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)*(أربعة أعالم جزائريون رحلوا في صمت
 

 مسعود فلوسي. د.أ: بقلم
 1جامعة باتنة -كلية العلوم اإلسالمية 

 

أربعة من رجالها األعالم الذين اشتغلوا  0201خالل النصف األول من شهر أوت فقدت الجزائر 

من أبناء هذا  المتتابعة جيالوإفادة العديد من األبالتعلم واكتساب المعرفة والبحث العلمي والتعليم والتأليف 

، وقد مر رحيل هؤالء األعالم في صمت غريب، فلم يحظوا إال باهتمام القليل من المدونين على الوطن

صفحات التواصل االجتماعي، في حين تجاهلت رحيلهم وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمكتوبة 

، وكأن وآثارهم ومآثرهم وبأعمالهم ولم تعرف متابعيها بهماتهم يفلم تهتم باإلعالن عن وفإال ما ندر منها، 

وليس هذا باألمر الجديد علينا  .ما عاشوا في هذه البالد وما قدموا لها شيئا ولم يعرفهم أحداألعالم هؤالء 

على معاملة أعالمنا ورجالنا الكبار بالكنود والجحود وهم  –مع كل أسف  –نحن الجزائريين، فقد تعودنا 

 .وبالتجاهل والنسيان بعد رحيلهم إلى دار البقاء أحياء،

 

 رحمه هللا بشير كاشة الفَْرحيالشيخ 
 (م0206أوت  1 –م 6201مارس  02)

 

 
 

أول هؤالء الراحلين هو الشيخ بشير كاشة الفرحي، أحد قدامى تالميذ جمعية العلماء المسلمين 

ووزارة الشؤون الدينية  ن إطارات وزارةوم الجزائريين، ومن المناضلين المدنيين خالل ثورة التحرير،

العدل بعد االستقالل، ومؤلف العديد من الكتب حول تاريخ وعلماء الجزائر إضافة إلى العديد من الكتب 

 .األخرى ذات الطابع شبه المدرسي

                                                           
(*)
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 02 هـ، الموافق1344رمضان  9يوم اإلثنين بشير بن صالح بن مسعود كاشة الفرحي ولد 

حفظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ  .والية باتنةفي بلدية وادي الطاقة ل التابعة بقرية عفان 1901مارس 

اللغة العربية وعلوم الشريعة اإلسالمية بمدرسة التربية والتعليم التابعة لجمعية العلماء المسلمين 

دمحم الصغير زيدان المعافي والشيخ الجزائريين وفي المسجد العتيق بمدينة باتنة، على أيدي كل من الشيخ 

 .الطاهر مسعودان الحركاتي وشاعر الجزائر الكبير الشيخ دمحم العيد آل خليفة رحمهم هللا جميعا

، (1941سبتمبر  – 1941سبتمبر )انتقل إلى جامع الزيتونة بتونس فدرس به ثالث سنوات 

سبتمبر  – 1941سبتمبر )مدة أربع سنوات  انقطع عن الدراسةثم  .تحصل في نهايتها على الشهادة األهلية

هاجر خاللها إلى فرنسا أين عمل في مصانع إلنتاج الزجاج، وإنتاج السيارات، وإنتاج األدوية، ( 1910

 .وفي قطاع البناء

عاد إلى الدراسة، حيث أرسلته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لمواصلة  1910في سنة و

درس في قسم اآلداب بدار المعلمين العالية في بغداد ، وهناك في العراق دراسته الثانوية والجامعية

، كما تحصل بالمراسلة على دبلوم الصحافة العربية من كلية الصحافة (1914جوان  – 1910سبتمبر )

انتقل إلى المملكة العربية السعودية، أين  1914في جويلية و .المصرية بالتوازي مع دراسته في بغداد

الشهادة الثانوية من معهد الرياض العلمي، كما تحصل على شهادة الليسانس في الشريعة من  تحصل على

  .1910كلية العلوم الشرعية بالرياض سنة 

في إطار حزب الشعب الجزائري، ثم في ( 1941منذ )مارس النضال في فترة مبكرة من حياته 

كما ناضل بصفته عضوا  .1940منذ سنة حركة انتصار الحريات الديمقراطية المنبثقة عن حزب الشعب 

في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وعمل في ممثليتها بالمملكة العربية السعودية منذ إنشائها سنة 

 .1910حتى استرجاع السيادة الوطنية سنة  1911

 .1911، كما تزوج في أوائل سنة 1914أدى فريضة الحج سنة 

بعد ، و(1910سبتمبر  – 1919سبتمبر )ات ية مدة ثالث سنواشتغل مدرسا بالمدارس السعود

برتبة متصرف  1902ديسمبر  31إلى  1910االستقالل التحق بوزارة الشؤون الدينية، من أول نوفمبر 

، ثم نائبا لمدير الشؤون الدينية من 1911مدني، وشغل منصب رئيس مكتبة التوجيه الديني من أول يناير 

 .1919يناير  00

، التحق بوزارة العدل برتبة متصرف إداري، حيث شغل منصب 1901من فاتح يناير  ابتداء

عين عضوا في و .رئيس مكتب التعريب مدة عشرة أشهر، ثم منصب رئيس مكتب الدراسات الفقهية

إلى غاية إحالته على  1991سبتمبر  01المجلس األعلى للغة العربية ممثال لإلدارة المكلفة بالعدل منذ 

 .م1999في الفاتح من سبتمبر  التقاعد

تفرغ بعد تقاعده للبحث والتأليف حيث أنجز عدة كتب ونشر الكثير من المقاالت في الصحف 

إمام المجاهدين الشهيد  - نلبيارس افاء ولعلماايمي شيخ اهإلبرالبشير امحمد  - :من مؤلفاته .والمجالت

الشيخ الطاهر مسعودان  - الجزائر والعروبة واإلسالمدمحم العيد آل خليفة شاعر  - الشيخ العربي التبسي

محاضرة تحقيق )عقبة بن نافع  - الشيخ أحمد حماني العالم المجاهد المجتهد - الحركاتي اإلمام المفتي

فرنسي مختصر وقائع وأحداث ليل االحتالل ال - (للباحث المؤرخ األديب الشاعر عبد المجيد بن حبة

 - 1913 -1911: ائريةحات مشرقة من تاريخ الحركة الوطنية الجزصف - 1910 -1132: للجزائر

، إضافة إلى سلسلة (اللغات األجنبية -األمازيغية  –التعريب )السياسة اللغوية في الجزائر  - جزءان

  .كتابا 14في التربية اإلسالمية واللغة العربية للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة والتي بلغت  "المرشد"

 - :شارك في الكتابة في عدة جرائد ومجالت منذ أن كان طالبا، منها  لى هذه المؤلفات،إضافة إ

 .(الجزائر)البصائر  - (الجزائر)القبس  - (سعودية)اليمامة  - (عراقية)السجل  - (عراقية)التحرير 

م، ودفن بعد ظهر 0201أوت  1هـ، الموافق 1440ذي الحجة  00توفي بعد عصر يوم الجمعة 

 .رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته. قبرة العالية في الجزائر العاصمةالموالي السبت بماليوم 
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 رحمه هللا الدكتور جمال قنان
 (0206أوت  60 – 6291 توأ 60)

 

 
 

أما العلم الثاني الراحل، فهو المؤرخ الجزائري األستاذ الدكتور جمال قنان أستاذ تاريخ الجزائر 

، ومؤلف العديد من وأحد رواد المدرسة التاريخية الوطنية الجزائرية في قسم التاريخ بجامعة الجزائر

الكتب الرائدة في تاريخ الجزائر الحديث والعالقات الجزائرية الفرنسية والمقاومة الجزائرية ضد 

 .االستدمار الفرنسي

تدائية أتم دراسته االب. الية سطيفوفي  علـييببلـدة قنـزات ببنـي  1931ولـد جمـال قنـان عـام 

وبعد ثالث سنوات من  .م1910يد بن باديس بقسنطينة عام في مسقط رأسه، ثم التحق بمعهد عبد الحم

م وحصل على شهادة 1911أوفد في بعثة علمية إلى المشرق سنة ثم  .م1911لتحق بالثورة عام الدراسة ا

 .م1913ريخ من جامعة القاهرة سنة في التا سانسلي

شـهادة دكتـوراه الطـور  ريلتحضـ 1913بجامعـة السـربون في باريس عـام التحق بعد االستقالل 

م رئيسا لقسم التاريخ بجامعة الجزائر، فمديرا 1901عين سنة  .م1902سـنة  هـايالثالـث، وتحصـل عل

 .العلمي للمتحف الوطني للمجاهد لسم، ثم رئيسا للمج1909لمعهد العلوم االجتماعية سنة 

 .علمية وتاريخية كثيرة، كما له مؤلفات وإسهامات في الصحافة الوطنية كان عضوا في هيئات

العالقات الفرنسية الجزائرية  - (1132 -1119)معاهدات الجزائر مع فرنسا  :مؤلفاته المطبوعة من

المقاومة المغربية ضد االحتالل الفرنسي من  - دراسات في المقاومة واالستعمار - (1092-1132)

 المعاصرراسات في تاريخ الجزائر الحديث ودقضايا و - (1914-1911)معركة الهري  احتالل فاس إلى

 نلقرا في ئريةاجز سياسية صنصو - (1132-1122)نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث  -

مظاهر من  - توسع االستعماري ظاهرة عدوانية تسلطية واستغالليةال - (1914 - 1132) عشر لتاسعا

 - (1944-1132)التعليم األهلي في الجزائر في عهد االحتالل  - في القرن الثامن عشرتطور أوروبا 

ديوان الشهيد الربيع  - (1939-1919)الكفاح الوطني وردود فعل االحتالل في الفترة ما بين الحربين 

 .(جمع وتحقيق)بوشامة 

 .الجزائرية واألجنبية منشورة في المجالت العلمية ا كثيرةبحوث وله إلى جانب هذه المؤلفات
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كرمه زمالؤه  وقد .أشرف على الكثير من الرسائل الجامعية لنيل الماجستير والدكتوراه كما

دراسات تاريخية مهداة إلى المجاهد المؤرخ "وتالميذه في حياته بإصدار كتاب جماعي تذكاري بعنوان 

 .صفحة 434م في 0219، صدر سنة "جمال قنان

رحمه هللا وأسكنه  .م0201أوت  10هـ، الموافق 1434محرم  3الخميس توفي في بريطانيا يوم 

 .فسيح جناته

 

 رحمه هللا الدكتور عبد الحميد براهيمي
 (0206أوت  61 - 6291أفريل  0)

 

 
 

هو الخبير االقتصادي الدولي والوزير األول األسبق في عهد الرئيس الشاذلي ثالث الراحلين كان 

الشيخ مبارك الميلي  المؤرخ الدكتور عبد الحميد براهيمي، أصغر أبناء  العالمةبن جديد رحمه هللا، 

 .رحمه هللا، والشقيق األصغر للكاتب والوزير والسفير األسبق األستاذ دمحم الميلي رحمه هللا

هـ، 1311محرم  9ولد في قسنطينة يوم الخميس  .هو عبد الحميد بن مبارك بن دمحم الميلي

تربى على يدي والده العالمة المؤرخ الشيخ مبارك الميلي رحمه هللا، وحفظ  .م1931أبريل  0الموافق 

 . القرآن الكريم وتلقى مبادئ العلوم العربية واإلسالمية

رير الوطني عام التحق بجيش التحعند اندالع الثورة التحريرية عمل مناضال في صفوفها، ثم 

ً لعنابةبعد االستقالل  .1910وتقلد رتبة ضابط في وحدات العمليات حتى عام  1911 سنة  ُعيّن واليا

 .أصبح مديرا لمكتب منظمة التعاون الصناعي في باريس 1911، وفي سنة 1913

حصل على دكتوراه في االقتصاد من إحدى الجامعات واصل دراسته الجامعية العليا حتى 

ترك  ثم، (1903إلى  1902من )أستاذا لالقتصاد في بجامعة الجزائر وعمل فيها  بعدها ، التحقيكيةاألمر
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وفي عام ، 1901إلى  1903من  مستشارا اقتصادياالجامعة والتحق بشركة سوناطراك التي عمل بها 

 .ي الواليات المتحدة األمريكيةف( سوناطراك)شركة اللفرع  ارئيس عين 1901

 1911إلى عام  1914من عام و ،في الحكومة الجزائرية أصبح وزيراً للتخطيط 1909في عام 

 1992 وفي سنة .شغل منصب الوزير األول، وعضواً في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني

استقال من اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، واستأنف نشاطه األكاديمي في الجزائر، ثم هاجر إلى 

 01أقام في بريطانيا مدة  .أين شغل منصب مدير عام لمركز دراسات المغرب العربي في لندنبريطانيا 

س في العديد من الجامعات، منها الفرنسية والبريطانية وحتى األمريكية، على سنة، وخالل هذه المدة در  

 .0211 عاد إلى الجزائر في جانفي .غرار جامعة جورج تاون يونيفيرسيتي، وواشنطن يونيفرسيتي

المغرب العربي في مفترق  -أبعاد االندماج االقتصادي العربي واحتماالت المستقبل : من مؤلفاته

في أصل األزمة  -العدالة االجتماعية والتنمية في االقتصاد اإلسالمي  - الطرق في ظل التحوالت العالمية

كما نشرت  .بية في بيروتوقد صدرت كلها عن مركز دراسات الوحدة العر .1999 – 1911: الجزائرية

، "استراتيجيات للتنمية في الجزائر"، و"نمو الشركات المتعددة الجنسيات"له العديد من األبحاث حول 

 ".القضاء على الفقر والتنمية من وجهة نظر إسالمية"و

 .رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته .م0201أوت  11هـ، الموافق 1443محرم  1توفي يوم األحد 

 

 رحمه هللا عبد الحميد حاجياتالدكتور 
 (0206أوت  61 - 6202أكتوبر  02)

 

 
 

 

األستاذ الدكتور عبد هو  -بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والبحثي  - وكان آخر هؤالء الراحلين

جامعة الحميد حاجيات أحد مؤسسي المدرسة التاريخية الجزائرية المعاصرة وأستاذ التاريخ اإلسالمي ب

 .جامعة تلمسانبالجزائر ثم 

هـ، 1341جمادى األولى  10األحد  تلمسان  يوممن مواليد حاجيات،  بن دمحم هو عبد الحميد

م، في أسرة متواضعة ومحافظة من أصل أندلسي، وكان أكبر إخوته 1909أكتوبر من سنة  02الموافق 

وموازاة لذلك التحق بالمدرسة تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم في الكتاب،  .الخمسة

، التحق بمدرسة دار الحديث، وتتلمذ 1941في سنة و .وأتم تعليمه بها 1931الفرنسية في تلمسان سنة 

ادة البكالوريا تحصل على شه 1912وفي سنة  .على يدي الشيخ اإلمام دمحم البشير اإلبراهيمي رحمه هللا

شهادة الليسانس في اآلداب اول دراسته هناك، فحصل إلى فرنسا  ليز مما مكنه من االنتقال ،بوهران
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ثم  ،1919سنة ودبلوم  الدراسات العليا من جامعة بوردو ، م1914سنة من كلية اآلداب في ليون العربية 

 .1912السوربون  سنة  اآلداب العربية من جامعة شهادة التبريز في

سلمين الجزائرين، وكان له نشاط بارز إلى اتحاد الطلبة الم 1911أثناء دراسته بفرنسا انضم سنة 

 .في خدمة الثورة التحريرية، مما جعله عرضة لمالحقات السلطات الفرنسية، ففر إلى المغرب

من جامعة  دكتوراه الحلقة الثالثة 1904سنة  وبعد االستقالل واصل دراساته العليا، حيث نال

س الجامعة و ذلك التاريخ الوسيط اإلسالمي من نف، ثم دكتوراه الدولة في بروفانس بفرنسا - أن - اكس

 .وهو متخصص في تاريخ المغرب اإلسالمي .م1991سنة 

مدرسا بثانوية عمل هذا عن مساره التكويني، اما مساره الوظيفي فقد بدأه قبل االستقالل، حيث 

ستقالل فقد عينه أما بعد اال. دريس في الدار البيضاء بالمغرب، ثم في ثانوية أخرى في الرباطموالي إ

الرئيس أحمد بن بلة عضوا في الهيئة االستشارية برئاسة الجمهورية، لكنه لم يلبث أن استقال مفضال 

أستاذا مساعدا بمعهد التاريخ  1901إلى  1911في الفترة الممتدة من عمل  .العمل في المجال العلمي

إلى  1990أستاذا محاضرا من و، 1990إلى  1901 ثم أستاذا مكلفا بالدروس من بجامعة الجزائر،

 بعد عشرين سنة من العمل في جامعة الجزائر انتقل .0221حصل على لقب األستاذية سنة  ، ثم0221

  1911عين مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي للثقافة الشعبية بتلمسان من إلى تلمسان، أين  1911سنة 

العلوم اإلنسانية سابقا بجامعة تلمسان من اآلداب وسا للمجلس العلمي لكلية رئيانتخب ، و1919إلى 

 .سنة من العمر 11، بعد أن بلغ 0211أحيل على التقاعد سنة  .1999-0223

  وكان .رية لجمعية المؤرخين الجزائريينفي الهيئة اإلدا اعضو إلى جانب عمله الجامعي، عمل

عدة هيئات ولجان علمية داخل ترأس ، كما لعدة مشاريع بحث جامعية في التاريخ اإلسالمي الوسيط ارئيس

جامعات  عدةشهادات تقديرية من حصل على وقد  .جزائرية األخرىفي الجامعات الجامعة تلمسان و

قبل المشاركة فيها، كما كرم مرات عديدة من في إنجاح الندوات و الملتقيات و أجنبية لمساهماتهجزائرية و

رؤساء الجامعات كذا من قبل بعض و األوقاف، ووزارة الثقافة،الوزارات كوزارة الشؤون الدينية  بعض 

 .تقديرا لخدماته العلمية الجليلة

الشيخ أبو مدين  - عبد هللا بن المقفع حياته وآثاره - أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره: مؤلفاتهمن 

دراسات  - العهد اإلسالمي 3الجزائر في التاريخ،ج - عبد المؤمن بن علي - شعيب اإلشبيلي حياته وآثاره

تاريخ الجزائر في العصر الوسيط  - حول التاريخ السياسي و الحضاري لتلمسان و المغرب اإلسالمي

 بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ألبي زكريا يحيى ابن خلدون: تحقيقاتهومن  .(باالشتراك)

ألبي عبد هللا دمحم بن الظفر  ،المطاع في عدوان األتباعسلوان  - الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان -

للشيخ العالمة  ،أنس الوحيد و نزهة المريد -  ألبي بكر الصنهاجي ،أخبار المهدي بن تومرت - الصقلي

نظم الدر : تاريخ دولة األدارسة، من كتاب - لمؤلف مجهول ،زهر البستان - المتصوف أبي مدين شعيب

ترجمان العبر وديوان المبتدأ والخبر، لعبد : دولة بني عبد الواد، من كتاب -  التنسيوالعقيان، ألبي عبدهللا

أما أبحاثه . للدكتور رشيد بورويبة" ابن تومرت"كما ترجم من اللغة الفرنسية كتاب  .الرحمن بن خلدون

كما أشرف  .والعربيةومقاالته العلمية فهي كثيرة تجاوزت المائة، نشرها في مختلف المجالت الجزائرية 

 .على الرسائل العلمية التي أنجزها عدد معتبر من الباحثين لنيل الماجستير والدكتوراه

 .رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته م،0201أوت  11هـ، الموافق 1443رم مح 9يوم اإلثنين توفي 

يعاني نزيفا في  -ت منذ عدة سنوا -عتبر خسارة فادحة لوطننا الذي ما فتئ هؤالء األعالم ت وفاةإن 

أبرز علمائه وأعالمه الذين كانوا رواد الدراسات حيث تتابع رحيل  ،الرائدةالوطنية كفاءاته العلمية 

العلمية الدقيقة والنافعة في مختلف مجاالت المعرفة، خاصة منها ما يتعلق بتاريخ الجزائر في مراحله 

لم يتركوا خلفاء لهم في مستوى عطائهم رواد ومما يدعو إلى األسف والحسرة أن هؤالء ال. المختلفة

وكفاءتهم، وهو ما ينذر بتردي األوضاع العلمية وتراجع العطاء العلمي الجزائري في مختلف مجاالت 

 .العلم والمعرفة

 .مراجع للمقال


