بوزريعة

نقلبوا فجأة ضد المسلمين و أطلقوا العنان ا و همبين بعد فترة بدأت إتصاالت سرية         
وبمجرد دخول ديبورمون بجيوشه . إلعتداءاتهم و انتقامهم بالسلب و النهب و القتل 

منتصرين سارع اليهود إلستقبالهم كمنقذين وكمحررين لهم من العثمانيين في فرحة عارمة و 
فرنسيين ومما قيل في موقف هؤالء ئزاز الكثير من الرياء و تملق كان واضح أثار إشم

يهود مسرح راكبين البغال و اآلالف تسير خلفهم تصيح ال... الشوارع مبتهجين  الىخرجوا "..
 فأظهر بذلك أنه شعب... فيفا الفرانصيص " تتعالى لهتافات  ذا الشعبوكانت أصوات ه

يعقوب بكري ... سارعو للترحيب  الذين وكان في مقدمة اليهود... غير جدير بالحرية 
  "دوران اللذان قدما للقائد هدايا فاخرة على الطريقة الشرقية  منافسهو 

ونخلص في هذا العنصر أنه ليس كل الحضر كانت لديهم نظرة واحدة عن اإلحتالل الفرنسي 
فرصة و فهناك من إعتز باإلدعاءات التي جاءت بها السلطة الفرنسية و هناك من إغتنم ال

(0)اظهر عداوته للحكم التركي مؤيدًا ما جاءت به فرنسا و متعاونًا معها 
 

 : واقع الحضر و علقتهم بالسلطة اإلستعمارية/ 2
صنفوا طبقة الحضر على أنها  ندما بدأ الفرنسيون في شرح الوضع اإلجتماعي للجزائرع     

جهوا انظارهم نحو هذه الطبقة التي منافسة و ساخطة على األتراك كما رأينا سابقًا و هكذا و 
الفرنسيين على مدينة  بشروط و بمجرد إستيالء نبدورها مستعدة لإلستعانة لهم لك كانت

من أبرز و  ،(2)حضرالسندوا بعض المناصب لهؤالء أمن الحكم و األتراك  واجأز و الجزائر 
 هؤالء 

اللجنة " يه إسم جويلية أطلق عل 12أنشئ مجلس بلدي يوم  :أحمد بوضربة و أصحابه    
 كل األهالي الذين تقربوا من وأدرج ضمن هذا المجلس " برئاسة أحمد بوضربة " المركزية 

                                                           

 .111،111 ص ص ،1،ج1441، 1،شركة دار قرطبة ،الجزائر ،طيهود الجزائر،هؤالء المجهولونفوزي سعداهلل ،  (1) 
 . 131السابق ، ص خيثر ، المرجع   (6)  
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 ةيجنة الحكوملكانت مهمة الو . (2)"المورسكيينو  (1)ء، وهم المتآمرين وبعض الوجهانييسنر فلا
 منطقة فرنسية خاصة بال الجيش ومحاولة إنشاء إدارة محليةهي جمع المعلومات و العناية ب

و معرفة قدرات و طاقات البالد عامة ومدينة الجزائر خاصة كل هذا من أجل خدمة السيد 
 .الجديد 

عاونة تالطبقة الم وأغلب الظن في خلق هذه الهيئة هو ترضية للجزائريين والسيما    
وكان بوضربة من بين  (3)السلطة الحقيقية فكانت في يد اللجنة الحكومية أما،معهم

ورمون نظرًا للثقة و الصداقة بمنصبه هو مكافأة من  الذين تم إرضاءهم ألنالحضريين 
ناصب مفي تعيين األهالي و السيما الحضريين في ال ه،فكان يأخذ برأي (4)التي بينهما

الجديدة ،فهو الذي أوصى بتعيين الحاج مصطفى بن عمر بايًا على التيطري وكان يقترح 
وكيال " مصطفى بوضربة" سياسة نحو باي قسنطينة و وهران وهو الذي أوصى أحد أقاربه 

 .ألوقاف مكة و المدينة 

 إدارة "كلوزال"فقد واله ، مون ايضًا على مكانته و تأثيره عند خلفاء بور  بوضربة فظحا    

 .ةثقت "بيرتزين"أمالك مكة و المدينة ووضع فيه 

إستغل بوضربة هذا الوضع و وجه نشاطه ضد الحزب العثماني حيث كان يتهمهم بالتآمر     
 لك إكتسب عداوة و يشيع عنهم العداء له و للفرنسيين و ينصح هؤالء بطردهم من الجزائر لذ

(6) ر في نشاطهين غي  أوشك في نواياه  (5)كلوزيل ثمانية فأبعدهاليهود و العناصر الع
 

                                                           
بن  المولى محمد وحسن قلعاجي ، محمدنقصد بهم ممثلي المدينة كالحاج علي بن أمين السكة و ابن مرابط و ابراهيم بن   (1)

دورًا واضحًا في التمهيد  ام إلى الهيئة إسرائيليان قد لعبضو إن...ه و الحاج قدور بن عشائش الحاج عمر و أحمد بوضربة نفس
 .167 ،المرجع السابق صرثيخ، ا بكري و ابن دوران و جلهم كانو  من حضر مدينة الجزائرلإلحتالل وهم

(2)
 176حمداني ، المرجع السابق ص    
 . 60-01ص ص ، المرجع السابق ،سعد اهلل ، محاضرات    (3)
 .ه كان يعرف القصبة جيدا ولكن اإستغله بورمون في اإلستحواذ على خزينة الدولة ألن بوضربة لم يكن إداريً    (4)
متوليا منصب القائد العسكري لجيش  14/16/1310بميرايو، منح وسام الفرقة الشرقية في  16/16/1116ولد في :  : كلوزيل   (5)

ة جانفي إلى غاي 1360جويلية  3ثم عين ثانية كحاكم عام للمتلكات الفرنسية في الفرنسية في إفريقيا من  1366-1360إفريقيا في الفترة  
 .160،ص،6011،الجزائر،،دار كنور الحكمة1311-1360الجرائم الفرنسية بالجزائر أثناء الحكم العسكري أنظر،محمد عيساوي،. 1361

 .600خيثر ، المرجع السابق ،ص  (6)
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عند البعض من لقد لعب بوضربة دورًا حساسًا جعل الجزائريين ينقسمون حوله ،فهو      
قًا من ضحاياهم ومع الفرنسيين أنفسهم منهم من يعتبره صدي اآلخرعند  الموالين للفرنسيين و

و محتال بعيد كل البعد عن مكارم  يرجل ذك" أنه  ووصف هم و منه من يعتبره عدوًا لدوداً ل
 . (1)األخالق

آغا العرب و قد أدهش هذا التعيين  ه صديقهلقب ،ل أحمد بوضربةمدل   :حمدان بوركايب   
المدينة و اهل متيجة جميع الناس نظرًا الخالقه المشبوهة و اإلحتقار الذي كان يكنه له أهل 

و ليس من المستبعد أن تكون هذه الترقية المبهمة لرجل دون كفاءة و دون سلطة سياسية 
ة له من أحمد بوضربة، إعتقد بانه هو الذي جند األشخاص الذين أفكان هذا المنصب مكاف

0281جويلية  12إستعملوا احداث القصبة صبيحة 
 (2). 

قد ل قائد الجيش الفرنسي بعد بورمون وجة بأن كلوزييذكر خ :مصطفى بن الحاج عمر  
طلب من أعيان مدينة الجزائر قائمة بأسماء العائالت الكبيرة في المدينة ليعين منها بايًا على 

ختار مصطفى بن الحاج عمر ليكون بايًا خلقًا للباي ،وبعد تقديم القائمة إ إقليم التيطيري
ثورة ضدهم ،كان بن عمر قليل الخبرة و لم يسمع الذي خلعه الفرنسيون ل مصطفى بومزراق

إلى هذا المنصب و لكن المنصب سعى إليه بواسطة أحمد بوضربة وقد قبل هذا كرهًا ألنه 
 ى  ل  وُ جه شكوك و ثورة أهل اإلقليم الذي و أن يوا  (3)اقزر كان عليه أن يواجه ثورة الباي بوم

 ،لقدرة على التنظيم وال على الحكمحاج عمر افلم تكن لل عليه و الذي كان من افقر األقاليم ،
ن ال يغير شيئًا من اإلدارة السابقة و أن يعمل و أان كلوزيل قد أمره عند تعيننه ب في حين

و أنه قد فشل في  ،ريتهمونه بأنه قد ترك كل شئ يتدهو و لكن الفرنسيين  ،كأنه باي قديم
ر عادية كالقضاء و المخالفات جلب النافرين إلى فرنسا وقد إقتصرت أعماله بتسيير أمو 

                                                           
 . 141، صابقلسا عجر ملاخيثر ،   (1)
 .164حمداني ، المرجع السابق ،ص   (2)
ثم إستسلم و ذهب إلى اإلسكندرية و ترك سي أحمد ثائرًا و يذكر كلوزيل آمرعلى الفرنسيين  ألنه إتهمه بالتكلوزيل  س ر هُ أ    (3)

 .94،91،ينظر الى سعداهلل ،محاضرات ،المرجع السابق ص ص أنه إرتكب غلطة ألنه لم يقتله مع أبيه 
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صحبة الجيش الفرنسي و لكن المواطنين و أهل المدية تعلقو به ورغبوا في  االنسحابفقرر 
 .بقائه خوفًا من حلول الفوضى 

كان سي أحمد إبن بومزراق ينتظر الفرصة المالئمة إلعالن ثورته ، فإحتل دار الباي      
ؤ الباي على إعتقاله و عندما تفاقم األمر طلب بن الريفية وكان يدخل المدينة دون أن يجر 

سي  ببنفسه، فإنسح (1)عمر النجدة من القائد الفرنسي العام الذي خلف كلوزيل فجاء برتزين
 .أحمد من دار الباي و عاد برتزين مع الباي بن عمر و الفرنسيين إلى الجزائر 

في تلك الناحية  (2)القائد الفرنسيأراد برتزين أن يعين بن عمر بايًا على وهران و لكن     
الذي إضطهد طبقة  (3)رفض التعاون معه و ظل كذلك إلى عهد الدوق دير و فيغو

 .ينم هناك إلى المعارضضباريس أين إنفغادر بن عمر الجزائر متجهًا كزمالئه إلى ،الحضر

و  حمدان خوجة كشخصية حضرية مهمة بمكانتها السياسية :حمدان بن عثمان خوجة   
كان من بين الذين إستغلتهم فرنسا أحسن إستغالل و وكلت إليه مهام مستواها الثقافي ،

 .خاصة 
رأس المجلس البلدي ليكون همزة وصل بينه وبين الشعب الجزائري تففي عهد بورمون      

أسماء الوجهاء و علماء ،كما طلب من حمدان خوجة أن يسجل بحكم إتقانه للغة الفرنسية 
البداية ولكن  يالدينية وهؤالء الذين لم يرضوا فليوزع عليهم مناصب في المؤسسات الجزائر 

 .ألمر الواقع لبحكمة من حمدان إستسلموا 
فة السابقة كأن أما في عهد كلوزيل ،أسند لحمدان وظائف أخرى مع الحفاظ على الوظي

 دقو ،يمهاور و المنازل التي إقتضت تهدإحدى اللجان الخاصة بتقويم الد ييكون عضو ف
 

                                                           

تولى مهامه  1361ري فيف 60وصل إلى الجزائر في و  1361جانفي  61تم تعيينه في  Boron Borthezéneبرتزين   )(1 
 160ص المرجع السابق، ، أنظر عيساوي ،  1361ديسمبر  6إلى غاية  1361فيفري  60من  في الجزائر

 Boyerالجنرال بوايي    (2)
و  1366إلى غاية مارس  1361ديسمبر  61تولى أمور الجزائر فيما بين ( Savary duc de Rovigo) رو فيغويد   (3)

تولى مهامه من  1366أفريل  0فا لبرتيزان ، كان وزير سابق للشرطة ، ارتبط إسمه بمجزرة العوفية الزهية في توولى مهمته خل
 .عيساوي ، نفسه  الى، ظرر توفي متؤثرًا بسلطان السان ، ينأشه 6أي لمدة سنة و  1366جوان  6إلى  1361ديسمبر  6
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 . (1)له كلوزيل للتوسط بينه وبين مصطفى بومزراق باي التيطريغإست

 يمن بوضربة ،كما أن كلوزال ال يبدإستبعد حمدان من عضوية البلدية بسبب وشاية     
كان مبغوضًا بغضا  شديدا  لدى المسيحيين واليهود القاطنين  ثقة في حمدان ،كما أن حمدان

قلب ناف ان ينكل بالطائفتين دون رحمةعلى أسرار الداي لذلك ك ابالجزائر ألنه كان مطلع
عليه المدنيون و الضباط من الفئتين تقلبًا جعل الضابط بيشون يقف إلى جانبه و يدافع عنه 

لذي كان يراقب جميع تحركاته وسكناته ويتقصى كالمحامي األمين على عكس كلوزيل ا
في  اوً إتهمه بإختالس أموال يحي آغا أيام كان عض ،و(2)عثراته من أجل تشويه سمعته

 .المجلس البلدي و إتهم بأنه إتفق مع سفير تركي في باريس على أعمال ضد فرنسا 

ومن  تهمة ملفقةمن يدري أنها " :يقول محمد بن عبد الكريم في تهمة إختالس األموال     
يدري أن سي حمدان قد دفع تلك األموال لبعض الضباط الفرنسيين ليعفوا ابن األرملة من 

 ، بالفعل كان حمدان قد دفع نقودًا للمسؤولين في عدة مناسبات "الخدمة العسكرية 

ريين و الجزائ نمن و هو شخصية تتميز باللين و التسامح مع رعيتها ييز جاء عهد بيرت    
لم يتعرض لشخصية سي حمدان بسوء ألنه يمثل الراي العام الجزائري الساخط لتصرفات 
كلوزيل ، ونظرًا لالعمال الخيرة التي قام بها الحاكمان الفاضالن بيشون وبيرتهوزان تركت 

 . (3)سفًا شديدًا في صفوف أبناء الوطنأا للجزائر ممغادرته

اسة رأسًا على عقب حيث إنقسمت السلطة بين و وتغيرت السيغجاء الدوق دوروفي    
أما الجانب  (4)ة و القضائية و هو السيد بيشونينرات المدامتصرف إداري لجميع اإلد

 و المستبد الظالم ، غسه روفيالعسكري فكان برئا

                                                           

منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة ،  1166،  1360أدب المقاومة الوطنية في الجزائر، مالك مرتاض ، عبد ال (1) 
 63، ص 6، ج 6001الوطنية و ثورة أول نوفمبر، دار هومة الجزائر ، 

ع األسباب إلى ما كان يالقيه من ضغط مرآة و لكن حمدان لم يقر بوعده و ترجالكان حمدان قد وعد بكتابة فصل خاص بالقائدين في   (2)
 . 164،160ظر عبد الكريم ، المرجع السابق ص ميًا ، ينو يه يفي االخبار المتراكمة عل

 111،  160ص ص  1116 1، دار الثقافة ، لبنان ط حمدان بن عثمان خوجة الجزائري و مذكراتهمحمد بن عبد الكريم ،   (3)
 .نصاف في كتاباته عن الجزائر و العدالة في تصرفاته يصفه حمدان خوجة بالنزاهة و اإل  (4)
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بمهمة الصلح بينه وبين محيي  فكلفه  (1)هذا األخير الذي كان يثق في حمدان ثقة تامة
 .و الحاج أحمد باي بقسنطينة  بالعاصمة ةبالقليع (2)الدين

من بين الرسائل الموجهة إلى الحاج احمد باي هو طلب الخضوع و رعاياه لفرنسا و        
نلمس  .سنويةلزمة ماليين بوجو باإلضافة إلى  2أن يدفع تعويض عن خسارة الحرب قدره 

اي أحمد وكان جواب الداي هو لة حمدان خوجة للبمح ءىين  د  م تيال  س  إ ب  ل  من هذا أنه ط  
ميناء عنابة من  باستعادة اشترطرفض دفع الغرامة لتكلفتها و أنه يتشاور مع رعيته و 

وهكذا عمل حمدان  الفرنسيين إلى الباي ألنه مصدر ثروته ليستطيع دفع اللزمة المفروضة
 .  ا و بطريقة دبلوماسيةمكمبعوث بين الطرفين محاواًل إرضاءه

و باءت  ايرضيهمية المطاف لم يتمكن سي حمدان من التوصل إلى حل و في نها     
ألف من الفرنكات قد  02ل المبين ، كان حمدان قد صرف في سفرياته فجهود سفريته بالش

طلب من وزير الحرب الفرنسي أن يؤديها له فرفض ذلك محتجًا ألنه لم يخلص لفرنسا في 
سعى لمصالح احمد باي و  ض التام و إنما قدالمهمة التي كلفه بها و اعطته فيها التفوي

فرفع حمدان قضيته إلى مجلس الدولة في باريس بعد سنة من المماطلة  مناصريه 
0280من ديسمبر 01المقصودة رفضت قضيته في 

(3)
 

متميزة لدى حكام في حمدان خوجة أنه بالفعل حضي بمكانة  نأ-حسب رأينا-نخلص     
بتنفيذ  حكام فرنسا إال انه لم يرضىالتي كان ينفذها ل المهام نم فرنسا في الجزائر، بالرغم

 .(4)يمس أبناء جلدته فكان يحاول تسيير األمور بحكمة و دبلوماسية ما كان

    
                      

                                                           
   .166،116عبد الكريم ،المرجع السابق ،ص ص  (1)

 .الد األمير عبد القادر صاحب المقاومة الشعبية المنظمة في الغرب   (2)
 . 177عبد الكريم ، نفسه ص   (3)
كأن  يفرض عليهم شروط     ك بهم طريقًا صعبًا ل  رفض و س   طالبوه برفع ديون اليهود من أوقاف الحرمين الشريفين لكنه   (4)

 .إلى أن تراجعوا عن الفكرة 
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وفي الختام نستطيع القول أن ضعف الحكم في الجزائر و تدهوره أواخر عهد           
الجزائر و تدلي بتغيير هذا الحكم الدايات اظهر لنا مواقف حضرية تنبذ التواجد العثماني ب

فراد طبقة الحضر السياسية أجعل من  امرف ظمجئ فرنسا بوعودها مستغلة هذا الفكان 
خاصة يصدقونها آملين فيها حكمًا أحسن و لكن ماهي إال مدة قصيرة و إكتشف هؤالء أنهم 

راق نظرتهم و نشاطهم للسلطة التي أول ما قامت به هو إخت ارو مخطئين في ظنهم و غي  
ورغم ذلك كانت هناك مواقف أخرى ساعدت على تكريس .معاهدة اإلستسالم لوعود 

 اإلحتالل ورضيت بمصير الجزائر
القا من أهدافهم هم مختلفة إنطءالحضر أبناء الجزائر إال أن آرا لذلك وان كان      

  .قحآللا لصفلا يف المختلفة هذا ما يوضحه لنا نشاطهم السياسي

 

 

 



 

 "نشاط الحضر وموقف السلطات اإلستعمارية منهم  "
 موقف الحضر المناهض لإلحتالل الفرنسي: أوال 
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 .بالجزائر شكاوي حمدان خوجة من التسلط اإلستعماري -2
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إقتنع حضر مدينة الجزائر أن اإلدارة الفرنسية جاءت للجزائر لإلستيطان و إستغالل       
خيراتها ويظهر هذا من خرقها لمعاهدة اإلستسالم و انتهك من خاللها شرف األسرة المحافظة 

 ، بمقاومة سياسة كان روادها اهل مدينة الجزائر فنهض الحضر وتم المساس بالمقدسات الدينية،
 .وآخرون ... خوجة وابن العنابي أمثال حمدان 

 :موقف الحضر من اإلحتالل الفرنسي : أوال 
 : األمالكدفاع المفتين عن الدين و / 1

من لون هيئة دينية قائمة بذاتها تتألف من علماء يتشك حتاللاإلوجد الفرنسيون ساعة      
و المفتين والمدرسين وكان على رأسهم شيخ اإلسالم الذي كان مقدمًا عن  األئمةالقضاة و 

 .للدين و العلم  حتراماإعن غيره جميع العلماء وكان في المراسيم يقدم 
ع الداي عندما وق   كما كان يعرفه االحتاللهذا الوضع كان يعرفه الفرنسيون جيدًا عند     

 ، لكن السلطات الفرنسية لم ُتعط  (1)الدين اإلسالميالذي أساسه المحافظة على  1381إتفاقًا 
بصفته رجل دين ، في المدن الرئيسية  فقط منصب المفتي على أبقوامكانة العلماء حقها و 

 . (2)سيستعان به خدمة لمصالحها
قد تجلى واضحًا ،بحيث عملت فرنسا على  االستعماريومن ثم فإن المظهر الديني للغزو     

ثارة الشبهات حول مقاوماته، من أجل تحويل العقلية  اإلسالمية عن مفاهيمها األساسية ، وا 
 . (3)ن الذي تتحدث عنهها الغربي وهذه هي الحضارة والتمدتكريس فكر 

 3صدر أمر في االستسالم اتفاقيةبعد شهرين على إبرام  :لكبابطي اموقف مصطفى -أ
 .اإلسالميمعناه المساس بالدين  ما على األوقاف اإلسالمية ،وهو باالستيالء 1381سبتمبر 

 

                                                           

 .891ص  1،ج 2، المرجع السابق ،مج "0591-0381"تاريخ الجزائر الثقافيسعد اهلل ،  (1) 
 . 12،  10، ص ص  2119، دار الهدى ، الجزائر ،  قضايا مختصرة في تاريخ الجزائر الحديثعميراوي ،    (2)
 . 098 - 092مزيان ، المقال السابق ، ص ص     (3)
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لقد كان ، ة أو عسكرية إن الحكمة في األوقاف هي عدم رضوخ الدين ألي سلطة مدني       
الُمدان  (1)ومن هنا يبرز لنا موقف الشيخ الكبابطي أثره األليم في نفوس المسلمين،لهذا األمر 

 أمالكبمعارضته الشديدة و العلنية ألوامر الحكومة ،التي حاولت ضم األوقاف اإلسالمية إلى 
الفرنسيون من جراء ذلك أنه يريد  اتهمهحسنا حتى  وقد أبلى في ذلك بالءً  (2)الدولة الفرنسية

 .القيام بثورة ضدهم 
تزوجت مع فرنسي " نوار اللوز"ويظهر له موقف ثاني في قضية إحدى الجزائريات إسمها      

"  1381وكان للقاضي الحق في النظر و الحكم في الجنايات وكان القاضي في تلك السنة 
 ةالمرأالشك أن هذه "فحكم عليها باإلعدام ،وبفتوى الشيخ الكبابطي يقول " سيدي اوعزيز

 " .زنى بعد حضانمحصنة وهذا النكاح متفق على فساده فهو منها   
تخلف القاضي  أن أرادتحكومة الفرنسية المفتي لكبابطي و سيدي أوعزيز لما عزلت ال    
كل من له كفاءة عن القبول رغم شدة الحاجة إلى هذا المنصب المرموق ،ولما  متنعوقد إ

معت الدولة بباريس بالحادثة أمرت سرًا أن ترجع الحكومة عن قرارها كي ال يقال أنها أتت س
 .تجد لها سبب آخر للعزل  بمخالفة الشرع ،وحاولت أن

الشيخ لكبابطي في فتواه بالجمود و التزمت وعدم التفتح  اتهمو "الفاجرة "ذ الحكم في لم ينف     
ال ذنب لها إال التزوج بنصراني ، أال يكفي أن يفتي بفسخ هذا  امرأةإذ كيف يفتي بإعدام 

 . (3)النكاح
كما عمل المفتي المالكي مصطفى لكبابطي على تعظيم أمر المسلمين و يخالف ما تأمره    

      المرات على  ىحدإخالف الشرع و الدين ، فأمروا في به السلطة الفرنسية ، خاصة ما ي
  (4)الفرنسية  مكاتبهم ليتعلموا اللغةفقهاء المكاتب و األهالي، أن يرسلوا أوالدهم إلى 

                                                           
 . 29، 21، ص ص  7،ج 2111، دار موفم للنشر ، الجزائر  أعالم من المغرب العربيمصطفى الصالح الصديق ،   (1)

(2)
  - Bigenet(E) : Une lettre du bey de  constantine 1827; in R.A, V°43,(1899) .P189 

 . المرجع السابقالصديق ،    (3)
"2"أنظر الملحق رقم   (4)   
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ولكنه يخلف معهم الوعد دائمًا خوفًا من على   الكبابطي في هذا ابنت،فكان يعُدهم والرياضيا
 . (1) األطفال أن يخرج عن اإلسالم أذهان

بها مدينة  اصطدمتكان من بين األشياء التي  :محمد ابن العنابي  إنتقادات المفتي - أ
يدلي بحق  1381ديسمبر  7إصدار أمر في :  االستسالمالجزائر من وراء حذف معاهدة 

 . (2)حتى البيع أو الهبة أوالكراء  أوالتصرف التام في األمالك الدينية بالتأجير 
تتصرف حسب هواها في المؤسسات  أصبحتيدها على الدين اإلسالمي و  ووضعت    

مقابر دنست ، جد إلى مستشفيات و محالت و كنائس ، زيادة على ذلكفحولت المسا (2)الدينية
 . (3)ستخدمت في تصنيع الكربون ،منازل دمرت لبناء قواعد عسكريةوجثث و عظام إ ،

ن لكل سكانها تسلم لنا المدينة وفي المقابل نؤم  "من ما قاله ألكسي دو طوكيفل  انطالقا   
دة شدي بانتقاداتفنهض إبن العنابي معارضًا  (4)"على دينهم و على أمالكهم و أهلها  اإلبقاء

 .عدم وفائها بالعهد الىها ب  ن  م االستعماريةموجهة للسلطة 
وتظهر معارضة المفتي إبن العنابي حينما أخبر الجنرال كلوزيل على تسليمه بعض المساجد 

، فرد عليه ابن  (5)مدة شهرين فقط باستعمالهافي المدينة لجعلها مستشفيات للجيش متعهدًا له 
الجزائري الفرنسي و ينبهه إلى  االتفاقالعنابي بسلسلة من الرسائل يذكره فيها بنصوص 

فضاق  (6)قد تصرفاتهتالعواقب التي قد تحييها هذه السياسة ، وفي كتاباته كان يلوم كلوزيل وين
 . (7)كلوزيل منه ذرعًا بجرأته فقرر وضع حد له بتدبير مؤامرة ضده

                                                           
، ص 2000 ، لبنان ،  بيروت، دار الغرب االسالمي ،  تاريخ عبد الحميد بك،أعيان من المشارقة والمغاربة ،  سعداهلل  (1)

208. 
(2)   Bigonet (E ,opt.cit, p 189 . 

 . 38،ص  2،الجزائر ج 2101،دار المعرفة جزء2، 0535-0381تاريخ الجزائر المعاصر ،رابح لونيس و آخرون ،  (2) 
(3)

   Abdel Kader Djeghloul ;De Hamdan Khodja a Kateb yacine ,Dar elghab ,Oran ,2009 ,P11 
ابراهيم صحراوي،ديوان المطبوعات .، ت نصوص عن الجزائر في فلسفة،اإلحتالل و اإلستيطانأكسي،دوطوكفيل،   (4)

 . 025،ص 2113الجامعية ،الجزائر ،
 . 71سعد اهلل ، محاضرات ،المرجع السابق ، ص   (5)
 .88، إبن العنابي ، المرجع السابق ، ص  نفسه (6) 

 .الجزء الخاص بمصير الحضر من نشاطهم في هذا الفصل  الى نظريفي شأن المؤامرة    (7)
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 :بالجزائر االستعماريمن التسلط حمدان بن عثمان خوجة شكاوي /  2
شكاويه و رغباته  توصيل،  االحتاللحاول المجتمع الجزائري المصاب في الصميم من     

 نوذجامدينة الجزائر حمدان خوجة  أهلفي عريضة جماعية توضح مطالبهم ، نأخذ من 
 .لدى السلطات الفرنسية في فرنسا باسمهم امتحدث
طفح كيل حمدان خوجة  سلطات اإلحتالل في النهب و التقتيل و المصادرة، تادتمحين      

ويظهر  (1)وأعلن بصراحة رفضه لتلك الممارسات   لالستعمارو تخلى على مواقفه المهادنة 
 لماذا تزعزعت بالدي  من جميع أسسها و أصيبت في جميع أتساءل وأخيرا" ذلك في قوله

لم يحكم على .حت عليه البلدان األخرى من وضع ، في حين أرى ما أصبمبادئها الحيوية ؟ 
 " .أي واحدة منها بمثل ما تعرضنا له من عواقب

هنا حمدان ببالد اليونان عندما فصلت عن السلطة العثمانية و بالشعب  هدش  است            
ية ولكن ما يراه والسبب هو المبادئ السياسية و الدين...عن هولندا  انفصلالبلجيكي الذي 

عندما أوجه نظري إلى بالد الجزائر أشاهد أهلها المساكين وهم " حمدان عن بالده يقول 
فرنسا  باسمو اإلبادة و جميع اآلفات و كل ما ارتكب من فضائع  االستبدادتحت نير  يرزحون
 (2)"الحرة 
للعرائض و وقف حمدان عند هذا الحد ،وباشر عمله السياسي المتمثل في تحريره      

 أمالكالممتلكات الخاصة و  استهدفتالتي  االحتاللممارسات إدارة ضد  لالحتجاجالشكاوي 
 .أحكام الشريعة  و تعطيل...لى المساجد و الزوايا الوقف ع

صدر عن حمدان خوجة في السنوات األولى نشاط سري مع صديقه اإلنجليزي بانستير     
والتي قام بتوزيعها على " نداء من أجل الجزائر " بعنوان  المشهورةالذي قام بتحرير كراسته 

 1،وبإيحاء من حمدان خوجة ،تم إرسال عريضة للبرلمان اإلنجليزي مؤرخة في (3)مواطنيه 

                                                           
 . 097ص 3 ،م 1سعد اهلل ، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق ،م   (1)

ص  0551حمادي الساحلي ، دار سواس للنشر، تونس ، : ت 0381-0751المغرب العربي قبل إحتالل الجزائر ،لوسات فلنزي ،  )(2 
 . 019،011ص
 .53قنان ، المرجع السابق ،ص   (3)
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الفرنسي  االحتالليدعو فيها إلى دعم و مساندة هذه البالد في مقاومتها ضد  1388مارس 
احة ضد الجزائريين ،لذلك كان طلبه هو الضغط الذي تحدى حقوق اإلنسان بإتباعه سياسة اإلب

 . (1)على الفرنسيين بالجالء عن الجزائر
إن " المشترك إحتج حمدان لدى القائد كلوزيل فأجابه هذا األخير  لالتفاقوفي خرق فرنسا     

   (2)"ألنه لم يكن في نظرنا سوى لعبة حرب  االتفاقهذا  احترامفرنسا غير مجبرة على 
فرنسا  الىخوجة على تجاوزات القادة العسكريين ،فتم نفيه خارج الوطن  تجاجاتحإكثرت    

،عرف  االحتاللوهناك نظم أول حزب وطني سياسي جزائري لمقاومة  (3)1388شهر ماي 
في عهد دوف حركة شعبية إنظم إليه رفاقه المنفيين هناك  أول" . لجنة المغاربة" باسم

   .دورفيغو
قاد حمدان هذا الحزب و كان في البداية يعمل في الخفاء ثم ظهر بالمطالب السياسية         

موجه إلى مسؤولين سياسيين يشرح فيها  (4)و كانت له مقاالت في عدة صحف و جرائد
ا لويس فيليب من اجل إعادة النظر في شخصيً  كما أرسلالمظالم الفرنسية في الجزائر ،

 . (5)لجزائريين حقوقهمالقضية الجزائرية و إعطاء ا
 :رسائل حمدان إلى الحكومة الفرنسية / أ  

بن مصطفى باشا أن يبعثها هذا  إبراهيممن الشكايات التي رفعها حمدان بالمشاركة مع     
التي تضمنت ثماني عشر و  (6)1388جوان  8المارشال سولت في  ةاألخير إلى وزير الحربي

 .التي ارتكبتها إدارة فرنسا ضد الجزائريين االعتداءاتشكاية عددت فيها المظالم و 

                                                           
 .55قنان ، المرجع السابق ، ص    (1)

 2،ج 1،0552أجزاء ،دار الغرب اإلسالمي ،لبنان ، ط 8، (0581-0511)الحركة الوطنية الجزائرية سعد اهلل ،  (2) 

 .  20ص 
 . 021بن نعيمة ، المرجع السابق ص    (3)
وهما جريدتان يوميتان ، بهما تفاصيل الحوادث Le nationalو الوطني Couvier francesجريدة البريد الفرنسي :أمثال    (4)

 22ص .الجديدة ، أنظر سعداهلل ، المرجع السابق
 . 011ص  2111لب الجزائر ، ح، منشورات د اربةغمعجم المشاهير المأبو عمران الشيخ و آخرون ،   (5)
 "8"ينظر الى الملحق رقم   (6)
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وفي ذكر مقتطفات من هذه الشكوى ،تبين لنا عمق طرح حمدان للدفاع عن القضية    
 . (1)الجزائرية

لفرنسي الجزائري الذي يشترط ا باالتفاقو األدعية الفائقة ،والتذكير  الالئقةبعد التحية         
 .لجزائرية صيانة الدين و األمالك ا

 استيالءبغير حق و  (2)تدلي أول شكاية رفعها حمدان إلى ذلك النفي للقاضي و المفتي   
 ويطالب حمدان برد كل ما أخذ من أموال و عقارات ...السلطات على أوقاف مكة و المدينة 

تجاه القاضي و المفتي قد كان زمن  اتخذردت وزارة الحربية على هذه الشكاية ،بأن ما     
وزيل ،في فترة كانت فيها دسائس األتراك بالوالية لذلك تحتم طردهم منها لالجنرال بورمون و ك

،بالنسبة للقاضي و المفتي فهما لم يستخدما نفوذهما لمساندة السلطة الفرنسية بل كانوا 
 .يساندون األتراك و هو سبب إجراء نفيهم 

ة و المدينة فقد إستولو عليها كما هو الشأن بالنسبة للمسجد و أمالك األتراك ناس مكأما أح   
هذا القرار لم يؤد إلى  ، إال أنه عند تنفيذ 1381سبتمبر  3بقرار من الجنرال كلوزال في 

 .مصادرة تلك األمالك 
جز لم يقض إال بالحجز وعليه فإن اإلجراء كان على الح 1381جوان  11زين في يأما بارت   

  (3)فقط ،وتذكر وزارة الحربية أن اإلدارة الفرنسية لم تصدر رأي بعد بشأن الملكيات
 :اإلجراءات المتخذة تجاه المساجد فيذكر  كما طرح حمدان   
و أخذوا  ةيدهدموا جامع الس  ...فنطلب كراء ما هدموا...هدموا أمالكنا و أمالك األوقاف " 

جوامعنا  أخذوا... (4)د حوله صغيرة ألجل البالصةكما هدموا مساج...سارياته و أبوابه 
 كجوهأخذوا جامع ...،ومساجدنا و لم يبقى بيد المسلمين إال أربع جوامع و عدة مساجد صغار 

                                                           

بحث لنيل شهادة الماجستير في التاريخ  0311، 0327دور حمدان خوجة في تطوير القضية الجزائرية عميراوي،  (1) 
 . 010، بحث غير منشور ، ص 0532/0538الحديث، مهد العلوم اإلجتماعية ، جامعة قسنطينطينة 

 .المفتي المقصود هو محمد ابن العنابي    (2)
 .011-55السابق ، ص   رجعالتميمي ، الم   (3)
 .أي ميدان "  Place"من الكلمة الفرنسية    (4)
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نطلب رد المنبر والقناديل و ...في ديارهم  افترشوهاأخذوا ساحات جوامعنا ...وصيروه كنيسة 
 (1) ..."الثريات 

ما سلب أو  استعادةكان حمدان في كل شكاية من الشكايات التي طرحت يطلب فيها الرد    
 :ذا الصدد ه كان رد وزارة الحربية في ، ووحقوق الجزائريين ممتلكاتهدم ألنه من 

تعويضات و يبقى إعطاء اإلذن لهدم أمالك األوقاف انه توجد بالميزانية رأس مال لحول "...
 "السلطات المحلية بدفع تلك التعويضات بتصفية ذلك ،ستقوم

ترد على أنها تستطيع التصرف بأي ملكية سواء كانت " ن جامع السيدة كنموذج وفي شأ    
و ذكر أن الجامع قد شيد برعاية أحمد باشا و جماعة  ،دينية أو غيرها لفائدة النفع العام

جمعية  اإلنكشارية و هو مختص لعبادة هذه الفرقة و اآلن لم يعد هناك داي و ال أتراك و ال
 يقوم  االحتياجإنكشارية تطالب بهذا المسجد ،كما أنه ال يستعمل إال للصالة ،وعليه عند 

 .بناء مسجد آخر ون بالجزائري
على مساجد أخرى ، نظرًا لقلة األماكن حاليًا  تستحوذأن اإلدارة الفرنسية مازالت  و ترد على   

على المساجد و  االستيالءفي  االستمرارلذلك من المفيد ...و إليواء مختلف خدمات الجيش 
كانت باقي شكاوي حمدان حول التعدي على أمالك وقد .  (2)لالختيارليس هناك مجال 
 .المسلمين الجزائريين 

 :الشكوى  وفي تدنيس القبور يذكر   
لم  يستحيوا بأخذها و ..يتوضئون منها ... بيوت الخال و مياه جارية وقف على المسلمين" 

ديار المسلمين و يروا نساءنا و حريمه يقيدون  يدخلوا...كرائها للتجار فكيف نستحي بطلبها 
 .."أسماءهم و صحتهم ، أعمارهم 

                                                           
 . 011، 011السابق ، ص ص  المرجعالتميمي ،    (1)

(2)
 - Abdel jelil Temimi ,Reeherches et Documents d’histoire Maghribine ,(1816-1871) les prsse 

de l’iprimerie de l,GT.T , 2
eme

 edition remaniée ,Tunis ,1980 ,pp71 ,73 . 
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يحفرون مقابر آبائنا و أجدادنا ،يستخرجون األجر و األحجار فيبنون بها و  يزالوالم  "....
 (1)" ..عظام موتانا يبيعونها

عليه  االعتداءما تم  ن يطالب فيها دائما برد ما سلب والتنديدجل هذه الشكاوى كان حمدا     
 .  كالمقابر

ق هو اآلخر على مدافن إن ما الحظناه سابقًا حول المساجد، يطب:" فردت وزارة الحربية 
 االستيالءاألولياء ،فهي قليلة األهمية ،كما أن إدارة الجزائر ال تملك أي معلومة حول حادث 

 " .على المياه الجارية و ستطلب شرحًا من السلطة المحلية 
 1381أكتوبر  3هي زيارات حسب القرار الصادر بتاريخ ... و دخولنا إلى ديار المسلمين   

لى إحصاء السكان و المنازل و اإلطالع على الصحة العمومية خصوصا لمرض الذي يهدف إ
 . (2)الكوليرا

فيها حمدان إلى بعث لجنة تحقيق  دعاوكانت الشكاية الثامنة عشر و األخيرة أهم شكاية ،    
عن أحوال مدينة الجزائر وجمع كل الحوادث التي من شأنها مساعدة الحكومة على تقرير 

فاآلن إما أن تعتمد كالمنا و نحن جماعة من أعيان :" يظهر ذلك في قوله  مصير البالد و
أهل البالد و إما أن تعين كومسيون ترسله إلى الجزائر ممن ال رغبة له في أخذ أموال الناس 

 . (3)فترى صحة ذلك...الظلم  ارتضاءعن  الفرنساويةو تمنعه محبة الدولة 
ذكرة حمدان هامة و هي عالمة على تكرار اإلنذارات ردت وزارة الحربية بأن م            

التي وصلت إلى الحكومة و التي وجب عليها عدم إهمالها و هي دليل جديد لضرورة تبني 
 .(4)سياسة معينة تريد الحكومة تطبيقها على الجزائر

 
 

                                                           
 .011،  018التميمي ، المرجع السابق ،ص ص   (1)

(2)  - Temimi, op.cit,  p72. 
 . 008، 002، ص ص  المرجع السابقالتميمي ،   (3)

(4) – Temimi , op.cit,  p72 , 74 
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 " :محمود الثاني " رسائل حمدان إلى السلطان العثماني / ب
كًزا استقرارلم يكن            في نشاطه على الحكومة الفرنسية بل  حمدان خوجة بباريس ُمر 

 .كانت له نشاطات أخرى إلى الخارج 
 إبراهيم باسمحمدان أفندي بن عثمان خوجة  بلقجاءت عريضة من  1381ففي ربيع         

و  إلى الباب العالي و فيها يشرح حال الجزائريين وما يالقونه من ظلم (1)باي بن مصطفى باشا
 .يسترحمون السلطان لتقديم المساعدة 

ى بالباب العالي و تقرر إثرها بالفعل تم النظر في عريضة حمدان في مجلس الشور         
الجزائر من الفرنسيين التي  السترداداد مصطفى رشدي باي كسفير فوق العادة إلى باريس إيف

 .صادق عليها السلطان 
ان خوجة ، ومع حسونة دغيس بهدف أخذ المعلومات أسس هذا األخير عالقة مع حمد      

 .أثناء محادثات المسألة الجزائرية 
، تقابل السفير العثماني مع وزير الخارجية الفرنسي الذي  1381ديسمبر  13في        

أعلمه بأنه مكلف بالتباحث لتأمين إعادة الجزائر للدولة العثمانية كما بين للوزير ،بأنه سيقدم 
سأل الوزير عن تاريخ وصول تلك التعليمات فرد  .بهذا الخصوص للحكومة الفرنسيكرة مذ

عليه بأن أصل مهمته هو تقوية الصداقة بين الدولتين إال أن لديه الصالحية لحل الخالف 
م وزير الخارجية أن فرنسا لن تتخلى عن الناشئ عن القضية الجزائرية و في ختام المقابلة أعل

مرت أسابيع ولم يتلقى رشيد باي  . اآلخرين الوزراءدة رشيد باي سيعلم بها الجزائر و لكن إفا
 .ردًا عن وزير الخارجية ،فعلم أن فرنسا لن تعيد الجزائر بسهولة 

شاور مع الدول الت   استرداد الجزائر من فرنسا و كان تداول العمل في اسطنبول من أجل       
  (2)لك المساعي لم تؤدي إلى أي نتيجةكروسيا و إنجلترا خاصة و لكن ت الخارجية

                                                           
،اشتغل  1311ولد في إسطنبول سنة  1311الى سنة  1773والد إبراهيم باي هو مصطفى باشا الذي شغل والية الجزائر من سنة    (1)

، أنظر إلى 1317مرات منصب الصدر األعظم توفي في اسطنبول سنة  6وزارة الخارجية كما شغل في سفارتي باريس و لندن و في 
 . 76كوران، المصدر السابق ، ص 

 . 37،  71كوران ، نفسه ، ص ص  (2)



ارية منهمـنشاط الحضر وموقف السلطات اإلستعم                               ثاني      ـالفصل ال  
 

~ 54 ~ 
 

نشاط حمدان ،ذاك التوجيه الجريئ للحكومة الفرنسية نفسها وذكر إعتداءاتها نستنتج في 
وهو موقف دفاع عن حقوق الجزائريين والدولة الجزائرية وهو أول موقف منه يوضح . بالبالد

 .رفضه للحكم الفرنسي وسياسته بالجزائر 
  3311 – 3311 اإلفريقيةدور الحضر في اللجنة : ثانيا 

 :  تعريف اللجنة ومهامها/  1
 :أصل التسمية /  أ

صطلح على اللجنة التي جاءت إلى الجزائر باللجنة اإلفريقية ، وكلمة اإلفريقية و إ    
كلمة إفريقيا كانت رديفة لها  ،الفرنسي للجزائر االحتاللوتالزمت مع دخول  ارتبطتاإلفريقي 

 احتاللفي إفريقيا على ذلك العهد و في  األولىإفريقيا و هي القوة  ألن الجزائر هي بوابة
 .الجزائر كانت فاتحة إلحتالل إفريقيا 

 1388أفريل  17في  اقترحو الذي  "البارون مويني"تأسيس هذه اللجنة كانت فكرة      
 مانضتأسيس لجنة خاصة ، تتشكل من شخصيات معروفة دعمت فكرته من طرف باسي و 

وزير الحربية الذي إقترح الفكرة على الملك لويس فيليب و كان تشكيل اللجنة في  "سولت"إليهم 
 . (1)1117صفر 13الموافق لـ 1388 جويلية  7
 :هما  موضوعينكلفت هذه اللجنة بمهمة تشمل  :مهامها / ب
 الجزائر  باحتاللتهيئة وبحث جميع الحلول المختلفة للمسائل المتعلقة   * 

 . (2)معاينة حقيقة األوضاع في الجزائر   * 

                                                           

المقاومة الوطنية و "مذكرة لنيل درجة الماجستير في التاريخ المعاصر  ،(1381-1388)اللجنة األفريقية مختاري الطيب، (1) 
 . 87، ص  1117/1111، 1جامعة الجزائر،، قسم التاريخ " الثورة التحريرية 

رسالة ماجستير في التاريخ  ،1711-1381اإلندماجية بين الطرح الفرنسي و الموقف الجزائري عمر عبد الناصر ،  (2) 
اريخ ، تخصص عالقات بين المغرب و أوروبا في ضفتي الحوض الغربي للبحر األبيض المتوسط ، جامعة المعاصر ،قسم الت

 . 11، ص  1117/1113الجزائر ، 
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تتضمن النقاط التي تريد التعرف عليها و تطلب منها  أخذت هذه اللجنة تعليمات من الحكومة 
الجزائر،كما أعطتها برنامج عمل مفصل تسير إيجاد حلول للمشاكل الهامة التي كانت تواجهها 

،تترجم هذه التعليمات بوضوح في الرغبة السياسية لبقاء الحكومة الفرنسية  (1)على ضوئه
و تجسيد إدارة تهتم  االستعماريةبالجزائر بصفة نهائية ألنها كلفت بالبحث في شروط التنمية 

وصلت اللجنة إلى الجزائر بتاريخ  . رديالف االحتاللبتشجيع الزراعة و التجارة و الصناعة و 
و كاتبها السيد بيسكاتوري  "Bonnerبوني "،وكان رئيسها الجنرال 1388سبتمبر  1

Piscatory  ممثلي السلطات المدنية و  استقبلتالنائب في البرلمان و في اليوم التالي
ومن  األراضي راستعماأعضاء الغرفة التجارية و لجنة  استقبلتالعسكرية في الجزائر كما 

أيضا ، وفود عن المستوطنين الفرنسيين و أعيان العرب الحضريين باإلضافة  استقبلتهم الذين
 .إلى وفد عن يهود الجزائر 

 :جلسات اللجنة اإلفريقية  -ج
حسب  األعمالمن الشهر المذكور،عقدت اللجنة أول جلسة عمل قسمت خاللها  6في    

 :تخصص األعضاء ، نذكر على سبيل المثال 
 . الجنرال بوني في المسائل العسكرية ختصا -

 .بالبحرية  D.Daallyالسيد دوفال دالي  ختصا -

،انتقلت اللجنة التقارير التي ستقدم إلى حكومتهااللجنة ب الهتمامكان تقسيم هذه األعمال       
في مدينة الجزائر وضواحيها مستهدفة المؤسسات العامة و سهل متيجة و المراكز العسكرية و 

 .عنابةو  يةبجاالصناعية كما زارت مدن أخرى كوهران و  المنشآت
لتعقد مع جميع أعضائها جلسات  1388أكتوبر  18عادت اللجنة إلى مدينة الجزائر في      

جلسة في كل جلسة كانت تناقش  81لي حيث بلغ عدد الجلسات حوالي عمل في اليوم الموا
 :،من ضمن هذه المسائل نذكر  (2)مسألة

                                                           
 . 77سعد اهلل ، محاضرات ، المرجع السابق ، ص    (1)
 . 77،  73نفسه ، ص ص   (2)
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  1،6أكتوبر و  16،13و هي مسألة متناولة في العديد من الجلسات  :مسألة العرب 
و هل كان  االستسالمنوفمبر ، أرادت اللجنة من خاللها أن تجيب على رد فعل العرب تجاه 

 .يعني كامل سكان الجزائر 
قامت اللجنة كذلك بإحالل التشريعات الفرنسية محل التشريعات المحلية بهدف إبعاد      

  .(1)العرب تدريجيا من المناطق التي تحت سيطرة العدو
  و هو عبارة عن مالحظات و حلول يرد بها على أسئلة اللجنة  : االحتاللتقرير حول

حول الوافدين إلى الجزائر الذي أصبحوا في تعداد الموتى نظرًا  األولى،وكانت المالحظة 
 .للظروف القاسية هناك و تراجع اإلنتاج في البالد 

الجزائر وهو ما  باحتاللبالجزائر، فأقرت اللجنة في النهاية  االحتفاظوسؤال يخص 
 .سنستخلصه فيما بعد 

غربية قبل محاولة السيطرة العرب إلى الحضارة ال استمالةرأت اللجنة في تقريرها أنه يجب     
 .(2)يتعايشون مع الوافدين  نهممنهم أنًا عليهم ظ

 :العرائض الموجهة للجنة اإلفريقية / 2
 : 3311-3311حمدان خوجة  عرائض/ أ

و الظلم الذي  االستعماريةبرز دور حمدان خوجة في اللجنة من خالل نقده للسلطات      
على إعادة تقديم الشكاوي السابقة من جديد في عريضة  فعمليعاني منه الشعب الجزائري ،

متلمسا منه التدخل في القضية الجزائرية  1388جويلية  11يوم  (3)إلى الملك لويس فيليب

                                                           
 . 18،  18مختاري، المرجع السابق ، ص ص   (1)
 .11،18المرجع السابق ،ص ص مختاري ،   (2)
،بايعته ثورة  1311أوت  16نفس السنة التي ولد فيها حمدان توفي يوم 1778أكتوبر  6ولد في باريس يوم : لويس فليب   (3)

فيفري إشتهر  21تستقضي على ملكة و تعلن الجمهورية الثانية، يوم  0313، ولكن ثورة 0381أوت  5مكة يوم جوليت 
 . 213حتى مع أعز أصدقائه، أنظر خوجة ، المرآة، المصدر السابق ، صبالجبن و النفاق 
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مطالبًا الملك بتحرير الجزائريين و إعادة الوئام بين  1388سبتمبر  16في  شخصيًا ،كما كتب
 (1)بها األمم األخرى  تتمتعالشعبين وحقوقهم لكي يتمتعوا بالحرية و بجميع المزايا التي 

لما لم يحصل حمدان على أي رد فيما ذكرنا سابقًا ، توجه إلى الرأي العام  :المرآة كتاب / 3 
و  االقتصاديةالجزائر  لألوضاعوهو مرآة عاكسة "المرآة"عنوانه  اكتابً الفرنسي محررًا 

في،كتب و السياسية ، قدمه ألعضاء لجنة التحقيق مرفوقًا برسالة و بصيغة جريئة  االجتماعية
 .قها على البالداإلدارة الفرنسية التي أطلقت عات مطالب الجزائريين وندد بشدة

نذكر  الجزائر فتلخص في ثالث عشر نقطة عانت منهاالنكايات التي أما األخطاء و    
  : (2)منها
إن أماكن األسواق  حيث تستطيع الطبقة الفقيرة أن تتحصل على إمكانيات المعاش   -1

 .قد خربت تمامًا  ، المعتدل األسوام

 .قد أصبح تنفيذه إجباريًا تحت السلطة الحاكمة في البالد  المسلمين الجزائريين اضطهاد -1

ساء و أهل البالد و أوقفوا على البؤ  أثرياءسسات العمومية الخيرية التي بناها إن المؤ   -8
أمالك  باسمقد أصبحت غنيمة في أيدي الغازين يستغلونها  الفقراء من أجل تخفيف وجعهم

 .الدولة الفرنسية 

 .م ـــــــــــــو مواعيد منهم أصبحت مواعيد عرقوب في أفواهه نفوابنايات هدمت و علماء   -1

ن ويصرفهم ـــكما يدعو حمدان في كتابه إلى الحد من مظالم الجيش الفرنسي على الجزائريي
،ففي الفصل الرابع من المرآة حاول إقناع  استعمارهاعن سعيهم للعمل على ضم الجزائر و 

بالجزائر بحجة أنها عديمة الفائدة بالنسبة إلمكانياتها  االحتفاظالفرنسيين بالعدول عن فكرة 
 : متيجةونذكر على سبيل المثال ما يقوله في  (3)عية و البشريةالطبي

                                                           

ادر بن حراث ــــ،ت ، عبد الق 0511،0591زائر في التاريخ ، المقاومة السياسة ــالجالجياللي صاري و محفوظ قدارش،  (1) 
 . 02،  01،ص ص 0537لوطنية ، للكتاب ، الجزائر، ، المؤسسة ا

 . 111،  118م ، المرجع السابق ص صــــنص المذكرة نجده كاماًل في كتاب محمد بن عبد الكري   (2)
 229، 228ص ،ص   ، المرجع السابق ، عبد الكريم    (3)
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وال يمكن خزنه أكثر من ...إن قمح هذه المنطقة أقل جودة من غيره و لونه يميل إلى السواد " 
ب ناتج عن جو المنطقة كما يذكر عن أمراض سهل وهذا عي... سنة ألنه يتعرض للفساد 

إني أزور هذا السهل مرة في ربيع كل سنة ألنني أخشى الحمى في الفصول األخرى " متيجة 
الغدير في الشتاء و الصيف ...و غيره مما يقيني شر الهواء الفاسد  لكولونياآخذ معي ماء ...

 . (1)تستوطنه الحمى
ينادي فيها حمدان خوجة إلى تحرير الشعب الجزائري  : 3311أكتوبر  22رسالته في :  2 

التي  العظمىالدولة  استطاعت، فيقول إذا (2)على مبادئ الحرية و القومية الفرنسية باالعتماد
كما  (1)..."أتوجه إليها بكل ثقة أن تلقى نظرة محبة على أولئك البؤساء من أبناء وطني 

في  ارتكبتأعتقد ان مالحظتي على األخطاء التي "  تحرير بالده من الظلم إطارأوضح في 
العون لتخفيف البؤس و دفع الضرر عن الجزائر  االجزائر في استطاعتها على األقل أن تمديدً 

 "بمثابة الرصاص  يإن ثقل الحكم الفرنسي قد أصبح في الوطن الجزائر ... و سكانها 
ين في الدين و اللغة و العادات أدى الحضاري بين الشعب االختالفونية حمدان كذلك أن ذلك 

أن الشرف الوطني هو المحرك األول ...إلى صعوبة ردع أمة ذاقت أالم ثالث سنوات
 (3) ..."لعزائمنا

بعد كل هذا الطرح أعلمه رئيس اللجنة ديكازيس بعلمه لكتاب المرآة و الذي ال يمكن  للجنة    
و أن الكتاب عبارة عن عموميات ال تستند إلى براهين  اختصاصهاالتعليق عليه ألنه ليس من 

 .منه  اشتكىما عدالة كما طمأنه بأنه سيجد حاًل لي بالنسبة إليه ، تفصل فيها الأما الشكاو 
 باحترامفرنسا من إحاللها للنظام الفرنسي بدل التركي و تظاهرها  استفادةنفى حمدان      

 .المعتقدات و حماية السكان 

                                                           
 . 91،  15خوجة ، المرآة ، المصدر السابق ص ص    (1)
 . عبد الكريم، نفسه  عند نظر نص الرسالةأ   (2)

 . 211، 211المرجع السابق ص ص عبد الكريم ،   (8)  
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هاية يخلص حمدان على أن الجزائريين هم على درجة من الوعي والبصيرة بما في الن   
يعلمون وهم ينفون قرابتهم لكل من يتعامل مع الجيش الفرنسي و بالنسبة له فإن الخيار لفرنسا 
،أن تنفي السكان جميعا إلى الصحراء وهذا ال يتماشى مع مبادئ فرنسا التحررية و حقوق 

األمثل ألنه  االختيارأمير محمدي يضمن مصالح فرنسا و رأى في هذا  انتخاباإلنسان و إما 
عهودهم ثم يبين أنه غير مؤمن  أخلفواأعاب في نهاية المذكرة تصرفات القادة الفرنسيين الذين 

 .(1)بالتعاون مع الفرنسيين
 :3311أحمد بوضربة  عريضة/ ب
راحة ضميره و خدمة للصالح     كان هدف المذكرة التي طرحها هو تحسين ،وضع بالده وا 

األهالي بما في ذلك سكان العام و مقاربة بين مصالح فرنسا و مصالح المعمرين و مصالح 
ن و األرياف وقد حدد األسس التي يراها تصب في ذلك متمنيًا أن يكون أداة مساهمة في المد

وذكر أنها ال تتوافق مع قناعاته و هي ألة الجزائرية في أربع نقاط ذلك حيث شخص المس
لمحافظة على بعض الموانئ كمراكز عسكرية و إقامة القوة ل استعمالو  االستيالءسياسة 

 . (2)حكومة مركزية يشارك فيها الجزائريون
ما تميز به هو عدم إتباعه لنظام  الفرنسي و قال إن أسوأ االحتاللبوضربة طريقة  انتقد     

قد تخلو  االحتاللمع  كانوابحماية أحد فكانت النتيجة أن الذين  م  لم يقُ  االحتاللوقال أن  ثابت
 .(3)عنه 
أما الحلول ،موقفها من القبائل فرنسا ،أن تعلن صراحة عن د من أما ما طالب به أحم      

ب بالسكن إلى جوار المعمرين في قرى تبنى لهذا هو السماح للعر  االندماجالتي يراها لتسهيل 
 .الغرض لتكون نافذة اإلطالع على حضارة الفرنسي 

إنشاء جريدة لبث الفكر الفرنسي مع تجنبها للخوض في المسائل الدينية ألن فيه  اقترحكما 
 .معاداة للجزائريين 

                                                           
 . 71،  70الطيب المرجع السابق ، ص ص  (1)
 . 77الطيب المرجع السابق ، ص    (2)
   .نفته السلطات الفرنسية و بعد أن فشل في الوصول إلى الهدف الذي كان يعمل من أجله ماكان يعبر عن هذا الرأي بعد   (3)
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ساب العرب مع لم يمانع بوضربة في دمج اليهود مع الجزائريين و لكن ليس على ح    
 .ضمان بعدم قيام ثورة ضدهم 

 االكتفاءهناك آراء أخرى عبر عنها بوضربة حول الوجود الفرنسي ،فتجده قد نصحهم بعدم    
قسنطينة  باحتاللهم على البقاء ونصحهم ادان على نتيجة لذلك يحصلوال ألنهم لن على الساح

 . (1)إلى إعادة المساجد حتى تسترضي الجزائريين دعاو تعيين حاكم فرنسي عليها،كما 
و الصبر هي نقطة عملية و لها  االعتدالرأى أحمد بوضربة أن حكم فرنسا بالعدل و      

ما يراه مفيدًا  (2)في سبعة فصول معها و قد أوضح اتفاقافائدة بالنسبة لمصلحة فرنسا و أكثر 
 :لتنفيذ هذه الخطة وهي كاآلتي

على رأسه والي عام يضاف له كاتب  و  استعمارينشاء مجلس خصصه إل :الفصل األول  -
 .عضو من المسلمين مهملة تسيير شؤون الجزائر 

أهالي  يكونواأعضاء  1خاص بتنظيم البلدية الذي رأى في تكوينها من  :الفصل الثاني  -
 .من اليهود  1من المعمرين و  8موالين لفرنسا و 

 .ية الذي يتكفل بتسجيل المواليد والزواج في نظام البلد :الفصل الثالث  -

مجلس ملكي يتكون من رئيس و قاضيان كان حول العدالة و أشار بتكوين  :الفصل الرابع  -
 .و قاضيان إضافيان، للنظر في القضايا المدينة و التجارية 

خاص بتنظيمات داخلية كتعيين مدير فرنسي يكون له نائبات مسلمان و  :الفصل الخامس -
 .من الموظفين ،وكيفية التعامل مع القبائل و أصر بإنشاء جريدة بالعربية  مجموعة

حيث رأى ...تكلم فيه عن إدارة األوقاف في مكة و المدينة وسبل الخيرات  :الفصل السادس -
تعيين لجنة خيرية نشرف على هذه األمالك تتكون من عشر أعضاء مفتيان و الباقي أعيان 

 ...البالد ،إضافة إلى محافظ يملك لمراقبة الصندوق تتوجه أموالها لخدمة المرضى و األيتام 

                                                           
 . 021،  007خوجة ، المرآة ، المصدر السابق ، ص ص    (1)
 . 211،  078، مذكرات أحمد ، المصدر السابق ص ص لهذه الفصول أنظر العربي الزبيريلإلطالع على النص الكامل   (2)



ارية منهمـنشاط الحضر وموقف السلطات اإلستعم                               ثاني      ـالفصل ال  
 

~ 61 ~ 
 

يادين اإلدارية المتفرقة التي وجب مراقبتها و التي تتمثل في خصصه للم :الفصل السابع  -
 3المعمرين الوافدين إلى الجزائر و حدد عدد الجيش بـ ختيار،تم إ...الجمارك ،الشرطة 

 . (1)آالف

مجمل ما تحمله هذه الفصول سب ما صرح به بوضربة،أن المسلمين ال أمان فيهم       
 . (2)بد من رفع حكم شريعة المسلمينويجب أن يكون الحكم كله فرنسي و ال

حمدان خوجة فقام هذا األخير ببعث رسالة إلى السيد  انتباهلفتت قرارات أحمد بوضربة    
 .  للجنة اإلفريقية بوضربة محمود الثاني من أجل النظر في عريضة أحمد

نستخلص مما قدمه بوضربة أنه كان يدعو بالدرجة األولى إلى تغيير السياسة الفرنسية    
طريقة هذا التغيير حين يتم تعامل الناس  للفرنسيينالمطبقة عندئذ في الجزائر و قد أوضح 

بالعدل و اإلحسان و تنشر بينهم حضارتها و مبادئها تدريجيا و يرى في ذلك فرص كثيرة أمام 
 . (3)االحتاللو لم يتهور في تطبيق  االعتدالإذا ما سلكوا طريق ، الفرنسيين

كان كالمه بمحضر اللجنة بضمير الغائب أي كاتب  :عريضة حمدان بن أمين السكة / ت
التي تحدث فيها بوضربة كان " 18رقم"اللجنة هو الذي صاغ كالمه ،تحدث بنفس الجلسة 

 .بينهما في الطرح  االختالفالتشابه و 
في أن الواقع ال يعكس الزعم الفرنسي حول المهمة التي هم من أجلها في الجزائر  فقاات    

 يمكن للفرنسيين حتى من التنقل بحرية،كما رأى حمدان أولية  فالممارسة تكرس العداء و ال
 . (4)على الجزائريين كجنود حتى تستكمل مهمتها االعتماد

فيها عن بوضربة فهي مطالبته بأن يكون آغا العرب مسلمًا ،كما  اختلفأما النقاط التي    
الجيش الفرنسي بيرتزين و حمدان بشدة بعض تصرفات الفرنسيين بالجزائر و هما قائد  انتقد

بالعفو العام ، و أشار  بوعد اإلعالن الخاص الوفاءبعدم  تهمهماإ ان، اللذ"فيغواو دور "خليفته 

                                                           
 . 73،  77الطيب ، المرجع السابق ، ص ص    (1)
 . 81توفيق المدني ، المرجع السابق ص   (2)
 . 20المصدر السابق ، ص خوجة ،    (3)

 . 70الطيب ، المرجع السابق ، ص   (4)
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فرنسا في الجزائر ،كما نبه إلى إيقاف  فيغو قد شوهت سمعةو دور في عهد  (1)ةالعوفي ن حادثةأ
أنهم كانوا  من الجزائر و أعدموهم خالفًا للقوانين العامة بالرغم باتجاهمندوبين من البليدة 

يحملون عهد أمان رسمي من الدوق نفسه ، وهي حادثة زادت في تحطيم الثقة بين الفرنسيين 
 .ين ـــــــــــــــو الجزائري

الجامع بين الميل الظاهر لفرنسا  االعتدالنستخلص من طرح حمدان بن أمين السكة ذلك    
 االتهـفي جميع مج االحتاللكس بوضربة الذي كرس ـوبة عليها ،على عـو النقمة المكت

 . (2)...( اقتصاديةإدارية ،عسكرية، )  
بعيدة كل البعد عن  بعد اإلطالع على ما قدمه الحضر للجنة ،نجد أن فرنسا كانت     

إلى تلك الشكاوي و المطالب الموجهة إليها،و إذا وقعت بعض الترددات في السياسة  االستماع
 :ألن اللجنة مع نشأتها وضعت مقترحات تعمل ألجلها أهمها  (3)الفرنسية فإنها لم تدم طويال

مارس  7ممتلكات فرنسا في إفريقيا و بالفعل كان ذلك في  اسمبالجزائر تحت  االحتفاظ -
1381 . 

 .تعيين حاكم عام على الجزائر  -

عن حالة الجزائر عام  (4)أقرت الوضعية السيئة للجزائر و هذا مقتطف من تقريرها الطويل -
ممتلكات األحباس وحجزنا الممتلكات الخاصة بدون أي تعويض بل  نااغتصبلقد "... 1388

هدم منازلهم و و عليها بالقوة على دفع مصاريف  االستيالءأرغمت أصحاب الممتلكات التي تم 
يحملون رخص  كانوالقد قتلنا أناس ...كذلك دفع مصاريف هدم أي مسجد من مساجدهم 

أبرياء و قمنا  كانواك فيهم و تبين فيما بعد أنهم سكان المدن و القرى المشكو  التجوال و ذبحنا

                                                           
 ، حاول البارون بيشون منع المذبحة 0382واجهت حملة من دورفيقو،في أفريل  شقبيلة كانت تسكن ناحية الحرا: العوفية   (1)

 . 12، ص  السابقلم يفلح ، أنظر ، حمدان ، المصدر ف لم يذكر عدد ضحاياها،
 . 021،  022خوجة ، نفسه ، ص ص    (2)
 . 08ي و قداش ، المرجع السابق ص ر صا   (3)
 . 011،  019، صص  2112، دار ريحانة ، للنشر ، الجزائر ، موجز في تاريخ الجزائرعمار عمورة ،   (4)
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بمحاكمة رجال مشهورين بورعهم و تقواهم و رجال محترمين ال ذنب لهم إال تقربهم من قصد 
 (1)...الشفاعة ألبناء وطنهم فتعرضوا لبطشنا و غضبنا

م تطبق الجزائر فهي ل احتاللجل هذه المقترحات و التقرير الذي ورد منها ،كانت تبرر      
بناءًا على التوصيات التي قدمت من اللجنة إلى حكومة إال ما يخدم مصالحها ، من مقترحاتها 

ينص على إلحاق الجزائر  1381جويلية  11باريس بادرت هذه األخيرة بإصدار قرار في 
الجزائر ملك فرنسي في شمال إفريقيا ،ملحقة بوزارة الحربية " و يظهر هذا في قولها  (2)بفرنسا

من الملك نظام ممدد    بتفويضيمارس ...الحاكم العام اسم،ويتكفل بشؤونها قائد تحت 
 "لسلطانل
طبق في الجزائر نظام الحاكم العام التابع لوزارة الحربية،ولكن  ،1316إلى  1381 بين    

هذا اإللحاق و  يقبلواوهو دليل على أن الجزائريين لم  الحكام، استقرارالحكم عدم  شهد هذا
 . (3)مقاومتهم ظلت متواصلة

جزئي للجزائر حيث قال سنة  احتاللبه اللجنة من  أوصتما  "ألكسي دي توكفيل "انتقد    
إلى  الكامل وهو األمر الذي أدى االحتاللليس هناك حل وسطي بين التخلي أو " 1383

 احتاللهذا األخير الذي كان ينظر إلى  (4)تعيين من يتقاسمه الرأي عسكريا،السفاح بيجو
   1311إفريقيا أي منفعة،ثم أعلن سنة  احتاللأنه خطأ وليس في  1386الجزائر إلى سنة 

عندما نصب ،و هي المنفعة الزراعية  االعتباربأن هناك منفعة واحدة يجب أخذه بعين 
تغير موقفه و صرح بأنه سيبذل مجهوده  1311فيفري  11بالجزائر كحاكم عام عليها سنة 

                                                           
 . 21ص  2سعد اهلل ، الحركة الوطنية ، المرجع السابق ، ج  (1)
، دار الحكمة ،  0581-0381فرنسا البربرية في الجزائر و انعكاساتها على المغرب العربي سياسة ،بوعزة ساية بوضر  (2) 

 . 52الجزائر ، دس ، ص 
 . 92عبد الناصر ، المرجع السابق ص    (3)
زائر للج ا، عين حاكمًا عام 0731أكتوبر  09في بفرنسا  ولد في ليموج : thomas Rebert Bugeaud توماس بيجو   (4)
، أنظر عيساوي ،  0315جوان  01مات في باريس  0318أفريل  5، منع وسام الفرقة الشرقية في  0311ديسمبر  05 ذمن

 . 011المرجع السابق ص 
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لدمج  عواملو مؤسساته السياسية  االستيطانو رأى في  مطلق احتاللليجعل بلده تدخل في 
 . (1)لهم بالقوة العسكرية األهاليالجزائر مع فرنسا و يخضع 

تمل هذه العملية مع لتك ،1317إلى  1311بيجو ما بين عهد في كانت إجراءات الدمج     
 . (2)أرضًا فرنسية 117الجزائر في مادته  اعتبرالذي  1313نوفمبر  1دستور 

 : هممصير  والحضر   السلطات الفرنسية من نشاطموقف  :ثالثا 
الفرنسية تجسدت في  تجاه إعتداءات السلطات إن النشاطات التي أظهرتها فئة الحضر    

 .تعرض فيها وضع الجزائر و تطالب بحقوق الجزائريين و رسائل ، عرائض و شكاوى
هذه المراسالت تثبت تورط الحضر حسب تعبير الفرنسيين ،في مؤامرة ضد فرنسا،ومن     

 هذا التصور بدأت سلسلة من عمليات النفي و السجن ضدهم كل حسب نشاطهم 
بناًء على تصرف بعض "ا يذكر فيه مرسومً  1386سبتمبر  16يل في أصدر المارشال كلوز    
هالي الذين رفضوا فك رموز المراسالت المكتوبة و المشفرة و األوراق المصادرة في منازلهم األ

من  13مرة و تم إيقافهم بموجب المادة تآمرهم مع األعداء أو التخطيط لمؤافهذا دليل على 
ممتلكات فرنسا أوت الماضي ،قررنا نفيهم من  1ية ،المؤرخ في المرسوم التنظيمي لوزير الحرب

 (4) "مشددةال حراسةال تحتسيظلون حتى ذلك الحين في أقرب وقت ممكن و  (3)في شمال إفريقيا
ندما وقع اإلحتالل تعرضت ع:حمدان بن عثمان خوجة الموقف الفرنسي من نشاط  -1

 (6)...السلطات بتهديم بعضها و النهب ، ثم أمرت (5)متاجره و ممتلكات إلى السلب

                                                           
 . 91عبد الناصر ، المرجع السابق ، ص    (1)

، دار البصائر ،  0585-0511إسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية و الفكرية التونسية خير الدين شترة ،  (2) 
 22الجزائر ،دس ، ص 

 .أحمد بوضربة ،الحاج حسن بن حمدان ، بن عثمان خوجة ، علي بوضربة : المقصود منهم    (3)
،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ  0370-0381مة الجزائرية إلى الخارج من نفي رواد المقاو سليمة بودخانة ،   (4) 

 . 30،  31،ص ص  2119/ 2111صر ، جامعة اإلخوة منتوري ، قسنطينة ، فرع التاريخ ، الحديث و المعا
في عهد ديبورمون ، تم اإلستيالء على منزله و أعطى إلى أحد القادة العسكريين ولكن بمجيء كلوزيل إستعاد منزله ،    (5)

 " .1"أنظر الملحق رقم 
 . 13خوجة ، المرآة ، المصدر السابق ص    (6)
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بعد الثقة التي حضي بها لدى السلطات الفرنسية و المناصب التي توالها و لكن في       
عهد كلوزيل هبطت حظوظه ،حيث إتهموه بالرشوة ألرملة اآلغا يحي لكي يمنع إرسال إبنها 

حقد الفرنسي اللى إلى الخدمة العسكرية في فرنسا كذلك تنديده لسلب األمالك ،كل هذا أدى إ
 .عليه 

ية و حبس أمالكه في مدينة زله كلوزيل من وظائفه و إتهمه بالتآمر ضد السلطة الفرنسع    
، حجز مراسالته الخاصة باللجنة المغربية ،كما الحقه كلوزيل و هو في باريس  (1)الجزائر

مقولته المشهورة بكتابات ضده و تسليط الشرطة عليه إلى أن خرج من باريس هاربًا مرددًا 
 "لم األتراك وال عدل الفرنسيين اللهم ظُ "
أما في عهد دوروفيغو فقد توترت العالقات أيضا معه و عمل هذا إلى نفيه إلى فرنسا     

،قام هناك (2)أغرقته اليهود في قضايا مالية شائكة جعلته يتابعها لدى مجلس الدولة في فرنسا
 .كما رأينا و لكن آمال خوجة لم تتحقق بنشاطات لصالح الدولة الجزائرية 

إنتقل حمدان إلى القسطنطينية و عمل هناك في مجالي الصحافة و التأليف وهناك توفي     
 . (3) 1311وهناك من يذكر أنه توفي سنة  1311سنة 
لما علمت فرنسا بمعارضته و مماطلته في تأدية  :لكبابطي امصطفى ابن مصير  -1

حتجزته السلطات عارضته العلنية ألوامر السلطة ، إو لم (4)للتخلص منه،أعدت الحيلة هواجب
    ، ولكنه طلب أن يغير المكان إلى بالد مسلمة كاإلسكندرية  الفرنسية و نفته إلى فرنسا

إلى اإلسكندرية بحرًا و عاش بها وكان  توجيهه، و بالفعل تم ليتمكن من التواصل مع أبنائه
توفي  ك اإلفتاء وكان شاعرًا مميزًا عبر مرارًا عن حنينه للوطن ،، تولى هنا 1318ذلك سنة 

 .(5) 1361سنة  هناك و دفن

                                                           
 . 31،  31المرجع السابق ، ص  ،سعد اهلل ، محاضرات   (1)
 . 111ص  1، ج ،المرجع السابق الحركةسعد اهلل ،    (2)
(3)
 . 168ص  1111، دار الحضانة ، الجزائر ،  موسوعة العلماء و األدباء الجزائريينرابح خدوسي ،   
  ." 6و 1" رقم  ينفي شأن النفي أنظر الملحق   (4)
(5)

 .111هللا ،الحركة ،المرجع السابق،ص سعد   
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هو اآلخر تعرض إلى النفي بسبب تحركاته و نشاطه في : المفتي إبن العنابي  مصير -8
ليضع حدًا  الدفاع عن األوقاف اإلسالمية ،فلم يجد كلوزيل حاًل إال إبعاده نهائيًا من البالد ،

حمدان " ل ص  ، ويف  (1)سجن المفتي ثم نفيه"كلوزيل" فحيكت في حقه مؤامرة قرر فيها لما يحدث
العنابي و أخبره بأن القائد  بن زار مترجم الجيش الفرنسي المفتي" في الحادثة قائاًل " خوجة

يش وقوة العام ينوي الجالء عن الجزائر و يرغب في تسليمه الحكم ،فهل يتمكن من تنظيم ج
لما يحين الوقت سأفعل :" فأجاب المفتي " كافية للحفاظ على الهدوء في البالد ،والدفاع عنها؟

من أين تجمعون الجيش ،هل من :" ، فسأله المترجم "المستحيل من أجل إعادة التنظيم 
في المدن ،وكل :"فأجابه المفتي"  الضواحي فقط ، أم أن مصادركم متوفرة في كل الجزائر؟

وقام المترجم " آالف رجل في خدمتي  ه بإستطاعتي جمع ثالثيالة ،فعندما يتوجب ذلك ،فإناإل
 . (2)بإخفاء رجلين ليشهدوا على المحادثة

" ،وينتقد " ت إليقاف المفتيهذه هي الوسائل التي إستخدم:" يواصل حمدان الحادثة قائال     
  قها السيد الحاكم ، عندما أراد أن يقوم هذه هي المبادئ التي طب:" في قوله " رال كلوزيل الجن

ا بعمل ظالم ينفي هذا أو يسلب أمالك آخر فكل الوسائل كانت مسموحة ،ويجب أن نعتبر أنن
 (3).بالنفي ، أو بفقدان الممتلكات  محظوظين بكوننا ُعوقبنا ،سواءً 

  ومكانة المفتين  السلطة القضائية عن قصد و من سمعةف عملت فرنسا على إضعا      
 .(4) كان محمد بن محمود بن العنابي أول من نفته السلطات الفرنسية بعد اإلحتالل مباشرةو 
ي ـــل المفتي بعض الوقت حتى يبيع أمالكه و ينهـــــــلوزيل أن يمهـــــطلب خوجة من ك     
 ية ـــــانات شخصــــــــــــبتقديم ضمق النفس و ــــولم يحصل له على عشرين يوما إال بش  زامته ـــــإلت
 

                                                           

،دار العلوم  (0512-0381)تاريخ جهاد األمة الجزائرية لإلحتالل الفرنسي المقومة المسلحة صالح بن النبيل فركوس،   (1) 
 . 01،ص  2102للنشر و التوزيع ، الجزائر 

 . 81سعد اهلل ، ابن العنابي ، المرجع السابق ص    (2)
 . 52بودخانة ، المرجع السابق ص  (3)

 . 89نفسه ، ابن العنابي ، نفسه ، ص    (4)
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 .(1) ندريةـــــــــــغادر ابن العنابي إلى اإلسكل ، ــــــــوبعد إنقضاء هذا األج 
يذكر أبو القاسم سعد اهلل أن تاريخ النفي غير معروف و لكنه بدون شك كان في خريف      

 . (2)1381سبتمبر ألن كلوزيل تولى المنصب في الجزائر  1381 - 1381أو شتاء 
من الشخصيات المهمة  ابنفي ابن العنابي أسدل الستار على نشاطه ، وفقدت الجزائر واحدً   

وظيفة  "محمد علي"مصر و أقام باإلسكندرية و هناك و واله و المؤثرة ، توجه بأسرته إلى 
" يالجزائـــــر " بإسرة إلى اليوم وتعرف ت عائلة ابن العنابي باإلسكندرية ــلاالز الحنفية و  الفتوى

 .(3) 1311درية سنةــــــــابي باإلسكنــــتوفي العن
نظرًا لنشاط لجنة الحضر الغير  :أحمد بوضربة موقف السلطة الفرنسية من نشاط   -1

مرغوب فيها إلعتبارها خطر على اإلحتالل ،قررت السلطات الفرنسية التخلص منها، فسجنت 
سة رئاربة ألنه كان من المتهمين برأسهم أحمد بوضالبعض اآلخر و على البعض و نفت 

 . (4)اللجنة التي تعمل لصالح إستعادة الحكم اإلسالمي

زل من منصبه و تم فإستصدر أمرًا بنفيه إلى باريس وع هكذا كان يراه الدوق روفيغو أيضا    
 .  (5)، وبرر النفي بعدم تلبية بوضربة لإلستدعاء 1381ذلك سنة 

لم يستطع أحمد أن يحقق أهدافه الشخصية و الوطنية من الوجود الفرنسي و خابت       
 .آماله في الفرنسيين فذهب و ساند األمير عبد القادر و أنشأ عالقات تجارية مع المغرب 

لم يستطع التحرر تماما من التبعية الفرنسية ،ألن زوجته منهم و إبنه الوحيد إسماعيل      
م ،كما عجز عن التنسيق مع األوجه الحضرية المعارضة أمثال حمدان بوضربة يدرس عنده

 . (6)خوجة و إبراهيم بن مصطفى باشا

                                                           
    .81سعدهللا ، إبن العنابي ، ص   (1)

 . 79، محاضرات ، المرجع السابق ، ص  نفسه   (2)
 . 89، ابن العنابي ، المرجع السابق ص  نفسه (3)
المدرسة العليا لالساتذة في  2، العدد ( 0381،0512)محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر : أحمد مريوش   (4) 
 .1ص 2117 / 2111و العلوم اإلنسانية ، بوزريعة ،  الدابا

 . 31بودخانة ، المرجع السابق ص    (5)
 . 210، ص  المرجع السابقخيثر ،   (6)
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أظهر ،1386أثناء حملة كلوزيل على المدية نوفمبر :حمدان بن أمين السكة مصير  -1
مع  تهم بالتواطؤإلى مشاكل فان يفرنسيال عر ضحمدان بن امين ضعفًا كبيرًا في عمله مما 

 . (1)إلى فرنسا 1381جانفي  7كلوزيل في  ، نفاهالعرب و بطموحه إلى السلطة 

نستنتج في األخير أن جماعة الحضر هم فئة بالفعل دافعت عن الجزائر و حملت        
، لحل األزمة التي مست دين الشعب الجزائري  ب معاناتها و مطالبها و إقتراحتهااألقالم لتكت

هؤالء الحضر على درجة واحدة من التفاهم و الطموح و المصالح ،فقد  وعرضه ، لكن لم يكن
 ني يدافع عن القضية الجزائرية فيإختلفت نظرتهم إلى المتسلط الجديد ،فهناك تيار عثما

، وتيار وأحسن نموذج يذكر إبن العنابي إسترجاع الحكم العثماني بكل ما كانت له من كلمة 
طار تحقيق مصلحة تيازات المستحقة في الجزائر في إاإلم إستغل التواجد الفرنسي وبين له

 .مثل أحمد بوضربةشخصية 
 صر الفرنسي ولكن دون التقليل أو المساس بالفرد الجزائري تيار أقر بالحفاظ على العنو       

 .وهو ما جاء به حمدان بن أمين السكة
، ألنهم عاد بالنفي و اإلب ارغم هذا اإلختالف في اإلتجاهات إال أن مصيرهم كان واحدً       

   .النهاية هم أفراد من المجتمع في 

                                                           
 . 31، ص  المرجع السابقبودخانة ،    (1)
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بعد التعرف على طبقة الحضر ونماذج من الشخصيات الحضرية التي برزت نهاية    
 لنشاطات خالصة إعطاءحاولنا ،  (0383-0381)بداية االحتالل الفرنسي  و الحكم العثماني

التي كان لها موقف تجاه الحكم العثماني الذي عرف تدهورا  في نهاية عهده بالجزائر  الحضر
أنه بديل أحسن من الحكم السابق ـلذلك من النتائج التي يمكن  الفرنسي الذي يوهم االحتاللو 

 : هالخروج بها بعد هذا االطالع والبحث والدراسة نستطيع القول أن

 العلمـي ىأثبتـت وجودهـا أنـه بالمسـتو  ،طبقـة الحضـر مـن أحسـن طبقـات المجتمـع تعتبر بالفعل  
الكبابطي وحمدان خوجـة  ابن بن العنابي ومثل اعلماء في الدين  انهم كانو الثقافي حيث عرفنا أو 
عرفنــا  ،الحصــول علــى بعــا مملفــاتهم  واســتطعنا آراء  فــي الطــل والعلــوم ا خــرى مكانــت لهــ و

و   .ل حمـــدان خوجـــة د بوضـــربة وأصـــحال أراضـــي فـــي متيجـــة مثـــل أحمـــمثـــالحضـــر تجـــار أن 
لهـا العديـد مـن المناصـل كـل  حسـل مسـتواه  بالسـلطة الحاكمـة وكـان ااحتكاكـبدون تمييـز عرفـت 

خـالل وعليه كان للحضر بصـمة  .لى منصل االفتاءإ لكبابطي ابن ارتقىومجاله وقد رأينا كيف 
كرنـــــا وتذهــــر هــــذه فــــي تلـــــك ا راء مــــن خـــــالل هــــذه المكانــــة التــــي ذ ،الحكــــم العثمــــاني  أواخــــر

بــه الــى  أدتالعيــول التــي  اســتدراك و رلحكــم مــن أجــل التجديــد فيــه والت ييــنتقــادات الموجهــة لواال
 احتجاجاتـــهاللســـان النـــاطق للشـــعل الـــذي يوجـــه  االضـــعف ،كمـــا عرفـــت بصـــمتهم فـــي أنهـــم مثلـــو 

وتتبين فاعلية هذه الوساطة إبان االحتالل الفرنسـي ،هـذا ا خيـر الـذي كـان  ويدافع عنهم للسلطة
علـــى إنهـــاء الحكـــم العثمـــاني  اللحضـــر بصـــمة فـــي وضـــعه علـــى كرســـي الحكـــم فهـــم مـــن تفاوضـــو 

فرنسـا هـو دعـوى للحضـارل وتلبيـة لحقـوق ا نسـان  َرُروا واقتنعـوا بـ ن مجـيءوهـم مـن بـ بالجزائر ،
 .وأبرز من شجع ونادى أحمد بوضربة وحمدان خوجة في حين لم يذهر على الباقي اي موقف

 نهم  همست لتا  خيرلمبادئها ولكن هذه ا و فرنساعلى آمالهم  الحضر في البداية  علق      
حمد بوضربة وحمدان بن مثل أالمسموليات مع الفرنسيين  حكم التركي فوَلتهم على ناقمة طبقة 

لحنفي نذرا المفتيين المالكي والبعا ا خر على مناصبهم السابقة كوحافذ اأمين السكة 
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فرا عليهم ف ا سالمية هميتهم في المجتمع وقراراتهم المسموعة النابعة من الدين والشريعة 
 .مخالفة للدين االسالمي ومبادئ المجتمع الجزائريتكون أحكام وقوانين غالبا 

هذه المناصل خدمة لشعبهم الذي  ابل تولو  مة لفرنسا ،دلم يكن ليفعل الحضر ذلك خ         
ئريين قد والحقيقة أن أولئك الجزا لم يبقى من يمثله سواهم بعد سقوط الحكومة الجزائرية ،

ا ولكن شيئا فشيئا تفطن والتزاماتهمفقد ذنوا أن الفرنسيين سيحترمون وعودهم  انخدعوا بهم ،
بنود االتفاق وال  ال اليبقوا فهم لم يحترمو  اثبت لهم أن الفرنسيين قد جاءو ف ل لطتهم ، لحضرا

وهو ما يعرف  لالحتالل  نوا معارضتهم نصوص البيان وهنا لم  يسع للحضر إال أن أعل
 .قاومة السياسية بالم

المعاهدات  اختراقضد وتذهر بصمة الحضر السياسية في تلك االنتقادات الموجهة       
حقوق عن يدافع ل" لجنة الم اربة " في تشكيلهم لحزل سياسي ، والتعدي على الممتلكات 

ولم يكن هذا فقط بل  الجزائريين ويفضح تلك االنتهاكات التي مست المراكز الدينية خاصًة ،
 اضطهادذهرت منهم رسائل وعرائا تحمل شكاوي ومطالل الجزائريين من ما يعانوه من 

ومن نشط في هذا لدينا  جل دراسة الوضع في الجزائرقدمت للجنة التحقيق الفرنسية من أ
ر رأيه تماما تجاه الفرنسيين وأوضح معارضته التامة لحكم فرنسا الذي غي   حمدان خوجة

ولم يكن يتوقف نشاط حمدان الى هذا الحد بل كان يرسل برسائل الى الدولة  ، زائربالج
العثمانية طالبا الحماية والنذر في حال الجزائر والمطالل والقرارات التي خرج بها الحضر 
واللجنة وبهذا مثل المفتيين وحمدان خوجة الحزل العثماني المعارا للتواجد الفرنسي ومطالبين 

 .م االسالمي بعودل الحك

لم يكن الحضر كلهم على هذه الشاكلة بل هناك من بقي محافذا على قراره الداعي الى      
تفضيل الحكم الفرنسي على االسالمي ووضح ذلك في عريضته الى اللجنة االفريقية مبينا فيها 

نما طمعا في تحقيق مصالح شخصية ل و مث  ،  سبل تكريس هذا االحتالل ولكن ليس حبا فيه وا 
 .يعرف تفاهما حتى مع زمالئه الحضرخير الذي لم ، هذا ا ذلك الحضري أحمد بو ضربة 
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ك مالأقَر بحكم فرنسي مع ا ولوية للمسلم في المناصل وعدم المساس لألذهر طرف ثالث  
 . و الخاصة بالشعل ، ويمثل حمدان بن أمين السكة  الدينية العامة

بالفعل بصمة بارزل  أثبتت نفسها نهاية العهد لهمالء الحضر  وخالصة القول أن   
الحكم  استرجاع، تذهر في دفاعها عن الدين االسالمي ومقاومة حكم فرنسا من أجل  العثماني

كم حافذ على مبدئه في آخر عهده إال أنه حُ ن عرف ضعفا هذا ا خير وا  ،  االسالمي السابق
عكس فرنسا التي عرفنا منها تجاوزات  ، على لى النهاية وهو الدفاع عن الدولة الجزائريةإ

كان مآل الحضر إال التشريد والنفي  ،-ولكن لآلسف الزلنا نعلق عليها آمال واهية  -سابقة
 منمواقف ومقاومات سياسية لدراسة مما يفتح بال  ،0383بالجزائر الى الدمج سنة  وانتهى

    .فئة الحضر وغيرها ضد هذا الحكم بعد تلك السنة 
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 (:1)الملحق رقم 

 50ستسالم الموقعة بين حسين باشا و الكونت ديبورمون نص معاهدة اإل
 10351جويلية 

 

يسلل حصن للقصبة  لل اصحصلل صبةن للحقصبةائ  للاصة  هبهلللصحييةللئىص لل  صبةي يةللاص ةلل ص
ص.بة يشصبةفلةسيص  ئحصبةيححصع  صبةسئعاصبة ئشلةص ئةاحقيتصبةفلةسيص

 بيص,أا لللللللئ ص لللللللئن صبةسللللللليحصيا هللللللل صبة ئهللللللل صبة لللللللئحصة  للللللليشصبةفلةسللللللليص
ص. الكصبةنلياصةهصحنيئهةصص صثلحباهصبةشخ ياص,بة هبهل

سلليصحقص بيصبة هبهلللصنلللبنصيلليصأقصية لللتص للحصحصأسلللاهصحثلحباللهصبةخئ للاص
حيهيلئص  ليصيليصبة هبهللصسليصحقص لحصحعئه الهصانلتصنيئيلاص.ص ةل صبةيصلئقصبةل يصي يةله
ص.حصأيقصأسلاهصحصسياحة صنلسصضيئقصأيةهصبةشخ يص.بة ئه صبة ئحصبةفلةسيص

ةفللللسصب يايللللئهبتصحةفللللسصة ييللللجصبة ةلللل صب ةصشللللئلياصصصيضلللليقصبة ئهلللل صبة للللئح
ص.بةنيئياص

حةلللقصي نلللسصأيصيسلللئسص نليلللاصص  صييئلسلللاصبة يئةلللاصبةيني يلللاصنللللةص سلللا 
صقصيلقصيخا لتصبةق  لئت صحدص ل يةهحص صحدص لمي،صهحص حدصا لئلاهحصحص لةئعاهحصبةسصئ

ص.حساصحقصةسئؤصحصين ص نالبحصحصبة ئه صبة ئحصي اهحص ةكصص شليهحص

لةسلياصسياحصا ئ  ص   صبةي ئ  ةصق  صبةسلئعاصبة ئشللةصحسلا خ صبة يلحشصبةف
ص.(1)ثحصا خ ص ئةاائ جصع  صن حقصبةي يةاصحصبة نلياصع  ص ةكصنئدنص ة صبة   اص 

                                                           

ص(1311 ص1391)ة حصصححثئهسصييصائليخصبة هبهلصبةي ئ لصص ة ،نصعقصع  صبةنيي صهحهحص– (1)
صص.27صص ص7112 يحبقصيق  اصبة ئي ياص صبة هبهلصص أيلي ص,
ص
ص
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 (:    2)الملحق رقم 

ير الداخلية بالجزائر في شأن تدريس اللغة مقتطف  من رسالة ابن لكبابطي إلى مد
 :الفرنسية 

 

يئة يقص,صئةهص قصيقصيلغ صييصا  يحصأقفئ صبةيس ييقصي  صع يهصأقصي   صييصي...
حبة يقصدصين حةهصي ا  حقصعةهصأيئصأةئصي يسصةيصبةنسصحصبة  لةصصين حقصحي   حقص ةيه 
يمةئصيفايصحةيسصةيصبة حةص دصييصبألنصئحصبةيساي ةصيقصبةشلي اص.صع  ص   ئلصأيصأن ص

حيقص هاصأخلىصيإقصةفح يصق ص ةهئلصحةيسصةص يايصحهقص   صس قصقلي يصبة يص..ص
ص.ي لسصأقفئةيص نضحليص

عالضصيشغ صبألقفئ صعقصا  يحصبة لآقصحصأيص  لبىصحأخيلبنصيإةيصأح صيقصي ئلضصأ
حأيئصبألخلحقصي،صأية هحصحصدصأيل حص ئةا  حصة  ص.ع  صأيصا  يحص دصبةا  يحصبة ل يص

يهئصأةئصأق يهصيصاح ص خقصي يصيملس ح ص.   ايحةيص إ ،غصص،ييص ة صبةسي صبةحهيلص
ص.ص(1)صيئص حص  حقصهيئ ةصحدصة  ئق

 الكيتوقيع مصطفى المفتي الم

 1083سنة 

 

ص

ص

ص

ص

                                                           
ص.54صص ص7جص ص1جصصعقصس  صب، هص صأ نئ،ص بةيل جصبةسئ سص ي،نصة ص– (1)
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            (:3)الملحق رقم 

 (1)رسالة شكوى من حمدان خوجة إلى وزير الحربية المارشال سولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
صصصص.ص صصصعقصعييلحبيص ص حلصني بقص بةيل جصبةسئ سص صة ،نصص– (1)
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 (:8)الملحق رقم 

 (1)منزل حمدان خوجة بالعاصمة الذي تم اإلستالء عليه عهد ديبرمون

 

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص
                                                           

ص.ص144صصصع  صبةصليحص بةيل جصبةسئ س ص– (1)
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 (:0)الملحق رقم 

 : (1)المفتي الكبابطي إلى سنت ماركريتقـرار نفـي 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ص.ص57 صصصص7أ نئ،ص صبةيل جصبةسئ سص جصة ،نصعقصس  صب، هص ص– (1)
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     (: 6)الملحق رقم 

هاب الذرسالة إبن الكبابطي الى وزير الحربية يطلب فيها "
 (1) الى اإلسكندرية

 

 : (1)رسالة الكبابطي إلى وزير الحربية يطلب فيها اإلذن بالذهاب إلى اإلسنكدرية
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 :ادر ـــــــــــــــقائمة المص -1

:ة ــــــــــــــــالعربيغة ــــــــــبالل .أ
 خوجة .1 ، ،حمدانبنعثمان العربيالزبيري،المرآة محمد تحقيق، ،تعريب، ترجمة

.2،1892محمدالعربيالزبيري،الشركةالوطنيةللنشر،الجزائر،ط
،ترجمةواالدباءواالحتراسفيعنالوباءإتحافالمنصفين،بنعثمانخوجةحمدان .2

.1899وتحقيق،محمدبنعبدالكريم،الشركةالوطنيةللنشروالتوزيع،الجزائر،
،الشركةالوطنيةمذكراتأحمدبايوحمدانخوجةوبوضربة،محمدالعربيالزبيري .3

المدنيأحمدتوفيق،مذكراتأحمدالشريفالزهارنقيب-.2،1891للنشر،الجزائر،ط
.2119،الشركةالوطنيةللنشر،الجزائر،(1931-1118)أشرافالجزائر

إبراهيمصحراويديوان:،ترجمةنصوصعنالجزائرواإلستيطانألكسي،دوطوكفيل .4
 .2119المطبوعاتالجامعية،الجزائر

عبدالجليلتميمي.،تيةإتجاهاإلحتاللالفرنسيللجزائرالسياسةالعثمانكورانأرجمنت، .5
.1811،منشوراتالجامعةالتونسية،دم،

:ية ـــــــــــــبالفرنس -ب  

1-Bigenet(E) :une lettre du byede constantine (1827) in ; R A   
V°43,(1899) . 

2-George Eyver ,sidi hamdan ben othmane khoja in revue africaine, 
v°57(1913). 

3- Eyver, mimoire de bouderbah, in R A, V°57,(1913). 
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 2- قائــــــــــــمة المراجــــــــــــــع :

:ربية ــــــــــــــــــبالع -أ  

1-، العربي عاصمةآشبودان تاريخ الجزائر مدينة ،ترجمة القصبة: دار مسعود، جناح
.2111الجزائر،

،داراألمل،جزء2(1892-1931)شخصياتبارزةفيكفاحالجزائربوزيانسعيد،-2
.2،2114الجزائر،ط

3-، محمد الكريم الجزائريومذكراتهبنعبد ،لبنانحمدانبنعثمانخوجة ،دارالثقافة
.1،1812،ط

المسلحةالمقاومة"تاريخجهاداألمةالجزائريةلإلحتاللالفرنسيبننبيلفركوسصالح،-4
.2112،دارالعلومللنشرالجزائر،(1931-1892")

بوعزة،-5 العربيبوضرساية المغرب على وانعكاساتها الجزائر في البربرية فرنسا سياسة
 .،دارالحكمة،الجزائر،دس(1931-1831)

 .،دارالمسك،الجزائر،دسشخصية111شخصياتجزائريةتميمآسيا،-9

ليبيا،الجزائر،تونس"بحوثووثائقفيتاريخالجزائرالمغربيالتميميعبدالجليل،-1
 .2،1895منشوراتديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،ط،(1919-1911)

،2111أجزاء،داراألمة،الجزائر،4،تاريخالجزائرالعامن،الجيالليعبدالرحم-9
 .4ج
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،(1954-1931)منطلقاتوأسسالحركةالوطنيةالجزائريةالنوروآخرون،خيثرعبد-8
أولنوفمبر،الجزائر وثورة الوطنية منشوراتالمركزالوطنيلألبحاثوالدراساتفيالحركة

،2111.

،ثالثآثارأدباءالجزائرإلىإرشادالحائرالغوثيمحمد،دمحمورمضانشاوش-11
.لإلتصالالنشرواالشهار،الجزائر،تلمسان،دسالمؤسسةالوطنيةأجزاء،

11-، الحميد عبد زوزو المعاصر الجزائر تاريخ ،(1811-1931)نصوصووثائقفي
.2111ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،أفريل

.،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،دستاريخمدينةالجزائرالسليمانيأحمد،-12

،دارالغرباإلسالميأجزاء4ئر،أبحاثوآراءفيتاريخالجزاسعداهللبلقاسم،-13
 .1،ج1،م4،2115لبنان،ط

.2،ج1،م4،2115،دارالغرباإلسالميلبنان،طجزء4أبحاثوآراءفيتاريخالجزائر -
.3،ج2،م4،2115،دارالغرباإلسالميلبنان،طجزء4أبحاثوآراءفيتاريخالجزائر -
 .،الشركةالوطنيةللنشروالتوزيع،الجزائر،دمرائدالتجديداإلسالميإبنالعنابي -
،دارالغرباإلسالمي،بيروت،يدبيكتاريخعبدالحم،ةوالمغاربةرقاأعيانفيالمش -

.2000لبنان،
الثقافي - الجزائر 1931-1511)تاريخ )،11، للكتاب الوطنية ،المؤسسة أجزاء

.1،ج1،م2،2115الجزائر،ط
-  الثقافي الجزائر 1931-1511)تاريخ ) ،11، للكتاب الوطنية ،المؤسسة أجزاء

.2،ج1،م2،2115الجزائر،ط
-  الثقافي الجزائر 1931-1511)تاريخ ) ،11، للكتاب الوطنية ،المؤسسة أجزاء

.4،ج2،م2،2115الجزائر،ط
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-  الثقافي الجزائر 1954-1931)تاريخ ) للكتا11، الوطنية ،المؤسسة ،أجزاء ب
.1،ج4،م2،2115الجزائر،ط

-  الثقافي الجزائر 1954-1931)تاريخ ) ،11، للكتاب الوطنية ،المؤسسة أجزاء
.9،ج4،م2،2115الجزائر،ط

-  الجزائرية الوطنية ،بيروت3،(1811-1931)الحركة اإلسالمي الغرب ،دار أجزاء
.1،ج4،1882لبنان،ط

-  الجزائرية الوطنية ،بيروتأجزا3،(1831-1811)الحركة اإلسالمي الغرب ،دار ء
 .2،ج4،1882لبنان،ط

.2111وزراةالثقافة،الجزائر،-محاضراتفيتاريخالجزائرالحديثبدايةاالحتالل -
 .1819،الدارالعربيةللكتاب،تونس،سبتمبر،منطلقاتفكرية -

،شركةدارقرطبة،الجزائر،يهودالجزائرهؤالءالمجهولونسعداهللفوزي،-14
1،ج2،2115ط

،نشروزارةالثقافةالجزائرفيالتاريخمهدي، سعيدونينصرالدينوبوعبدلي-15
5ج.1894والسياحة،المؤسسةالوطنيةللكتاب،الجزائر،

،دارالحضارةأعالممدينةالجزائرومتيجةسيديموسىمحمدالشريفوكواتيمسعود،-19
.2111،الجزائر،

،دارالملكية،الجزائر18و19الكتاباتالتاريخيةالجزائريةالحديثة،خاللقشارفرقية،-11
،2111. 

إسهاماتالنخبةالجزائريةفيالحياةالسياسيةوالفكريةالتونسيةشترةخيرالدين،-19
.،دارالبصائر،الجزائر،دس(1811-1831)
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18-، أرزقي بالجزائرشويتام العثماني الحكم نهاية و ،دار(1931-1911)االنهيارعوامل
.2111القصبة،الجزائر،

،(1854-1811)الجزائرفيالتاريخالمقاومةالسياسيةصاريالجيالليوقداشمحفوظ،-21
.5،ج1891عبدالقادربنحراث،المؤسسةالوطنيةللكتاب،الجزائر،:ترجمة

.1،جللنشر،الجزائر،دس،دارموفمأعالممنالمغربالعربيالصديقمصطفىالصالح،-21

.،دسوزارةالثقافة،الجزائر،(1931-1514)الجزائرخاللالحكمالتركيعبادصالح،-22

زارةالثقافةالجزائرية،وحمدانخوجة،رائدالتجديداالسالميعقابمحمدالطيب،-23
 .2113،ر،الجزائ

 .1،ج2119الجزائر،عرفةمجزء،دارال2الجزائربوابةالتاريخ،عمورةعمار،-24

 .2،ج2119جزء،دارالمعرفةالجزائر،2الجزائربوابةالتاريخ، -
.1،2112،دارريحانة،الجزائر،طموجزفيتاريخالجزائر -

،،دارالهدى،عينالمليلةأبحاثفيالفكروالتاريخ،الجزائروفلسطينعميراوياحميدة،-25
.2113،الجزائر

،دارالهدى،الفرنسيةوردودالفعلالوطنيةفيقطاعالشرقجوانبمنالسياسية -
.2،2115،طرالجزائ

.2115،دارالهدى،الجزائر،قضايامختصرةفيتاريخالجزائرالحديث -

شريخي،-29 نبيل وشريخي محمد بالجزائرعيساوي الفرنسية العسكريالجرائم الحكم أثناء
 .2111م،كنوزالحكمةللنشر،الجزائر،1931-1911

،حمادي:رجمةت،المغربالعربيقبيلإحتاللالجزائرواالستيطانفلنزيلوسات،-21
 .1884،دارسواسللنشر،تونس،الساحلي
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،المؤسسةالوطنيةلإلتصال(1854-1931)تاريخالجزائر"جزائرالجزائريينمحفوظ،قداش-29
.2119،الجزائر،النشرواإلشهار

دارهومةللنشر،،(1931-1511)نصوصووثائقفيالتاريخالحديثقنانجمال،-28
 .الجزائر،دس

المعرفة،دارجزء2،(1898-1931)تاريخالجزائرالمعاصرلونيسيرابحوآخرون،-31
.2،ج2111،،الجزائر

.2119لحسنزغدار،دارثالة،دم،:،ترجمةحقيقةغزوالجزائرمدانيعمار،-31

،جزء2،(1892-1931)،أدبالمقاومةالوطنيةفيالجزائرعبدالمالكمرتاض-32
منشوراتالمركزالوطنيللدراساتوالبحثفيالحركةالوطنيةوثورةأولنوفمبر،دارهومة،

 .2،ج2118الجزائر،

،1،دارالشروق،مصر،طالتاريخالعثمانيفيأصولمصطفىأحمدعبدالرحيم،-33
1892. 

.2119،دارالمعرفة،الجزائر،تاريخالمقاومةالجزائريةمنورالعربي،-34

 .،دارالهدى،الجزائر،دسأوراقفيتاريجالجزائر،هالليحنيفي-35

،،عالمالمعرفةبوالقاسمسعداهللا:رجمة،ت(1931-1511)الجزائروأوروبا،وولفجون-39
 .2118الجزائر،

 :بالفرنسية  . ب
1- Abdeljelil Temimi, recherches et decuments d histoire magrebine 

(1816-1871)les presse de L indrimerie  de l un GT.T 2eme edition  
remaniee , tunis, 2009.  
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2- -Abdelkader Djegloule, de Hamdan Khodja a keteb Yacine , Dar 
elgharb, Oran,2009. 

 :ات ــــــــــــــو الموسوعم ـــــــــالمعاج -3

.1،ج،دس،دارالمعارفالقاهرة،مصرانالعربــــــــــــــــــــــلسإبنمنظور،-1

2- ، المجيد عبد نعيمة أعبن ــــــــموسوعة الجزائر المركز،(1854-1931)الم منشورات
2111،الجزائر،1854ةأولنوفمبروالبحثفيالحركةالوطنيةوثورالوطنيللدراسات

.2112،دارالحضارة،الجزائر،اءالجزائريينــــــــــــاءواألدبــــــــــــموسوعةالعلمرابح،يخدوس-3

4-، اللغة متن معجم ، أحمد لغرضا حديثةــــــــموسوعة ،بيروتوية الحياة مكتبة ،دار
.1859لبنان،

.2111،،منشوراتدحلب،الجزائررالمغاربةـــياهــــمعجممش،الشيخأبوعمرانوآخرون-5

،دارالمشرقرةـــةالمعاصــــدفياللغةالعربيـــــالمنجنعمةأنطوانوآخرون،-9 بيروتلبنان،
.2،2111،ط

إلىالوقتالحاضمعجمأعالمنويهضعادل،-1 ،منشوراترالجزائرمنصدراإلسالم
   2111دحلب،الجزائر،

 

 : المقاالت-4

الحميد-1 التاريخ"،زوزوعبد فيكتابة حمدانخوجةومنهجه ا" ،العددألصالةفيمجلة
 .2111،منشوراتوزارةالشؤونالدينية،الجزائر،4
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2- الزبيري محمد "،العربي المقاومة األصالة،"1949-1931الجزائرفي ،المجلدفي
.2111،منشوراتوزارةالدينيةواألوقاف،الجزائر،28/31،العدد13

في"المفتيالجزائريإبنالعنابيوكتابهالسعيالمحمودفينظامالجنود"،سعداهللبلقاسم-3
.2111،منشوراتوزارةالشؤونالدينيةواألوقاف،الجزائر،31،العدد13،المجلدألصالةا

،15،المجلداألصالة،فيمعهدالعلوماالجتماعية"منآثارإبنالعنابي"اهللبلقاسمسعد-5
.2111،منشوراتوزارةالشؤونالدينيةواألوقاف،الجزائر،38/41العدد

يصدرها،حوليةالمؤرخفي"المشروعالكنسيالفرنسيفيالجزائرمنطلقات"مزيانسعيد-9
.2115ارالكرامةللطباعة،جويلية،،د9إتحادالمؤرخينالجزائريين،العدد

 (:بحوث غير منشورة) رسائل الماجستير والدكتوراه  -5

مذكرةلنيل،(1911-1931)نفيروادالمقاومةالجزائريةالىالخارجمنبودخانةسليمة،-1
،جامعة التاريخ ،فرع االنسانية العلوم ،كلية والمعاصر الحديث التاريخ في شهادةالماجستير

(.بحثغيرمنشور).2114/2115اإلخوةمنتوري،قسنطينة،

،ش-2 رشيدة معمر الجزائردري في العثمانية والسلطة العلماء الدايات -1911)فترة
1931)، شهادة لنيل ،جامعةمذكرة االنسانية العلوم ،كلية الحديث التاريخ الماجستيرفي
(بحثغيرمنشور).2115/2119الجزائر،

3-، سفيان الجزائرصغيري في الدايات أواخرعهد العثمانية الجزائرية -1911)العالقات
االنسانية(1931 العلوم ،قسم والمعاصر الحديث التاريخ في الماجستير شهادة لنيل ،مذكرة

(.بحوثغيرمنشور).2111/2112معةالحاجلخضرباتنة،،جا
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مذكرةلنيلدرجةالماجستيرفيالتاريخ،(1934-1933)اللجنةاإلفريقيةالطيبمختاري،-4
 التحريرية"المعاصر والثورة الوطنية التاريخ،"المقاومة الجزائر،قسم 2جامعة

(بحثغيرمنشور).2118/2111،

(1845-1931)االندماجيةبينالطرحالفرنسيوالموقفالجزائريعبدالناصرعمر،-5
سالةماجستيرفيالتاريخالمعاصر،تخصصعالقاتبينالمغربوأوروبافيضفتير

بحثغير)،2111/2119الحوضالغربيللبحرالمتوسط،قسمالتاريخ،جامعةالجزائر،
(.منشور

،بحث(1941-1921)تطورالقضيةالجزائريةدورحمدانخوجةفيعميراوياحميدة،-9
علوماالجتماعية،جامعةقسنطينةلنيلشهادةالماجستيرفيالتاريخالحديث،معهدال

.(بحثغيرمنشور)،1892/1893،

(1824-1919)نهايةالخالفةالعثمانيةوصدىسقوطهافيالجزائرومصرقنمحمد،-1
بحثغير)،2119/2111معاصر،جامعةالجزائر،،مذكرةماجستيرفيالتاريخالحديثوال

.(منشور

مساهمةفي،(1892-1931)المؤرخونالجزائريونونموالوعيالتاريخيكعوانفارس،-9
التاريخالثقافيوالفكري،أطروحةمقدمةلنيلشهادةدكتوراهعلومفيالتاريخالمعاصر،كلية

.2111/2112معةمنتوري،قسنطينة،واآلثار،جاالعلوماالنسانيةواالجتماعية،قسمالتاريخ

نعكاساتهاعلىعالقاتن،نواصرعبدالرحم-8 البلدينمسألةالديونالجزائريةعلىفرنساوا 
،مذكرةماجستيرتخصصتاريخحديث،معهدالعلوماالنسانية،جامعة"أواخرعهدالدايات

.2111/2111غرداية،

  

 



 قائــــمة المصــــــادر والمراجــــــع
 

~ 92 ~ 
 

 :مواقع إلكترونية ال  -6

،"التعريفبحافظبنحجرومؤلفهبلوغالمالممنحديثاالحكام"سعيدبويازري،-1
  www.bouizeri.net               2114     لافري19     فيموقعسعيدبويازري

                                                     
،منتدىاألصالة"الشيخابنالعنابيذلكالمصلحالمجهول"ولودعويمر،م-2

15/11/2112:السبت

 25/12/2113http//:assala-dz.net/arp:1954:يوم

                منتدىإجابات"تطورالبناءفيالجزائر"3-

                     www.ejabat.google.com                                    1104-1-41    الخميس  
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o عرفان  و شكر     
o  قائمة المختصرات    

o أ.……………………………………………………… مقدمة 
 
 الحضر آواخر العهد العثماني : الفصل التمهيدي     

 7....................................................... تعريف الحضر :أوال

   8................................................................... لغة  -
   8..............................................................إصطالحا -

 :مكانة الحضر أواخر الحكم العثماني:ثانيا

 01........................................ية المكانة اإلقتصادية واإلجتماع  
      01................................................حمدان بن عثمان خوجة -
 00.........................................................أحمد بوضربة  -
 01..........................................مصطفى بن محمد الكبابطي  -
   01......................................................محمد ابن العنابي  -
 01..................................................... مصطفى بن عمر  -
      01...................................................حمدان بن أمين السكة -
 يممستوى الحضر الثقافي والعل   
  01...............................................حمدان بن عثمان خوجة  -

 01..................................... ............. :.......  المرآة             

 01......................دباء واإلحتراس من الوباء إتحاف المنصفين واأل           
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  08 ...........................................................إبن العنابي  -

 11.........................ود السعي المحمود في تنظيم العساكر والجن            

 10..................................................مصطفى بن الكبابطي  -
 11.....................ة الحاكمتهم بالسلطة قمكانة الحضر السياسية وعال    
   11................................................حمدان بن عثمان خوجة  -
    محمد ابن العنابي  -
   11 .................................................ن الكبابطي مصطفى ب -

 

  سلطة فرنسيةإلى موقف الحضر من تحول الحكم من عثماني : األولالفصل :   

 77............................ماني قفهم من آواخر الحكم العثاالحضر ومو :والأ

  موقفهم من السلطة العثمانية بالجزائر  
 11.............................................................حمدان خوجة -
 18.......................................................العنابي  نبا دمحم -
 18...........................................................أحمد بو ضربة -
 من السياسة العثمانية تجاه اإلحتالل الفرنسي للجزائر  رضحلا فوقم  
 12.......................................معركة اسطوالي وقيادة إبراهيم آغا  -
 11.................................معاهدة االستسالم وسقوط مدينة الجزائر  -

  :الحضر واالحتالل الفرنسي للجزائر :ايناث

  11..................................نظرة الحضر لإلحتالل الفرنسي للجزائر 
  11............................................................بوضربة  دأحم -
 13.........................................(بوركايب)سكة حمدان بن أمين ال -



 فــــهرس الموضوعــــــــــات
 

~ 96 ~ 
 

      13.........................................................مصطفى بن عمر -
   11.................................................حمدان بن عثمان خوجة  -
  11..............................واقع الحضر وعالقتهم بالسلطة االستعمارية 
   11...................................................أحمد بوضربة وأصحابه -
  12........................................................حمدان بو ركايب  -
   12...................................................مصطفى بن الحاج عمر -
 11................................................. حمدان بن عثمان خوجة -

 
 نشاط الحضر وموقف السلطات االستعمارية منهم: الفصل الثاني   

  موقف الحضر المناهض لإلحتالل الفرنسي :الا و أ

  13....................................... دفاع المفتيين عن الدين واالمالك 
  13.................................................موقف مصطفى الكبابطي  -
  11........................................إنتقادات المفتي محمد ابن العنابي  -
 18........شكاوى حمدان بن عثمان خوجة من السلطة االستعمارية بالجزائر   
  12......................................رسائل حمدان الى الحكومة الفرنسية  -
  31.................... "محمود الثاني"رسائل حمدان الى السلطان العثماني  -

 م3311-3311جنة االفريقية لدور الحضر في ال:انيا اث

  31.................................................. ومهامهاتعريف اللجنة  
   31...............................................................أصل التسمية -
 31..................................................................... مهامها -
 33................................................... جلسات اللجنة االفريقية -
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  33.............................................................مسألة العرب          

   33.......................................................تقرير حول االحتالل        

  العرائض الموجهة للجنة اللجنة االفريقية  
 م0811-0811 عرائض حمدان خوجة -

  31............................................................كتاب المرآة          

 31............................................. 0811أكتوبر 11رسالته في         

  38.............................................0811عريضة أحمد بوضربة  -
 10................................... 0811عريضة حمدان بن أمين السكة  -

  31... ....................همر يصمالحضر  نشاطموقف السلطات الفرنسية :اثلاث

  11.....................الموقف الفرنسي من نشاط حمدان بن عثمان خوجة  -
  لكبابطي امصير مصطفى بن  -
  13...............................................ابن العنابي  يتفملامصير  -
   11........................موقف السلطة  الفرنسية من نشاط أحمد بوضربة -
  11..........................................مصير حمدان بن أمين السكة  -

 
o  77................................................................  خاتمة 
o 73................................................................ مالحق ال 
o  31 .................................................قائمة المصادر والمراجع 
o 21...................................................... فهرس الموضوعات 

 



 فــــهرس الموضوعــــــــــات
 

~ 98 ~ 
 

 

 


