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 بسم هللا الرمحن الرحمي
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 بِْسِم اهلِل الرَْحَماِن الرَِّحيم

 

 

 َصَدَق اهللُ الَعظيم                                                                     

 

 إلى كل من أنار طريق طالبا بالعلم

 إلى كل من علمني حرف ا

لما بذلته معنا  المشرفة على هذا العمل أتقدم لها بجزيل الشكر  أستاذتي نفطي وافية  إلى  
 من جهد وصبر في متابعة هذا العمل.

 إلى كل األساتذة الذين يشرفون على مناقشة هذا العمل.  ركما أتوجه بالشك

إلى األستاذين الكريمين سعد بن البشير عمامرة و عوادي عبد الق ادر عزام اللذان لم  
مجاهد بوالية الوادي  علي بالمساعدة في المادة العلمية، إلى العاملين في متحف اليبخال  

 وعلى رأسهم األستاذ طليبة بوراس أتقدم بجزيل الشكر.
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ة الجزائر أمام القوات تاريخ استسالم مدين م1830يمثل تاريخ الخامس من جويلية   
الجزائر  في عماري الفرنسيستع االسجزائر هي نقطة االنطالق للتو لة التكون مدين ة،نسيالفر 

 ، ألقـصى الجنوبالد من أقصى الشـمالالبمناطـق  عيعلى جملتبسط هذه القـوات سيطرتها 
جاح  نوإل العشرين، القرن من انيثال العقد ، وذلك فيغربال ومن أقصى الشرق ألقصى
، ع المجاالتجمياسة استعمارية شملت يت فرنسا سعضجزائر و لمشروعها االستعماري في ا

سـتيالء على األوقـاف الاللغة العربية والدين اإلسالمي، ذلك با امت باستهدافه هوقولكن أول ما 
وتحويلها إلى أمـالك فرنـسية وبهذا فقد التعليم العربي المصدر الرئيسي لتمويله، لـتفتح الطريق 
دماجه كليا مع فرنسا، لتدخل الجزائر فـترة م ن أمـام التعليم الفرنسي لفرنسة الشعب الجزائري وا 

 الركـود دامت لـعدة عقود.
لفترة االستعمارية حركة ضمن هذه ا ايات القرن العشرين شهدت الجزائرولكن مع بد

 التيارات ما تضمنت العديد منك إصالحي. ـن، إحداهما سياسي وآخرهيجت تو ذا نيةطو 
ـيق مع رثا لهالحي الذي كـان صة الوطنية الجزائرية التيار اإلومن بين تيارات الحرك ،السـياسيـة

 ،االجتماعي، قافيـثال ليمي،تعال ،نييالد يالوعـ ــزائري متمـثل فــي نشرجالالمجتمع  يعل
هذه في  اطقنالـتيار وتبنته الكـثير من الم هذاقد انتشر لو  ،هذا الشعب السياسي والثوري بين أبناء

من التحوالت ن بمعزل عن الحركة الوطـنية إذ شـهدت العديد كطقة وادي سوف لم تنوم ،الدبال
د والكتاتيب مما هيأ الوضع ـساجمالتعليم في الزوايا وال انتشارة صعلى جميع األصعدة خا

طقة لركب منظم الن، لتطقةنلى عاتـقها إصالح األوضاع بالمنخبة مثقفة أخذت ع لبروز
ب األحداث الوطنية إذ شهدت ، وتواكالحصاإللها والتي تــسير في ركب جاورة مالمناطـق ال
ذلك من ، و حيحصهجه النإلى  سالمي، والعودة بهـفاضة للدين اإلتنهذه الفـترة ا الجزائر في

 ىي اعتمدت علديد مـن الشخصيات التعبرزت في ال، ةضحالمح وامالل ما تركـته من خ
 .ة الجائرةية الفرنسيقاومة السياسالح لمكساع المنطقة واتخاذه ضح أو الصالمنهج اإلصالحي إل

اع ضوأو  وهذا الموضوع هو عبارة عن دراسة لمنطقة وادي سوف خالل الفترة االستعمارية،
نسان السوفي، إلة ليالطبيع المنطقة في ظل الحكم العسكري وانعكاسات هذا النظام على الحياة
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حاول التطرق للنشاط التعليمي الذي كان يدرس في المساجد والزوايا المنتشرة في نكما س
رهاصات اإلصالح كيف كانت، وعليه سنحاول التطرق للمعلمين األوائل ورجال  المنطقة، وا 

بوادر اإلصالح، في ظل انتشار الطرقية والبدع والخرافات في المنطقة وموقف السكان و الدين 
لنداء جمعية  ئهاهتهم لهذه السياسة، وانضمام أبناة الفرنسية وطريقة مواجمن السياسة التعليمي

، وعليه كان عنوان هذه المذكرة كاآلتي: الحركة سوف وادي العلماء المسلمين ونشاطها في
 م.1956 –م 1918اإلصالحية بوادي سوف 

 :أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 إثراء الجوانب التاريخية لوادي سوف. -
التعريف بمنطقة وادي سوف ودورها في الحركة اإلصالحية وتفاعلها مع األحداث  -

 الوطنية.
إبراز الدور الذي لعبته الطرق الصوفية في نشر التعليم العربي والدور الذي لعبه  -

 رجاالإلصالح في تنقية الدين من الشوائب في المنطقة.
 إبراز العالقة بين التصوف واإلصالح في المنطقة. -

 :اب اختيار الموضوعأسب
 أسباب ذاتية:

  وادي سوف. اريخالفضول الدائم الذي يطرح العديد من التساؤالت حول ت -
 حب المنطقة بما أنني من أبنائها الذي يجعل لي الرغبة في سعي حول معرفة ماضيها. -

 األسباب الموضوعية:
الفكر  هامة من تاريخ منطقة وادي سوف، وهي فترة انتشار لةعلى مرح الوقوف -

 في الجزائر ومدى تأثيره في المنطقة. اإلصالحي
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، المتمثل في توعية اإلصالح في المنطقة ودورهم الهامتسليط الضوء على رجال  -
 السوفي. المجتمع

 اإلصالح بالمنطقة والصعوبات التي واجهها هؤالء،رجال التعريف بالنشاط الذي مارسه  -
 دارة االستعمارية.والوقوف على مواقفهم السياسية ضد اإل       
الوقوف على نشاط جمعية العلماء المسلمين بالمنطقة وعالقتها بمصلحيها ومدى   -

 تأثرهم بها.و  تأثيرهم
الوقوف عند بعض رجال اإلصالح الذين لم ينالوا حضهم من الدراسات األكاديمية وال   -

 .السياسيةالهم ومناقبهم ومواقفهم والتعريف بهم وبأعم الغموض يحيطهم يزال
بين  من لية بمكتبة الكلية أردنا أن نكونمثل هذه الدراسات األكاديمية المح نقصنظرا ل -

 في إثراء رفوفها. المساهمين
 اإلطار الزماني للدراسة:

تكمن حدود الدراسة في تتبع مراحل الحركة اإلصالحية بوادي سوف في الفترة الممتدة  
األولى عشية نهاية  عميش ة  هد   داثأح م وهي الفترة المحددة بتاريخ1956 –م 1918من 

العسكري، حيث جمعنا  ول حركة احتجاجية في منطقة الحكمالحرب العالمية األولى، اذ تعتبر أ
م، ومرحلة النشاط باسم 1931لماء قبل بين مرحلتين: هما مرحلة النشاط اإلصالحي الفردي للع

 . م1956لى غاية سنة إ م1931الجمعية من سنة 

 اإلشكالية:

جهة والحكم  إن منطقة وادي سوف من المناطق الصحراوية المعزولة بحكم طبيعتها من
، كما تعتبر من المناطق التي عرفت انتشارا كبير للطرق الصوفية و العسكري من جهة أخرى

، وبالرغم من افاتكبيرة بسبب تفشي البدع والخر الطرقية وعرفت انتشار للجهل واألمية بنسب 
 هذه المعطيات فلقد شهدت المنطقة ظهور فكر معارض يدعوا إلصالح األوضاع بالمنطقة
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، كما شهدت تأييد بعض الطرق الصوفية لهذه الحركة كما والنهوض بالدين اإلسالمي الصحيح
 :لواسع وعليه نطرح اإلشكال التاليانضم مريديها لجمعية العلماء من بابها ا

الحركة اإلصالحية في منطقة وادي سوف في ظل عزلتها الطبيعية؟ وما هو دور هو واقع ما
 ؟ لماء المنطقة في النشاط اإلصالحيع

 التالية: التساؤالتومن هذا اإلشكالية نطرح 
 ؟ومن هم أهم روادها ،متى وصلت الحركة اإلصالحية لمنطقة وادي سوف -
 كيف كانت طبيعة عالقتهم بجمعية العلماء المسلمين؟  -
 وما هي إسهامات علماء سوف داخل الجمعية؟  -
وبما أن الجمعية كانت ضد التصوف والطرقية فما هو موقف الطرق الصوفية من  -

 نشاطها في المنطقة؟
 ؟وفيما تمثل رد فعل اإلدارة االستعمارية ضد نشاط هذه الحركة في المنطقة -

 
من مادة علمية إلى ولإلجابة عن هذه اإلشكالية قسمنا الموضوع حسب ماتوفر لدينا 

 مقدمة وخاتمة و ثالث فصول:
حيث كان الفصل األول بمثابة التمهيد للموضوع فتطرقنا خالله إلى التعريف بمنطقة وادي 
سوف، والتعريف بخصائصها، ثم تناولنا في هذا الفصل تاريخ المنطقة من الفترة القديمة إلى 

 ول المستعمر الفرنسي للمنطقة واالستقرار فيها.الفترة الحديثة بنهاية العهد العثماني وحيثيات دخ
أما الفصل الثاني فقد تطرقنا من خالله إلى السياسية االستعمارية الجائرة التي مارستها السلطة 
في ظل الحكم العسكري، الذي قيد المنطقة بأغالل من القوانين التي كرست سياسة االستيطان. 

لمنطقة لهذه السياسة خاصة العلماء الذين كانوا ينذرون كما تناولنا في هذا الفصل محاربة أهل ا
 ببداية لحركة اصالحية في وادي سوف.
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بالنسبة للفصل الثالث فلقد احتوى على النشاط اإلصالحي لعلماء وادي سوف، وحملهم لواء 
العلم ومحاربة الجهل الذي تسعى السلطات الفرنسية لترسيخه في المجتمع عن طريق دعم 

 لدجالين الذين يسعون لتلطيخ الدين بما ليس فيه.الطرقيين وا

 :دراسةالمنهج ال
نظرا لطبيعة الموضوع والوصول للهداف المنشود والمتمثل في اإلجابة على اإلشكالية 

 والتساؤالت المطروحة:  
من المنهج التاريخي الوصفي اسة على لقد اعتمدنا في هذه الدر  :الوصفي المنهج التاريخ،
 للحركة اإلصالحية في المنطقة. األحداثوتتبعها ووصف الوقائع والنتائجخالل تسلسل 

تختص بتاريخ المنطقة واألحداث  تحليل بعض الوثائق التيوذلك من خالل  :التحليليالمنهج 
 التي شهدتها خالل الفترة اإلستعمارية.

لقد اعتمدنا على مجموعة منها التي أفادتنا في ثراء هذا الموضوع، منها  :المصادر والمراجع
: تاريخ العدواني تصت في تاريخ المنطقة منها كتابيالتي اخ : منها الكتب المطبوعةرالمصاد

والصروف في تاريخ الصحراء وسوف اللذان يحتويان على األصول األولى ألهل المنطقة 
ومخطوط الطاهر التليلي الذي يعتبر من المصادر الشاهدة على تاريخ  ،وكيفية وصولهم إليها

التي تبين أحوال السكان  بعض الوثائق باللغتين العربية والفرنسيةباإلضافة إلى وادي سوف، 
التي اهتمت بتاريخ  وغير مترجمة المصادر الفرنسية المترجمة، و تحت السلطة االستعماري

كما اعتمدنا على جريدة البصائر وهي من  مط معيشتهم.المنطقة وطريقة حياة سكانها ون
 .المصادر التي تتضمن على أخبار النشاط اإلصالحي بوادي سوف

ترجمة لحياة التي اختصت بتاريخ المنطقة و  المطبوعة كتبال هاالعديد من المراجع:
كما ال نستطيع تناول قمعون، وعلي غنابزية. ماء من مثل كتابات الدكتور عاشوري أبنائها العل

تاريخ منطقة وادي سوف دون الرجوع إلى كتابات أبو القاسم سعد اهلل مثل الحركة الوطنية، 
وتاريخ الجزائر الثقافي، وأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، باإلضافة إلى كتابات الدكتور إبراهيم 
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اريخ الجزائر، باإلضافة إلى مياسي، االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية، وكتابه مقاربات في ت
العديد من المقاالت والموسوعات التي تناولت حياة بعض الشخصيات من أبناء المنطقة، 

 وتاريخهم النضالي في الحركة الوطنية.
المتمثلة في مذكرات الماجستير ورسائل الدكتوراه  ميةيلدراسات األكاداكما اعتمدنا على بعض 

نجاز هذا الموضوع وذلك ألهمتها مثل مذكرة الحركة التي اعتبرناها مرجعا أساسيا إل
اإلصالحية لموسى بن موسى، ومذكرة األوضاع االقتصادية لسوف لعثمان زقب، هذه المذكرة 

إلى جانب الدراسات األكادمية  التي تناولت تفاصيل دقيقة عن الحياة االقتصادية في المنطقة.
والدوريات مثل مجلة القباب،  ي المجالتف التي نشرت المقاالتاستخدمنا أيضا العديد من 

أحمد زغب ومحمد السعيد مجلة المصادر، مجلة العهد الثقافي وهي مقاالت علي غنابزية، 
 .   ونشرت عقيب هذه المقاالت التي اختصت بتاريخ المنطقة

 الصعوبات:
ن كان ال بهذا البحث، فهي سعة الموضوع  القياما أثناء بد من ذكر الصعوبات التي واجهتنوا 

وشموله للعديد من المجاالت التي يصعب على الباحث التاريخي تلخيصها في نقاط خوفا من 
اإلخالل بالحقيقة التاريخية التي يسعى الباحث للوصول إليها، باإلضافة إلى صعوبة التنسيق 

 بين المراجع الحتوائها تقريبا على نفس المادة العلمية.



 

  اإلطار الجغرافي والتاريخي لوادي سوفالفصل التمهيدي: 

           

 لمحة عامة حول وادي سوفالمبحث األول:           

 موقع وجغرافية وادي سوف المطلب األول:                 

 أصل تسمية وادي سوف المطلب الثاني:                 

 ل الفرنسيل االحتالبعن سوف قتاريخية لمحة  المطلب الثالث:            

 المبحث الثاني: االحتالل الفرنسي لوادي سوف          

 تالل الفرنسيحأوضاع وادي سوف قبيل اال المطلب األول:        

 م4581اري في وادي سوف مالتوغل االستع الثاني: المطلب          

 م4558الحكم الفرنسي المباشر  المطلب الثالث:                 



   ار الجغرافي والتاريخي لوادي سوفاإلط                       التمهيدي   الفصل 
 

 
7 

كادم تستكجب عمينا أف ندرس مكقع كجغرافية الإف دراستػنا لمحركة اإلصالحية بمنطقة          
بالمنطقة كتأثرىا المنطقة أكال، ذلؾ ألىمية المكقع مف خالؿ انعكاسو عمى األحداث التاريخية 

ستعمارية خالؿ الفترة اال كبما أننا نتناكؿ مكضكع باألحداث التي تقع في المناطؽ المحيطة بيا،
كضاع المنطقة قبيؿ كقكع مر بيا كأ التي التطرؽ لالحتالؿ الفرنسي كالمراحؿكاف لزكما عمينا 

 مف القطر الجزائرم؟تقع منطقة كادم سكؼ  أيفالتالية:  التساؤالتمف ىنا نطرح  .االحتالؿ
 ككيؼ كاف ليذا المكقع انعكاسا عمى األحداث التاريخية؟ ككيؼ تـ االحتالؿ الفرنسي لممنطقة؟ 

 لمحة عامة حول وادي سوفالمبحث األول: 

 ب األول: موقع وجغرافية وادي سوف المطم

تتكسط  1.إف كادم سكؼ عبارة عف مجمكعة مف الكاحات في الجنكب الشرقي لمجزائر      
يحدىا مف جية الشماؿ بسكرة كالحكش  2.منطقة سكؼ العرؽ الشرقي لمصحراء الجزائرية

بكدخاف، أما مف الجية الشرقية يحدىا مكسى كالفيض كالزرائب كالميتة ك  كسيدم محمد بف
مف الجية  بالنسبة لمجية الجنكبية كاحات طرابمس كغدامس، أما ،اكةنقريف، فركاف، نفطة كنفز 

 3.كرقمةتقرت، تماسيف ك الغربية 

عمى  4.°33ك° 33كخطي عرض ° 8ك° 6فمكيا تقع كادم سكؼ بيف خطي طكؿ 
 ، كتبمغ المسافة مف السطيؿ في الشماؿ إلى غدامس جنكبا 0ـكم 80888مساحة بمغت حكالي 

 

                                                           
 .87. ص 0887، الجزائر: دار البصائر، 5،جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: سعد اهلل، أبك القاسـ 1
 .03ص  .0888: دار اليدل، الجزائر، 1، جالدر المرصوف في تاريخ سوف: منصكرم، أحمد 2
. ص 0887، الجزائر: دار ثالة ،ع: العكامر الجيالني ابف إبراىيـ، تالصروف في تاريخ الصحراء وسوف: إبراىيـ ،العكامر 3

31. 
 .13. ص0887، ، الكادم: مطبعة الكليدسوف تاريخ وثقافة: باليادؼ، بف سالـ بف الطيب 4
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 1.كمـ 168كمـ، كمف كادم ريغ غربا إلى الحدكد التكنسية شرقا حكالي  608 :حكالي

رقي كسكؼ عػبارة عف مسطح تغطيو كثباف رممية يتكاجد عمى التخـك الشمالية العرؽ الش      
، ىي شط كادم ريغ مف الغرب كشط مركانة كشط ممغيغ مف الكبير، كمحاط بثالث شطكط

 2.الشماؿ، شط الجريد كشط الغرسة مف الشرؽ

يغمب عمى سطحيا الكثباف  تعتبر منطقة كادم سكؼ مف المناطؽ الصحراكية التي
 4.أما رمميا فناعـ كالدقيؽ المنخؿ 3.، حيث تشكؿ الرماؿ ثالث أرباع مساحتيا اإلجماليةالرممية

، بينما تنخفض في كسط شط ممغيغ إلى ما متر فكؽ سطح البحر 88فاع سكؼ إلى يصؿ ارت
الذم ترتفع  قارممتر تحت مستكل سطح البحر، لذلؾ فإف المنطقة تتميز بالمناخ ال 03يقارب 

فيو درجة الحرارة في النيار صيفا إلى أكثر مف خمسيف درجة مئكية، كتنخفض ليال في فصؿ 
 ف خالؿ السنة، ىما ريحكتشتير المنطقة بيبكب ريحا° 8 صفرالشتاء إلى ما تحت درجة ال

بالبحرم، السمـك كىي ريح محرقة في غاية الشدة، كغالبا ما تيب صيفا، كريح الصباح كتسمى 
مطار فيي نادرة بالنسبة لألبحر ككثيرا ما تيب في فصؿ الربيع، ألنيا تأتي مف ناحية ال

كمـ مف الشماؿ،  568كشحيحة بسبب بعد المنطقة عف البحر حيث يبعد عف سكؼ بحكالي 
ينحصر  األمطار  كمـ، كسقكط 358حكالي كمف الناحية الشرقية مف خميج قابس يقدر البعد ب

                                                           
وتأثيرها عمى العالقات مع  م1947 -م1918جتماعية في مططقة وادي سوف األوضاع االقتصادية واال: زقب، عثماف 1

جامعة الحاج  ،ستير في التاريخ الحديث كالمعاصر: كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانيةمذكرة لنيؿ شيادة الماج ،توطس وليبيا
 .15. ص 0886، األخضر باتنة

 .136. ص 0885 ،، الجزائر: دار ىكمةم1934-1837رطسي لمصحراء الجزائريةاالحتالل الف: مياسي، إبراىيـ 2
. ص 0813، ، الجزائر: دار ىكمة1962 -1854الهجرة من وادي سوف وآثارها عمى حياة السكان  : عكادم، عمار 3

16. 
 .35مصدر سابؽ. ص : العكامر 4
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حات كاب في أضرار مادية عمى المساكف، ك كفمبر كفيفرم، كعند غزارتيا تتسبشيرم نبيف 
  1.ممـ 88,3بالمنطقة يقدر بػ: األمطار لتساقط النخيؿ، أما المتكسط السنكم 

  المطمب الثاطي: أصل تسمية وادي سوف

كمف ىنا  << سوف>> ك << وادي>> إف اسـ كادم سكؼ مركب مف كممتيف        
مع العمـ أف المؤرخيف لـ يتفقكا عمى معنى كاحد ليذا  ،عمى حداسنتطرؽ إلى أصؿ تسمية كؿ 

 االسـ.

  :وادي -أ

مف خالؿ األساطير القديمة تقكؿ أف العيد األكؿ لممسيحية بالمنطقة قد كاكب جرياف 
كيعني خرير  إزكؼ << -يـ مف الشماؿ إلى الجنكب اسمو >> كادم نير غزير يجتاز اإلقم

 2.المياه أك ىديره كبعد الفتح اإلسالمي غارت مياه النير إلى باطف األرض

مف يذكر  ركافد ىذا النير تجرم بالقرب مف سيدم عكف كالبييمة كتنتيي بالكادم، كىناؾ
الذم كاف يجرم قديما في شماؿ شرؽ سكؼ كيسمى بأف معنى الكادم يعني>> كادم الماء << 

لو عدة ركافد ك  3.الكاقع نكاحي بكدخاف كعقمة الطركدم كالميتة جبؿ <<>> كادم ال  منبعو
شرقي الكادم كسمي ىذا القسـ كادم النازية كمـ شماؿ  68فركع إذ يبدأ مف عيكف النازية عمى 

كينعطؼ آخر  4،كيتفرع إلى ثالث فركع عند منطقة الشط الشرقي أحدىا يتجو إلى الطريفاكم

                                                           
 :. مذكرة لنيؿ شيادة الماجستيرم1939- م1900الحركة اإلصالحية بوادي سوف طشاطها وتطورها  :بف مكسى، مكسى 1

 .00. ص 0886، مـ اآلثار، جامعة منتكرم قسنطينةقسـ التاريخ كع
2 Andrè-Roger, Voisin. Le Souf Monographie . El walid edition , El Oued, 2004. p 15. 

. 0811 : مطبعة سخرم،الكادم. م 1957 -1918الحركة الوططية والطشاط الثوري بوادي سوف : عكادم، عمار 3
 .08ص

الدر المرصوف في تاريخ ، : أحمد منصكرمأنظر)  ألنو كاف منبت شجرة الطرفاء.: يمي الكادم شرقا، سمي بذلؾ الطريفاكم 4
 (.05 ص ،سوف
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كراغ كيتجو الفرع الثالث نحك الجية الجنكبية الغربية كيدعى كاد نحك الجنكب الشرقي كيدعى 
 1.زيتف غير أف ىذا الكادم غار تحت الرماؿ

أطمقكا عمييا اسـ الكادم كذلؾ ، المنطقةعندما حمت ب العربية 2كقيؿ أف قبيمة طركد
 3.تشبييا لرمالو التي تسكقيا الرياح بالكادم في الجرياف

  :سوف -ب

، قيؿ ألنيا كانت محال ألىؿ الصكفة ألف كؿ ما كممة سكؼ فمقد شممت عدة معانيأ
ميـ أم صاحب حكمة يسمى كقيؿ كاف بيا رجؿ ع 4.عابد مف أىؿ التصكؼ ينقطع لمعبادة فييا

كىناؾ مف يذكر باف تسمية سكؼ جاءت مف  5.السكؼ لغة يعني العمـ كالحكمةذا السكؼ، ك 
 6.رمميةكممة السيكؼ كىي الكثباف ال

جاء في معجـ البمداف لياقكت الحمكم أف سكفو ىي صحارم كاسعة بيف قفيف أك ك 
كيطمؽ أىؿ المنطقة عمى الرماؿ الناعمة كممة  7.السائفة ىي الرمؿ الرقيؽك  غميظيف،شرفيف 

 8.السافي، كالسافي لغة ىك الرمؿ الرطب الذم يظير عمى حافة الكادم

                                                           
 .13ص . مرجع سابؽ .زقب 1
طركد: طركد بف فيـ بف عمرك بف قيس بف عيالف بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف، نسبة لرجؿ يدعى طراد مف قـك  2

 .الصروف في تاريخ الصحراء وسوف. : العكامرانظر)  كىي مف القبائؿ العربية التي استقرت بالمنطقة مسركؽ بف عندالة،
 ( .337 ص

 .01ص  .الحركة الوططية .عمار .عكادم 3
 .30ص  .سابؽدر مص. العكامر 4
 .00ص . مرجع سابؽ .منصكرم 5
  .01ص. الحركة الوططية عمار.، عكادم 6
 .083. ص ]د ت[ ،، بيركت: دار البصائر3مج  ن.معجم البمدا: شياب الديف أبي عبد اهلل ياقكت، الحمكم 7
 .01، ص الحركة الوططية عمار. ،عكادم 8
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. 1يرجعيا لككف أىؿ المنطقة يشتغمكف بالصكؼ أك يمبسكنو كما أف ىناؾ مف مف 
<< كبالقبائمية العصرية  أسوفمازيغي >> ؿ أف كممة سكؼ مشتقة مف االسـ األكىناؾ مف يقك 

، كذلؾ إف عمـ المسانيات يشير األرض المنخفضة عمى ضفاؼ الكادم كتعني << أسيف>> 
  2<<.سوفكممة >> ربية ترادفيا باألمازيغية بأف كممة الكادم بالع

<< فيي النطؽ العربي،  سوف << ىي النطؽ البربرم األصيؿ أما >> أسوفإذف >> 
إال إضافة كممة بربرية معناىا الكادم كما اإلضافة في قكلنا كادم سكؼ  أم أف >> سكؼ <<

يضاح فكأف العرب ىـ الذيف أضافكا كممة كادم، أضافكىا لترجمة كالجمع في التسمية  ترجمة كا 
 3<<. سكؼسكؼ، الكادم الذم تسميو البربر >> بيف المغتيف كأنيـ يعنكف بكادم 

    محة عن سوف قبل االحتالل الفرطسي: لالمطمب الثالث

  سوف قبل اإلسالم:_ أ

قبؿ  لقد عثر في منطقة كادم سكؼ عمى العديد مف اآلثار التي تعكد إلى العصكر ما       
 ـ1957حجرية حيث تـ العثكر عمى ىيكؿ عظمي لفيؿ عظيـ مف نكع المامكث كذلؾ سنة ال

في شرؽ حاسي خميفة كىك محفكظ اآلف في متحؼ الباردك بالعاصمة، كما عثر عمى بيضة 
كما عثر عمى العديد مف األدكات التي  نعاـ كاممة في كاحة ىبة كىي معركضة بمتحؼ الكادم،

  4.تعكد لمعصكر الحجرية مثؿ الصكاف المنحكت كالسياـ الحجرية

كما أف ىناؾ العديد مف األدلة عمى كجكد البربر في المنطقة إذ مف آثار حضارتيـ 
كىي أسماء  ، تكسبت، دريميني، طريفاكمالال ببعض األسماء نذكر مف بينيا: تغزكتاستد

                                                           
1
  Andre voisin. Op. cit. p 15 

 .133ص . مرجع سابؽ .مياسي 2
مزكار لمطباعة . واقتصادية وثقافيةوادي سوف دراسات تاريخية  ،>>سكؼ في المصادر اإلباضية <<نصر الديف:  كىابي، 3

 .15ص  .0888لمطباعة كالنشر، 
 .151ص  مرجع سابؽ. .مياسي 4
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، كبعض أنكاع التمكر التي ال تكجد إال في سكؼ كبعض المناطؽ في المنطقة ألماكف في
 عثر ا بالنسبة لمحضارة الركمانيةالجنكب الشرقي مثؿ: تكرمست، تاشركيت، عمي أكراشت. أم  

 1،قطعة نقدية فضية ركمانية بمنطقة غكرد الكصيؼ 68ـ ما يزيد عف 1951 سنة في سكؼ
 2.طقتي قمار كالرقيبةعدد كبير منيا بمنعثر عمى كما 

 سوف في العصر اإلسالمي: ب_

ـ تكلى عقبة ابف نافع أمر إفريقية كقد فتحت كادم سكؼ 667ق المكافؽ لػ: 36في عاـ 
نكا النكاة األكلى لكجكد قبيمة عدكاف التي  3،في عيده، كمف بيف القبائؿ الفاتحة قبيمة عدكاف فكك 

ـ في الشماؿ الشرقي مف 1083المكافؽ لػ  ق688استقرت بعد تكقؼ الحركب كذلؾ في حدكد 
اإلقميـ، أما قبيمة طركد القادمة مف نكاحي طرابمس كاستقرت بالناحية الجنكبية الشرقية لمدينة 

كانت قبيمة عدكاف ىي الجماعة  4.ـ1398ق المكافؽ لػ 888الكادم كاف ذلؾ في حدكد عاـ 
نيما كبيف عدكاف إلى أف المييمنة في سكؼ كبعد كصكؿ طركد إلى سكؼ كقعت حرب بي

، كلكف المعارضة السياسية بينيـ مما سمح ليـ جميعا بالبقاءتكصمت امرأة مرابطة إلى الصمح 
بقيت مع ذلؾ بيف عدكاف الذيف كانكا نصؼ رحالة كليـ قرل دائمة كبيف طركد الذيف كانكا أكثر 

  5.الذيف اعتادكا عمى التعسكر حكؿ اآلبار عددا

كعرفت المنطقة خالؿ القركف األكلى لإلسالـ حركة عممية، مف خالؿ بعض العمماء 
الكارد ذكرىـ في المصادر اإلباضية مثؿ الشيخ أبك عمرك عثماف بف خميفة السكفي المارغني 

                                                           
 كمـ حنكب غرب الكادم. 38غكرد الكصيؼ عمى بعد  1
، لصناعات التقميدية لكالية الكادم، مديرية السياحة كادراسة موطغرافية لوالية الوادي مع تقديم تاريخي موجز لوالية الوادي 2

 .80 ص
، كما قيؿ أف عدكانا بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف : يعكد نسب ىذه القبيمة لعدكاف بف عمرك بف قيس بف عيالفعدكاف 3

 ( .337، صالصروف في تاريخ الصحراء وسوف ،نظر: العكامرأ).ربيعة بف ناىيؾ بف ىالؿ بف عامر مف بطف رياح بف أبي
 .35. ص0813، الجزائر: دار ىكمة. قاموس الشهيد :العمامرة، سعد بف البشير 4
 .89ص مرجع السابؽ. .سعد اهلل 5
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ـ الذم قاـ بإحياء المذىب كنشره، ككانت لو حمقات عممية تخرج منيا 10الذم عاش في القرف 
في عصر إزدىار الحركة العممية في كارجالف كلو تراث فكرم معتبر ال  شأبعض العمماء كقد ن

لى جانب أبك عمرك عثماف  .رسالة في الفرؽ، كالتساؤالتخطكطات مثؿ ميزاؿ عبارة عف  كا 
شتعمت نار الفتنة التي افي إخماد  كاف أبك عبد اهلل محمد بف عمي السكفي الذم كاف لو الفضؿ

لى جانبك ، في أىؿ درجيف ببالد الجريد العديد مف أىؿ الصالح كالكرع الذيف تكلكا  يما كافا 
ـ مف أمثاؿ 17ـ ك15أمانة إرشاد كنصح الناس لمتمسؾ بالديف، ىؤالء عاشكا مابيف القرنيف 

إلى جانب ىؤالء كاف  أحمد بف عبد العزيز المجي.مستكر، سيدم عبد اهلل بف أحمد ك  سيدم
خ العدكاني كىك رحالة كمؤرخ، ألؼ ىذا الكتاب الذم الشيخ محمد العدكاني المجي صاحب تاري

      1يد لتاريخ المنطقة كأىميا كلقد ترجـ مف طرؼ الفرنسييف.حر الك ديعتبر المص

 : االحتالل الفرطسي لوادي سوفالمبحث الثاطي

 وادي سوف قبيل االحتالل الفرطسي : أوضاعالمطمب األول

ـ إال في 1838 -ـ1518العثمانية  عيد الجزائر إقميـ سكؼ لمحكـ المركزم في يخضع لـ     
ج منطقة كادم سكؼ بعض الفترات األخيرة، إذ كانت تخضع لنفكذ ما يعرؼ بالجماعة. كلـ تخر 

غير أنيا أصبحت تابعة اسميا كصكريا لنفكذ شيخ العرب الممثؿ لبام عف ىذا النظاـ، 
مف جية أخرل ىذا خالؿ قسنطينة في الصحراء مف جية ككذلؾ سالطيف بني جالب بتقرت 

 2.النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر كبداية القرف التاسع عشر ميالدم

كالجدير بالذكر أف أىؿ إقميـ سكؼ كاف مكقفيـ محرج ألف السالطيف بني جالب كبام 
إذ يطالبيـ سالطيف بني جالب باالعتراؼ بسمطتيـ  ،قسنطينة يتنازعاف حكؿ إخضاع المنطقة

 ايات، في حيف كاف شيخ العرب ببسكرة يرسؿ إلييـ بعض جنكده لجمع الجبايات.كتسميميـ الجب

                                                           
1
 .93، 90ص ص  .وادي سوف دراسات، >>الحركة العممية بكادم سكؼ<< غنابزية.  

 .165ص  .. مرجع سابؽمياسي  2



   ار الجغرافي والتاريخي لوادي سوفاإلط                       التمهيدي   الفصل 
 

 
04 

سرحا لمصراع بيف بني جالب كبام قسنطينة كمف أمثمة ذلؾ م كانت المنطقةكىكذا فإف 
ـ عمى أىؿ قمار بسكؼ كفرض عمييـ دفع 1789إغارة الشيخ فرحات شيخ بني جالب سنة 

كالخشب كأمرىـ بتقديـ الشعير كالقمح كالسمف  : خمسة كعشريف ألؼ درىـ تقدر بػ غرامة مالية
في قكة قدرت بػ: ستة آالؼ جندم ـ بحصار تقرت 1791فقاـ صالح بام سنة  1.كالحمفاء

لكنو لـ يستطع فتحيا مما جعمو فحاصرىا لمدة أربعيف يكما ك  2.فارس كألؼ تركي كجنكد العرب
 بف عمر الجالبي الفتنة في سكؼ مما أرغـ الشيخ فرحاتيستعمؿ الحيمة كذلؾ بإشعاؿ نار 

عتراؼ بسمطة صالح بام . كبذلؾ تـ االلمخركج إلى سكؼ لكنو لقي مصرعو في ىذه الحممة
مكاف  سكؼكادم عيف محمد بف الحاج أحمد كاليا عمى منطقة كادم ريغ ك كتقرت ك  عمى سكؼ

 3.رغـ ذلؾ بقيت بعض مناطؽ سكؼ مناىضة لبني جالب ،الشيخ فرحات شيخ بني جالب

طراؼ سياسية، أحتالؿ الفرنسي لممنطقة كانت المنطقة تشيد صراع بيف أربعة االأثناء 
، إذ أف عائمة بف قانة مساندة متي بف قانة كبكعكاز مف جية أخرلحكاـ تقرت مف جية كعائ

أييد فرنسا ضد بام قسنطينة كعائمة لبام قسنطينة في حيف شيكخ تقرت كعائمة بكعكاز طمبا ت
 4.بف قانة

يكف أىؿ سكؼ بمنأل عف ىذا  إذ لـ عكاز،الصراع عمى أشده بيف بف قانة كبك كاف 
نما تكزع كالئيـ   ـ الطركد المتمثميف في أىؿ قمار،: كىاألكؿ الطرؼ طرفيف،بيف الصراع كا 

الطرؼ الثاني المؤلؼ مف: أكالد تماسيف، مع  ، كيرتبطكفعكازالكادم، البييمة كالدبيمة يكالكف بك 

                                                           
 .53. ص، مخمن تاريخ سوف: محمد الطاىر التميمي 1
 .55نفسو. ص  2
 .166مياسي. مرجع سابؽ. ص  3
 .176نفسو. ص  4
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تاغزكت كككينيف يكالكف عائمة إبف قانة كيرتبطكف مع بني جالب في  ،سعكد كيضـ الزقـ
 1.تقرت

يقكؿ أبك القاسـ سعد اهلل أف السكافة لـ يكنكا عمى اىتماـ بيذه الصراعات السياسية ألف 
بسكرة، فكاف أكالد سعكد، ككذلؾ رية الدخكؿ إلى أسكاؽ كادم ريغ ك ما كاف ييميـ ىك ح

األعشاش كىـ إحدل الفرقتيف الرئيسيتيف لطركد قد تحالفكا مع حكاـ تقرت، كلكف الصؼ 
جانية يالمنافس اختار التحالؼ مع تماسيف، غير أف تأثيرىـ السياسي قد تكاله زعماء الزاكية الت

 2.ىناؾ

فال ضع الثقافي في ىذه الفترة بة لمك بالنسمة، أما ىذا عف الكضع السياسي في ىذه المرح
ـ، 1711نكاد نجد لو ذكر ماعدا ذكر العالمة خميفة بف حسف القمارم الذم كلد بقمار سنة 

كتعمـ بيا ثـ رحؿ إلى بالد الزاب كنيؿ العمـ مف عمماء سيدم عقبة كخنقة سيدم ناجي التي 
مية كلقد تكفي الشيخ سنة كاف يمتقي فييا بركب الحجاج المغربي كيتحاكر معيـ في المسائؿ العم

ـ كلقد ترؾ الشيخ إرثا عمميا معتبرا منو جكاىر اإلكميؿ نظـ مختصر 1796ـ كقيؿ سنة 1790
رح عمى كىك كتاب في الفقو المالكي. كتاب الكناش يحتكم عمى فتاكل كنكازؿ، ش الشيخ خميؿ

  3راء إجتماعية أخرل.الالمية في نظـ األجركمية في النحك، كفتاكل كآالسنكسية في عمـ التكحيد 

 

 

 

                                                           
 .176مرجع السابؽ. ص  .بف مكسى  1
 .10ص  . مرجع سابؽ.سعد اهلل 2
. الكادم مطبعة مزكار، 1. جدراسات في تاريخ المقاومة الثقافية بالجزائر لمحفاظ عمى الهوية الوططية غنابزية، عمي: 3
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 م1854المطمب الثاطي: التوغل االستعماري الفرطسي في وادي سوف 

ينة مد بدأت السمطات الفرنسية تفكر في احتالؿ كادم سكؼ منذ األياـ األكلى مف سقكط
، أك ما يعرؼ في ذلؾ ـ، حيث برىنت األحداث أف سكؼ1837قسنطينة في شير أكتكبر 

كبعد احتالؿ القكات الفرنسية ، ىي القاعدة الخمفية لممجاىديف كالزعماء الكقت بصحراء قسنطينة
ـ، التجأ خميفة األمير عبد القادر كقائد الجياد بالمنطقة محمد الصغير 1833لمدينة بسكرة سنة 

بف أحمد بمحاج إلى كادم سكؼ ليعتصـ بيا ليذا عممت السمطات االستعمارية الفرنسية في 
  1.احتالليا إلى كادم سكؼالجزائر جديا عمى مد 

 0388رجال نظاميا ك 158تككنا مف فرنسي م ـ خرج طابكر1853نكفمبر في 
، كبعد قتاؿ مع قكات سمطاف تقرت سمماف بف جالب دخمت اتجو إلى كادم ريغك  حتياطييفا

ديسمبر عسكر الطابكر  10كفي  ـ1853ديسمبر  0السمطات الفرنسية تقرت كذلؾ في 
خضكع  االفرنسي عمى مسافة عدة كيمك مترات خارج المنطقة المسككنة في سكؼ لكي يتمقك 

 2.فرنؾ في ظرؼ يكميف 68888، ككاف عمى الكادم أف يدفع غرامة حربية قدرىا كافةالس
        3.ف ىذه الطكابير أخضعت أىؿ سكؼ كذلؾ بعد قتاؿ داـ أياـ عديدةأ ركيذكر العكام

كىذه الشيادة مف العكامر تؤكدىا الشيادة التي سبقتيا بخصكص الغرامة المالية ألنو لك لـ 
 يحدث بيف الطرفيف قتاؿ لما فرض عمى أىؿ الكادم غرامة.

ت كقد دخم ،عكاز برتية قايد عمى تقرتـ عيف عمي بام بك 1853ديسمبر  09 كفي
الخميفة لو، كما سـ تحت قريب مف أقرباء عمي بام باكضعت سكؼ كميا في القيادة الجديدة ك 

فييا  عممت فرنسا عمى تكميؼ شيكخ لفرض القكانيف الفرنسية عمى أىؿ سكؼ، الغير مرغكب
ستقبؿ ضابط فرنسي جاء مفتشا لممنطقة في زيارة ـ ا1868، كفي سنة كتجارة الباركد مع تكنس

                                                           
 .178مرجع سابؽ. ص  .مياسي 1
 .16. ص . مرجع سابؽاهللسعد  2
 .315، ص مصدر السابؽ .العكامر 3
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لكادم خرج ثالثة آالؼ شخص فبالقرب مف اية بسيؿ مف الشكاكم ضد عمي بام، سنك 
بعض الشيكخ إلى جانب عمي بام كقد  ، كانت ىذه الشكاكم تضـتومتظاىريف ضد تعسفا

كنو لـ يرل داعيا ألخذىا لبعض الشكاكم ربما كانت حقيقية ك  اعترؼ الضابط في تقريره بأف
 1.عتباربعيف اال

المنطقة أيضا ساحة لمعارؾ بكشكشة الذم أعمف الجياد كاستكلى عمى كرقمة لقد كانت 
عكاز منذ مي بام بف فرحات كىك مف عائمة بك كلقد كانت كرقمة ككادم سكؼ تابعة لحكـ ع

 1871مام  6 -3كبيف  ـ كلقد تكاجو بكشكشة كعمي بام كانيـز األخير في النياية.1853
الزاكية التيجانية فييا قد آكت عائمة عمي بام كأبت ىاجـ بكشكشة بمدة قمار في سكؼ ألف 

تسميميا لبشكشة، ككقفت البمدة مع حرمة العائمة الضيفة، كجرل اقتتاؿ مات عمى إثره ستكف 
كجرح مئة، كانتيى التصادـ بالتفاكض ك التفاىـ عمى أف يرفع بكشكشة الحصار كتدفع إليو 

كلـ يكف  بمعركة قمار. سميت الحادثةىـ ك در  05888كقدرىا تعكيضات عف الخيكؿ التي قتمت 
أىؿ قمار مع الزاكية التيجانية في مكقفيا السياسي كلكف مع حؽ الضيؼ الالجئ في االحتراـ 

   2كاألمف كقد تفيـ بكشكشة ذلؾ كتكجو إلى تقرت.

 م.1885المطمب الثالث : الحكم الفرطسي المباشر 

اضطرب األمف في المنطقة بسبب العدكاف الفرنسي عمى تكنس، حيث  ـ1881في سنة 
عزمت فرنسا عمى احتالؿ القطر التكنسي، فكمفت فيمؽ صغير بالحراسة كالمرابطة بالكادم 

بالتكجو إلى الجريد فزار نفطة  مف الفرقة الثالثة لمصبايحية، ثـ أمرتو لوطوبلتحت قيادة العقيد 
 3.بالدبيمة فوطتوبريد ـ تمركز طابكر آخر مماثؿ بقيادة الرائد1880 تكزر، كفي السنة المكاليةك 

                                                           
 .17. ص5، جوآراءأبحاث ، سعد اهلل 1
. 0885، : دار الغرب اإلسالمي. لبناف0، ط 1، مج 1900 -م 1830الحركة الوططية الجزائرية ، أبك القاسـ: سعد اهلل 2

 . 088ص 
 .196. ص . مرجع سابؽمياسي 3
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ركابط كثيقة بمركز نقريف ثـ نسي بالمنطقة ككانت لو اتصاالت ك التي شكمت أكؿ مركز فر 
ـ رغـ التناقص المستمر 1887تأسس برج الحراسة الصغير الذم بقي ثابتا بالدبيمة إلى سنة 

 1.لعدد أفراده

عاصمة  لـ تستقر القكات الفرنسية بالدبيمة ألف احتالؿ سكؼ يقتضي السيطرة عمى
ـ يقضي بإنشاء ممحقة 1885جانفي  17، فأصدر قرار حككمي ليكـ اإلقميـ كىي مدينة الكادم

ـ، ككاف أكؿ 1887مام  31بذلؾ الفرؽ العسكرية لتتركز بالكادم ابتداء مف  فانتقمتالكادم، 
كتب العربي ببسكرة أنتدب مف الم " Deporterديبورتي"ـ ىك المالـز 1881قائد عمى الطابكر 

، فعكضو خبارات بتكنس كتـ تعيينو بالجريد، كبطمب منو تحكؿ إلى مصمحة االستإلى سكؼ
المالـز سشيرم الذم ىك أكؿ قائد لمركز الكادم، كقد خمفو النقيب جانيف الذم يعد أكؿ قائد 

لممحقة الذيف مازالكا قائميف إلى حد اآلف كجمع بيا ما بقي مف لممحقة الكادم بجانب مكاتب ا
 2.عساكر بالدبيمة

، كالقاضي بإنشاء دائرة تقرت ـ1893 كؿ جانفيالقرار الحككمي بتاريخ أكبمقتضى 
، كرغـ خمؽ إقميـ الجنكب حسب بعد أف كانت تابعة مباشرة ببسكرةارتبطت ممحقة الكادم بيا، 

فإف ممحقة الكادم لـ يحدث بيا تغيير أم تغيير. تككف سكؼ  ،ـ1980ديسمبر  03قانكف 
بمدية أىمية مستقمة عف البمدية المختمطة بتقرت، كيقـك بمياـ جميع مصالح الممحقة القائد 

  3.العسكرم بالممحقة كنكابو الضباط كمترجـ

                                                           
-1882ه/ 1374-1300لى غاية الثورة التحريرية الفرطسي إمجتمع وادي سوف من بداية االحتالل  ، عمي:غنابزية 1

 .05، 03. ص ص 0889خ. جامعة الجزائر، ، رسالة لنيؿ شيادة الدكتراه في التاريخ الحديث كالمعاصر، قسـ التاريم1954
 .196. ص . مرجع سابؽمياسي 2
 .197. ص االحتالل الفرطسي .مياسي 3
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 في الفرنسيةكذلؾ باستقرار اإلدارة  ـ1881ؿ كادم سكؼ احتبلال تاما سنة بعد أف تـ احتبل    
كلـ تتمكف مف التمركز في مدينة الكادم  1،المنطقة، حيث تـ بناء ثكنة عسكرية في قرية الدبيمة

 .ـ1887إال سنة 

حاليا  ،المنطقةبيذا االستقرار عممت السمطات الفرنسية عمى فرض سياستيا عمى سكاف 
حاؿ باقي مناطؽ الكطف التي تـ احتبلليا مف طرؼ فرنسا. مف ىنا عمينا طرح التساؤؿ التالي 

 ؟عمييافرنسية سياسة الالنعكست كيؼ االفرنسي؟ ك  كيؼ كانت أكضاع المنطقة تحت االحتبلؿ

 األول: أوضاع سوف تحت السمطة االستعمارية المبحث 

 األوضاع السياسة :المطمب األول

جانفي  17بعد صدكر القرار الحككمي ليـك  رار اإلدارة الفرنسية في المنطقةباستق
( ثـ (Schererكاف أكؿ قائد لمركز الكادم ىك المبلـز سشيرم  ،ـ بإنشاء ممحقة بالكادم1885

  2.الذم يعد أكؿ قائد لممحقة الكادم (Janinخمفو النقيب جانيف )

كفي سنة  ،( الذم شيد ثكنة الكادم(Abel farges 3ثـ عكضو النقيب آباؿ فرجاس   
ذلؾ بمقتضى القرار الحككمي بتاريخ أكؿ جانفي تبطت ممحقة الكادم بدائرة تقرت ك ر ا ـ1893
 4.بعد أف كانت تابعة مباشرة لبسكرة ـ1893

ستعممت لذلؾ ا ،يا مراقبة جميع التحركاتتنظيـ يتيح لقامت السمطات الفرنسية بفرض    
ـ ث ـ1854. بكصكؿ أكؿ طابكر فرنسي لممنطقة سنة اية األمر نظاـ الخمفاء كالشيكخفي بد

                                                           
، اذ كانت أكؿ مركز في أرض سكؼ كمـ 20عد عف مقر الكالية بحكالي الدبيمة: ىك اسـ دائرة مف دكائر كالية الكادم كىي تب 1

 ( 323، ص أنظر: ابراىيـ العكامر، المصدر السابؽ . )ـ1882 لمقكات الفرنسية كذلؾ سنة
 .196ص. مرجع سابؽ. مياسي 2
 ،قمعكفم أنظر: عاشكر )  ،1887 -1886ممحقة الكادم مف سنة أباؿ ىك قائد فرنسي برتبة نقيب تكلى قيادة  فارجاس 3

 (.16ص . الشيخان
 .197صمرجع سابؽ.  .مياسي 4
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 1،مف أشير مف تكلى ىذا المنصب عمي بام بف فرحات بف سعيدعمى نظاـ القياد ك  االعتماد
رة انقسمت سكؼ إلى ثبلث في ىذه الفتك  2،ف خميفتو األكؿ ىك سي الصغير بف إبراىيـكا

 ىي: ات ك مشيخ

 3.القرافيفػػػػػػػػ مشيخة العزازلة كالشبابطة ك 

 7.الفرجافك  6الربايعك  5أكالد حمدك  4ػػػػػػ مشيخة ألعشاش

 .ػػػػػػػ مشيخة أكالد سعكد

 

                                                           

قي بك  ـ،1854ائد عمى سكؼ ككادم ريغ عاـ أصمو مف الزاب  مف الذكاكدة  تكلى ق، مي بام بف فرحات بف سعيد العكازمع 1
 (14ص  .الشيخان ،قمعكف معاشكر  ما ) أنظر:عا 18قائد مدة 

 م)أنظر: عاشكر  .كمكث في منصبو عاما كاحدا ـ1854 تكلى خميفة عمى سكؼ عاـ ،بف إبراىيـ: مف الذكاكدةالصغير  2
 .(14ص .لشيخانا ،قمعكف

ألنيـ ينسبكف إلى مصعب  ىي ثبلث قبائؿ مف شعب المصاعبة سمي ىذا الشعب بالمصاعبة: الشبابطة ك القرافيفالعزازلة ك  3
 .(62ص. الدار المرصوف في تاريخ سوف ،أحمد بف الطاىر منصكرم :)أنظر .بف شباط

: مر بف سميماف بف محمد اليربكعي كىـ ينقسمكف إلى عشرة عمائر )أنظرسمو العش بف عاينتسبكف إلى رجؿ  :ألعشاشا 4
، 115ص .تاريخ العدواني، بف محمد بف عمر العدكاني دكمحم، 71ص  رم. الدار المرصكؼ في تاريخ سكؼ.أحمد منصك 

116،117 ) 
ر بف عكرمة بف خصفة بف سـ نسبة إلى أحمد بف ىبيب بف بينة بف سميـ بف منصك : سميت ىذه القبيمة بيذا الأكالد حمد 5

 ( 343ص، سوفالصروف في تاريخ الصحراء و  ،قيس عيبلف. كينقسمكف لسبع عمائر )أنظر: إبراىيـ العكامر
: ربيعة << العقد الفريدة>> كجاء في  ،غيرىافتناسمت منيـ ىذه الذرية ك  ،كانكا ثبلث مف نسؿ زيد مناة ،الربايع: جمع ربيعة 6

الدر المرصوف في  ،د مناة يقاؿ ليـ الربايع. )أنظر: أحمد منصكرمربيعة بف حنطمة بف مالؾ بف زيك  ،بف مالؾ بف زيد مناة
 ( 70ص .تاريخ سوف

الدخكؿ لسكؼ عف أقاربيا  تأخرت فيل عمائر ألعشاش كفييا بيكت مف الربايع ك ىذه القبيمة أصميا مف الفقية  إحد :الفرجاف 7
 قائبل: الفأر جاني أمفّر منو أف جدىـ كمما مر فأر إزائو عف سبب التسمية تبرىا مف ال يعرؼ أجنبية عنو. ك عاأقاربيا كلذلؾ 
، 1،جالدر المرصوف. ) أنظر: احمد منصكرم: فييا فصارت فرجاف اكتصرفك كثر منو ذلؾ فتداكلت الكممة ك  ،الفأر أتى إلى

 .(75ص 
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 1ـ.1871منذ سنة  بوالعمؿ  أما نظاـ الخمفاء كالشيكخ لقد بدأ

الذم كاف تحت قيادة  2،مف أبرز مف تكلى المشيخة في المنطقة ىك محمد بف مكسى
كذلؾ ليتحكؿ الشيكخ الثبلث إلى  ـ1877كبقي النظاـ مستمرا إلى غاية سنة  3،العربي مممكؾ

أصبحكا يتعاممكف  ـ1885نشاء ممحقة الكادم إ، كبعد مستخمفيف مرتبطيف مباشرة ببسكرة خمفاء
أما عف القياد كالخمفاء الذيف عممكا في فترة الدراسة  4،مباشرة مع السمطات الفرنسية بالممحقة

الذم تكلى القيادة عمى عرش األعشاش،  5،محمد العيد بف محمد بف مكسى أسمائيـ: فيـ اآلتي

                                                           
، قسنطينة: تونس العاصمة نموذج1962 -1912هجرة سكان وادي سوف إلى تونس خالل  :عكادم، عبد القادر عزاـ 1

 .88ص  .2014، دار األلمعية
فيفرم  24مف عرش األعشاش بالكادم تكلى الخبلفة عمى الكادم كقمار كالبييمة كالدبيمة كذلؾ في  :محمد بف مكسى 2

 ( 15، ص الشيخان، مدة كاليتو في الخبلفة تسع أشير. ) أنظر: عاشكرم قمعكف ككانت  ـ1874
اختياره كاف قائما عمى أنو كاف مف  ، lacroiالعربي مممكؾ: عيف العربي مممكؾ قائدا عمى سكؼ مف قبؿ الجنراؿ الكركا  3

، كىك مف ـ1872مام  22ـ يك لعربة، كانت تسميتو في القيادة جند الصبايحية، كاف أصمو ايطالي كاعتنؽ اإلسبلـ كأتقف المغة ا
مف سبتمبر مف طرؼ حميد بف عبد اهلل بف  25يـك  1873الناحية اإلدارية كاف تابع لآلغا تقرت اغتيؿ العربي مممكؾ سنة 

حميد الطركدم الجامعي الذم استغؿ سفر العربي مممكؾ إلى قسنطينة  فاقتفى أثره كتسمؿ لخيمتو فتمكف مف قتمو، جاء في 
الحركة كتاب الشيخاف لقمعكف أف سبب  قتمو ىك تصفية حساب بيف الشخصيف المذككريف أما أبك القاسـ سعد اهلل في كتابو 

. يقكؿ أف لمقضية أبعاد أخرل تجاكزت شخص العربي مممكؾ إلى سياسة فرنسا 1 المجمد ـ1900 –ـ 1830الكطنية الجزائرية 
ستطاعت القبض اإلى تكنس كلكف السمطات الفرنسية . أما عف الجاني  فقد فر ؼ األىمية كنحك الزاكية التجانيةنحك الصفك 

. كأبك القاسـ 15، 14ص، ص  الشيخان، ي ككرسيكا. ) أنظر: عاشكرم قمعكفف 10عميو فحكـ عميو بالسجف عشر سنكات 
 (.298...288، ص ص 1، مج 1900 - 1830الحركة الوطنية الجزائرية ، سعد اهلل

قسـ التاريخ جامعة  .، رسالة ماجستيره13، م 19الوثائق المحمية خالل القرن وادي سوف من خالل غنابزية، عمي:  4
 .54. ص 2001الجزائر،

، ثـ ارتقى إلى رتبة آغا في ـ1901عشاش كمف انظـ إلييـ عاـ تكلى القيادة مكاف أبيو عمى األ العيد بف محمد بف مكسى: 5
 ( 16، ص الشيخان. )أنظر عاشكرم قمعكف: ـ1942تكفي عاـ  ـ1938، بقي حتى عاـ ـ1930مام  23
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مشيخة الذم تكلى  2أبك بكر بف مكسىك  الذم خمؼ األكؿ في منصبو 1،األعشاش، عبد الغني
فقد تكلى  4الذم تكلى قيادة أكالد سعكد كأخيو زبيدم الحسيف 3،زبيدم األميفعشاش، ك األ عرش

 5.كسيدم عكف كالبييمةقائد عمى الزقـ 

كلتسيؿ السمطة الفرنسية عمى نفسيا التحكـ في السكاف قامت بإتباع سياسة فرؽ تسد 
كسنت تقسيمات جديدة، فقبيمة أكالد سعكد  يث أحدثت تغييرات في شأف القبائؿبيف السكاف ح

في ككينيف أضافت إلييا قبائؿ جديدة كىي كرماس، تاغزكت، سيدم عكف، كقبيمة عدكاف 
بالزقـ، مقابؿ طركد عند األعشاش كالمصاعبة، التي نسب إلييا القبائؿ الكافدة خبلؿ العيد 

كما ألحقت قبيمة أكالد جامع  التي ضمت إلى المصاعبة، متميميك الفرنسي، كقبيمتي الشعانبة 
باألعشاش كفي المقابؿ قسمت قبيمة قمار إلى فصيمتيف، كنظرا لضخامة قبيمة الربايع قامت 

     6الشماؿ كربايع الجنكب. بتقسميا إلى ربايع

لصدكر ما يسمى بالدستكر ىذا باإلضافة إلى قكانيف الحكـ العسكرم الذم ألغي 
الجزائرم  ـ المتضمف نظاـ1947سبتمبر  20جزائر يـك الجزائرم أك القانكف األساسي لم

                                                           
، برتبة باش آغا 1938األعشاش عاـ بيو عمى عرش أف محمد العيد تكلى القيادة مكاف : عبد الغني بعبد الغني بف مكسى 1

 3، تكفي العمؿ بالنظاـ المدني في الكادم عندما شرع في ـ1960جانفي  1كبقي حتى االستقبلؿ حيث عيف شيخا لمبمدية يـك 
 .(16، ص الشيخانعاشكرم قمعكف،  ر:) انظ .ـ1975سبتمبر 

درس عمى يد الشيخ إبراىيـ بف عامر، تابع تعميمو  ،ـ1901، كلد عاـ أبك بكر بف مكسى: ىك أبك بكر بف محمد بف مكسى 2
       ، قيادة بمدة الرقيبة في الخمسينات، كما تكلى ـ1942في المدرسة األىمية بالكادم تكلى المشيخة عمى عرش األعشاش عاـ 

 .عدتو لمثكار، بسبب مساـ1956كىذه المكانة لـ تثنيو عف االرتماء في أحضاف الحركة الكطنية مما جعمو عرضة لمسجف 
 (.97، ص الشيخان)أنظر: عاشكرم قمعكف، 

 (.99، ص الشيخان، ) أنظر: عاشكرم قمعكف ـ1942: تكلى عرش أكالد سعكد برتبة باش آغا منذ عاـ األميف زبيدم 3
درس بمدرسة األىمية بالكادم ثـ سجؿ في المدرسة الفرنسية اإلسبلمية  1993كتكفي  1903كلد  الحسيف زبيدم: بف بمقاسـ 4
 عكف، عمؿ مترجـ في الممحقة العسكرم بالكادم ثـ رقي إلى منصب قائد الزقـ كسيدم قسنطينة تخرج منيا بدبمـك ترجمافب
 (.99، ص الشيخان، ) أنظر: قمعكف 1955البييمة عاـ ك 
 (.1: ) أنظر الكثيقة رقـ .ـ1900، عمبة سنة المجاىد، ممحقة الكادمأرشيؼ متحؼ  5
6
 .103ص . لى غاية الثورة التحريريةمجتمع وادي سوف من بداية االحتالل الفرنسي إ. غنابزية 
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األساسي، إذ ينص في مادتو الخمسيف عمى إزالة الحكـ العسكرم عف أراضي الجنكب كضميا 
   1إلى الشماؿ.

 وضاع االقتصاديةالمطمب الثاني: األ 

يعتبر مجتمع كادم سكؼ مف المجتمعات التي أكلت أىمية كبيرة لمجانب االقتصادم، 
قد اعتمدكا شبو كميا عمى ، فف المدف كالعكاصـ الكبرلمنطقة كادم سكؼ عفبالرغـ مف بعد 

كمف ىذا المبدأ  اعتمد أىؿ سكؼ عمى الزراعة، فكانت زراعة النخيؿ  2.الذاتياالكتفاء مبدأ 
التمكر ىي المادة األساسية ألىؿ كالقتصاد بر النخمة أىـ مصدر رزؽ في سكؼ ك حيث تعت
ـ حيث جمبكا أنكاعيا مف فزاف بميبيا 1540تقريبا منذ سنة غرس أىؿ سكؼ النخيؿ  سكؼ.

 3.كمف الجريد التكنسي كمف الزاب

، بحيث أف بيا إف غراسة النخيؿ في سكؼ تحمؿ طابع فريد مف نكعو ال تكجد إال
ية كما يؿ ال يحصؿ عمى سقي سطحي، إذ ال تكجد بالمنطقة ينابيع كال أنيار كال آبار ارتكاز النخ

في األماكف األخرل، أما النخيؿ فيك مغركس في حفر رممية أيف يمتص الماء حسب حاجتو 
حيث يزرع في حفر عمى شكؿ ، مف الطبقة المائية الجكفية القريبة دكف الحاجة لسقيو سطحيا

نيا طبيعي مالبعض  ،ا النخيؿؿ كأحجاـ كعمؽ األقماع حيث ينمك كيزدىر ىذقمع تختمؼ أشكا

                                                           
دراسات وبحوث الممتقى الوطني األول حول سمسمة الممتقيات: >> فصؿ الصحراء في السياسة االستعمارية الفرنسية<<،  1

 ـ.1954. المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر فصل الصحراء عن الجزائر
أعمال الممتقى الوطني الثاني حول << ـ  19ؽ  كاقع كنشاط االقتصادم لمجتمع كادم سكؼ خبلؿ>> بف خميفة، بمقاسـ:  2

م من خالل المصادر  19م ـ  81 / ه 13ه ـ 12ئري خالل القرنين الحياة االجتماعية واالقتصادية في الجنوب الجزا
 .235بالمركز الجامعي بالكادم، الكادم: مطبعة مزكار. ] دس[. ص  2012جانفي  25 -24يكمي  ،المحمية

 .236ص  . مرجع سابؽ.بف خميفة، بمقاسـ 3
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ه . تسمى ىذكميا تقريبا بفضؿ جيد اإلنساف كسعتو اصطناعيا كالبعض اآلخر أنشأت تمأك ت
       1األقماع بالغكط جمع غيطاف.

صاحب تاريخ غرس النخيؿ، أنظمة لحمايتو كحماية الثركة الزراعية كتطكيرىا ناىيؾ عف 
كنظاـ العبلج المستمر لمنع األمراض ىذا مف  الخاصة،أنظمة تييئة األرض كعمفيا باألسمدة 
 2.أجؿ الحصكؿ عمى منتج جيد لمتمكر

حيث بمغ تعداد خيؿ خاصة مع بداية القرف العشريف، شيدت سكؼ تكسع في زراعة الن
ىذا  3،نخمة 298675، ـ1915نخمة كبمغ عددىـ سنة  282765، ـ1910 :النخيؿ سنة

نخمة ىذا التزايد نتيجة االىتماـ بغرسيا كتشجيع  336120 ،ـ1930ليتزايد عددىا ليبمغ سنة 
التي تصدر  "دقمة نور"المعمر لذلؾ قصد تصدير التمكر باعتبارىا مكردا زراعيا ىاما خاصة 

 4لى فرنسا.إ

كىك لتأتي في المرتبة الثانية بعد زراعة النخيؿ زراعة التبغ، إذ يعتبر مف أجكد أنكاعو 
كمغ ككاف يتـ  150000، ـ1910تكنس كلقد كصؿ إنتاجو سنة  مف مطمكب بكثرة خاصة

 5.تصديره إلى المناطؽ التمّية ككذا تكنس

                                                           
. 2013عبد القادر. الكادم: مطبعة مزكار،  . تر: ميييم1901-م 1900غراسة النخيل في سوف مذكرات ككفي، ج:  1

 .10، 9ص ص 
 ،<<عشر ميبلدمالخدمات كاألعراؼ االجتماعية لرعاية غيطاف النخيؿ بكادم سكؼ خبلؿ القرف التاسع  >>غنابزية، عمي:  2

ه /  13 -ه  12نوب الجزائري خالل القرنين أعمال الممتقى الوطني الثاني حول الحياة االجتماعية واالقتصادية في الج
 ،: مطبعة مزكاربالمركز الجامعي بالكادم، الكادم 2012في جان 25 - 24يكمي ،م  من خالل المصادر المحمية19 -م 18

 . 206 . ص] د س[
 .27مرجع سابؽ. ص .عثمافزقب،  3
 . 49. مرجع سابؽ. ص بف مكسى، مكسى 4
 .25ص  .سابؽمرجع  .زقب، عثماف 5
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إلى جانب الزراعة كانت تربية المكاشي كالغنـ كالماعز، ككذلؾ اإلبؿ كبعض الدكاجف 
: حيث بمغ عدد كاآلتيـ التي كانت 1930ة الحيكانية في سنة كمف خبلؿ إحصائيات الثرك 

رأس  27314ـ، 1938صبح سنة كأ 8188كاإلبؿ  46236كالماعز  36233ـ رؤكس الغن
 1.لئلبؿ 7100ك رأس لمماعز 34959،  لمغنـ

الزيباف كالمدف الحبكب بؿ يأتكف بيا مف الجريد ك إف سكاف كادم سكؼ ال يحصدكف 
 تككف عف طريؽ مبادالت بالتمكرالكسيطة عند سكاف سيدم عبيد ىذه المشتريات الدكرية 

 2.كالتبغ كالمبلبس الصكفية التي تنسجيا النساء

ىذه المنسكجات التي أعطتيا السمطات الفرنسية كذلؾ مف خبلؿ التقارير التي كتبتيا 
حيث  ث تمثمت ىذه النسكجات في البرنكس، الجبلبة، القندكرة،اإلدارة عف ىذه الصناعة، حي

كانت تصدر ىذه المنسكجات إلى العديد مف المناطؽ منيا المناطؽ التمية، خنشمة، قسنطينة 
 3باإلضافة إلى المناطؽ المجاكرة كادم ريغ كتكنس.

إلى جانب ىذه المنسكجات عرفت كادم سكؼ كذلؾ بصناعة الزرابي، حيث عرفت ىذه 
ي خصصت ليا السمطات الفرنسية مميز بالمنطقة حيث عرفت بزربية سكؼ التالصناعة بطابع 

خاصة أف ىذه الصناعة ال  4نكعا مف االىتماـ الخاص لحماية ىذا النكع مف المنسكجات.
ألنيا ال تبلقي إقباال ك تبلقي إقباال كبير مف طرؼ السكاف ألنيا تحتاج إلى الصبر في إنجازىا 

    5مف طرؼ السكاف لشرائيا كذلؾ الرتفاع أسعارىا.

                                                           
 .40، ص الحركة الوطنية .عكادم، عمار 1
 .257. ص 2013: قندكز عباد، فكزية. الجزائر: غرناطة لمنشر، ر، ت الصحراء الجزائرية، دم دكماس: ؾدك  2
 (.2أنظر الممحؽ رقـ . )1951، عمبة سنة أرشيؼ متحؼ المجاىد، ممحقة الكادم 3
 .(3أنظر الكثيقة رقـ . )1919 أرشيؼ متحؼ المجاىد، ممحقة الكادم، عمبة سنة 4
 .87زقب، عثماف. مرجع سابؽ. ص  5
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ادالت تنشط الحركة التجارية في كادم سكؼ حيث ارتبطت ارتباطان كمف منطمؽ المب
عرفت كأكبر سكؽ  ،مدينة الكادم عاصمة إقميـ سكؼ كأكبر مدنياف كثيقا بما تنتجو األرض

يؤميا التجار مف مختمؼ الكاحات كما اشتيركا بالميارة في التجارة كفي تسيير القكافؿ عبر 
غدامس أىـ مركز تجارم يقصده تجار سكؼ، لككنو مف أىـ كما كانت  1.كثباف الرمؿ المتنقمة

، التبغ، التمر فيي: السمع الرئيسة المتبادلةأّما  2األسكاؽ اإلفريقية حيث يبادؿ أىؿ سكؼ السمع،
الصكؼ الضركرم لئلنتاج  دير،الحائؾ لمتصالبرانس ك  ربية األغناـ، الزرابي،منتجات ت األغناـ،

  3.الخردكاتالبقالة ك  لقيكة،، السكر، الشام كافي المنطقة

منطقة كفرض لقد تأثرت ىذه األنشطة االقتصادية منذ دخكؿ االستعمار الفرنسي الك 
النخمة ليا قيمة سكؼ حيث التمر مف النكع الجيد ك  في كادمك  .سيطرتو العسكرية كالسياسية

عمى إحصاء عدد النخؿ منذ احتبلليا لممنطقة مع  الفرنسية عممت السمطات 4.تجارية كبيرة
 5،، مع السماح لمعمر بإقامة مؤسسات احتكاريةؿ النقؿ كالتصدير خاصة دقمة نكرتطكير كسائ

لقد كاف لمتجارة أيضا نصيبيا . ك ى الفبلحيف مما أثقؿ كاىؿ الفبلحمع فرض ضريبة المزمة عم
فمقد أحدثت  6.ستقبللية في تعامبلتيا التجاريةمف ىذا التأثير فالمنطقة تعكدت عمى نكع مف اال

نشاء أبراج عسكريةتغيرات بخصكص تشديد المراقالسمطة الفرنسية  ، كالتعقيدات بة كالتفتيش كا 

                                                           
. الجزائر: المؤسسة 2، ط1830 - 1792التجارة الخارجية لمشرق الجزائري في الفترة ما بين الزبيرم، محمد العربي:  1

 .154. ص 1984الكطنية لمكتاب، 
مجمة العهد أضكاء عمى مشاركة أىؿ سكؼ في المقاكمة الشعبية لبلحتبلؿ االيطالي بميبيا<<،  عقيب، محمد السعيد: >> 2

 .70. ص2005. الكادم: مطبعة مزكار، 2، ع2، السنةالثقافي
 .19. ص2014. الكادم: دار الثقافة، 8. عمجمة القبابمييي، عبد القادر: >> برنامج السكة الحديدية بالجنكب <<،  3
 .208ـ. ص1983. الجزائر: المؤسسة الكطنية لمكتاب، الصحراء الكبرى و شواطئها إسماعيؿ: العربي،  4
وادي سوف دراسات لكادم سكؼ خبلؿ مطمع القرف العشريف <<، >> الكضع االجتماعي كاالقتصادم  بف مكسى، مكسى: 5

 .58. ص2008. . الكادم: مطبعة مزكارقتصادية و الثقافيةتاريخية و اال
6
 .54مرجع سابؽ. ص  زقب، 
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سمبا المتمثؿ في إرتفاع الجمركية، كمنع السفر إال برخصة كمراقبة األنشطة التجارية، خمؼ أثرا 
 1األسعار.

تباع في منطقة سكؼ أسعار بعض السمع التي  2فايرييكما يذكر الرحالة ىنرم دم 
كالتي كقؼ عندىا أثناء رحمتو إلييا. فيقكؿ: >> قماش القطف اإلنجميزم المسمى جكف ركز 

ذراعا. مسؾ مكة، قادـ مف اليند يباع  75فرنؾ، القطعة مف  15كالقادـ مف تكنس يباع بػ 
اشتريت حائكا مف الجريد كصؿ البارحة بػ  كزنة(. في العادة ىك أغمى مف ذلؾ،رنؾ كاحد ) لمبف

 3سنتيما<<. 50بيضة بػ  18فرنؾ كتحصمت عمى  1دجاجات بػ  7فرنؾ .... اشتريت  74,5

 ب الثالث:الوضع االجتماعي والصحيالمطم

 الوضع االجتماعي: -أ

انعكاس ضع االجتماعي ك االقتصادية نتطرؽ إلى الك بعد دراسة األكضاع السياسية ك  
 مف ىنا عمينا التطرؽ أكال لبنية ىذا  طبيعتوالستعمارية عمى المجتمع السكفي ك السياسة ا

                                                           
جوانب من السياسة اإلستعمارية بالصحراء الجزائرية من خالل تقارير السمطة الفرنسية والوثائق شافك، رضكاف:  1

 .21. ص 2014. باتنة: دار قانة، األرشيفية
قاـ برحمة الى الجنكب الغربي  ىك شاب فرنسي مغامر مكىكب رشحو الكالي العاـ لمجزائر ليميد التسرب الفرنسي لمجنكب، 2

ـ كلكنو لـ يكاصؿ في رحمتو تمؾ كغير مف اتجاىيا نحك الجنكب الشرقي فغادر األغكط في نكفمبر 1859 لمجزائر سنة
ريد التكنسي عبر بسكرة ككادم ـ ليتكجو منيا إلى قسنطينة مركرا بالقرارة كتقرت كبسكرة، ثـ شد الرحاؿ مرة أخرل إلى الج1859

. ) أنظر: إبراىيـ، مياسي: >> الصحراء الجزائرية مف خبلؿ 1860بيا في شير فيفرم التي حؿ األخيرة  سكؼ، ىذه
   . (55، 54. ص ص 2005. ] دت[، ]د ف[. 2، ع2. السنة مجمة المصادرؿ كبعد االحتبلؿ<<، االستكشافات قب

. أصدىا كعمؽ عمييا: ش، مكنكار م1860مة في الواحات الجزائرية والتونسية سنة حمذكرات الطريق، ر دم فايرم، ىنرم:  3
 2. ص 2014مطبعة مزكار،  كه، شيرار. الكادم:
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لعربي مف قبائؿ ىبلؿ جؿ سكاف سكؼ إلى العنصر اينتسب أصؿ السكاف فمف حيث  .المجتمع
 1.عدكاف المذيف تطكرت منيا التركيبية السكانية لممنطقةخص عرشي طركد ك سميـ كباألك 

صؿ ة فنجد: بدك رحؿ حيث البداكة ىي أحسب نمط الحيا جتمع السكفيكينقسـ الم
الصحراء في حيف يمتمككف  القبائؿ العربية المتكافدة لممنطقة حيث يعيشكف جزء مف السنة في

نخيؿ تمبي حاجياتيـ الغذائية فيستقركف لمدة ثبلثة أشير مف أكتكبر إلى ديسمبر كقد تستمر 
 2.إلى فيفرم

بعد استقرار القبائؿ اليبللية تكّكف بكادم سكؼ في  ا الحضر فيـ سكاف المدف،أمّ 
ـ مدينتي ىامتيف ىما عاصمة اإلقميـ الكادم، حيث قدر تعداد سكانيـ سنة 91األكاخر القرف 

كتتكاجد حكؿ ىاتيف المدينتيف مجمكعة  3(ساكف 1555كمدينة قمار) ساكف(  0555)  9881
كمف السكاف  4.قـ كالدبيمة كسيدم عكفمف القرل ىي: ككينيف كتغزكت كعميش كالبييمة كالز 

الحضر نجد فئة الييكد، الذيف ال يختمفكف عف السكاف األصمييف في المظير كلقد سكنكا في 
ييكدم كأقصى  155لى حكالي أكثر، كقد كصؿ مجمكعيـ إ قمار كالكادم كالرقيبة بصفة

 5.دانت مساكنيـ داخؿ مدينة الكادم حكؿ ساحة تعرؼ برحبة الييك كك ، تقدير

حسب مياـ كؿ فئة، ففئة الحكاـ  ؾكينقسـ المجتمع الحضرم في سكؼ إلى فئات كذل
كالشيكخ بالدرجة األكلى بما أنيا الفئة المتعاكنة مع اإلدارة الفرنسية كتأتي بالدرجة الثانية فئة 

لدل  كىـ يتمتعكف باحتراـ كبير زعماء الطرؽ الدينيةجاؿ الشؤكف اإلسبلمية كىـ شيكخ ك ر 
ثـ تأتي فئة العماؿ كىـ ممف األعياف كىـ التجار كمالكي النخيؿ األىالي، ثـ فئة األثرياء ك 

                                                           
<<، دمالخدمات كاألعراؼ االجتماعية لرعاية غيطاف النخيؿ بكادم سكؼ خبلؿ القرف التاسع عشر ميبل. >> غنابزية 1

 .105. ص الحياة االجتماعية واالقتصادية في الجنوب الجزائريأعمال الممتقى الوطني الثاني حول 
 .58، ص قتصادية و الثقافيةو اال وادي سوف دراسات تاريخية الكضع االجتماعي كاالقتصادم<<، >> .بف مكسى 2

3
 Ahmed,Nadjeh. le Souf de Oasis .Edition de la maison des livres,Alger, 1971.    p34. 

 .50، 49ص ص نفسو. 4 
 .102عبد القادر عزاـ. مرجع سابؽ، ص  ،عكادم 5



 اإلرهاصات األولى لمحركة اإلصالحية بوادي سوف                    الفصل األول

 

 

22 

يسترزقكف مف خدمة بساتيف النخيؿ ثـ تككف آخر فئة كىي فئة العبيد) الكصفاف( كىـ مف 
 الزنكج الذيف جمبكا مف جنكب إفريقيا كتممكيـ العائبلت الغنية كالزكايا، كمع مركر الكقت صار

ألقاب العائبلت التي كانت استطاعكا الحصكؿ عمى ء جزءا مف المجتمع السكفي ك ىؤال
    1.تمتمكيـ

السكاف  أما التطكر السكاني لممجتمع السكفي فقد كاف يشيد تزايد مستمر قد كاف عدد  
 0,39، أم مف كثافة نسمة 78476، 1936زايد كيصبح سنة نسمة ليت 32700، 1900 سنة
الداخمية  ، كانتياء الحركبيرجع إلى استتباب األمف ىذا التطكر2.2كـف/  0,94إلى  2ف/كـ

السياسي بعد إحكاـ اإلدارة االستعمارية قبضتيا عمى ، كاالستقرار كمة الشعبيةاكىدكء المق
كالعناية بالجانب الصحي  شي كتكفر الغذاء كالمباس كالمسكفالسكاف كتحسف المستكل المعي

   3.األمراض الفتاكةكمقاكمة األكبئة كمعالجة 

أساسي جعؿ الفرد مجتمع كادم سكؼ عمى التمر كغذاء  إف اعتماد  :الوضع الصحي_ ب
السكفي في مأمف مف العديد مف األمراض، لكف ذلؾ لـ يمنع تفشي بعض األمراض كسط 

 :كقد استعمؿ األىالي نكعيف مف أساليب العبلج4.المجتمع السكفي

 الطب الشعبي:  -

حكادث الطارئة كاإلصابات مستخدـ في جميع األمراض العادية كالكىك طب عاـ 
مجربة عند ، كيتـ مف طرؼ األفراد داخؿ األسرة حسب ما تعارؼ عميو مف أدكية الخطيرة

متثاال لقكلو ا تداكل أىؿ سكؼ بالكي كالحجامة ا. كىي في شكؿ أعشاب طبية كمخاص كالعاـال

                                                           
، 50ص ص  ،الثقافيةوادي سوف دراسات تاريخية واالقتصادية و  بف مكسى.>> الكضع االجتماعي كاالقتصادم <<، 1

51. 
 . 57. ص الحركة اإلصالحيةبف مكسى.  2
 .279 ،278. ص ص مجتمع وادي سوف من بداية االحتالل الفرنسيغنابزية.  3
 .3. صالحركة الوطنيةعكادم، عمار.  4
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ركاه ، شمطة محجـ ككية نار<< شربة عسؿ الشفاء في ثبلثكسمـ: >> صمى اهلل عميو 
  1.البخارم

كما استخدـ أىؿ سكؼ حماـ الرمؿ كالمعركؼ بالتعريؽ، كىك لمعالجة الركماتيـز كيقاـ 
أكت في الرماؿ الساخنة الرمضاء مع إبقاء الرأس عاريا. كما عالج  15جكيمية إلى  15مابيف 

 2.أىؿ سكؼ األمراض بالرقي كالتمائـ

 ث: الطب الحدي -

بدأ العبلج بالطب الحديث بكصكؿ القكات الفرنسية كاستقرارىا في الدبيمة كذلؾ 
ما النكاة األكلى لممستشفى العسكرم ، ألبلىتماـ بشؤكف الحامية العسكريةبمستكصؼ متنقؿ 

، كقد ضـ ىذا ـ1897لعسكرية بمدينة الكادم منذ بمدينة الكادم كذلؾ باستقرار الحامية ا
كقد  3،معدات حديثة إضافة إلى غرفة العمميات الجراحيةـ غرفا متعددة ك 1900لمستشفى سنة ا

ـ تـ تكسيع كصيانة مصمحة األىالي 1944تطكرت المؤسسات الصحية في المنطقة ففي عاـ 
كما أسس سنة  4،( سرير35بالكادم حيث أصبحت قاعات االستشفاء تضـ خمسة كثبلثيف )

اف ىذه التكسيعات  5.ـ1945ك كسعت الصيدلية في عاـ ـ مركز لؤلمكمة بو امرأة قابمة 1946
في ما يخص القطاع الصحي جاءت كضركرة كذلؾ لتطكر عدد السكاف خاصة بعد الحرب 

 6.العالمية الثانية

                                                           
 .62. ص الحركة اإلصالحية .بف مكسى  1
 .55. ص وادي سوف دراسات، <<الكضع االجتماعي كاالقتصادم لكادم سكؼ . >> بف مكسى  2
 .56. ص وادي سوف دراسات، <<قتصادم لسكؼجتماعي كاالالكضع اال>>  .بف مكسى 3
 .39الحركة الكطنية. ص  عمار: عكادم، 4
 .107المرجع السابؽ. ص  .عكادم، عبد القادر عزاـ 5

6
  André voisin. Op. cit p 282 
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حرزكلي زينة،  ،ىـ: خيرة منانةك مف بيف النساء المكاتي عممف في سمؾ التمريض ثبلث نساء 
حاكلت  إففي إحدل رسائميا  برىاردتالكاتبة الركسية األصؿ إيزابيؿ إ كما ذكرت 1بختة زيداف.

سكاف مف رمد العيكف كبعض يؼ المعمكمات الطبية البسيطة التي امتمكتيا لمداكاة التكظ
  2.األمراض األخرل المنتشرة في المنطقة أثناء إقامتيا بسكؼ

مف ىنا نبلحظ أف الكضع االجتماعي بمنطقة سكؼ كاف في تحسف ممحكظ مف خبلؿ 
التي لـ تتكفر سابقا ىذا لبعض اإلحصائيات التي تقدـ ذكرىا كذلؾ لتكفر العديد مف المزايا 

منطقة بعد إخماد التحسف في األكضاع بسبب بعض اليدكء السياسي النسبي الذم شيدتو ال
إلضافة إلى العديد مف الدراسات التي قامت بيا اإلدارة االستعمارية ، ىذا كباالثكرات الشعبية

، باإلضافة إلى تحسف األكضاع الصحية بالمنطقة شيئا فشيئا بسبب دخكؿ مصالحيالخدمة 
  نكع جديد مف التطبيب كىك الطب الحديث.  

 : األوضاع الثقافية المطمب الرابع

كاالقتصادية لمجزائرييف تحت ظؿ ألكضاع السياسية كاف مف الطبيعي أف تنعكس ا
عمى الحياة الثقافية كالعممية، خاصة أف السياسة الفرنسية التعميمية قد  سمبيا االستعمار الفرنسي

كمحاربة  ،ر العربية لغة أجنبية عمى الجزائراتجيت إلى محاربة المغة كالثقافة العربية كاعتبا
تاريخ كجغرافيا الجزائر في سبيؿ استكماؿ القضاء عمى الشخصية الجزائرية في مختمؼ 

 3.أبعادىا

                                                           
 (.4أنظر الممحؽ رقـ . )1900أرشيؼ متحؼ المجاىد، ممحقة الكادم، عمبة سنة ماقبؿ  1
. 2006د د[، ، ] ] د ـ[ .عبد القادر مييي . تر:برهاردت بسوفاعودة العاشق المنفي أعمال إيزابيل : إبرىاردت ،إيزابيؿ 2

 .200ص 
. مذكرة لنيؿ شيادة م1954 – م1920الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان وميزاب بين سنتي  ، عبد القادر:قكبع 3

 .21. ص 2008، قسـ التاريخ. الجزائر: جامعة بف يكسؼ بف خدة ماجستير في التاريخ المعاصر.
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عد العديد مف الدراسات جاءت ب االستعماريةىذه السياسة اليدامة التي اعتمدتيا اإلدارة 
فضؿ ، كىذا بتشار التعميـ العربي اإلسبلمي بوعف مدل ان الجزائرمعف المجتمع كالتقارير 

المساجد كالزكايا التي ترعاه كقد أقر رجاؿ االستعمار أنفسيـ بكجكد أكثر مف ألفي مدرسة 
 1ـ.1830لمتعميـ بكافة مستكياتو قبؿ عاـ 

لذلؾ رأت سمطات االحتبلؿ منذ الكىمة األكلى التي كطأت فييا أرض الجزائر القضاء 
سائؿ حتى يتسنى ليا االستيبلء عمى مصادر الثقافة كتغييب المثقفيف بمختمؼ األساليب كالك 

 2.عمى ىذا البمد بمسح اليكية الثقافية كمقكماتيا

كبما أف منطقة كادم سكؼ قطعة مف أرض الجزائر، فيي لـ تخرج عف ىذا اإلطار 
فقد  الثقافية في المنطقة لـ تكف بأحسف حاؿ مف المناطؽ الجزائرية األخرل،فاألكضاع 

انحصرت مراكز تعميـ المغة كالديف اإلسبلمي في العيد االستعمارم بسكؼ في ثبلث مراكز 
كىي: الزكايا كالمساجد كالمدارس الشعبية الحرة. ىذه المراكز تكلت المحافظة عمى المغة العربية 
كالقرآف الكريـ مف خبلؿ حفظو، كذلؾ بفضؿ المؤدبيف كالزكايا كلقد كانت أغمب المدارس 

كلقد كاف تحفيظ  3.رتبطة ارتباطا كثيقا بالمساجد إذ نجد إلى جانب كؿ مسجد مدرسة قرآنيةم
القرآف مجاني كبأدكات بسيطة متمثمة في ألكاح خشبية يكتب عمييا القرآف بقمـ مف المكح بمادة 

 4.تسمى الدكاة كىي مصنكعة خصيصا ليذا الغرض، كتمحى األلكاح باستخداـ الطيف المبمؿ

                                                           
 . 148. ص 2006، دار المعرفة :. الجزائر1، ج 1989 -1830تاريخ الجزائر المعاصر ، بشير: ببلح 1
. أطركحة  لنيؿ شيادة الدكتكراه في التاريخ الحديث 1870 -1830التوسع الفرنسي في الجزائر : تممساني، بف يكسؼ 2

 .388. ص 2005خ. الجزائر: جامعة الجزائر. كالمعاصر. قسـ التاري
 .53. ص 2011، . الكادم: مطبعة مزكار2.ج الدر المرصوف في تاريخ سوفأحمد بف الطاىر:  ،منصكرم 3
 .44، ص الحركة الوطنية. عكادم، عمار 4
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بالمنطقة مدارس قرآنية تابعة لمعائبلت كالعركش في الفترة االستعمارية منيا تأسست  ماك
، ـ1901. كمدرسة سعدكدم بحي المصاعبة في حدكد ـ1890مدرسة القركم بحي األعشاش 

 .ـ1904كمدرسة أجبيرات 

ىذا في ما يخص التعميـ العربي في المنطقة، أما التعميـ الفرنسي فمقد كاف لممنطقة 
بالكادم كسميت  1886ب منو كذلؾ بفتح مدارس لتعميمو فافتتحت أكؿ مدرسة سنة نصي

تمميذ، ثـ قامت اإلدارة الفرنسية  278ما يقرب  ـ1900مدرسة األىالي كانت تضـ في سنة 
 1ـ.1903، كمدرسة ثالثة بقمار سنة ـ1893بفتح المدرسة الثانكية بقرية ككينيف 

عميـ الفرنسي إذ قاكـ أىؿ المنطقة ىذا التعميـ كلـ كاف مكقؼ أىؿ سكؼ سمبيا اتجاه الت
يرسمكا أبناءىـ إلى المدارس الفرنسية خكفا عمييـ منيـ عمى دينيـ، كلقد ألؼ الشيخ إبراىيـ ابف 

إرشاد الحيارل كتحذير المسمميف مف تعميـ أكالدىـ في   <<عامر كتابا بيذا الخصكص كأسماه
مف  العربية كتكفير الحماية لمغةو الحركة اليدامة كىذا لمكقكؼ في كج >> مدارس النصارل

  2.االندثار

يتجكؿ  ( (lacroix، فتح قسـ لمدراسة فكاف المعمـ الكركاـ1883كلقد حاكلت فرنسا سنة 
في المدينة بحثا عف األطفاؿ قصد إدخاليـ بالقكة فما كاف منو إال أف تمكف مف جمع خمس 

األطفاؿ كىـ ثبلثة أطفاؿ ييكد ككاحد  مف ىؤالءككف قسـ يتككف أطفاؿ بعد عناء طكيؿ ف
 3.األخير سكفيفرنسي ك 

 

 

                                                           
 .142. ص سابؽمرجع  .عكادم، عبد القادر عزاـ 1
 .45. ص سابؽمرجع  .قمعكف 2
 . 2. ص مقاؿ غير منشكر ،المدارس القرآنية في سوف في الفترة االستعمارية مييي، عبد القادر: 3
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 ظهور الحركة اإلصالحية بوادي سوفالمبحث الثاني: عوامل 

 ايا التعميمي بالمنطقة: نشاط الزو األولالمطمب 

كغيرىا مف مناطؽ الجزائر  شيدت سكؼ نشاط العديد مف الطرؽ الصكفية مع انتشار الزكايا
الرحمانية. كشكؿ إتباع الطرؽ جانية، القادرية ك يكالطرؽ الصكفية األساسية األكثر انتشارا ىي الت

ككانت قرية الزقـ ىي االستثناء  ،ـ1945مف نسبة سكاف سكؼ سنة  %44,8الثبلث نسبة 
ىذا ألنيا تتميز بانحصار  1.الكحيد حيث أف السكاف بقكا كميـ بالتقريب خارج الطرؽ الصكفية

الطابع الطرقي بيا، مما جعؿ شيكخيا يتحرركف مف الطرؽ الصكفية رغـ تكاجد الطريقة 
الرحمانية التي كاف يبدك عمى أتباعيا عدـ التعصب لجية دكف أخرل كانعداـ كجكد زاكية مف 

عدادا لفكرة جية أخرل، باإلضافة إلى تعدد الدارسيف بالزيتكنة مما جعؿ المنطقة أكثر است
 2اإلصبلح دكف كجكد أم عائؽ يحكؿ بيف ابناء البمدة كاإلصبلح.

 الزاكية التيجانية:  -1

أسس ىذه الطريقة الشيخ أبك العباس أحمد المختار التجاني الذم كلد بقرية عيف ماضي 
  3.ـ أيف أسس أكؿ زاكية لطريقتو1814ـ، كتكفي الشيخ بفاس سنة 1737سنة 

ـ 1789كية ليـ بقمار، فتـ ذلؾ عاـ كقد امر الشيخ أحمد التجاني مريديو بتأسيس زا
، ثـ سمـ ىك المشرؼ عمييا في بداية األمر القمارم ككافعمى يد المقدـ محمد الساسي 

 4.مفاتيحيا لمشيخ الحاج عمي التماسيني كبقيت تحت رعاية أبنائو مف بعده

                                                           
 .194مرجع سابؽ. ص  .زقب 1
 ـ. 151بف مكسى. مرجع سابؽ. ص  2
ريخ حضارات ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في تاالزاهري دالخطاب اإلصالحي عند الشيخ محمد سعي :حمدأبمعجاؿ،  3

 .69. ص 2006منتكرم، : جامعة البحر األبيض المتكسط، قسـ التاريخ كعمـ اآلثار. قسنطينة
 .41. ص  2 ، جالدر المرصوف .منصكرم 4
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 بقمار الشيخ محمد العركسي بف محمد الصغير بف الحاج عمي  مف أشير شيكخ التجانية

  1.التماسيني، كاف متعمما ذكيا، كلو اىتماما كبير بالعمـك كالمعارؼ

كاف لمزاكية نشاط كحركة عممية نشطة في عيده، باستقباليا الشيكخ الكافديف مف تكنس 
كصؿ تعداد التبلميذ ف ك رآقمار ناىيؾ عف تحفيظ الق كالذيف كانكا يقدمكف دركسا في زاكية

 2ـ.1938تمميذا سنة  54بمدرسة الزاكية التيجانية بقمار 

 :الزاكية القادرية -2

رس سنة بلف في ببلد فايأسسيا الشيخ محي الديف عبد القادر الجيبلني المكلكد بمدينة ج
 البياضةزكاياىا بسكؼ ىي زاكية عميش ببمدة ، كانت أكلى نكاة ـ1166ـ كالمتكفى سنة 1079
، ككاف كاضع أساسيا الشيخ إبراىيـ بف احمد بف محمد بف عطية الشريؼ الذم عاش حاليا

 .ـ1875 -ـ1813مابيف 

كلقد  3.كما كاف ليا عدة فركع منيا: بالكادم، زاكية الرّباح، زاكية عميش كزاكية قمار 
 4،تنافس شديد كمف أشير اتباعيا األكركبية ايزابيؿ إبرىاردت جانيةيكبيف الزاكية التكاف بينيا 

التي اعتنقت اإلسبلـ في ظؿ الزاكية عف طريؽ أشير شيكخيا كىك سي الياشمي الشريؼ الذم 
لمتظاىر ضد السمطات الفرنسية كذلؾ بعد صدكر قرار ـ 1918نكفمبر  15حرض الناس في 

جنيد اإلجبارم مع اف المنطقة ال يشمميا قانكف الت بالتجنيد أبناء المنطقة إلرساليـ إلى فرنسا

                                                           
  .42نفسو . ص  1
 .194. ص سابؽ. مرجع زقب، عثماف 2
 .40، ص 2. جالدر المرصوف .منصكرم، احمد 3
 ـ1899ـ كفي سنة 1897ـ في سكيسرا، زارت الجزائر ألكؿ مرة 1877ىي كاتبة مف أصؿ ركسي كلدت ايزابيؿ ابرىاردت:  4

أقامت لمدة سبعة أشير بالكادم قبؿ أف  1900رأت ألكؿ مرة الكادم فأعجبت بو ككتبت عنو خاطرة أسمتيا المغرب، كفي سنة 
، ترجمة تاعميث إثر فيضاف عيف الصفرة. أنظر: ) إيزابيؿ إبرىاردت: 1904تطردىا اإلدارة االستعمارية، تكفيت الكاتبة سنة 

 الغبلؼ الخارجي لمكتاب.( .2009زكار. عبد القادر مييي. الكادم: مطبعة م
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تصمكا بالشيخ الذم أكعز إلى مقاديمو بالقياـ بمظاىرة شعبية تنطمؽ مف فضج أىؿ المنطقة كا
ال نمكت لفرنسا << رة كىتؼ الجميع بػ:كجو إلى مقر الحاكـ ككقعت المظاىعميش ليبل لتت

إلطبلؽ سراح المعتقميف في حيف حيث اضطر الحاكـ لمتفاكض مع الشيخ  >>نمكت ىنا
ث ألـز باإلقامة الجبرية لينقؿ إلى سجف بسكرة ثـ إلى يأستدعي الشيخ إلى الكالية العامة ح

سجف الكدية بقسنطينة النتظار حكـ المحكمة العسكرية التي حكمت عميو بالنفي مف الكادم 
، إلى ـ1920ة شير جكيميفي ، كبرجكعو بهدة عميشكعرفت ىذه الحركة  1.لمدة سنتاف

المنطقة عمؿ عمى تعديؿ مكاقفو اتجاه التيجانية كانصب كؿ اىتمامو في تطكير زاكيتو كتكسيع 
ككاف ينكم إنشاء جامعة في زاكيتو بيـ، نفكذىا كنشر العمـ ك إيقاظ  ضمائر الناس لمنيضة 

كما عمؿ عمى تطكير ثركات الزاكية ليستغميا في النفقة عمى نشر  بالكادم لبث العمـ كالمعرفة،
العمـ كالمشتغميف بو، كما اشترط في خميفتو أف يككف متحصؿ عمى شيادة التطكيع مف 

 2.الزيتكنة

 ػػػػ الرحمانية:  3

أمحمد بف عبد الرحماف األزىرم الزكاكم صؿ الطريقة الرحمانية إلى الشيخ يعكد أ
المعركؼ ببك  ـ1793المتكفى سنة  ،ـ مف قبيمة آيت إسماعيؿ1720حكالي الجرجرم المكلكد 

قبريف، فأخذت الطريقة تنتشر في أنحاء الببلد ككاف مف بيف تبلميذه الشيخ محمد بف عزكز 
لذم زار ا 3.ـ بكاحة البرج قرب طكلقة، ناشر لمطريقة بالجنكب1756البرجي المكلكد سنة 

أياـ ناشرا الطريقة ككانت مراسبلتو إلى سكؼ متكاصمة سكؼ قبؿ كفاتو، كمكث بيا أربعة 
الذم أسس زاكية  4.كعرفت الطريقة الرسكخ كالتكسع في سكؼ عمى يد الشيخ سالـ العايب

                                                           
مجمة البحوث  ،>>عائمة الشيخ إبراىيـ بف أحمد الشريؼ في الحركة الكطنية الجزائرية دكر<< ، قمعكف: عاشكرم 1

 .78. ص 2006. الكادم مطبعة مزكار، 2006جكاف  3السنة  3،عوالدراسات
 .106. 105. ص ص 2007. الجزائر: دار ىكمة م1962 – م1830مقاربات في تاريخ الجزائر : ، ابراىيـمياسي 2
 .88. ص حركة اإلصالحيةال. بف مكسى 3
 .44، ص 2، جالدر المرصوف. منصكرم 4



 اإلرهاصات األولى لمحركة اإلصالحية بوادي سوف                    الفصل األول

 

 

28 

سيدم سالـ كىك سالـ بف محمد الذم ينتيي نسبو إلى الكلي الصالح سيدم المحجكب دفيف 
، فكانت بيف سيدم الطريقة الرحمانيةالقيركاف كما أقامت الزاكية عبلقات جيدة مع بقية فركع 

سالـ كالشيخ عبد الحفيظ الخنقي مكاتبات كمراسبلت، كما كانت لو زيارات إلى ابف شيخو في 
 1.ة الشيخ مصطفى بف عزكززاكية نفط

كانت زاكية سيدم سالـ مقصدا لمطمبة مف جميع أنحاء سكؼ كما كاف يتكافد عمييا 
تمميذا لحفظ  (60)كادم ريغ، كقد تكاجد بيا ستكف ة مف خارج المنطقة مف النمامشة ك طمب

 2.الممحقة حيث كاف ليـ نظاما داخميامف خارج  20ـ كمف بينيـ عشركف 1938القرآف سنة 

محمد بف كخ نذكر منيـ: الشيخيف البخترم ك كما تشرفت الزاكية بزيارة العديد مف الشي
حمد النفطي مف عمماء الجريد التكنسي كالشيخ العركسي بف عزكز كالشيخ المكي بف عزكز، 
كالشيخ األخضر بف الحسيف شيخ األزىر الشريؼ بمصر كالشيخ محمد الحافظ التجاني كالشيخ 

، كالشيخ عبد المجيد حبة كقد الغزاؿ مف عمماء األزىر الشريؼ د الرحمافمحمد الصالح بف عب
  3.بيا لعدة أياـ األقك جميعا دركسا كمكاعظ بيذه الزاكية كمكثك 

 عمماء وادي سوف.المطمب الثاني: 

ظـ الكتابات بأف المستكل الثقافي في سكؼ كاف جيدا حتى أف القراءة كالكتابة تصؼ مع
السكافة  Millieميمي الكاتبة الفرنسية المستشرقة  حيث تصؼ لدل الذككر منتشرة بكثرة خاصة

ككنيـ أذكياء كنبياء كليس مف النادر أف تجد كاحد مف بيف عشرة يحفظ القرآف الكريـ عف ظير 
 4.قمب

                                                           
. الطريقة الرحمانية الخموتية األصول واآلثار منذ ظهور ها إلى غاية الحرب العالمية األولى، عبد المنعـ الحسني: قاسمي 1

 .532. ص 2009، قسـ العقائد كاألدياف. جامعة الجزائر ،في العمـك اإلسبلمية تخصص عقيدةه رسالة لنيؿ شيادة الدكترا
 . 197المرجع السابؽ. ص . زقب 2
 .15. ص المدارس القرآنية. مييي 3
 .176مرجع سابؽ. ص . زقب 4
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رشاد المجتمع ك  كما كانت المنطقة تزخر بعمماء في شتى المجاالت تكلكا ميمة تعميـ كا 
لدركس التي يقكمكف بإلقائيا في المساجد كالزكايا كما كانت بيكتيـ كعضو كذلؾ عف طريؽ ا

 مكاطنيـ األصمية.كنبيف سكؼ نذكرىـ  1.مقصدا لطمب العمـ

 الوادي: -

 الشيخ العبلمة إبراىيـ بف عامر: -

درس في صباه  ،ـ1876كلد بالكادم  2ىك إبراىيـ بف محمد بف عامر الممقب بالعكامر.
ثـ عاد إلى مسقط رأسو لمتزكد بالعمـ  ،عمى يد شيكخ قمار ثـ رحؿ إلى تكزر بالجريد التكنسي

ثـ أكمؿ  تو فنصحو شيكخو بالتكجو إلى الزيتكنة، فاتبع النصيحة كأتجو إلى ىناؾليكاصؿ دراس
يخ الصادؽ بف شتعميمو بعد رحمتو إلى الزيتكنة عمى يد العديد مف الشيكخ في المنطقة أمثاؿ ال

 3.محمد اليادم العقبي

كما قاـ بالتدريس في جامع سيدم مسعكد كجامع  ،ـ1910تكلى منصب عدؿ سنة 
، نفي إلى أكالد جبلؿ مف قبؿ السمطات االستعمارية، فكاصؿ التدريس ىناؾ بالكادم النخمة

و المالكي، نعيـ النعيمي. لو عدة مؤلفات في الفقف بيف طمبتو ىناؾ زىير الزاىرم ك ككاف م
 4.العقائد، الشعر، عمـ الفرائض، السير، التاريخ، الفقو، القكاعد، الفمؾ كاألدب الشعبي

  الشيخ محمد العربي بف محمد الصالح بف مكسى ) مكساكم(: -

صؼ معتبرة في التعميـ بسكؼ كتقرت، ات، كاف غزير العمـ بذؿ جيكد ـ1873كلد عاـ 
  ـ.1904 سنة كالنيي عف المنكر. تكفىبالزىد كالتكاضع كاألمر بالمعركؼ 

                                                           
  .53. ص 2، جالدر المرصوف. منصكرم 1

لمدراسات كالبحث . منشكرات المركز الكطني م1954 -م1830موسوعة أعالم الجزائر ث: حيع الكطنية لمبر مشاسمسمة ال 2
 ـ.1954في الحركية الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر 

 .30 ،21ص ص  .الشيخان. قمعكف 3
 .63، 55. ص ص الشيخان. قمعكف 4
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 الشيخ عبد الرحماف العمكدم:  -

كاف زاىدا متصكفا، كثير التجكاؿ ناشر لمعمـ كقد عمؿ في سمؾ القضاء بككينيف، كما كانت 
عممية. تكفى بككينيف سنة  كي بف عزكز رابطة قكية كمراسبلت أخكيةبينو كبف الشيخ محمد الم

 1.ـ1910

 الشيخ عمي بف صابر: -

كاف مثاال لمكرع، بمغ درجة عممية معتبرة كقد ذكره محمد المكي بف عزكز في قائمة  
ف الشيخ ، كما كاصموات بن مموكة التونسيالجزائرييف الذيف أجازكه في العمـ كانو أخذ عميو 

كادم سكؼ. ىاجر قبؿ الحرب العالمية األكلى إلى المدينة المنكرة كثير الترحاؿ بيف تكنس ك 
 2.ناؾحيث تكفي ى

 الشيخ محمد بف عبد القادر بف محمد الجديدم: -

مـ كالذكاء الحاد كسرعة االلتقاء ـ، اشتير بغزارة الع1882كلد بالكادم خبلؿ عاـ 
عمـ بزاكية سيدم سالـ ككاف يتردد عمى زيارة بمدتي  كالبديية، بالرغـ مف أنو كفيؼ البصر.

ـ 1937طكيبل يعمـ في زاكيتيا. تكفي سنة  تقرت كتماسيف ىذه األخيرة التي مكث بيا
 3.بتماسيف كدفف بيا

  الشيخ الطاىر العبيدم: -

ـ بحي أكالد احمد بمدينة الكادم، درس في زاكية سيدم سالـ إلى غاية 1886كلد عاـ 
ـ بسبب 1907ـ. ثـ عاد سنة 1904، شد الرحاؿ لمزيتكنة عاـ 12حفظو لمقرآف كامبل في سف 

لى تقرت لمناشئة بمدارس الكادم ثـ انتقؿ إؿ دراستو عصاميا تكلى التعميـ ظركفو المادية، كأكم
                                                           

 .94، ص وادي سوف دراسات ،>> ق كآثارىا الفكرية المدكنة 16الحركة العممية بكادم سكؼ منذ القرف  << غنابزية. 1
 .75. ص دراسات في تاريخ المقاومة الثقافية .غنابزية 2
 .95. ص الشيخان. قمعكف 3
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كسكؼ كحتى ناحية الزيباف خبلؿ تحمؿ أمانة العمـ في ربكع منطقتي كادم ريغ  لمتدريس بيا،
 1.ـ سنة كفاتو1968ـ /1907سنكات 

 الشيخ أحمد العبيدم:  -

بف عمتيما محمد االميف الطاىر كاحمد، درس رفقة أخيو ـ بأكالد أ1888كلد خبلؿ 
العمكدم. قاـ الشيخ الطاىر بإرسالو إلى جامع الزيتكنة كحاز مف ىناؾ عمى شيادة التطكيع 
تكلى التدريس بجامع سيدم مسعكد بالكادم كالتدريس بتقرت أثناء غياب أخيو عنيا، ترؾ 

 2.التكحيدختمؼ فنكف األدب، النحك، الفقو ك يؼ في ممجمكعة مف التآل

 الشيخ الميداني بف محمد العربي مكساكم: -

كاصؿ ، نشأ يتيما فكفمو جده فأدخمو الكّتاب لحفظ القرآف الكريـ، ثـ 1896كلد خبلؿ عاـ 
أمثاؿ إبراىيـ ابف عامر كالشيخاف الطاىر كأحمد العبيدم، ثـ شد  دراستو عمى يد شيكخ المنطقة

 ، صار إماماات ثـ عاد إلى مسقط رأسوسنك الرحاؿ إلى جامع الزيتكنة لطمب العمـ فمكث ىناؾ 
كمدرسا بإحدل قرل تقرت، ثـ بجامع القداشي كزاكية الشيخ الياشمي بسكؽ الكادم كما عيف 

 3ـ.1956إلى غاية سنة ـ 1939سنة مف مدرسا رسميا بالمدرسة الممحقة بجامع السكؽ 

 قمار:  -
  الشيخ أحمد سالـ: -

ـ قاـ بدكر ىاـ في تعميـ القآف كالفقو 1842ق/ 1257الذم لقب بػ )أقاية( كلد حكالي 
 كمبادئ المغة العربية في قمار.

                                                           
 .(1977 -م1888، الشيخ أحمد العبيدي )(1968 -م1886الشقيقان الشيخ الطاهر العبيدي ) : قمعكف، عاشكرم 1

 .15. ص 2010الكادم: مطبعة مزكار، 
 .135، 120. ص ص نفسو 2
 .26. ص الشيخان. قمعكف 3
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  الشيخ األخضر بف أحمد بف حمكد السكفي القمارم: -

الذم اشتير باألخضر حمانة، كاف فقييا بارعا. تكلى القضاء مدة في قمار، كلو فتاكل 
 ـ.1838دقيقة كمحاكرات فقيية مع الشيخ التكنسي إبراىيـ الرياحي سنة 

  :القيـعمي بػػػػػ الشيخ الحاج 

، تعمـ بزاكية مصطفى بف عزكز فحفظ القرآف كتعمـ مبادئ العمـك ـ1840كلد بقمار سنة 
كحفظ متف الخميؿ كزاد تعمما لمفقو عمى يد قاضي قمار األخضر حمانة، ككاف يكرر القرآف 

يمارسيا كقضى رغـ تأىمو لخطة القضاء إال انو لـ  الكريـ كمتف الخميؿ بأكممو مرة كؿ أسبكع،
  1.كامؿ حياتو في التعميـ الحر

  الشيخ احمد بف عبد اهلل دغماف: -

، ثـ رحؿ إلى جامع الزيتكنة، كبعد تخرجو دّرس مدة  كلد بقمار تعمـ بيا مبادئ العمـك
ؿ في النكازؿ كيحؿ بالكاؼ التكنسية، ثـ استقدمتو الزاكية التيجانية بقمار كعيف شبو قاض يفص

مف عممو ك ـ( ثـ استقاؿ 1878 -ـ1864المشاكؿ ثـ عينتو الحككمة الفرنسية قاضيا بالكادم )
تماسيف كتخرج عمى يده جماعة مف فقياء س بالزاكية التيجانية بيف قمار ك اعتكؼ عمى التدري

كىي  كانت لو مراسبلت مع عمماء عصره منيـ الشيخ محمد المكي بف عزكز ،المنطقة
مراسبلت عممية كأدبية كأسئمة كأجكبة فقيية، لمشيخ منظكمات عدة في البسممة كالتجكيد تكفى 

 2.ـ فدفف بقمار1891سنة 

 

 

                                                           
 .94. ص وادي سوف دراسات، >>الحركة العممية بكادم سكؼ.<< غنابزية 1
 .77. ص 1. جدراسات .غنابزية 2
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  الشيخ محمد بف البرية: -

ـ بقمار، أخذ العمـ عف شيكخ 1874ىك الشيخ محمد بف بمقاسـ الزبيرم، كلد في حدكد 
الحسيف كشيكخ الشابية،  األخضر بف تكنس أمثاؿ الشيخ محمد المكي بف عزكز كالشيخ

ـ. خّمؼ آثار 1949فضبلعف شيكخ قمار، كراسؿ جريدتي الببلغ كالنجاح بالجزائر، تكفى سنة 
 أدبية مف شعر كمنظكمات تحتاج إلى جمع كدراسة.

  الشيخ محمد الصالح بف الخكصى: -

ء كىك مف أصكؿ الجريد التكنسي جا ىك محمد الصالح بف أحمد بف محمد الصالح، 
إلى سكؼ كىـ مف قرية أكالد ىبلؿ في تكزر، كلـ يعمـ تاريخ ميبلده نشأ كتربى ببمدة  جدادهأ

قمار كحفظ القرآف الكريـ كأتقنو حتى صار مؤدبا لمصبياف، كانت لو ثقافة أدبية كاسعة اكتسبيا 
     1عصاميا فقد كاف مف أىـ أدباء قمار البارزيف.

قصائد ك رسائؿ أدبية جميمة كقد أسس ناديا لؤلدباء في قمار يجتمعكف فيو لو 
        2.ـ بقمار1926كيتذاكركف األشعار تكفي في حدكد 

 الزقم: -
 الشيخ محمد الساسي معامير: -

ليؼ كالكتابة ف الكريـ ككاف شغكفا بالتأـ بالزقـ، عاش مدرسا لمقرآ1880نة كلد خبلؿ س 
كتجشـ الصعاب كطبع بعض المؤلفات منيا التقكيـ الجزائرم، رسائؿ  ،كجاىد في ذلؾ كثيرا

كىك رحالة كمؤرخ كفقيو، قد حارب منذ كقت  3.مشاىداتي في الجزائرم، كمشاىداتي بقسنطينة

                                                           
. 2006. الكادم: مزكار، أعالم من سوف في الفقه والثقافة واألدبالعمامرة، سعد بف البشير كمنصكرم أحمد بف الطاىر:  1

 .23ص 
 .95. ص وادي سوف دراسات، >>العممية بكادم سكؼالحركة << غنابزية.  2
 .77. ص 1، جدراساتغنابزية.  3
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، مف مؤلفاتو كتاب شاىداتي في ـ1967تكفى سنة  مبكر الفكر الخرافي كالبدع في المنطقة
 1ـ.1949الجزائر سنة 

  محمد بف معمر: الشيخ إبراىيـ -

كخطيبيا، كاف آية في الذكاء كالمشاركة في عمـك المنقكؿ كالمعقكؿ مع كاف فقيو البمدة 
 ـ.1841معاشرتو لجريد تكنس كخاصة ببلد تكزر. تكفى عاـ 

  :الشيخ بالقاسـ بف محمد بف معمر -

 ـ.1889. تكفى عاـ ت لو مشاركة في العديد مف العمـككان

  السممي:الشيخ إبراىيـ بف  -

كاف مشيكرا، بمغت أخباره اآلفاؽ داخؿ الصحراء كفي ببلد التؿ بسبب فطانتو كغزارة 
      2.ـ1914عممو تكفى سنة 

 الداخمية والخارجيةالمطمب الثالث: عالقاتها 

 الداخمية: -أ 

لميجرة  يمجئكفإف كاقع كادم سكؼ القاسي تحت الظركؼ االستعمارية جعمت مف أىمو 
فطمبة العمـ في  الغايات التي مف بينيا طمب العمـ.القصرية كذلؾ لمعديد مف اإلرادية اك 

ذا ىاجركا داخميا فإنيـ يتكجيكف  سكؼ قمما يياجركف إلى المنطؽ الداخمية لطمب العمـ كا 
إلى المدرسة الفرنسية اإلسبلمية بقسنطينة، كما أف العديد مف المنفييف يفضمكف بعض 

الزيباف كذلؾ لقربيا مف المنطقة فمقد ضمت عبلقة ىؤالء  األماكف القريبة مف سكؼ مثؿ
بسكؼ قائمة فكانكا يتصمكف بشيكخ المنطقة كالشباب قصد إطبلعيـ عف األخبار كاألحكاؿ 

                                                           
 .28بف البشير كأحمد بف الطاىر منصكرم. مرجع سابؽ. ص  العمارة، سعد 1
 . 55. ص 2، جالدر المرصوف .منصكرم  2
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جمعية العمماء المسمميف، كما كانكا يصحبكف معيـ أعداد مف الجرائد كالصحؼ خاصة 
     1.جرائد الجمعية لئلطبلع عنيا كمتابعة االخبار

 الخارجية: -ب 

 تونس:

تكنس  يجمع أغمب المؤرخيف عمى أف كجية الجزائرييف في طمب العمـ كانت أغمبيا إلى
ـ، بعد أف سدت أبكاب 1830حتبلؿ الفرنسي سنة لبل ف تعرضت الجزائرالشقيقة ال سيما بعد أ

ة مكردا لقد كجد الجزائريكف في جامع الزيتكن 2.، ككاف مقصدىـ في تكنس جامع الزيتكنةالمعرفة
عمميا لنيؿ العمـ في كقت ضيقت فيو السمطات االستعمارية لفرص التعميـ، حيث اف الطمبة 

مف بينيـ الجزائرييف كانكا يقصدكف جامع الزيتكنة بأعداد محدكدة قبؿ حمكؿ القرف العشريف ك 
 3.العبيدمالسكفي كالشيخ الطاىر بف الشيخ إبراىيـ ابف عامر 

منذ دخكؿ القكات االستعمارية أرض سكؼ كاالستقرار بيا كفرض الحكـ العسكرم عمييا 
جعؿ مف المنطقة منطقة طرد سكاني عكس ما كانت عميو كلقد كانت تكنس المكطف الثاني 

يمارسو االستعمار الفرنسي مف اضطياد كتشريد كليذه    امالذم يمجأ إليو المياجركف نظرا ل
 4.اتجاىاف  ميماف سكاء نحك الجنكب التكنسي أك إلى الشماؿ التكنسياليجرة 

                                                           
 .116بف مكسى. مرجع سابؽ. ص  1
ستير في التاريخ . رسالة لنيؿ شيادة الماجم1954 -م1908الجزائرجامع الزيتونة والحركة اإلصالحية في : ، رابحفبلحي 2

. ص 2008قسنطينة: جامعة منتكرم.  ،. قسـ التاريخ كعمـ اآلثارتاريخ الحركة الكطنية المغاربية تخصص الحديث كالمعاصر
48.  

 .280، ص مقاربات. مياسي 3
. 1. ع مجمة الطالب<<. ـ1948 –ـ 1914بالجنكب التكنسي فيما بيف عامي  : >> المياجركف السكافةمجمكعة مف الطمبة 4

 .55. ص2013قسـ التاريخ لجامعة الكادم. الكادم: مطبعة سخرم. 
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ف زاكية تكزر القادرية التي أسسيا الشيخ أبك بكر بف أحمد بف عبد اهلل بالذكر أكالجدير 
عشر اليجرم صارت مبلذا ألىؿ سكؼ كيقصدكنيا لحفظ القرآف الكريـ في أكائؿ القرف الثالث 

كلقد نشطت حركة اليجرة نحك جامع الزيتكنة في أكاخر القرف  1.استعدادا لدخكؿ جامع الزيتكنة
الذيف يياجركف في شكؿ مجمكعات مف حفظة  قمار سع عشر، خاصة طمبة العمـ مف بمدةالتا

كاصمة دراستيـ كالزقـ حيث يرسمكف كؿ عاـ دفعة مف حفظة القرآف لم 2القرآف لطمب العمـ.
كيأخذكف الدركس ما ىـ بحاجة إليو بؿ يختصركف  ،ال يتقيدكف بنظاـ الجامعكلكنيـ العالية، 

مكانياتو الماديةكذلؾ مدة الدراسة   3.حسب استعداد الطالب كا 

مف الطمبة الزيتكنييف العمماء الذم سبؽ ذكرىـ باإلضافة لبعض الطمبة الذيف لـ يذاع 
ـ، 1903 -ـ1902لشريؼ السكفي الذم درس سنة صيتيـ مثؿ: محمد المعراج بف محمد ا

ـ، باإلضافة 19004 -ـ1903حمد السكفي كالذم درس سنة  مقاسـ بف عثماف بف بمقاسـ بفكب
- ـ1906 لتحؽ بالجامع سنةر السكفي الذم اإلى الشيخ عمار بف الحاج عبد اهلل بف األزى

تحصيؿ في ك أحرز شيادة ال ـ1919ـ حيث تحصؿ عمى شيادة األىمية دكرة جكاف 1907
لتحؽ بالجامع سنة يد بف محمد بف عبيد السكفي الذم اسعال .ـ1923العمـك دكرة جكاف 

ـ كفي دكرة جكاف 1922ـ حيث تحصؿ عمى شيادة األىمية دكرة جكاف 1918ـ ػػػػ 1917
كبل الشيخاف األخيراف رسما بالسنة األكلى  ،ـ حصؿ عمى شيادة التحصيؿ في العمـك1926

 4.مف المرتبة العالمية

                                                           
 . 40. ص 2. جالدر المرصوف. منصكرم 1

2 Ahmed,Nadjeh.Op.cit. p 120. 

 .65ص  .2. ج الدر المرصوف .منصكرم 3
 .13، 5. ص ص ، تكنس منشكرات سيدم نابؿ. ]د س[3، جالتونسيون والثورة الجزائرية: لب، حبيبالمك  4
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مقصدا ليؤالء الطمبة مثؿ الطالب بف عمي مسعكد بف المكي كما كانت فركع الزيتكنة أيضا 
   1.الذم كاف بمدرسة تكزر لمتعميـ الزيتكني

لى بركز العديد الزيتكنة كتزايد عددىـ باإلضافة إنظرا لتكافد الطمبة السكافة عمى جامع 
سـ ابناء منطقة سكؼ جمعية ليـ سميت بمف الجمعيات التي أسسيا طمبة الزيتكنة فمقد أسس أ
، كىذه الجمعية تدؿ عف تنامي ـ1937جمعية الشباب السكفي الزيتكني التي أسست سنة 

الكعي لدل الطمبة الدارسيف بالجامع الذم تزامف مع نمك الحركة السياسية الكطنية في تكنس، 
 2.إذ تعتبر ىذه الجمعية إطار لمـ شمؿ الطمبة كالشباب السكافة المتكاجديف بتكنس

بطة الثقافية القمارية سنة إلى جانب جمعية الشباب السكفي الزيتكني تأسست الرا
، ككاف اليدؼ مف تأسيس ىذه الجمعية ىك إعانة الطالب القمارم المياجر في سبيؿ ـ1946

طمب العمـ  كانت في الكقت نفسو ناديا يجتمع فيو القماريكف يستمدكف منو غذاء أركاحيـ 
ر شبابيـ كاالستعداد لمنيكض بالببلد عمميا بما يمقيو مف دركس عممية تطك  كيمتمسكف فيو مقدار

أما عف طبيعة الجمعية فإنيا طبلبية  3.أدبية في مختمؼ الناسبات كمحاضرات اجتماعية
 4خالصة كليس ليا إم ارتباط سياسي.

 المشرق: - أ
لممشرؽ ارتبطت بالعامؿ الديني أم فريضة الحج التي كانت دافعا قكيا  إف ىجرة اىؿ سكؼ

لميجرة، حيث كانت الحجاج يقتنكف الكتب كالمجبلت مما ساعد في نشر ثقافة الكعي كاإلصبلح 
مشرؽ خاصة في فترة ما بيف الحربيف ك الحفي العالـ اإلسبلمي كلقد ازدادت اليجرة ن

                                                           
 (.5 أنظر الكثيقة رقـشيادة مدرسية لثانكية التعميـ الزيتكني بتكزر )   1
 .112. 110. ص ص وادي سوف دراسات، >>جمعية الشباب السكفي الزيتكني  <<عقيب، محمد السعيد:  2

. الكادم: 1. عمجمة الطالب، >>ـ 1954ـ ػػػ 1930س الطمبة السكافة بجامع الزيتكنة بتكن <<: ، سميرة كآخركفالمقدـ 3
 .50. ص 2013مطبع سخرم، 

4
جكاف  3السنة  3،عمجمة البحوث والدراساتعقيب، محمد السعيد: >> جمعية الشباب السوفي الزيتوني<<، مجلة البحوث والدراسات.  

 .65. ص 2006، . الكادم مطبعة مزكار2006
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لى البيت المقدس إ 1908رجبل سنة  15منيا ىجرة مستمرة  تيف، حيث كانت ىذه اليجرةالعالمي
م ىاجر لمدراسة ذكمف أىـ ىجرات الطمبة لممشرؽ ىي ىجرة العربي ستك ال 1.سيرا عمى األقداـ

ؽ حـ ليمت1928، كىناؾ تحصؿ عمى شيادة التطكيع سنة امع األزىر مستعينا بقكافؿ اإلبؿبج
لى ىجرة الشيخ عمار بف األزعر سنة باإلضافة إ 2.ؾبيا إلى اسرة التدريس باألزىر كيستقر ىنا

 3ـ إلى المدينة المنكرة مع مجمكعة مف محبيو كطمبتو. 1935
     خاتمة الفصل:

إليو نستنتج أف كادم سكؼ قد عانى مف أكضاع صعبة خبلؿ تطرقنا مف خبلؿ ما 
الفترة االستعمارية كذلؾ ناجـ عف السياسة الذم انتيجتيا اإلدارة الفرنسية عمى أفراد ىذا 
المجتمع الذم شتتو سياسيا تحت قيادات متفرقة كقسمتو ألعراش كقبائؿ ك زرعت بينيـ الفتف 

األمكر كما قيدت حركة السكاف كتجارتيـ ليسيؿ  كالخصكمات، ليسيؿ عمييا التحكـ في زماـ
كاف ، أما اإلحصائيات االجتماعية التي تصادية لممنطقةعمييا مراقبة كالتحكـ في المكارد االق

ىذا المجتمع كأصكلو  ىي إال دراسات لفيـ تركيبة ظاىرىا حرصا عمى السكاف كحياتيـ ما
إال أف أىؿ المنطقة كانكا الجائرة قو. كبالرغـ مف ىذه السياسة االستعمارية ختراكالعمؿ عمى ا

نائيـ عمى حرص شديد في التمسؾ بالمغة العربية ك الديف اإلسبلمي كذلؾ مف خبلؿ إرساؿ أب
الكتاتيب في المساجد كالزكايا التي تعمر بيا المنطقة، لتحاؽ بالمدارس ك في سف صغير لبل

لشيكخ كالعمماء الذيف حممكا عمى عاتقيـ أمانة الديف اإلسبلمي كالمغة كيدرس فييا جممة مف ا
العربية لمحفاظ عمى اليكية الكطنية. كما ىيئكا مجاال خصبا لبث ركح اإلصبلح كالعكدة إلى 

، ذلؾ ة الفرنسية عمى ترسيخيا كتزكيتياالديف القيـ كنبذ البدع ك الخرافات التي عممت السياس
الميمية التي كاف يسير عمى إلقائيا  كالمكاعظ في المساجد كالدركس سمف خبلؿ إلقاء الدرك 

                   بعض الشيكخ في المنطقة مف أمثاؿ الشيخ إبراىيـ ابف عامر. 
                                                           

 .111بف مكسى. ص  1
 .27، كأحمد منصكرم. مرجع  سابؽ. ص العمامرة سعد بف البشير 2
 111بف مكسى. ص   3
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 النشاط التعميمي واإلرشادي لمجمعية بوادي سوفالمبحث األول6 

شيدت كادم حركة إصالحية خالؿ فترة العشرينات، ىذه الحركة اكتست طابع العمؿ  
كما أف ىذه الحركة شيدتيا بعض المناطؽ  الفردم عف طريؽ إلقاء الدركس في المساجد،

طابع الرسمية مع جمعية العمماء المسمميف،  تخذا األخرل، إلى أف ىذا العمؿ اإلصالحي
ليتكسع ىذا النشاط ليشمؿ مناطؽ أخرل. فما ىي مساىمة عمماء كادم سكؼ في المؤتمر 

   نطقة؟  سيامات الجمعية في المجمعية العمماء المسمميف؟ كما ىي االتأسيسي ل

جمعية العمماء األول6 مشاركة أىل سوف في المؤتمر التأسيسي لالمطمب 
 المسممين الجزائريين

البداية الحقيقية لظيكر حركة اإلصالح الديني في الجزائر إلى ما  يرجع أغمب المؤرخيف 
ـ، التي 1903قبؿ الحرب العالمية األكلى، كبالتحديد عند زيارة الشيخ محمد عبده لمجزائر سنة 

خمفت أثرا كبيرا كبعدا معنكيا ىائال خاصة بالنسبة لعمماء الديف كالمثقفيف الذيف كانكا يشكمكف 
 1.حزب محمد عبده

إذ تعتبر زيارة محمد عبده مف إحدل العكامؿ التي تكافرت النبعاث النيضة الجزائرية   
الحديثة السابقة لحركة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كنشاطيا كمف العكامؿ أيضا تأثير 
حركة الشيخ جماؿ الديف األفغاني كنشاطو المكازم لنشاط الشيخ محمد عبده بدعكتيما لحركة 

نار اإلسالمية، كتكريـ العقؿ كالدعكة إلى االجتياد كنبذ الجمكد كالتقميد، كتأثير مجمة الم الجامعة
، باإلضافة إلى األكضاع التي كاف يعيشيا المشرؽ اإلسالمي كبخاصة كتابات السيد رشيد رضا

                                                           
. تر: محمد م بحث في التاريخ الديني واالجتماعي5591م إلى 5591الحركة اإلصالحية في الجزائر من مّراد، عمي:  1

 .36. ص 2007يحياتف. الجزائر: دار الحكمة، 
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كعكدة العمماء مف المشرؽ متأثريف بتمؾ التغيرات كمف العمماء الذيف عادكا عبد الحميد ابف 
 1.اديس رائد النيضة الجزائرية الحديثة كمؤسس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييفب

كاف عبد الحميد ابف باديس متأثرا بالحركة اإلصالحية لجماؿ الديف األفغاني كالشيخ  
اقتفى أثرىما كسمؾ طريؽ الشيخ محمد عبده في التربية كالتعميـ كاإلصالح  بحيث محمد عبده،

سمع مف  بف باديس قدالشيخ عبد الحميد ا المغكم، يقكؿ بعض تالميذه أفالديني كاإلصالح 
   2.محمد عبده حينما زار الجزائر كدّرس بيا بعض الدركس حيف عكدتو مف المنفى في باريس

فكرة تأسيس ىيئة تجمع عمماء الديف المسمميف الجزائرييف حسب بعض الباحثيف أما 
كذلؾ حيف التقى ابف باديس  ،ـ1913إلى أكاخر الحرب العالمية األكلى كبالتحديد سنة تعكد 

بأرض الحجاز في مكسـ الحج بالشيخيف الطيب العقبي كمحمد البشير اإلبراىيمي فتباحث 
جتماعات فكانت نتيجة تمؾ اال ،إخراجيا منيامعيما في أكضاع الجزائر المزرية ككيفية 

كرة القياـ بنيضة شاممة كعامة تستيدؼ التغيير في الحياة السياسية المتكالية ىك إدراؾ ضر 
اعتبرت ىذه الفترة مرحمة كضع األساس لجمعية العمماء الدينية كالعقمية كاالجتماعية إذ ك 

 3.ـ1931المسمميف التي لـ تبرز لمكجكد إال عاـ 

عية في ـ مّيد لتأسيس الجم1928يذكر الشيخ محمد خير الديف أف اجتماع الركاد 
تحقؽ عـز ابف باديس ككجو دعكتو إلى الطالب العائديف مف جامع الزيتكنة كالمشرؽ  <<قكلو:

البشير  العربي الذيف رأل فييـ مقدرة كاستعدادا لمعمؿ في سبيؿ الديف كالكطف، كلبى دعكتو
د اإلبراىيمي، الشيخ مبارؾ الميمي، الشيخ الطيب العقبي، الشيخ العربي تبسي، الشيخ السعي

                                                           
سالميا  <<عيساكم، أحمد:  1 حركة اإلصالح اإلسالمي في الجزائر الحديثة كدكرىا في الحفاظ عمى عركبة الجزائر كا 

 .   39ق. ص 1422]د، ـ[، ]د،ف[، شكاؿ  .36ع  .آفاق الثقافة والتراث. >>ـ1962 -ـ1900ق/ 1382 -ق 1318
 .1999 . القاىرة: دار الشركؽ،ابن باديس فارس اإلصالح والتنويرالديف، سالـ: محمد بيي 2 

www.noormags.com/view/fa/articlepage/463602   . 37ص. 
. مذكرة مكممة لنيؿ سوسيولوجيا اإلصالح الديني في الجزائر جمعية العمماء المسممين الجزائريين نموذجابكقرة، زيمكخة:  3

 .  166. ص 2009ي عمـ االجتماع الديني. قسـ عمـ االجتماع كالديمكغرافيا. باتنة: جامعة الحاج، شيادة الماجستير ف
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الزاىرم كالشيخ خير الديف كاجتمع ىؤالء الركاد برئاسة الشيخ عبد الحميد ابف باديس في مكتبة 
 1.ربعيف شريفا بقسنطينة<<رة مجمة الشياب المجاكر لمسجد األإدا

تأسست جمعية العمماء المسمميف بعد أف اجتمع بنادم الترقي بالجزائر العاصمة اثناف 
عمى الساعة الثامنة مف صباح يـك الثالثاء  كطمبة العمـ، الجزائرمكسبعكف مف عمماء القطر 

تمبية  ،ـ1931ق المكافؽ لمخامس مف مام 1349عاـ السابع عشر مف شير ذم الحجة 
 2.لدعكة خاصة مف المجنة التأسيسية كقد لبى الدعكة كتابة بالقبكؿ كاالعتذار نحك خمسيف عالما

رشاد الضاؿ بال ،كتقكيـ المعكج ،جمعية إلى إصالح الفاسدالتسعى  يداية كالحكمة في كا 
صالح شؤكف أىؿ العمـ كلـ شعثيـ كتنظيـ ىدايتيـ ،الكئاـدائرة المحبة ك  فيي تسعى إلزالة  ،كا 

 3.رع كالقانكف مما ىك منتشركؿ شر يحرمو الشّ 

كؿ مف الشيكخ  كاف حضكر كادم سكؼ في المؤتمر التأسيسي بارزا مف خالؿ حضكر
ىؤالء ىـ ثالثة مف جممة عمماء الكادم الذيف  4.ميف العمكدماألزعر، حمزة بكككشة كاألعمار 

قامكا بتمبية دعكة عبد الحميد ابف باديس، الذم كجو الدعكة لمعديد مف عمماء المنطقة كلكنيـ 
اعتذركا عف الحضكر، كمف ىؤالء الشيخاف إبراىيـ بف عامر كالطاىر العبيدم المذاف اعتذرا 

كم الشيخ حمزة بكككشة في رثائو ر  ا بحضكر تمميذييما حمزة بكككشة كنعيـ النعيمي، كقدكاكتفي
 نشاء جمعية العمماءخير الذم تكفي بعد مركر عاـ عمى إلشيخو إبراىيـ ابف عامر أف ىذا األ

                                                           
. مذكرة لنيؿ شيادة م5591 -م 5595جمعية العمماء الجزائريين نشأة وتطور اإلصالح بمدينة الجزائر زقكر، عفاؼ:  1

 . 11ـ. ص 2007: جامعة الجزائر، الماجستير في التاريخ المعاصر. قسـ التاريخ. الجزائر
 .  71ـ. ص 1997. بيركت: دار الغرب اإلسالمي، 1 ،جآثار اإلمام محمد البشير اإلبراىيمياإلبراىيمي، أحمد طالب:  2
 ـ. ص  1997. الجزائر: الشركة الجزائرية، 3، ط 2، مج 1، جآثار ابن باديسطالبي، عمار:  3
. الكادم: المكتب الكالئي 1.ع  جريدة الشياب الجديدسكؼ، لقاء مع احمد خراز <<. تاريخ الحركة اإلصالحية بكادم  << 4

 ـ. 2006لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف. 
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قد تراجع عف مكقفو المعارض لالنضماـ إلييا بدعكل أنو أخطأ التقدير كطمب مف تمميذه حمزة 
 1.أف يربط مصيره بالجمعية بكككشة

لـ يفصؿ الشيخ حمزة بكككشة في سبب تغيير الشيخ رأيو في الجمعية كال سبب عدـ 
انضمامو إلى صفكفيا، ربما يرجع سبب عدـ انضماـ الشيخ العكامر لمجمعية ىك تكجيو 

كاف  الصكفي. كذلؾ بشيادة تمميذه الحسف الياشي الذم يقكؿ بأف شيخو كلد في أسرة تيجانية إذ
أبكه تيجانيا، كلظرؼ ما انتقؿ مع أمو إلى أسرتيا القادرية بأكالد أحمد كفي منزؿ بالشارع 

عمتو يربط صمة بالطريقة الرئيسي حيث كانت تمر مكاكب الطريقة القادرية فكانت تمؾ فرصة ج
طريؽ المذككرة كبذلؾ أصبح الشيخ تيجانيا قادريا، بقي لو اف يتعرؼ عمى الزاكية الرحمانية عف 

  2زاكية سيدم سالـ بالكادم عف طريؽ إعجابو بالشيخ في كتابو البحر الطافح.
كلقد فسر الشيخ حمزة بكككشة تأليؼ شيخو ليذا الكتاب بأنو ال يتعصب لطريقة معينة، 
ىذا كيؤكد عمى اعتقاد الشيخ بالتصكؼ كالصكفية حيث يذكر بأف شيخو كاف يجمع جمع مف 

كما يؤكد عمى عدـ ة في مككب كيذىبكف لزيارة الزاكية القادرية بتكزر، التابعيف لمطريقة القادري
خضكع شيخو التاـ لشيكخ الطرؽ، دليؿ ذلؾ انو لـ يخضع لمشيخ الياشمي الشريؼ الممثؿ 

نما تكجو لممثؿ الطريقة القادرية بزاكية المكلدم ا  الكحيد لمطريقة القادرية بالجزائر كلـ يأخذ عنو ك 
      3بتكزر التكنسية.

بالشيخ عبد الحميد  التي تربطو رغـ مف عالقتو األخكيةبالأما الشيخ طاىر العبيدم ف 
نشرىا أبك القاسـ سعد اهلل في كتابو تجارب في قاـ برسالتاف التي ابف باديس التي تؤكدىا 

ذلؾ فمـ يمبي كبالرغـ مف الرحمة كاألدب التي يتضح مف خالليا العالقة الكطيدة بيف الشخصيف 
  4.الصكفي نتمائوعكة الجمعية ذلؾ الد

                                                           
 .60. ص الشيخانقمعكف.  1
 .11ر. مصدر سابؽ. ص مالعكا 2
 .23، 22نفسو. ص ص  3
 .102. ص 1983الكطنية لمكتاب،  . الجزائر: المؤسسةتجارب في الرحمة واألدبسعد اهلل، أبك القاسـ:  4
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بكككشة،  حمد بفالبشير بف أكمف بيف الذيف كصمتيـ الدعكة كتعذر عف الحضكر الشيخ 
بسبب مرضو كقد ناب عنو ابنو حمزة كالد الشيخ حمزة بكككشة، الذم تعذر عف الحضكر 

 1.لحضكر المؤتمر
 المطمب الثاني6 تأسيس الشعب والمدارس

 تأسيس الشعبة6  -أ
قة ىي الشعبة التي كاف يسيرىا الشيخ عمار بف كؿ الشعب التي تأسست بالمنطأمف  

، كبدأ نشاط الجمعية يتطكر بعد عكدة األزعر التي بدأت تنشر دعكة الجمعية في كؿ القرل
 2.ـ كظؿ نشاطيا يتطكر ببطء1934بعض الطالب مف جامع الزيتكنة منذ 

ىي شعبة الكادم كالتي تأسست بمناسبة زيارة الشيخ شعبة أخرل ثـ تأسست في المنطقة  
ما . ك، حيث كجد إخالصا ككالء مف أىمياحمزة بكككشة لممنطقة بمناسبة أياـ الراحة الدراسية

مف عدـ زيارة كفد الجمعية لممنطقة فأعمميـ أنو ال حؽ ألىؿ البمدة عمى  ىـ لمشيخنقمكا شككا
التي كاف طقة، فطمبكا منو تأسيس شعبة ليـ لمنلمجمعية في ا الجمعية ما لـ يؤسسكا شعبة

رئيسيا األخضر شبرك، كالياشمي بف الدراجي نائبا لو كمجمكعة أخرل مف األعضاء. كبعد 
تأسيس كتب الكاتب العاـ لمشعبة رسالة إلى مكتب رئاسة )جمعية العمماء( بقسنطينة يرغب فييا 

 3.بتسجيؿ الشعبة رسميا في سجؿ الشعب

: حيث كاف نزلي الطاىر رئيسا كحمادم الطاىر نائبو، ديو عماره كاتبا ككينيف ثـ تأسست شعبة
نزلي العيد مراقب  عاما نائبو فاضؿ محمد الصغير، أميف الماؿ لرباعو الطاىر الشريؼ نائبو

محمد، صاكح العربي، مف المستشاركف: نيؿ الصادؽ، خراز كمجمكعة عمي بف مبارؾ. 

                                                           
. الكادم: مطبعة سخرم، م5559 -م5513العالمة الموسوعي حمزة بوكوشة ) حمزة شنوف( قمعكف، عاشكرم:  1

 .27ـ. ص 2013
 .11. ص 2014. الكادم: دار الثقافة، 8. ع مجمة القبابغنابزية، عمي: >> المنظمة الخاصة بكادم سكؼ<<.  2
 .  1937مارس  19ق / 1356محـر  2. 59 ، ع 2. السنة البصائر 3
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ة، خمؼ اهلل حمادم، نجار العركسي، نزلي اليادم كنيؿ صخرم مسعكد، عز العركسي كريم
 . 1مصطفى

لعزكزم بف صالح العبيدم نائبا حبى، ا المكي بف برئاسة ثـ تأسست شعبة الطريفاكم
العيد بف عكف أميف  البشير بف إبراىيـ بف الخميؿ كاتبا عاما،عبد اهلل بف حبى نائبا لو،لو، 

المستشاركف ىـ: إبراىيـ بف الماؿ، البشير بف الحاج مبارؾ نائبا لو. كمجمكعة مف األعضاء 
 ، الطيب بف سي عمي، بمقاسـ بف عكف، إبراىيـ بف مزيك، الياشمي بف البيمي.الطاىر

كلقد تزامف تأسيس شعبة عميش مع تأسيس شعبة الطريفاكم، ترأس شعبة عميش 
اإلماـ كأنابو الصادؽ بف الجديد، البشير بف البككش أميف الماؿ، الطيب بف األخضر بف 

الغريسي نائبا لو كالطالب الصغير بف أحمد مكسى كاتب عاـ، الطالب عبادم بف عبد القادر 
. باإلضافة إلى األعضاء المستشاركف كىـ: عبد القادر بف داحة، اليادم بف العيد، نائبا لو

البشير بف عمي الظكمي، أحمد بف الشيحي، عبد اهلل بف الحاج  أحمد بف خميفة بكراس،
األخضر، عمارة بف سعد، األخضر بف محمد بكار، محمد بف أحمد خميفة، المكلدم بف الحاج 
عمي، الطاىر بف األخضر بف داحة، اليادم بف محمد بف الصيد، عبد القادر بف الحاج عمي 

 2.مكسى، عمار بف أحمد مسعكد

قية  إبراىيـ بف الحاج عبد القادر نكار رئيسا، سميماف بف إبراىيـ مار:تأسيس شعبة ق
الكاتب فيك محمد بف الحاج عمي زرككؾ، أميف الماؿ إبراىيـ بف أحمد بف عثماف نائبا، أما 

أما األعضاء المستشاركف فيـ: إبراىيـ بف  ترعة، عمار بف الحاج الطاىر المرغني مراقب.
الحاج محمد األشيب، األخضر بف البشير األشيب، البشير بف عمار سكده، عمي بف الحاج 

             3.إبراىيـ قية
                                                           

 . 1938فيفرم  25/ 1357محـر  23. 101. ع 3البصائر. السنة  1
 . 1938مارس  25ق/ 1357محـر  23. 105. ع 3البصائر. السنة  2
 . 1951مام  28ق/ 1370شعباف  22. 157. ع 4البصائر. السنة  3
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ـ، برئاسة نكار عبد الرحماف، نائبو سمطف بف عمي بف 1952سنة كما تجددت شعبة قمار 
، أميف الماؿ نائبو نكار إبراىيـ بف محمدىر بف بمقاسـ، الساسي، الكاتب العاـ تميمي محمد الطا

محمد عمي بف  طالبي مسعكد بف عبد القادر، نائبو الطاىر بف محمد بف عثماف، المراقب ترعة
أحمد. أما المستشاركف فيـ: إبراىيـ بف لشيب، األخضر بف األشيب، قية عمي بف الحاج 

 1.درإبراىيـ مرغني، خميفة مديمح، خشخكش عبد القا

تأسيس شعبة تكسبت: عبد الحفيظ بف العيد صالحي، الطيب بف الحاج عبد القادر نائبو، محمد 
بف البشير البردم كاتب عاـ، عمي بف بمقاسـ نائبو، محمد الطاىر البردم أميف الماؿ، الحسيف 

 اليامؿ نائبو.

بشير بف  العيد بف نصر، عمارة بف البشير بف الصادؽ عمكرم، العربي بمعيد،أعضاء: 
 2الدركيش، الصادؽ مريقة.

ـ، اليادم بف محمد لباد رئيس، اليادم بف جاب اهلل نائبو، أحمد القندكز كاتب عا شعبة الرقيبة:
اليادم زركؽ أميف الماؿ، األعضاء البشير بف عبد القادر بف بكار نائبو، الطاىر بف 

ف داليؿ، الحاج األخضر بف المستشاركف البشير بف الزرقي، محمد االحميـ، محمد الصالح ب
  3.بمقاسـ بف لبزة، العرابي بف الزاكم، عبد القادر بف عمارة

 تأسيس المدارس6 -ب

كقمار، الزقـ،  عمى فتح المدارس في أنحاء المنطقة بمدينة الكادم، شجعت جمعية العمماء
  لكف النشاط األبرز كاف لمدرستيف كىما: .4كالرقيبة

                                                           
 .1952ديسمبر  22ق/ 1372ربيع الثاني  5. 210. ع 5البصائر. السنة  1
 .1938فيفرم  25ق/ 1356ذم الحجة  24. 103. ع 3البصائر. السنة  2
 . 1938أفريؿ 22ق/ 1357صفر  14. 109. ع 3البصائر السنة  3
 .12. ص 8، عمجمة القبابغنابزية. >> المنظمة الخاصة بكادم سكؼ<<،  4
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نتمائو بعد ا -بالكادم سسيا عبد العزيز الشريؼ بالزاكية القادريةأ مدرسة الكادم العصرية: -1
كاستقدـ ليا الشيخ عبد القادر الياجكرم كصديقو الشيخ عمي بف سعد،  -إلى جمعية العمماء

ككانت الدراسة في أقساـ كمناضد معدة، كسبكرة، كىي كسيمة حديثة. كتمقى الصبياف مختمؼ 
ضال عف المعارؼ المغكية كاألدبية كلكف التجربة أجيضت في العمـك مف الفقو كحديث كسيرة ف

يداعيـ السجف بقسنطينة سنة  كلقد نشر خبر إنشاءىا  1ـ.1938حينيا بعد اعتقاؿ شيكخيا كا 
عمى صفحات جريدة البصائر إذ جاء فييا انو كقع احتفاؿ إصالحي بمناسبة افتتاحيا الذم ضـ 

الكجياء كقدر الحاضركف بنحك أربع آالؼ كما ذكر عياف ك شعب الكادم الثمانية ككثير مف األ
 2أنيا تحت إدارة عمي بف سعد.

الشيخ محمد الطاىر التميمي رفقة ثمة مف نشأىا أعياف قمار ككمؼ بإدارتيا أمدرسة النجاح:  -2
العمماء كالمدرسيف مف المنطقة، كاستطاعت المدرسة أف تككف منارة لمعمـ كمركزا عميا حّكؿ 

لى خمية معرفة، كانت المدرسة في بادئيا كانت مدرسة حرة كلكف بعد اجتماع منطقة قمار إ
 ـ قرركا بإجماع ضـ المدرسة قانكنيا إلى سمؾ مدارس1952ديسمبر  7أعياف قمار في 

 -ـ1939الفترة مابيف إدارة المدرسة كالتدريس بيا في الجمعية لقد تكلى الشيخ التميمي 
 3ـ.1961

لقد شيدت مدرسة النجاح نشاطا تعميميا بارزا، تحت إدارة الشيخ التميمي، كاستطاعت  
ـ 1954ترشيح بعض طمبتيا النجباء لدخكؿ إلى معيد إبف باديس بقسنطينة، كخالؿ صائفة 

كاف سعييا حثيثا إلرساؿ فكج مف الطمبة إلى األزىر الشريؼ، كاستعانكا بكؿ األطراؼ مف أجؿ 
كمنو النقابي الشيكعي ترعة الصادؽ، كأميف الماؿ لجمعية العمماء الشيخ تذليؿ الصعكبات، 

                                                           
العالمة المصمح محمد رائد التعميـ العصرم في مدرسة النجاح بقمار<<،  غنابزية، عمي: >> الشيخ محمد الطاىر التميمي 1

. تصدير ابك القاسـ سعد اهلل. الكادم: مطبعة م قراءات في سيرتو وفكره وآثاره9119 -م5551الطاىر التميمي
 .115. ص 2005مزكار،

 . 1938مارس  4ق/ 1357محـر  1. 102. ع 3البصائر. السنة  2
 . 119، 115. ص، ص العالمة المصمح محمد الطاىر التميمي ،>>محمد الطاىر التميمي رائد التعميـ العصرم <<غنابزية.  3
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محمد خير الديف الذم نسؽ مع النائب في المجمس الجزائرم الشيخ أحمد التجاني، كلكف 
 1.الظركؼ حالت دكف ذلؾ بانفجار الثكرة

 المطمب الثالث6 األنشطة الميدانية) الخطب ــ إلقاء الدروس لموعظ(

إف نشاط جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف بالكادم قد اكتسى الطابع الفردم، دكف  
االعتماد عمى مقرات ذات صبغة قانكنية كىذا راجع لخصكصية المنطقة في ظؿ الحكـ 

الذم كاف بمثابة المقر الذم  ،العسكرم، كمف ىذه المياديف محؿ التاجر عبد الكامؿ النجعي
أما بالنسبة ألعضاء شعبة تكسبت فمقد كانكا يعممكف في تكتـ  حيف، يؤمو اإلصالحييف في كؿ

تاـ نتيجة النتشار الطرقية في المنطقة، عمى عكس رجاؿ اإلصالح في قمار فمقد كانت لدييـ 
رغبة جامحة في اإلفصاح عف خمجاتيـ اإلصالحية دكف تمكؾ أك خكؼ، أما بمدة الزقـ كاف 

ركة اإلصالحية نتيجة لمنسبة الكبيرة مف السكاف المؤدييف لإلصالحييف دكر فعاؿ في تنشيط الح
مف مجمكع السكاف، ىذا ما جعؿ الحركة اإلصالحية  %99لمجمعية كالتي تقدر نسبتيـ بػ 

حياء المناسبات  بالزقـ تعمؿ دكف تكتـ، حيث تعددت أماكف أنشطتيـ حيث كانت األنشطة كا 
العشاء، حيث كاف السكاف يشارككف في تقاـ يكميا خاصة في فترة مابيف صالتي المغرب ك 

 2.ـ في مسجد العدكانياالدركس التي تق

يتميزكف بأنيـ متكسطي الحاؿ مع كجكد قمة مف ميسكرم المنطقة كاف اإلصالحييف في  
يقكمكف بالتداكؿ في ما الحاؿ، ىذا ما جعؿ شراء الصحؼ يقتصر عمى أفراد قالئؿ، حيث كانكا 

 3.كما كاف البعض يستعيرىا تسترا مف االستعمار كأطراؼ أخرل بينيـ لقراءتيا،

أما بالنسبة إللقاء الخطب فمقد كانت تمقى في المناسبات، مثاال عمى ذلؾ إلقاء الشيخيف  
عبد العزيز الشريؼ كرفيقو الشيخ عبد القادر الياجكرم خطبة في حاسي خميفة بمناسبة تأسيس 

                                                           
 .77، 76. ص ص مجتمع وادي سوف من االحتالل الفرنسي إلى بداية الثورة التحريريةغنابزية.  1
 .173. ص الحركة اإلصالحيةبف مكسى.  2
 .1.ع  جريدة الشياب الجديدلقاء مع احمد خراز <<.  تاريخ الحركة اإلصالحية بكادم سكؼ، << 3
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. كاف مكضكع خطبة 1ـ1938اـ قمية مف أحداث أفريؿ ـ، كذلؾ قبؿ أي1938شعبة في أفريؿ 
الشيخ عبد العزيز الشريؼ يدكر حكؿ أعماؿ جمعية العمماء كما تدعكا إليو بطريقة مبسطة 

الياجكرم فتناكؿ مكضكع خطبتو أحكاؿ المشايخ الحاضريف، أما الشيخ عبد القادر  يفيميا كؿ
 2.ا إليوكبيف فيو أحكاؿ العمماء كما تدعك  كما تدعكا إليو

النشاط البارز الذم شاىدتو المنطقة ىك زيارة كفد الجمعية لممنطقة في شير ديسمبر  اأمّ  
ـ، حيث كانت ىذه الزيارة بتنظيـ مف الشيخ عبد العزيز الشريؼ، ذلؾ بعد انضمامو إلى 1938

ـ حيث تكج كأحد جنكد اإلصالح في الجزائر. كقد ضـ 1938صفكؼ الجمعية في سبتمبر 
د الحميد ابف باديس، الشيخ الفضيؿ الكرثالني، كمبارؾ الميمي، كالشيخ عب الكفد كؿ مف: الشيخ

حيث قاـ الكفد بزيارة معظـ عربي تبسي، كالشيخ حمزة بكككشة، محمد خير الديف، كالشيخ ال
 3المنطقة.

، حيث حؿ الكفد بزاكية الشيخ قاـ الكفد بإلقاء العديد مف الخطب في كؿ قرية يحمكف بيا 
ؼ، حيث ألقى عبد الحميد ابف باديس درسا في الكعظ الديني ثـ تاله الشيخ عبد العزيز الشري

العربي التبسي بمحاضرة قيمة في التمسؾ بالكتاب كالسنة ثـ قاـ بعده الشيخ عبد العزيز 
حيث دعا فيو اللتفاؼ حكؿ جمعية العمماء المسمميف كترؾ البدع  4.الشريؼ بخطاب بميغ

   5.صحيح بإتباع الكتاب كالسنة كاإلقتداء بالرسكؿ الكريـكالخرافات مبينا ليـ الطريؽ ال

                                                           
 ستعمار مف نشاط الجمعية في كادم سكؼ.ؿ الثالث عندما نتكمـ عف مكقؼ االطقة في الفصسنتطرؽ ليذه الن 1
 ـ.1938أفريؿ  15ق/ 1357صفر  14، 108، العدد 3البصائر. السنة  2
مجمة ـ<<. 1938 -ـ1931النشاط السياسي لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف بكادم سكؼ عمي: >> غنابزية، 3

 .  34. ص 2004. الكادم: دار الثقافة، 1.عالقباب
 ـ.1938جانفي  7ق/ 1356ذم الحجة  5، 94، العدد 3البصائر. السنة  4
 (6) أنظر الممحؽ رقـ:  ـ.1938جانفي  14ق/ 1356ذم الحجة  12، 95، العدد 3البصائر. السنة   5
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ثـ زار الكفد بمدة البييمة ككاف درس الشيخ عبد الحميد إبف باديس قكلو تعالى: >> 
حيث ألقى الشيخ  كما حؿ الكفد ببمدة الزقـ 1نيف<<.م  ؤ  لمم   ةن م  ح  كر   اءه ف  ك ش  ما ى   رآف  الق   ف  م   ؿ  ز  ن  كن  

<< ثـ تكمـ الشيخ كب  ق  ع  نيو كي  يـ ب  راى  ا إب  ي  ى ب  ص  >> كك   عبد الحميد درسا في تفسير قكلو تعالى:
أذناب الحككمة الذيف ينتسبكف إلييا ك  عبد العزيز الشريؼ في ثالث مسائؿ كىي: جمعية العمماء

كالي تكجو مكافيا، كفي اليكـ الكىي بريئة مف أفعاليـ، الطرقيكف كشرح المسائؿ الثالث شرحا 
شيخ عبد الحميد ابف باديس خطابا الكفد إلى سكؽ الكادم بمناسبة سكؽ الجمعة فألقى عمييـ ال

تربط الفرد بالمجتمع، ثـ قاـ  خكة اإلنسانية كالركابط التيكة اإلسالمية كاألجتماعيا في اإلخا
الميمي في الشرؾ كالتكحيد، ثـ قاـ الشيخ العربي التبسي ككعظ الحاضريف كتاله الشيخ مبارؾ 

عمى حفاكتيـ بجمعية العمماء كالممثميف ليا، ثـ خطب  الشيخ حمزة بكككشة شاكرا لمحاضريف
 2.الشيخ محمد خير الديف في الناس ككعظيـ

ثـ تكجو الكفد إلى بمدة تكسبت حيث خطب ابف باديس في أىميا عف ثمرات الجمعية،  
نيف التي خطب فييـ عبد الحميد ابف باديس خطاب كعظ تكجو الكفد مف تكسبت نحك ككي

رشاد، كما خطب الشيخ في بمدة قمار   ـ  ك  ل   اف  ك   د  ق  درسا حكؿ تفسير قكلو تعالى:>> ل  مقدما كا 
ثـ تكمـ الشيخ خير الديف في اإلقتداء كحث الناس عمى دراسة سيرة ة<<. ك  اهلل أس   كؿ  س  في ر  

 ألقى الشيخ العربي التبسي درسا في قكلو صمى اهلل عميوالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، ثـ 
قاـ الشيخ مبارؾ الميمي درسا في  كسمـ:>> مف أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فيك رد<<، ثـ

 3ـ<< كحمؿ فيو عمى الطرؽ كشبياتيا.قكلو صمى اهلل عميو كسمـ :>> قؿ آمنت باهلل ثـ أستق
ثـ تكجو الحضكر إلى يف الصحيح كنبذ الطرقية. مسؾ بالدكما حث الكفد الحاضريف عمى الت

التي قاؿ عنيا الشيخ محمد خير الديف في مذكراتو: >> ىي بمدة صغيرة تتنازعيا بمدة الرقيبة 
طريقتاف ىما: القادرية كالتجانية، كقد بمغ الشقاؽ بينيما شأكا بعيدا فحرمكا التعامؿ كالتزاكج 

                                                           
 . 52العمامرة. مرجع سابؽ. ص  1
 ـ.1938جانفي  7ق/ 1356ذم الحجة  5، 94، العدد 3البصائر. السنة  2
 ـ.1938جانفي  21ق/ 1356ذم الحجة  19. 96، العدد 3البصائر. السنة  3
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ف كأقامكا في كسطو جدارا فاصال جعؿ مف المسجد بينيما، كقسمكا المسجد الجامع إلى شطري
بف باديس درسا في يد احيث ألقى فييا الشيخ عبد الحم 1مسجديف مسجدا ليذه كمسجدا لتمؾ<<
نسانية كحيكانية، ثـ  قكلو تعالى:>>إنما المؤمنكف إخكة<< تعرض أثناءه لإلخكة بأنكاعيا دينية كا 

خطب فييـ الشيخ عبد العزيز الشريؼ محذرا إياىـ مف الدجاليف، كمف ىذه البمدة كدع الكفد 
 2كادم سكؼ متكجيا إلى بسكرة.

كاف ليذه الزيارة األثر الكبير عمى أىؿ المنطقة، فمقد أعطت ىذه الزيارة دفعا قكيا  
العمؿ السياسي في صفكؼ الجبية، كميدت النطالؽ العمؿ الحزبي مستقبال، كما النطالؽ 

معظـ الثكار درسكا بيا، ككانكا دارس التي أعدت جيؿ أكؿ نكفمبر ك أنيا شعت عمى فتح الم
الركيزة األكلى لحزب الشعب في المنطقة، كما زادت مف إقباؿ الناس عمى أفكار الجمعية 

 3كصحفيا.

ج أف منطقة كادم كاف ليا حضا كافرا مف خالؿ حضكرىا البارز في في األخير نستنت 
ثنيف كسبعيف عالـ مف القطر ، كذلؾ بحضكر ثالث عمماء مف بيف االمؤتمر التأسيسي لمجمعية

الجزائرم كافة. كما كاف احد أبنائيا عضكا في المجمس اإلدارم لمجمعية بمنصب أميف الماؿ 
يذا الحضكر االنعكاس الطيب عمى السكاف مما جعميـ فكار لكىك الشيخ األميف العمكدم، 

يقبمكف عمى الجمعية، كما كاف لجمعية العمماء المسمميف نشاطا بارزا في المنطقة مف خالؿ 
 الرقيبة كالزقـ.كتأسيس المدارس في كؿ مف الكادم، قمار،  تأسيس الشعب في جؿ مناطقيا،

الذم شرؼ المنطقة بحضكره  كما كانت كادم سكؼ محظكظة بزيارة كفد الجمعية، 
مكاعظ مف شيكخ الكفد ناس كذلؾ بفضؿ ما سمعكا مف خطب ك كالذم ترؾ األثر الطيب في ال

الذم زار أبرز قرل المنطقة، مما جعؿ الناس يقبمكف أكثر عمى جمعية العمماء المسمميف، 
                                                           

 .280 . الجزائر: المؤسسة الكطنية  لمكتاب، ] د، س[. ص1. ج مذكراتخير الديف، محمد:  1
 ـ.1938جانفي  21ق/ 1356ذم الحجة  19. 96. العدد 3البصائر. السنة  2
 .36. ص1،عمجمة القباب، >>النشاط السياسي لجمعية العمماء <<غنابزية.  3
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الطريقة نتماء أحد شيكخ الطرؽ الصكفية أال كىك الشيخ عبد العزيز الشريؼ شيخ اخاصة ب
القادرية إلى جمعية العمماء المسمميف، الذم فتح المجاؿ أماـ مريدم ىذه الطريؽ لمدخكؿ في 

 جمعية العمماء المسمميف مف بابيا الكاسع.

 المبحث الثاني6 شيوخ الجمعية من أبناء وادي سوف

عرفت الحركة اإلصالحية في الجزائر نشاطا كبيرا في فترة العشرينات، لتتكج ىذه  
ـ، ىذه الجمعية ما كانت 1931حركة بتأسيس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف سنة ال

شاط الحثيث لرجاؿ العمـ كاإلصالح في الجزائر قاطبة، فمقد أنجبت كؿ منطقة لتتأسس لكال الن
مف مناطؽ ىذا الكطف خيرة مف أبنائيا العمماء الذيف ساىمكا في النيضة الجزائرية، ككغيرىا مف 

الكطف أنجبت منطقة كادم سكؼ نخبة مف خيرة أبنائيا العمماء الذيف ساىمكا في مناطؽ 
   النيكض بالديف بنشر العمـ. فمف ىـ عمماء سكؼ؟ كما ىي نشاطاتيـ اإلصالحية؟

 المطمب األول6 شيوخ الجمعية الناشطين داخل المنطقة 

 الشيخ عمار بف األزعر:

ىك الشيخ عمار بف الحاج عبد اهلل بف الحاج الطاىر بف احمد بف األزعر القمارم 
افؽ لسنة ق المك 1389ق، المتكفى سنة 1314المكافؽ لسنة  1890السكفي المكلكد سنة 

كاف الشيخ قد بدأ قراءتو في بمدة قمار فقرأ القرآف أك بعضا منو ثـ ـ بالمدينة المنكرة، 1969
بمدة سيدم عقبة كأكمؿ قراءتو ىناؾ، ثـ ارتحؿ إلى تكنس كدخؿ بجامع ارتحؿ مع كالده إلى 

 الزيتكنة ليتحصؿ منو عمى شيادة التطكيع، كبعد تخرجو مف الزيتكنة استقر مدة مف الزمف
قمار في أمر طمبو لتدريس أبنائيـ ـ، حيث اجتمع أعياف مف 1924بتكزر لمتدريس لغاية سنة 

 1ا كزعيما كقائد حركة عممية في قمار، كاف في البادئمفتيا كمصمحفنصب معمما كمثقفا ك 

                                                           
1
 .86التميمي. مصدر سابؽ. ص   
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رشاده بالتمكيح عف التصريح إال  محبكبا مف أىؿ البمدة كالزاكية التيجانية إذ اكتفى في دركسو كا 
 1.لـ ترقيـ سيرتو كدركسو فكقعت بينو كبيف أىؿ الزاكية كأتباعيا عداكة ىاأف بعض مف أبناء

المؤتمر التأسيسي لجمعية العمماء المسمميف شيخ دعكة العمماء المسمميف لحضكر لبى ال 
فحارب البدع  2.ـ، حيث أصبح عضكا مف أعضائيا مكمفا بشعبتيا بالجنكب1931مام  5في 

الطرقية كالسياسة االستعمارية الظالمة فترؾ األثر الت كالمفاسد األخالقية كاألفكار كالضال
إذ كثرت بو الكشايات مف  3.نزعجت السمطات االستعمارية مف نشاطوالكبير في المنطقة فا

طرؼ الطرقييف فتدخمت السمطات الفرنسية لصالح ىذه األخيرة فتدخمت بعض الشخصيات 
الرسمية كالحككمية مف قمار كالكادم لصالح الشيخ منيـ الصادؽ حكحك كالقائد أحمد كآغا 

إذ  4.ـ1937ـ إلى غاية 1924قمار مف سنة الكادم عبد العزيز مصرلي، كقد مكث الشيخ ب
اضطره الظمـ االستعمارم إلى اليجرة نحك المدينة المنكرة فعمؿ في التدريس بمدرسة العمـك 
الشرعية ثـ عيف مدرسا بالمسجد النبكم، كلو مؤلفات كتعاليؽ منيا مؤلؼ في أصكؿ الفقو، 

طات مف تآليفو كتحقيقاتو البيقكنية في أصكؿ الحديث، كخمؼ بعض المخطك  حكالثاني شر 
كمما يمكف مالحظتو أف عمي غنابزية  5.كفتاكيو كلكف مكتبتو تعرضت لحريؽ لـ يبؽ منيا شيئا

لـ يقدـ تاريخ تعرض ىذه المكتبة لمحريؽ أك مكاف احتراقيا في قمار أك المدينة المنكرة التي 
 ىاجر إلييا. 

 

 

                                                           
 .86التميمي. مصدر سابؽ. ص  1
 .11 . ص8، عمجمة القباب>> المنظمة الخاصة بكادم سكؼ<<،  غنابزية. 2
 .34. ص 1،عمجمة القباب، >>النشاط السياسي لجمعية العمماء . >>غنابزية 3
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 الياجكرم عبد القادر:

تو العممية بقيادة كالده الذم حفظ القرآف بدأ رحم -كادم سكؼ  -بقمار 1912ىك مف مكاليد 
التكنسية  تكزر كمبادئ الفقو ثـ سافر بو مشيا عمى األقداـ إلى مدينة كزكده بأخالؽ اإلسالـ،
    1يتجاكز الثالثة عشر.ككاف عمره حينئذ ال 

التدريس  ـ فكمفتو بميمة1931انخرط في جمعية العمماء المسمميف عند تأسيسيا عاـ  
في مدارسيا كالخطابة في مساجدىا فقاـ بيذه الميمة في عدة مناطؽ منيا بمدة قمار ككذلؾ 

بف باديس منذ عاـ اكسيدم بمعباس كما دّرس في معيد  غميزاف، معسكر، بسكرة، عزابة
 2.ـ1947

كاحتفظ  ـ1945ـ ثـ في سنة 1944ية العمماء لعاـ عضكا إداريا لجمعانتخب  
بعضكيتيا إلى أف انحمت الجمعية كاندمجت في جبية التحرير، كما كاف أكؿ سجف تعرض لو 

ـ 1940أفريؿ  16لـ يفرج عنو إال في  3.ـ إثر حكادث سكؼ األليمة1938أفريؿ  18 بتاريخ
دة سنتيف في كؿ مف سعيدة ثـ ثـ نفي إلى مميانة حيث بقي أيضا سنتيف ليسجف مرة أخرل لم

حداث الثامف مام ـ ليعتقؿ مف جديد عشية أ1944عاـ  بني عباس، أطمؽ سراحوثـ بشار 
صدرت ـ اليـك الذم أ1946كبقي متخفيا في سرية إلى أفريؿ  إال انو تمكف مف الفرار، ـ1945

ثـ سجف مرة بعد سنتيف مف اندالع الثكرة بسبب نشاطو  العاـ،فيو السمطات الفرنسية العفك 
 4.ـ1962الثكرم كلـ يطمؽ سراحو حتى تاريخ كقؼ اطالؽ النار 

                                                           
محاضرات الندوة الفكرية السابعة محمد األمين العمودي أيام . >>الشيخ الياجكرم حياة كميا كفاح<<محمد بمقاسـ: خمار،  1

 .54مدكنة مرقكنة بدار الثقافة الكادم، ص  .5559أفريل  94ــ  93ــ 92
. ] د ـ[، منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في موسوعة اعالم الجزائر أثناء الثورةسمسمة المشاريع الكطنية لمبحث.  2

 60ـ، ]د س[. ص 1954رة أكؿ نكفمبر الحركة الكطنية كثك 
 .77. ] د ـ[، ] د ف[، ] د س[. ص 2. جمن أعالم اإلصالح في الجزائرمحمد الحسف: فضالء،  3
 . 61،62. ص ص  موسوعة أعالم الجزائر أثناء الثورة 4
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ال نعجب إذا قمت أف الرجؿ اختصاصي <<  األديب رضا حكحك:كليذا السبب قاؿ فيو 
ية في معرفة السجكف كألكاف العذاب فقد نزؿ ضيفا غير مكـر عمى أغمب السجكف االستعمار 

كذاؽ مف كيالتيا أصنافا أكثر مف أصناؼ الطعاـ الذم ذاقيا في حياتو كلكف كؿ ذلؾ لـ يفؿ 
   1.<<مف حدتو كعزمو شيئا

عند إعالف االستقالؿ انضـ مدة إلى كزارة األكقاؼ، لكنو آثر التعميـ كحف إليو كرغب 
بكىراف كبقي حتى أحيؿ عمى  أستاذا بثانكية ابف باديس 1964فيو فعينتو كزارة التعميـ في سنة 

ـ عف عمر 1991أكت  12تكفي الشيخ عبد القادر الياجكرم يـك ، ـ1977التقاعد في سنة 
 2.يناىز التاسعة كالسبعيف سنة

 عمي بف سعد القمارم:

محـر سنة  17ـ كالمتكفى يـك الجمعة 1907ق المكافؽ لسنة 1321كلد في قمار سنة 
سنة، إثر سكتة قمبية أثناء تقديمو  67ـ عف عمر يناىز 1974فيفرم  8ق المكافؽ ليكـ 1393

 3.لمدرس في الصؼ

ثـ  4.ـ1932ىاجر إلى تكنس حيث التحؽ بالزيتكنة ناؿ فييا عمى شيادة التطكيع عاـ 
 5.رجع إلى بمدة قمار فعمـ بيا فترة مف الزمف لينظـ بعد ذلؾ إلى قائمة مدرسي جمعية العمماء

ذكرىـ في النادم كلـ فعيف مدرسا في المدرسة الشبيبة بتيزم كزك، فمكث مدة يعظ الناس كي
يدة يباشر العمؿ بالمدرسة لتماطؿ السمطات اإلدارية في منحو رخصة التعميـ، كبعد شيكر عد

                                                           
ـ. 1954أفريؿ  9 ق/1373. شعباف 266، ع 6السنة  .البصائرحكحك، أحمد رضا: >> الشيخ الياجكرم في الميزاف <<،  1

 .  6ص 
 .79فضالء. مرجع سابؽ. ص  2

 .91التميمي. مصدر سابؽ. ص 3 
 .86شترة. مرجع سابؽ. ص 4
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انتقؿ إلى العاصمة كشرع في تعميـ الكبار ليال، كلكف قضاىا في ىذا العمؿ اليامشي، 
كاستمر كذلؾ إلى أف انتقؿ إلى الصحراء عندما دعاه الشيخ عبد  نسية طاردتوالسمطات الفر 

كشرع  ـ1938اكيتو بسكؼ، فأجاب الدعكة في سنة العزيز بف الياشمي ليتكلى التدريس في ز 
كفي نفس السنة أغمقت الحككمة الفرنسية معيد الشيخ عبد العزيز بف الياشمي  1.في العمؿ بيا

حيث بقكا في سجف الكادم مدة، ثـ نقمك إلى سجف الكدية بقسنطينة  كزجت برجالو في السجف،
كمكثكا بيا مدة ثالث سنكات كنصؼ ثـ أفرج عنيـ، كقد بقي الشيخ عمي بف سعد ينتقؿ في 
القطر الجزائرم مف مدرسة إلى أخرل مف مدارس جمعية العمماء، حيث عمؿ معمما في بكفاريؾ 

لتحؽ بمتكسطة الشراقة قبؿ أف تتـ عممية طار التعميـ ااالستقالؿ دخؿ في إ. بعد 2مدة طكيمة
يؼ العمكمي حيث تـ إدماجو ضمف أساتذة التعميـ الثانكم رار في الكظإدماج المعمميف األح

فيفرم  8فعيف أستاذا في ثانكية عقبة في العاصمة إلى أف كافتو المنية أثناء التدريس في 
 3.ـ كدفف في مقبرة زكاكة بالشراقة1974

 محمد الطاىر التميمي:

ىك محمد الطاىر بف بمقاسـ بف األخضر بف عمر بف أحمد بف قاسـ بف أحمد التميمي، 
ديسمبر  8ق المكافؽ لػ 1328ذم الحجة  6القمارم، السكفي، الجزائرم. كلد يكـ الخميس

ىي ـ تنحدر أسرة التميمي المعركفة بأكالد سيدم تميؿ مف بمدة فريانة بالقطر التكنسي ك 1910
 4.أسرة عريقة كمشيكرة

                                                           
 .135. 134فضالء. مرجع سابؽ. ص  1
 .135، 134. ص ص كتابات ووثائقعكادم.  2
 .21مرجع سابؽ. ص فضالء.  3
ـ. ص 2011. الكادم: مطبعة سخرم، 1. طمحمد الطاىر التميمي وجيوده في البحث الفقيي واإلفتاءرحماني، إبراىيـ:  4
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عمما في بمدة قمار  22لحفظ القرآف الكريـ كتمقى نحك دخؿ الكتاب في سف الخامسة 
عمى تسعة مف الشيكخ أىميا دركس الشيخ محمد بف السايح المقاني في الزاكية التيجانية بقمار 

 ـ1927لى تكنس سنة ىاجر إ 1.في بعض مساجد قمارـ كالشيخ عمار بف األزعر 1923سنة 
كالتحؽ بجامع الزيتكنة كالمعيد الخمدكني برفقة زميمو عبد القادر الياجكرم كعمي بف سعد إذ 

ـ 1934بقي ىناؾ سبع سنكات قضاىا جادا كمجتيدا حيث تحصؿ عمى شيادة التطكيع سنة 
 2.كعاد مباشرة إلى الجزائر

خير الديف  ـ بمدارس الجمعية عف طريؽ اتصالو بأمينيا العاـ محمد1935التحؽ سنة 
فتكلى التدريس بإحدل قرل بجاية، كلكف السمطات أحست بخطكرة دركسو كمما تتضمنو مف 

الديني كالكطني فييـ فقامت بسجنو ثـ أطمقت سراحو ليعكد لمسقط رأسو، كلكف أىؿ بث لمكعي 
 3.بالقريةالمنطقة قامكا بتسكية الكضعية مع الحاكـ الناحية كطمبكا منو الرجكع فعاد ثانية مدرسا 

ـ اضطره بالرجكع 1938كلكف الفراغ  الذم أحدثتو اعتقاالت العمماء بسكؼ سنة 
بمدرسة النجاح بقمار  -بعد عكدتو مف بجاية - لممنطقة كتكلى ميمة التدريس بيا حيث التحؽ

التابعة لمدارس جمعية العمماء المسمميف حيث أشرؼ عمى إدارتيا رفقة ثمة مف العمماء 
ـ فتحت مدرسة النجاح بقمار 1948أكتكبر  19في يكـ  <<صرح بذلؾ قائال: كالمدرسيف كقد

أبكابيا ألكؿ مرة بعد الحرب العالمية الثانية ككنت أنا المباشر لفتحيا ك إدارتيا كالتعميـ بيا منذ 
 4ـ<<.1963ؾ العيد إلى أف فارقتيا سنة ذل

                                                           
 .116. صالعالمة المصمح محمد الطاىر التميمي، >> محمد الطاىر التميمي رائد التعميـ العصرم << غنابزية.  1
 .34فضالء. مرجع سابؽ. ص  2
 .29رحماني، مرجع سابؽ. ص 3
. مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في المغة العربية كآلدابيا تخصص المصطمح النحوي في آثار محمد الطاىر التميميكراـ، قمرة:  4

 .76. ص 2010النحك العربي مدارسو ك نظرياتو. قسـ المغة كاألدب العربي. كرقمة: جامعة قاصدم مرباح. 
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ـ 1964القادرية بالكادم في حدكد كما تكلى اإلدارة كالتدريس بالمعيد اإلسالمي بالزاكية 
ؿ فييا بيف عدة مدف لمدة سنة ليمتحؽ بمدارس كزارة التربية كالتعميـ كداـ نحك سبع سنكات تنق

ـ بالتقاعد 1972الكادم كقمار كانتيت فترة عطائو العممي سنة كىي العاصمة، تقرت، 
ت، معاشي خبز كزيت قعيد بيت كحي كمي  <<حيث أعتزؿ الناس كاصفا حالو بقكلو: 1.المسبؽ

، مف مؤلفاتو متف الكرقات في األصكؿ لمجكيني، الدمكع >>كبعيد عف كيت ككيت
إتحاؼ القارئ بحياة الخميفة بف حسف القمارم، رسالة مف األمثاؿ العامية السكداء)شعر( 

 2.تمخيص كتاب األضداد لمتكزم، مسائؿ فقيية

بعد حياة حافمة بالجياد العممي، كمعاناة مع المرض كضعؼ الصحية كتقدـ السف، 
ـ 2003نكفمبر  11ق المكافؽ لػ 1424رمضاف  16التحؽ الشيخ بالرفيؽ األعمى يـك الثالثاء 

كدفف مساء اليـك المكالي في جنازة مييبة حضرىا المئات مف تالميذ الشيخ كمحبيو إلى جانب 
 3.لفكر كالثقافة كالسمطات المحميةعدد كبير مف رجاؿ ا

 الشيخ عبد العزيز الشريؼ:

ىك عبد العزيز بف الشيخ محمد الياشمي بف إبراىيـ بف احمد الشريؼ، كلد بقرية البياضة 
ـ ككاف تكأما ألختو، كما انو االبف الثالث الشيخ محمد 1898إحدل قرل كادم سكؼ سنة 

المنتشرة بيف طكلقة كبسكرة  بائؿ العربيةقكىي مف الالياشمي، تنحدر أسرة الشريؼ مف البكازيد 
كقد ىاجر الجد األكؿ الشيخ إبراىيـ إلى الجريد بالجنكب الغربي التكنسي كأستقر بنفطة، حيث 
صار مف احد أتباع الزاكية القادرية ىناؾ حيث استخمفو أخيو الكبير محمد الكبير لبناء زاكية 

  4قادرية بمنطقة عميش بكادم سكؼ.
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الحظ عميو كالده الذكاء كالفطنة ذلؾ أنو حفظ القرآف الكريـ في سف مبكرة حفظا جيدا،   
خكانو إذ 1913ثـ غادر الكادم سنة  ـ ليمتحؽ بالزيتكنة حيث كاف أكؿ الناجحيف ضمف أقرانو كا 

ـ، ليجد كالده قد أكقؼ زاكيتو كفركعيا 1923سنة تحصؿ عمى شيادة التطكيع بامتياز فعاد 
الثالث اشترط في خميفتو شيادة التطكيع كعند كفاتو لـ يتكفر الشرط إال في ابنو  عمى أكالده

األصغر عبد العزيز كرغـ ذلؾ فقد تكلى المشيخة ابنو األكبر عبد الرزاؽ الذم تكفي بعد ثالث 
 1أشير مف تكلي منصبو لتدىكر حالتو الصحية فآلت المشيخة لمشيخ عبد العزيز الشريؼ.

حدث تحكؿ في حياة الشيخ عندما رحؿ ألداء فريضة الحج، حيث  1936لكف سنة 
عمماء مصر في عايش عف قرب األحداث السياسية كالنشاطات الشعبية الحرة، كاحتؾ ببعض 

طريؽ عكدتو، فصمـ فكر رجكعو عمى االنضماـ لجمعية العمماء، فراسؿ الشيخ عبد الحميد ابف 
يط في مكتب الجمعية مكمؼ بمناطؽ الكادم كما جاكرىا باديس فرحب بو كعينو كعضك نش

ـ كيكمئذ تكج 1937سبتمبر  24حيث حضر المؤتمر السنكم العاـ لجمعية بنادم الترقي في 
عمؿ الشيخ عمى استثمار  2.مف طرؼ الشيخ عبد الحميد كأحد جنكد اإلصالح في الجزائر

المغة العربية في البياضة كالكادم كالرباح مف اجؿ الزاكية في بناء المدارس لتعميـ الصبية 
 3.يـترسيخ دعائـ الشخصية العربية اإلسالمية في نفكس

قامت السمطات الفرنسية بسجف الشيخ عبد العزيز الشريؼ عمى إثر قيامو بتنظيـ 
في السجف حكالي أربع سنكات ثـ ، حيث مكث مظاىرات ضد السياسة الفرنسية في المنطقة

باإلبعاد كاإلقامة الجبرية، فأقاـ في أكؿ األمر في شرشاؿ ثـ انتقؿ إلى آزفكف كأخيرا حكـ عميو 
إلى الجزائر العاصمة، كقد أسس بيذه المناطؽ مراكز لإلشعاع الحضارم مف مساجد كمدارس 
لنشر العمـ بيف أبناء الكطف فكانت أكؿ زيارة لو لمجنكب بعد ىذه المحنة ىي رحمتو إلى بسكرة 
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ـ نفي الشيخ مف التراب الكطني إلى 1953لتي استغرقت مدة قصيرة، كفي سنة ـ كا1946
   1تكنس.

ممت بو كأعادتو إلى تسرب خفية إلى الجزائر عف طريؽ الصحراء لكف سمطات الكادم ع
باندالع الثكرة الجزائرية أىدل الشيخ  3التحرير الكطني منيا قصر جعمت فيو مكتبيا. 2تكنس.

لى الجزائر لكف اشتداد إبعد االستقالؿ عاد  ةجبيعبد العزيز محالت يممكيا في تكنس إلى 
 4.ـ1965مرضو جعمو يعكد إلى تكنس ألجؿ العالج لكنو تكفي في جكاف 

 المطمب الثاني6 عمماء سوف الناشطين خارجيا

 األميف العمكدم:

بكادم سكؼ، بدأ تعميمو األكؿ بمسقط رأسو حيث تعمـ كأخذ العمـ  ـ1880كلد سنة 
ثـ  5.القرآفالعالـ المتصكؼ الذم عرؼ بتفسير  عمى يد عمو، الشيخ عبد الرحماف العمكدم

كىي  370حسب التسجيؿ المدرسي رقـ  ـ1902أكتكبر  01التحؽ بمدرسة التعميـ العاـ في 
مدة الكادم ككانت حينيا تسمى بمدرسة األىالي تخرج منيا المدرسة االبتدائية الرسمية الكحيدة بب

، بعدىا التحؽ بثانكية بسكرة فمكث فييا قميال إذ بتدائيةـ حاصال عمى الشيادة اال1905عاـ 
دخؿ بمؤىالتو العربية كالفرنسية إلى المدرسة الرسمية  6.غيرة مزاجو الثائر جنا عميو فطرد منيا
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لتخريج القضاة كالمترجميف كالككالء الشرعييف فزاكؿ تعميمو فييا، كاف مثال أعمى في  بقسنطينة
 1.الذكاء كالنجابة فاؽ جميع أقرانو مما تسبب في رسكبو في االمتحاف

شتغؿ منصب ككيؿ قضائي في المحاكـ اإلسالمية بعد أف اشتغؿ في الصحافة العربية 
ـ، انظـ 1927العقبي في جريدة اإلصالح سنة  ببسكرة في فريؽ صدل الصحراء ثـ إلى جانب

حيث كاف عضكا في المجنة المديرة بكصفو أميف  ـ1931إلى جمعية العمماء المسمميف في عاـ 
 2.التي كاف رئيس تحريرىا LA Défenseـ ليتكلى جريدة الدفاع 1935عاما إلى غاية نياية 

ال تكاد تخمك  3.لمثقفيف األحراركاف مف القالئؿ المنتمييف لمجمعية ممف يمكف تسميتيـ با
، أك لى كالثانية مف مقاؿ لو( العالميتيف األك 1939 - 1919صحؼ الجزائر مابيف الحربيف ) 

عمكد يضرب بو عدكه كأعداء األمة في مختمؼ الصحؼ الجزائرية كحتى التكنسية بالقمـ العربي 
األدبية عف شعره كعف أدبو كعف فصاحتو النادرة بالمغتيف  كقد تحدثت األكساط 4.كالفرنسي

 5.العربية كالفرنسية

ـ، كذلؾ 1957أكتكبر  10استشيد األميف العمكدم عمى يد عصابة اليد الحمراء يـك  
بسبب التقرير الذم قدـ في ممؼ القضية الجزائرية لألمـ المتحدة عف كحشية االستعمار 

تعذيب كتصفية مناضمي حزب جبية التحرير الكطني، كبعد الفرنسي كطرقو الجينمية في ال
انتصار القضية الجزائرية كتسجيميا في دكرة األمـ المتحدة الحادم عشر قامت السمطات 
الفرنسية بالبحث عف صاحب التقرير كقد كتبو العمكدم بعد جمع المعمكمات مف مناضمي جبية 
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عاءات كاذبة حيث قالت بأنو رمى بنفسو مف التحرير كبثت السمطات الفرنسية بعد استشياده إد
  1.ـ بمقبرة ساف تكجيف بالعاصمة1957القطار، دفف العمكدم في أكتكبر 

 حمزة بكككشة:

حمد بف بكككشة بف شنكؼ بف عمي بف ميير، صارت العائمة ىك حمزة بف البشير بف أ 
حمزة في حي أـ ـ بمقب شنكؼ، كقد كلد الشيخ 1937تمقب بعد تسجيؿ الحالة المدنية عاـ 

حفظ القرآف الكريـ منذ الصغر كتتممذ عمى يد األخكيف  2.ـ1907سممى بالكادم خالؿ عاـ 
أحمد كالطاىر العبيدم كدرس الفقو عمى الشيخ إبراىيـ بف عامر ىذا كدرس في بسكرة عمى 

 3.القايد(الشيخ عمي بف إبراىيـ العقبي في الزاكية القادرية كالشيخ المختار اليعالكم في )جامع 
 4.ـ1930ـ كالتحؽ بالزيتكنة كتحصؿ عمى شيادة التطكيع عاـ 1924انتقؿ إلى تكنس سنة 

قاـ الشيخ حمزة بكككشة بتمبية دعكة ابف باديس لحضكر المؤتمر التأسيسي لمجمعية  
عينتو الجمعية في  5.بالجزائر ممثال لشخصو كلكالده الذم تعذر عف الحضكر بسبب مرضو

ـ، ثـ دعي إلى 1935ـ إلى 1931بدّلس فتكلى إدارتيا كالتعميـ بيا مف مدرسة اإلصالح 
ـ تـ استدعائو 1936، كفي سنة الدركس كاألحاديث في نادم التقدـالبميدة فأقاـ فييا مدة يمقي 

مف طرؼ الشيخ عبد الحميد ابف باديس لمعمؿ معو في الجامع األخضر لسنة كاحدة، قاـ 
 6.في كىراف كلكنيا لـ تصدر طكيال ألسباب مادية ـ1937بإصدار جريدة المغرب سنة 
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لمشيخ حمزة بكككشة العديد مف المقاالت أدبية ككصفية نشرت في العديد مف أعداد  
 ـ1937كما اكفد عاـ  358.1جريدة البصائر منيا مقالو نقدية حكؿ تاريخ مف جبالنا في العدد 

الجزائرية ىناؾ ضمف الكفد الذم أرسمو إلى مدينة ليكف بفرنسا بصفتو كاعظا كمرشدا لمجالية 
الشيخ ابف باديس إلى ىناؾ تحت قيادة الفضيؿ الكرثالني حيث تـ تعييف الشيخ حمزة ممثال 

 2.لمجمعية في مدينة ليكف

قد تعرض الشيخ حمزة بكككشة لعدة مضايقات حيث اعتقؿ بمنطقة دّلس أيف كاف يعمـ   
ـ إثر حكادث سكؼ كتعرض أيضا لمسجف في 1937المغة العربية، كذلؾ تعرض لممتابعة سنة 

ـ كسجف كذلؾ أثناء اندالع الثكرة المباركة، أما بعد االستقالؿ فقد عيف 1945مام  8حكادث 
ـ متصرفا مدنيا بكزارة األكقاؼ، ثـ استأنؼ عممو في التعميـ الثانكم إذ عيف سنة 1963سنة 

ثـ انتقؿ إلى ثانكية باستكر التي  3.لعاصمةـ أستاذ لمغة العربية بثانكية عقبة بالجزائر ا1964
أنتقؿ منيا إلى ثانكية عمر راسـ الذم أحيؿ فييا عمى التقاعد، كاف أثناء تدريسو بالثانكم يتابع 

شتغؿ في مجمس القضاء عمى شيادة ليسانس كبيذه الشيادة ادراستو في كمية الحقكؽ فحصؿ 
 18إلى محامي. تكفي مساء الجمعة ـ 1980جكيمية  18بالجزائر سبع سنكات، ارتقي في 

 4.ـ1994نكفمبر 

 الشيخ الحفناكم ىالي:

كلد بقمار كادم سكؼ سنة  5.محمد الحفناكم بف األخضر السكفي الممقب بيالي
دتو كما تعمـ بعض العمـك األدبية كالعقائدية مابيف بم 6.ـ كتعمـ القرآف العظيـ كحفظو1911
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التحؽ بجامع الزيتكنة كتخرج منو بشيادة  1.كالدهقمار كبيف مدينة بسكرة حيث كاف يقيـ 
 2.التحصيؿ

عمـ في مدرسة النجاح  3.التدريس التطكعيبعد عكدتو لقمار العمؿ التجارم ك اختار  
التحؽ بالتعميـ في صفكؼ جمعية العمماء ببسكرة ثـ  4.بقمار مع األستاذ محمد الطاىر التميمي

  5.قسنطينة

جتماعية، ر بمقاالتو األدبية كالنقدية االىالي يغذم جريدة البصائ كاف الشيخ الحفناكم
يكاف الشاعر التكنسي منصكر ) فجر الحياة أك الشابي الصغر( كىي عبارة عف دمف ذلؾ مقالتو

، كما كتب الشيخ ىالي عددا مف المقاالت القصيرة صمادح، كقد نشرىا عمى أكثر مف حمقة
كالمرصعة أحيانا بالشعر مثؿ: أحب عشية الحرية، كىك يمجا في ذلؾ إلى األسمكب الفكاىي 

 6.كالرمزم

فنظميا  ،عيف مف طرؼ جمعية العمماء المسمميف أميف سر مكتب لجنة التعميـ العميا
كلما انتقمت إلى  ،د ابف باديس بقسنطينةكرتب محتكياتيا كصؼ معممييا كضؿ مشرفا عمى معي

لى أف ألقي عميو القبض في أكاخر سنة اصمة انتقؿ معيا فظؿ يكاصؿ عممو إالجزائر الع
ـ 1958، كأخمي سبيمو سنة تشيرا تنقؿ أثنائيا في عدة معتقال 22ـ كداـ االعتقاؿ 1956

متحاف مف سنة لمجاف اال لعمميةنظـ إلى مدرسة التيذيب العربية باألبيار، كأسندت لو الرئاسة افا
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ظؿ في عممو ثالث سنكات إلى أف كافتو المنية في  ستقالؿبعد اال ـ،1962ـ إلى سنة 1958
 1.ـ1965جانفي  17يـك 

في األخير نستنتج أف منطقة كادم كاف ليا مساىمة فعالة في الحركة اإلصالحية، مف 
خالؿ أبنائيا الذيف كانت ليـ مساىمة في تنشيط الميداف العممي في المنطقة كنفض غبار 

ناشطيف نطقة، ىذا بالنسبة ألبنائيا الالجيؿ عنيا، كالتصدم لسياسة التجييؿ كالطرقية في الم
عممائيا الذيف نشطكا خارج المنطقة فمقد كانت مساىمة فعالة في دفع الحركة  ، أما عفداخميا

 الكطنية كذلؾ مف حالؿ كتاباتيـ في مختمؼ الجرائد الصادرة بالمغتيف العربية كالفرنسية.

كما نستنتج أف ىؤالء العمماء قد ضحكا براحتيـ في سبيؿ القضية الكطنية، كعانكا الكثير 
قامة جبرية، كما عانكا مف افتراءات ككشايات مف السمطات الفرنسية  مف سجف كنفي كا 

الطرقيكف، الذيف ناصبكا ليـ العداء عمنا، بالرغـ مف كؿ ذلؾ فمقد كانكا صابريف محاسبيف 
  كغيرىـ مف العمماء كىذا جيادا في سبيؿ اهلل.

 نابيا من جمعية العمماء المسممينقف السمطة االستعمارية وأذالمبحث الثالث6 مو 

مميف اإلصالحية جعمت منيا في مكقؼ العداء لمعديد مف ف طبيعة جمعية العمماء المسإ  
الجيات التي ترل في مشركع الجمعية خطرا عمييا، كبما أف ىؤالء منتشركف عمى المستكل 

فإف منطقة كادم سكؼ ال تخمكا منيـ، كمف ىؤالء اإلدارة االستعمارية كأعكانيا التي  الكطني
كانت تترقب عف كثب نشاط العمماء، باإلضافة إلى اإلدارة كاف في المنطقة طرؼ آخر يترقب 

ىي مكاقؼ ىؤالء مف نشاط جمعية العمماء المسمميف في منطقة كادم  فماكىـ الطرقيكف، 
    سكؼ؟
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 من الجمعية العمماء المسمميناالستعمارية ألول6 موقف اإلدارة المطمب ا

إف تأجج الكضع بكادم سكؼ بيف الحركة اإلصالحية كعمى رأسيا الشيخ عبد العزيز  
الشريؼ، كاإلدارة االستعمارية بالتعاكف مع الطرؽ الصكفية ظؿ قائما، فكاف كؿ طرؼ يتكجس 

أعضاء جمعية العمماء المسمميف ككانكا يسعكف مف اآلخر نتيجة الختالؼ كجيات النظر بيف 
إليو مف رفع الغبف عف األىالي كالرفع مف مستكاىـ التعميمي كتنقية دينيـ، كاإلدارة االستعمارية 
التي تسعى إلى تكريس سياسية االستيطاف كالكقكؼ في كجو كؿ مف ييدد نجاحيا كتغذية 

  1العداكات مستندة عمى سياسية فرؽ تسد.

التي قاـ بيا الشيخ عبد العزيز الشريؼ ضد اإلدارة االستعمارية،  ةقؼ المعارضكاممف ال
، التي يصطمح عمييا في المنطقة تنظيـ مظاىرة احتجاجية ضد السمطات الفرنسية في المنطقة

ألؼ مف سكاف سكؼ  12ـ، حيث جمع قرابة 1938أفريؿ  12بيدة عميش الثانية بتاريخ 
مقر الحاكـ العسكرم بالكادم كذلؾ بمناسبة زيارة مدير الشؤكف الثائريف، حيث تجميركا أماـ 

حيث قدـ الشيخ عريضة تتضمف جممة مف المطالب التي ميميوت األىمية كمناطؽ الجنكب 
تنادم برفع المظالـ عف األىالي كاحتراـ الديف اإلسالمي كالمساكاة في األجكر بيف رجاؿ الديف 

العربية، فكعد المدير العاـ بتقديـ ىذه المطالب لحككمتو، المسمميف كالمسيحييف كاحتراـ المغة 
كىجمات بالحجارة  تخريبيةكلقد دامت ىذه المظاىرات لمدة ثالث أياـ مما نتج عنيا أعماؿ 

 18 -13عمى أمالؾ الككلكف كتخريب أعمدة الياتؼ لتبقى المنطقة معزكلة في الفترة مابيف 
  2.ـ1938أفريؿ 

ـ 1938أفريؿ  18عج كادم سكؼ يـك اإلمدادات لممنطقة فبيذه األحداث كصمت 
بالجنكد كالعتاد كأرعدت أجزائو بأزيز الطائرات، فأكشؾ أىمو كنساءه كأطفالو كبيكتو كنخيمو أف 
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جندم مسمح  500حيث اتجو  1.تنسفيـ قنابؿ األرض كضرب عمييـ حصار داـ ثالث أسابيع
كاف مألت السماء بالطائرات فاحتار الناس في طائرات نحك المنطقة، في غفمة مف أمر الس 3ك

سيارة عسكرية إلى مركز الكادم كقامكا بنصب  25تحميؿ األمر كبينما ىـ كذلؾ حتى تصؿ 
، أما الشيخ عبد العزيز كزعكا عمى طرقات البمدة كساحاتيامدافعو كنزؿ الجند بالثكنة كمف ثمة ت

األمر قطع رحمتو كعاد لممنطقة، فتـ  الشريؼ كاف غائبا عف الكادم في رحمة كعندما بمغو
اعتقالو ىك كالشيخ عمي بف السعد كالسيد عبد الكامؿ ابف الحاج عبد اهلل ثـ حممكا إلى سجف 

 2.بسكرة كمنو إلى السجف المدني بقسنطينة

ثـ تكلت االعتقاالت في كؿ مف يشتبو بو بأف لو عالقة بالجمعية أك بالشيكخ الثالثة، 
إبراىيـ بف عمي بف سعد بف محمد الغكلي، محمد القمارم بف العربي،  حيث تـ سجف كؿ مف:

بمقاسـ بف المسعكد الكاسع، أحمد لعبيدم بف لقبج. كمف تكسبت سجف كؿ مف رئيس شعبتيا 
أما مف  عبد الحفيظ بف العيد، ككاتب الشعبة البشير بف البردم، الحسيف بف اليامؿ عضك.

الكبير كالمعمـ بو، كأميف الماؿ عباسي  ف إماـ جامعيامعمرم عبد الرحماالزقـ فسجف كؿ مف 
مسعكد بف محمد، أما قمار فسجف كؿ مف أميف الشعبة عبد الرحماف نكار، العربي الغريبي، 
عمي بف خميفة، مف قرية العقمة العيد بف عبد القادر بف أعمر، كحكـ عمى سبعة أشخاص 

الصغير بف أحمد مكسى، الطيب بف أحمد بالسجف ىـ: الطالب عبادم بف عبد القادر، الطالب 
بف خميفة بكراس، عبد القادر داحة، البشير بف أمراح أحمد بف ساعي مف الغريسي، أحمد 

منطقة عميش، كمف الزقـ كؿ مف بمخضر يكسؼ بف المكي ككاتب شعبة الزقـ محمد حامد 
الكادم، الطيب بدير، كما أطمؽ سراح كؿ مف السادة الياشمي بف الدراجي نائب رئيس شعبة 

بف أحميدة متجكؿ جريدة الميالي سابقا، العربي بف الحاج محمد البكليسي، الصادؽ بكككشة مف 
، أحمد بف الشيحي، الطالب صالح بف الطالب بف البشير بف عبد القادر الكادم، كمف عميش
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زلي رئيس الحاج أحمد، البشير بف بكار بف ميدة، كمف الرقيبة عكف بف صالح كالسيد الطاىر الن
لمتحقيؽ في األحداث كأسبابيا، حيث تأكدت بأنو ال ثـ جاءت لممنطقة لجنة  1.شعبة ككينيف

        2كأف الشيء دبر ضد الحككمة أك األمف العاـ ففكت الحصار عف المنطقة.ثكرة 

أئمة مساجد، كاحد بقمار كىك الشيخ محمد  كمف نتائج ىذه األحداث أيضا عزؿ ثالث
خ معمرم عبد يثناف مف الزقـ ىما: الشابمقاسـ إماـ جامعيا الحر كالمدرس بو، ك الطاىر بف 

بو، كالشيخ عباسي مسعكد بف محمد إماـ  سالرحماف الغماـ الخطيب لجامعيا الكبير كالمدر 
  3إحدل المساجد بالزقـ كمدرس بو أيضا.

عضك شعبة  كما قاـ قائد قمار عمى اثر ىذه الحكادث بسجف عبد الرحماف بف فطـك
قمار كرفيقيف لو، فحكـ عمييـ رئيس الممحقة بالسجف كاألعماؿ الشاقة كنفاىـ إلى تقرت، كلما 

ـ بإغالؽ المدرسة القرآنية كمنع التدريس اسخط عميو أىؿ البمدة قاـ بالتيديد كالكعيد كق
خ عف بالمساجد كىدد كؿ مف الشيخيف الحفناكم ىالي كمحمد الطاىر التميمي كأمرىـ باالنسال

آالؼ فرنؾ مدعيا بأنو أمر مف الحككمة لكؿ قائد لمحاربة  5جمعية العمماء كأمر بجمع مبمغ 
 4.الجمعية

ى الشيخ عبد العزيز الشريؼ مما أكده الشيخ عبد الحميد ابف باديس أف القبض عم
قذفيـ حتى يفقد أىؿ المنطقة رشدىـ كبذلؾ تجد الغدارة مبررا لما ىك إال إثارة لمعكاطؼ  كرفاقو

مالء السجكف بمف نجا منيـ كلكف جمعية العمماء المسمميف كالشيخ عبد  بالقذائؼ الحربية كا 
  5الحميد بف باديس قامكا بتكصية أىؿ المنطقة بالتيدئة في كؿ مناسبة.
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لقد استنكرت جمعية العمماء المسمميف ما قامت بو السمطات الفرنسية اتجاه العمماء 
د مف المقاالت بخصكص ىذه األحداث منيا مقاؿ ماذا في المسمميف، حيث نشرت العدي

كدت فيو سممية الجمعية كعدـ خكضيا في المسائؿ السياسية كما ، الذم أالجنكب أندجينا جديدة
ىك الكعظ كاإلرشاد كحماية الديف مف الشكائب التي ألصقت بو كما تكجيكا برسالة  دكر العمماء

ف تزكؿ ىذه كتغزكت بااللتزاـ باليدكء إلى أ بت، الزقـإلى رؤساء الشعب الكادم، ككينيف، تكس
 1.المحنة

يذكرنا  ىؿ في سجف الكدية ما :>>كما نشرت مقاؿ في جريدة البصائر بعنكاف
مطالبا بتقديـ الشيكخ األربعة لممحاكمة كنشر قضيتيـ أماـ العدالة كالرأم العاـ،  ،<<بالباستيؿ

كما أنكر عمى السمطات  2كذكرا السمطات الفرنسية بسجف الباستيؿ رمز االستبدادية في فرنسا.
الفرنسية سجف العمماء مع المجرميف، مؤكدا عمى سمككيـ الحسف كسيرتيـ كماضييـ الزاىر 

يس في يـ كفي سجالت حياتيـ القانكنية، كما أشار الشيخ عبد الحميد ابف بادالمشرؽ في قكم
إلى تدىكر  <<،مساجيننا العمماء األحرار يسجنكف مع المجرميفػ:>> بىذا المقاؿ المعنكف 

     3التي زاد منيا تنقالتو مف السجف إلى المشفى.ريؼ الحالة الصحية لمشيخ عبد العزيز الش

 ن من جمعية العمماء المسممينموقف الطرقيي الثاني6المطمب 

منذ أياميا األكلى في  الطرقيكف في المنطقة العداء لجمعية العمماء المسمميف لقد ناصب 
المنطقة، حيث نصبت العداء لمشيخ عمار بف األزعر مف العمماء المصمحيف األكائؿ الذيف 

ف بالشيخ لدل السمطات نشطكا باسـ الجمعية في المنطقة حيث كثرت كشايات الطرقيي
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االستعمارية مما اضطر مكرىا الرحيؿ عف سكؼ كاليجرة نحك المشرؽ خكفا عمى أىمو كعيالو 
  1مف الفتنة.

كما قاـ الطرقييف بعد زيارة الجمعية لممنطقة باستدعاء محمد الحافظ شيخ الطريقة  
كما قدـ إلى المنطقة بعد زيارة  2.التجانية بمصر ليمحك نتائج زيارة ابف باديس إلى الكادم

ـ، كفد مف شيخ زاكية طكلقة كبعض 1938جانفي  28في العمماء مجمكعة مف الطرقييف 
أتباعو يحمؿ ستة دفكؼ كثالث رايات طرقية بغرض طمس آثار جمعية العمماء ىنالؾ، كأعمنكا 

ـ غذاء الكفد كما إلقاء دركس فمـ يأتيـ أحد كما قاـ أحد المكظفيف بإرىاب الناس ألداء لكاز 
ستدعاء ا قاـ المسمى األميف بف اإلماـ باجمع منيـ ألؼ فرنؾ لنفسو كسبعمائة لمشيخ الكافد، كم

، في الغد تكجو ىذا الناس أف احضركا فمـ يردكا عميو ىؤالء الطرقييف إلى عميش كنادل في
أكثر مف مائتي إلى تكسبت رفقة شيخيا فقاـ بتيديد سكانيا باسـ الحككمة كجمع منيـ الكفد 

فرنؾ، حيث دلت ىذه التصرفات مف ىؤالء عمى أف الطرقييف كالمكظفيف اإلدارييف قد ككنكا 
 3جبية كاحدة لمحاربة جمعية العمماء.

ترؾ ية كفي الكادم حككمة ممتزجة، فقد كالطرقية نفسيا تسير في غرض اإلدارة العسكر 
سببو فيي تقـك بإرضاء الغدارة بيا ب االطرقيكف كاجبيـ الذم أكرميا الناس مف أجمو كتعمقك 

بصرؼ الناس عف العمـ كالعمماء كالسياسة كالسياسييف كاإلصالح ككؿ حركة فكرية كاجتماعية، 
كما حرمت عمييـ األخذ بنصائح العمماء، كتزىدىـ في العمـ كتحبب إلييـ الجيؿ كتكشي بمف ال 

معمماء، كفقد ناؿ المصمحيف أذل يكافقيا عمى ضالليا كتغرم بو السفياء كقد كقع كؿ ذلؾ ل
  4.عشر سنة شديد كمكر بالغ، كاف ذلؾ طيمة إثني
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مف جريدة البصائر لمسنة السابعة أف ىناؾ صدامات كقعت  287كما جاء في العدد  
ذلؾ بسبب عادة كانت تنتشر في بعض األماكف مف سكؼ  1.بيف اإلصالحييف كالزاكية التجانية

الفتى لمفتاة في الطرؽ كمحادثتيا باإلضافة إلى خركج النساء بكؿ  منيا قمار، كىي عادة مقابمة
حرية مختمطة بالرجاؿ دكف مباالت، كذلؾ كاف يرضي أصحاب األىكاء كرعاة الدجؿ كلكف 

 2الحركة اإلصالحية بزعامة الشيخ عمار بف األزعر استطاعت مقاكمة السفكر كاقتمعتو.

االستعمارية حاكلت بكؿ جيدىا أف تجعؿ مف  مف خالؿ ما تقدـ ذكره نستنتج أف اإلدارة 
يقبعكف في دائرة الجيؿ، ساعية بذلؾ في نشر البدع كالخرافات كالضالالت  سكاف ىذه المنطقة

مستندة عمى بعض الطرقييف الذيف يسعكف الستنزاؼ أىؿ المنطقة كالعمؿ عمى تعميؽ 
ىؤالء الطرقييف كأداة طّيعة في الخالفات كالصراعات بينيـ، كقد استخدمت اإلدارة االستعمارية 

الذم بذلو  نستنتج حجـ الجيدكما  يدىا لتكريس سيادتيا في االعتماد عمى سياسة فرؽ تسد.
لـ اإلصالحييف في المنطقة لمكقكؼ في كجو سياسة التجييؿ، كتعميؽ الخالفات، كالسعي كراء 

الشمؿ كنشر الكعي بيف الناس، كحجـ المعانات التي عانى منيا ىؤالء سكاء كاف مف اإلدارة 
         الفرنسية كأعكانيا أك مف الطرقييف في سبيؿ إعالء كممة الحؽ. 

 خاتمة الفصل6

كادم كانت في بادئ األمر عبارة صالحية في منطقة األخير نستنتج أف الحركة اإلفي 
رشاد الناس،  عف نشاطات فردية لبعض األشخاص الذيف حممكا عمى عاتقيـ أمانة اإلصالح كا 
كلكف ىؤالء قد تعرضكا لمعديد مف المضايقات سكاء كانت مضايقات اإلدارة االستعمارية أك 

كما نستطيع أف نستنتج أف المنطقة  .جاىدا مف اجؿ إفشاؿ ىذا المشركع الطرقييف الذم عممكا
عرفت اإلصالح مبكرا عف طريؽ نشاط أبنائيا األعضاء في جمعية العمماء المسمميف، التي 
شارككا في تأسيسيا كعممكا عمى تطبيؽ برنامجيا مف خالؿ إلقاء الخطب كالدركس كالمكاعظ 

                                                           
 ـ.1954أكتكبر  1ق/ 1374صفر  4. 287، العدد 7البصائر. السنة  1
 . 339، 329. ص، صتمع وادي سوف من االحتالل إلى الفرنسي إلى بداية الثورةمجغنابزية.  2
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يز نشاط كؿ شعبة كفتح المدارس كتأسيس الشعب لمجمعية في المنطقة، ىذه الشعب التي تم
 فييا بخصكصية المنطقة التي تمثميا. 

الحركة كما يممكنا أف نستنج أف منطقة تشيد تفشي خطير لمطرقية مما جعؿ 
إلى أف جاءت اإلصالحية بطيئة نكعا ما كتسير في نطاؽ محدد دكف التكسع بالقدر الكافي 

د العزيز الشريؼ لجمعية كذلؾ بانتماء الشيخ عب ـ التي حممت بشرل خير لممنطقة1937سنة 
العمماء المسمميف، كىك شيخ إلحدل الطرؽ الصكفية بالمنطقة أال كىي الطريقة القادرية، ىذا 

 الشيخ الذم تبنى مشركع الجمعية كبرنامجيا كعمؿ جاىدا  عمى تطبيقو مما كمفو حريتو.

مى لمحفاظ ع خراإلدارة االستعمارية كالطرقييف يستعمؿ إحداىما اآلكما أننا استنتجنا أف  
  مصالحو فقط. 
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على ضوء ما تقدم ذكره عن الحركة اإلصالحية بمنطقة وادي سوف وما شهدته من  
نشاط إصالحي للعلماء، تعتبر وادي سوف من المناطق التي ساهمت في دفع النهضة 

علماء ساهموا في تنشيط الحركة اإلصالحية بوادي الجزائرية الحديثة، وذلك لما أنجبته من 
 سوف و خارجها.

ال التي الثقافي لوادي سوف إزالة الغموض عن تاريخ ولقد حاولنا من خالل هذه الدراسة  
، وهذا عائد ألن أغلب المصادر التي تكلمت يزال يحتاج إلى الدراسة والتعمقفي تاريخ المنطقة

، كما ان هذه وتحقيقها حتاج إلى مختصين في دراستهاعن تاريخ سوف هي مخطوطات التي ت
المخطوطات منها المندثر ومنها الذي ال يزال في رفوف بعض المكتبات لم ينفض عنه الغبار 
بعد، مما يجعل من الباحث التاريخي أمام مسؤولية كبيرة في إخراج هذا التاريخ المندثر إلى 

 النور.  

التي  همية نشاط الحركة الصالحية في وادي سوفومن بين أهم ما توصلنا إليه هو أ 
أصبحت تنشط باسم جمعية العلماء المسلمين، هذه االخيرة التي مهدت للنشاط السياسي 
والنضال الوطني. وبالتالي يمكننا القول بأن الجمعية كان لها الفضل في تهيئة المنطقة لتولي 

 لية التسليح.دور بارز ومهم في الثورة الجزائرية و المتمثل في عم

نخيل ال من واحة جغرافي فريد من نوعه، اذ تعتبرتميزت منطقة وادي سوف بطابع  
تحيط بها الرمال من كل الجهات، ما جعلها في إقليم شبه منعزل طبيعيا. ومع هذا لم تكن 

التواصل بشرق االقليم مع واحات الجريد السكان اذ كانوا دائمي الحركة و  ق أمام نشاطئالعزلة عا
التونسي وغدامس الليبية. كما تعاقبت على المنطقة العديد من الحضارات، مما جعلها شاهدا 

لى هذا فالظروف اإلضافة إمن خالل اآلثار المادية أو التركيبة البشرية. بوذلك عليها تاريخيا 
ا خاصا به سواء ان كان األمر متعلق الطبيعية جعلت من اإلنسان السوفي يبتكر نمطا معيشي

 بزراعة النخيل الذي يعتبر مصدر غذائه األول أو سكنه المتميز بقبابه أو حله وترحاله.
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تدهورا سياسيا ذلك من خالل صراعات لقد شهدت المنطقة في أواخر العهد العثماني  
ة تي بوعكاز وبن قانالقيادات التي كانت تتناع للسيطرة عليها، تمثلت هذه القيادات في عائل

م لتتمكن 1854مما سهل في احتالل الفرنسي للمنطقة سنة باإلضافة إلى سالطين بني جالب. 
م، بذلك فرضت سياسة جائرة في حق السكان 1885من بسط سيطرتها التامة على االقليم سنة 

 عملت على تشتيت شملهم واستنزاف ثرواتهم.

طة حافظ اهل وادي سوف على دينهم ولغتهم بالرغم من السياسة االستعمارية المتسل 
وذلك من خالل عمل بعض الشيوخ على نشر التعليم القرآني في الكتاتيب والمساجد والزوايا 
ومن أبرز هؤالء الشيخ إبراهيم ابن عامر. كما عرفت المنطقة انتشار كبير للطرق الصوفية 

 طانية.يسته االلفرنسي لخدمة أغراضالذي تزامن معه انتشار الطرقية التي استغلها االستعمار ا

لقد عرفت المنطقة تحسن في النشاط التعليمي خاصة بعد ارسال بعض من ابنائها  
للدراسة في الزيتونة، لقد ساهم رجوعهم للمنطقة بدفع عجلة اإلصالح من خالل ترسيخ التعليم 

القديمة التي مثلت  العربي الحر وتوسيعه ليشمل العديد من بلدات المنطقة إلى جانب البلدات
 منارة للعلم بنور علمائها مثل قمار، الزقم والوادي.

عرفت وادي سوف بمشاركة أبنائها في المؤتمر التأسيسي للجمعية، مما جعل من أهل  
، ونظرا لطبيعة المنطقة التي تتجذر فيها الطرقية نطقة يقبلون على مشروعها اإلصالحالم

يعانون من العديد من العراقيل أثناء قياهم جعلت من الناشطين باسم جمعية العلماء المسلمين 
 .قاء الخطب ووعظ الناس من ارشادهمبدورهم في المجتمع من خالل إل

يعود لخصوصية تميز النشاط اإلصالحي بوادي سوف بالطابع الفردي في العمل وذلك  
المنطقة الرازحة تحت الحكم العسكري مما يجعل من تأسيس نوادي أمرا مستحيال، ولذلك اتخذوا 

تقياتهم، كما كان شرائهم للجرائد مقتصر على االعضاء من بعض المحالت التجارية مركزا لمل
كرة ن بسالميسوري الحال حيث يتداول على قراءتها كل األعضاء، كانت هذه الصحف تجلب م
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الصحفي بالمنطقة  كما كانت أيضا فرصة ليتصلون بأعضاء الجمعية نظرا لعدم وجود اإلنتاج 
 هناك.

: نخصوصيتيعن غيرها من المناطق التي عرفت نشاطا للجمعية ب تميزت وادي سوف 
األولى هي انظام شيخ طريقة صوفية للجمعية، وهو شيخ الطريقة القادرية الشيخ عبد العزيز 

ا الخصوصية الثانية هي النشاط السياسي لجمعية العلماء بوادي سوف بقيادة الشيخ الشريف، أم
عبد العزيز الشريف والمتمثل في القيام بمظاهرة ضد السياسة الفرنسية، وهو ما يعتبر نشاط 
سياسي صريح ومخالفا لمبادئ الجمعية. مما تسبب في ركود نشاط جمعية العلماء المسلمين 

 بعد الحرب العالمية الثانية لسابق عهدها.في المنطقة لتعود 

في المنطقة وهيأ األرضية إن نشاط جمعية العلماء المسلمين قد مهد للنشاط الحزبي  
لنشاط حزب الشعب ومن ثمة التحضير للثورة الجزائرية بما أن جل من شارك فيها الخصبة 

 كان من تالميذ الجمعية.

 إنجاز هذا العمل.في وفي األخير نرجو أن نكون وفقنا 
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  معطيات حول القياد وعائالتهم :1الملحق رقم

 

 المصدر: أرشيف متحف المجاهد ممحقة الوادي.
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  صناعة الزرابي بالوادي :2الملحق رقم 

 

 المصدر: أرشيف متحف المجاهد ممحقة الوادي.
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 1591اإلنتاج الحرفي  بوادي سوف لسنة : 3الملحق رقم

 

 

 

 المصدر: أرشيف متحف المجاهد ممحقة الوادي.
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 قائمة حول السكان المسممين :4 الملحق رقم

 

 

 المصدر: أرشيف متحف المجاهد ممحقة الوادي.
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 شهادة مدرسية لمتعميم الثانوي بتوزر: 5 الملحق رقم

 

 مسممة من طرف األستاذ سعد بن البشير عمامرة المصدر:
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  خطاب لمشيخ عبد العزيز الشريف: 6 الملحق رقم

 

 

 .666العدد  6المصدر: جريدة البصائر السنة 
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اآلثار. قسنطينة: جامعة منتوري. علم . قسم التاريخ و شهادة الماجستير. مذكرة لنيل م1939
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 .20014الثقافة, 

 
 :مقاالت الدوريات العلمية -د 
 
 حتالل<<.وبعد االة من خالل االستكشافات قبل >> الصحراء الجزائريإبراهيم، مياسي:   -1

 . 2005. ]دم[، ]دن[. 2. ع 2. السنة مجلة المصادر
مجلة البحوث عقيب، محمد السعيد: >> جمعية الشباب السوفي الزيتوني<<.  -2

 .2006. الوادي: مطبعة مزوار،3،ع 3. السنة والدراسات
شعبية لالحتالل )ـــــــــــــ(، )ـــــــــــــ(: >> أضواء على مشاركة أهل سوف في المقاومة ال -3

 .2005. الوادي: مزوار. 2، ع 2. السنة الـ:مجلة العهد الثقافيااليطالي بليبيا<<. 
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مقال غير  ،المدارس القرآنية في سوف في الفترة االستعمارية:عبد القادر، ميهي -1
 مسلمة من طرف األستاذ سعد بن البشير عمامرة. .منشور

 :مؤتمراتأعمال الملتقيات وال-ه 

 واقع ونشاط االقتصادي لمجتمع وادي سوف خالل ق: >>بن خليفة، بلقاسم -1
أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الحياة االجتماعية واالقتصادية في الجنوب م<<19

، يومي م من خالل المصادر المحلية 19 -م 18 / ه 13 -ه12الجزائري خالل القرنين 
 .] دس[. ، الوادي: مطبعة مزواربالمركز الجامعي بالوادي 2012في جان 25 -24
دراسات سلسة الملتقيات. >> فصل الصحراء في السياسة االستعمارية الفرنسية<<.  -2

. المركز الوطني للدراسات وبحوث الملتقى الوطني األول حول فصل الصحراء عن الجزائر
 م.  1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

محاضرات الندوة الفكرية . <<الشيخ الياجوري حياة كلها كفاح>>محمد بلقاسم: خمار،  -3
 .1994أفريل  28 - 27 -26أيام  ،السابعة محمد األمين العمودي
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م  من خالل 19 -م 18ه /  13 -ه 12واالقتصادية في الجنوب الجزائري خالل القرنين 
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 مراجع باللغة الفرنسية:المصادر وال –ح 
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