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      (.20اجلزء)إقرتاح هذه املادة التارخيية للمحاضرات املتبقية 
 (.0383-0382) مقاومة احلاج أمحد ابي بقسنطينة : احملاضرة السادسة                           

 :مقاومة أمحد ابي واحتالل اجلزائر العاصمة -  أ
عندما أتكدت احلملة الفرنسية كان احلاج أمحد ابي من األوائل الذين قاوموا االستعمار الفرنسي ، حيث         

للداي " الدنوش " تقدميه ل 0381العاصمة عام على اجلزائر بعث الداي حسني إىل أمحد ابي أيمره ابلقدوم إىل 
يف مدينة اجلزائر ،وقد أمره الباشا أيضا بتحصني ميناء عنابة و أخطره ابملشروع الفرنسي ،وما دام مل يطلب منه 

و بعد . فارس ، و بعض أعيان قسنطينة و قوادها  011اإلتيان ابجليش معه فإنه مل يصحب معه سوى حوايل 
 العاصمة أعلمه الداي حسني بتفاصبل احلملة الفرنسية وللب إليه أن يستعد ملالقاة وصول أمحد ابي إىل

 .الفرنسيني يف سيدي فرج
حضر احلاج أمحد جملسا عسكراي قرب اسطاوايل شارك من خالله يف مناقشة لويلة بني أعضائه حول وسائل      

و سبق و أن أشران إىل تلك اخلطة  يم آغاالدفاع ، غري أن رأي أمحد ابي تعارض مع رأي قائد اجليش ابراه
الدفاعية الذكية اليت اقرتحها الباي على قائد اجليش ابراهيم آغا ملواجهة الفرنسيني ، و اليت رفضت من لرف هذا 

 .األخري 
و .  من رجاله  011، هذه األخرية فقد فيها  شارك أمحد ابي يف املعارك األوىل يف سيدي فرج و اسطاوايل   

مصطفى ) ستيالء الفرنسيني على قلعة موالي حسن انسحب احلاج أمحد إىل وادي القلعة مث إىل عني الرابط بعد ا
شخص  0011شرق العاصمة ، مث اتبع لريقه شرقا يف اجتاه قسنطينة ، بينما انضم إليه أكثر من ( ابشا اآلن 

 . من األهايل الفارين من اجليش الفرنسي 
ابيلكه تلقى امحد ابي رسالة من قائد احلملة الفرنسية اجلنرال دي بورمون يطلب  و يف لريقه إىل عاصمة     

فيها منه أن يوقع على معاهدة االستسالم و يعرض عليه اعرتاف فرنسا به كما هو ، إذا قبل دفع اجلزية اليت تعود 

                                                             
 

 



بيد مجيع سكان و كان جواب احلاج أمحد ابي على هذا العرض هو أن السلطة توجد . دفعها اىل الباشا 
 .قسنطينة و مقالعاهتا و سيستشريهم يف املوضوع بعد العودة اىل املدينة

استقر أمحد ابي يف مدينة قسنطينة واجتمع أبعضاء الديوان وتباحث معهم :بداية مقاومة أمحد ابي بشرق العاصمة - ب
اتبعة لباشا اجلزائر و متتثل ألوامره ، يف املسألة املتعلقة بعرض دي بورمون ، فكان رد اجلميع الرفض ألن قسنطينة 

 .و هي بدورها متتثل ألوامر اسطنبول ، و هلذا ال بد من الكتابة إىل السلطان حممود الثاين و احلصول على موافقته
مث شرع أمحد ابي يف التخلص من اجلنود اإلنكشاريني و تعويضها بعناصر ولنية ، و ابلتايل اعتمد أمحد ابي      

ه لالحتالل الفرنسي على أتييد اجليش العريب الذي أخذ يف تكوينه ،وأصبح ال يثق يف االتراك بعد يف مقاومت
كما عمل على حتصني عاصمته قسنطينة،مث قام ببناء .االنقالب الذي قاده هؤالء ضده عندما كان يف العاصمة 
 . ثكنات جديدة مستوعبا هبا جنودا من الولنيني اجلزائريني 

 :مقاومته مراحل  - ت
 :ميكن تلخيص أهم األحداث املرتبطة هبذه املرحلة فيمايلي :  0381- 0382: املرحلة األوىل  -0

حماوالت أمحد ابي العديدة إلقناع السلطان العثماين ابالعرتاف به واليا على اجلزائر ، و إمداده مبساعدات عسكرية -
يستعني هبا على قتال الفرنسيني ، لكنه مل حيظ منه سوى بوعود و تشجيعات ، و ذلك خوفا من فرنسا اليت مل 

وجيه رتبة الباشا إىل ابي قسنطينة مبثابة إعالن حرب يرتدد سفريها يف اسطنبول يف االعالن أن بالده ستعرب ت
 . عليها

السلطان " ففي إحد حماوالت أمحد ابي يف احلصول على النجدة من السلطان العثماين رد عليه هذا األخري أبن 
يف حالة سلم مع الدول املسيحية و ال ميكنه إعالن احلرب على فرنسا بسبب قضية اجلزائر ، أو ابألحرى قضية 

قسنطينة و لكنه للب من احلاج أمحد أن يستمر يف نضاله ضد الفرنسيني و أن ال يوقع أي صلح معهم إال بعد 
 ."مشاورته

يذكر بعض املؤرخني أن احلاج أمحد ابي مل ييأس من بعث رسائل عرب وفوده اىل السلطان العثماين يلح فيها على  
حية من أجل الدين ، و مشريا يف رسائه كذلك أن الفرنسيني للب املساعدة املادية ، مؤكدا على أنه مستعد للتض

السلطان مل ينسهم و أن عليهم ابلصرب و " يقرتبون منه يوما بعد يوم ، و كان السلطان يف كل مرة يرد عليه أبن 
اإلميان ، و أن السلطان يعمل على إبقاء اقليم قسنطينة حتت لاعته ، و كذا أن عليهم أن ال يقبلوا أي شرط 

بعث برسالة أخرى اىل السلطان  0380وأن أمحد ابي عندما انتصر على القوات الفرنسية سنة . بدون موافقته 
 0381العثماين يشرح فيها وقائع احلادثة و يطلب منه املساعدة ، فلىب السلطان هذه املرة نداءه و أرسل له سنة 

فعية ، لكن ابي تونس خوفا من فرنسا مل يسمح إال عن لريق تونس أربع سفن حربية حمملة ابجلنود األتراك و املد
 .بنزول املدافع و مل يسلمها ألمحد ابي



. سببا يف توتر مستمر بني فرنسا و احلاج أمحد  0380كان احتالل فرنسا لعنابة أهم موانئ إقليم قسنطينة عام -
ية و التنكيل هبا و هنبها ، و قد حيث شرعت قوات االحتالل بقيادة يوسف اململوك ابإلغارة على القبائل اجلزائر 

 .لكنه فشل  0388حاول علي بن عيسى خليفة أمحد ابي اسرتجاع عنابة يف جوان 
حاولت فرنسا جاهدة أن تقضي على مقاومة احلاج أمحد ابي ، فسعت إىل التفاوض معه عدة مرات ، لكنها كلها -

فه الرافض توقيع أي معاهدة استسالم مع حماوالت ابءت ابلفشل ، حيث كان أمحد ابي يصر دائما على موق
، تلتها احملاولة الفاشلة للجينرال كلوزال 0381و كانت أوىل هذه املفاوضات مع اجلينرال دي بورمون سنة .العدو 

) الذي بعث له برسالة يطلب فيها منه تعيينه اباي على قسنطينة ابسم ملك الفرنسيني شريطة أن يدفع اجلزية 
، و لكن احلاج أمحد ابي كان يعتقد أن سلطاته مستمدة من الشعب و من السلطان العثماين  لفرنسا( الالزمة 

 .مجع ديوانه و استشاره ، فكان رد الديوان الرفض القالع
سعى هو  0380ديسمرب  01إىل اجلزائر لتويل منصب احلاكم العام يف " الدوق دي روفيقو " و ملا قدم     

عرتف ابلسيادة الفرنسية و يستسلم لفرنسا ، و للمرة الثالثة تفشل املفاوضات مع اآلخر للتفاوض معه و جعله ي
إىل محدان خوجة ردا على املهمة اليت كلفه هبا  0380ديسمرب  00أمحد ابي الذي بعث برسالة مؤرخة يف 

اجلواب منا بعدم من أول األمر و تكرر صدور ( الفرنسيون) لقد وقع السؤال منهم سابقا : " ...الدوق قائال فيها 
،و بينما كان ..." و بينا وجه تعسب األمر و تعسره و عدم إمكانه و تعزره ، سابقا و الحقا ...اإلمكان 

الفرنسييون يستعدون جلولة أخرى ضد قسنطينة حاولوا فتح املفاوضات من جديد مع أمحد ابي ، و هذه املرة  
وسيطني يهوديني ، و مرة أخرى يرفض أمحد ابي اقرتاحات عرب " دامرميون " كان ميثل الطرف الفرنسي اجلنرال 

الفرنسيني اليت تتمثل يف دفع مليونيني من الفرنكات ضريبة احلرب و إقامة حامية فرنسية يف قصبة قسنطينة ، يف 
 و عندما خلف املاريشال فايل.مقابل أن تعرتف به فرنسا اباي على االقليم ، ابستثناء املنالق اليت حتتلها هي 

اجلينرال دامرميون بعد مقتل هذا األخري ، حاول فايل أن يتفاوض من جديد مع الباي أمحد ، فكان يعده و مينيه 
لكن أمحد ابي ظل متمسكا مبوقفه الرافض . إبعادة منصبه كباي للحيلولة دون وحدته مع األمري عبد القادر 

 .لالستسالم 
 : 0381الغزو الفرنسي األول لقسنطينة  -

عندما متكنت فرنسا من احتالل ميناء عنابة ، و يئست من ارغام أمحد ابي على االستسالم ، بدأت هتدده 
و من أجل ذلك جهزت محلة قوامها حنو . ابإللاحة به ، مث قررت أن تستويل على عاصمته و تضع حدا ملقاومته 

 0011هته جند أمحد ابي بقيادة كلوزيل ،و من ج 0380نوفمرب  3رجل ، خرجت من عنابة يوم  3111
من الفرسان و استعد ملواجهة اجليش الفرنسي يف واد الكالب لكنه انسحب إىل مدينة  0111رجل من املشاة و 

وعلى صعيد آخر قسم أمحد ابي قواته .قسنطينة عندما شعر أنه غري قادر على حماربتهم ألن جيشهم كان أقوى 
مدفعا على األسوار و يف القصبة ، و  ( 81) ين بثالثني مزود( 0111) قسم يضم ألف رجل : إىل قسمني 

أما القسم . كلف هذا القسم الذي كان حتت قيادة خليفته ابن عيسى كلف ابلدفاع عن املدينة من الداخل 



من املشاة املتطوعني و مدافع ميدان خفيف  0011فارس و  0111الثاين الذي كان بقيادة الباي و يتكون من 
،و ضرهبا خارج املدينة من اخللف ،ما جيعل تلك القوة عند ( دون جناح ) رقلة القوات الغازية ،فتوىل حماولة ع

 . بلوغها أسوار قسنطينة بني انرين
منهكة جراء الغارات اليت استهدفتها على لول  0380نوفمرب  00بلغت احلملة الفرنسية قسنطينة يوم      

وضربت . هودة يف تلك الفرتة من العام ، و اليت عرقلت تقدمها الطريق، و هتالل األمطار و الثلوج غري املع
، و يف اليوم التايل رفع الغزاة ( نوفمرب  08-00-00) القوات الفرنسية على قسنطينة حصار دام ثالثة أايم 

و قد . حصارهم بعدما تكبدوا خسائر جسيمة و أوشكت ذخائرهم على النفاذ ، و انسحبوا اىل عنابة منهزمني 
" ، و تعيني اجلنرال  0381جانفي  08ت تلك اهلزمية احلكومة الفرنسية إىل عزل كلوزيل من منصبه يف دفع

 .خلفا له ، و اعداد محلة غزو اثنية(  Damrémont" ) دامرميون 
 : 0381الغزو الفرنسي الثاين لقسنطينة  -

جمددا لقتال أمحد ابي ، فسريوا محلة كبرية إىل بعد إبرام الفرنسيني معاهدة التافنة مع األمري عبد القادر ، تفرغوا  
 Valée) رجل ، و مدفعية قوية بقيادة اجلنرال فايل  01.011ضمت " دامرميون " قسنطينة بقيادة احلاكم العام 

و ابملقابل كان أمحد ابي مستعدا للقتال مرة أخرى ، حيث مجع شيوخ القبائل . ، و فرقة هندسة عالية التجهيز ( 
 .راجل ، ابالضافة إىل اجليش النظامي الذي يعمل أبمره شخصيا 0111فارس و  0111و جند منهم  و القواد

ثالثة أايم ، و ملا عجز عن دحرها ، قرر ( قرب قاملة ) هاجم أمحد ابي لالئع احلملة الغازية عند جماز عمار   
ة اجلنود الفرنسيني من داخل املدينة مواجه) اعادة تطبيق خطة حرب السنة املاضية  اليت ساعدته على االنتصار 

، لكن يف هذه املرة مل تنجح ألن القوات الفرنسية كانت أكثر استعدادا و أوفر عددا ( احملصنة و ضرهبم من اخللف
 .و عدة من املرة السابقة 

نة بوابل و حاصرهتا ، و أمطرت القوات أسوار املدي 0381أكتوبر  0وصلت احلملة الفرنسية إىل قسنطينة يوم    
و من الثغرات اليت أحدثتها الضرابت . ال يكاد ينقطع من القنابل ، مركزين على أجزاء من األسوار اجلنوبية الغربية 

، بينما كان املوالنون حياربوهنم من دار إىل دار و  0381أكتوبر  08يف أسوار املدينة دخل الغزاة قسنطينة يف 
قتل دامرميون القائد العام للجيش الفرنسي فتوىل مكانه اجلنرال فايل ، كما  من شار إىل شارع ، و أثناء هذه اجلولة

أما ابن . قتل البجاوي خليفة احلاج أمحد يف قسنطينة و تكبد احلاج أمحد خسائر كبرية و هلك أحسن جنده
العتاد و   عيسى الذراع اليمىن ألمحد ابي فقد ختلى عنه و عرض خدماته على الفرنسيني الذين خسروا اجلنود و

 .كانوا يعانون من قلة املؤونة 
، فأكملوا  0381ماي  08و جيجل  0383أكتوبر  3و بعد سقوط قسنطينة اختل الغزاة سكيكدة يف 

 .سيطرهتم على الساحل الشرقي للجزائر



رغم ضياع عاصمة ابيلك الشرق إال أن احلاج أمحد ابي أىب إلقاء السالح و :  0383-0381املرحلة الثانية  -0
و من بني األحداث اليت .  الستسالم للعدو ، رغم أن فرنسا عرضت عليه األمان و محله إىل بالد اسالمية فرفضا

 : ميزت هذه الفرتة نذكر مايلي 
تركزت جهود أمحد ابي يف هذه املرحلة على حماربة الفرنسيني و خصومه اجلزائريني ، فبالنسبة إىل خطته اجلديدة - 

اقرتح بقطع خط التموين عليهم الرابط بني عنابة و قسنطينة ، لكن صهره اعرتض على هذه اخلطة و ملقاومة الفرنسيني 
 .أراد أن حيارب فرحات ابن سعيد أوال مث الفرنسيني

إمتثل أمحد ابي لرأي خاله بوعزيز بن قانة و انسحب إىل الزيبان ملواجهة خصمه فرحات بن سعيد الذي كان حيكم  -
بن سعيد يف الطريق لكن امحد ابي متكن من هزميته و إزاحته من منصبه ، حكم احلاج أمحد بسكرة ، فاستهدفه 

ويف هذا السياق يقول أمحد  . 0383بسكرة بضعة أشهر إىل أن انتزعها منه خليفة األمري عبد القادر يف ماي 
لوقت ، لفهمت أنه يريد و عليه انضممت إىل رأي بوعزيز و لو أن هللا هداين يف ذلك ا" ... ابي يف مذكراته 

و أكرر قد اتبعت رأي بوعزيز و كان ذلك هو مصايب األعظم ...جليب إىل الصحراء ليأخذ أموايل عن آخرها ، 
". 

ظل احلاج أمحد ابي يقاوم ابعتماده على حرب العصاابت ، فكان يتنقل من قبيلة إىل أخرى ، و من اجلبل إىل  -
... الصحراء ،يف كل من بسكرة ، نواحي عني البيضاء  ، النمامشة  ، األوراس و أوالد سلطان غريب ابتنة احلضنة 

 .0303لعسكرية الفرنسية إىل غاية صيف حماوال تعبئة القبائل ملواصلة اجلهاد و مهامجا املراكز ا
مراسلة األمري عبد القادر ألمحد ابي هبدف توحيد صفوف املقاومة لكنه رفض ذلك ، و ذلك حسب ما جاء يف -

 . 0381أوت  00الذي بعث به إىل احلاكم العام ابجلزائر ، بتاريخ " قالبوا " تقرير اجلينوال 
" بعث اجلينرال  0383لريق التفاوض معه من جديد ، حيث يف سنة اصرار العدو على استسالم أمحد ابي عن -

و عليه ينبغي أن ...إاثرة اجلماهري ( احلاج أمحد) إنك حتاول : " ...رسالة إىل أمحد ابي جاء فيها " نيقريي 
 و ليس لك إال أن تثق يف...إن استسالمك الكلي ، ميكن وحده أن ينقذك من اهلالك ...أقاتلك أينما وجدتك 

 ..."هبذا الشرط أضمن لك األمن و لعائلتك و أمالكك...شرف فرنسا 
سنة ،حيث عرضت عليه  03بعد أن دامت  0303انتهاء مقاومة احلاج أمحد ابي لالحتالل الفرنسي سنة  -

السلطات الفرنسية يف ابتنة و بسكرة االستسالم و إعادة كل أشيائه إليه و أخذه ليعيش يف بالد إسالمية ، فقبل 
هذه املرة العرض  بعد أن تقدم يف السن ، و قل أنصاره و فقد موارده املالية ، و تكاثر املتآمرون عليه من 

( األوراس " )أمحر خدو " اجلزائريني ، و حاصره الفرنسيون بقوات متخصصة يف حرب اجلبال يف معقله جببل 
اسرتجاع أمالكه و : مقابل االستسالم و هي  ابلتعاون مع عمالئهم ، يذكر أمحد ابي يف مذكراته أنه وضع شرولا

جئت إىل " ...و يقول يف هذا الصدد .  ثرواته مث السماح له ابلسفر حتت رعاية فرنسا إىل بلد إسالمي 
الفرنسيني راضيا حتدوين إرادة صادقة يف وضع حد للحرب الطويلة اليت ظلت قائمة بيين و بينهم ، و ذلك إببرام 

 " .  شرف اتفاق متني و أمان م



توجه إىل بسكرة أين أقام فيها ثالثة أايم ، " دوسان جرمان " اىل الرائد  0303جوان  0استسالم أمحد ابي يوم  -
و يف أختلجته أفكار متعددة ، حيث . مث إىل ابتنة أين أمضى فيها يومني ، و يف اليوم الثالث توجه إىل قسنطينة 

ال قوة إىل املدينة اليت رأتين سيدا يف أوج عزيت و حيث مارسلت سلطة إنين أذهب بال أمالك و " يقول أمحد ابي 
و لكن هللا كيف نفسي و جتلت إرادته ، و أي إنسان يستطيع االفالت من أيدي القدر فسبحان هللا و . السيادة 

السلطات  و من قسنطينة اليت بقي فيها ثالثة أايم توجه إىل سكيكدة مث إىل العاصمة أين خصصت له." هلالج لج
ألف فرنك، لكنها مل تسمح له ابهلجرة و  00الفرنسية مسكنا أقام فيه مع أسرته و خدمه و منحة سنوية قدرها 

 . 0301تويف سنة 
اجتمعت عدة عوامل سامهت يف إضعاف مقاومة أمحد ابي ، نوجزها يف النقاط  :أسباب فشل مقاومة أمحد ابي-ث

 : التالية 
 .نه و خالفه مع خاله بوعزيز موت أو ختلي أحد قواده ع-0
 .حماولة االمري علد القادر مد نفوذه إىل اقليم قسنطينة بتوجيه نداء إىل أعيانه و تعيني خلفاء له فيه -0
 .غرية ابي تونس منه الذي كان يكيد له لدى القبائل اجملاورة و لدى السلطان العثماين-8
 .أينما حل ، ألهنا كانت ترى يف وجوده بني العرب عالمة خطر حتريض فرنسا عليه القبائل و خلق له الصعوابت -0
 .سلبية السلطان الذي كان احلاج أمحد يعتمد عليه حىت بعد سقوله-0
 :األخطاءاملتعددة اليت إرتكبها أمحد ابي و كانت من أسباب فشله -0

الزيبان من فرحات بن سعيد ، و حماابته لقرابته و أوليائه على حساب الصاحل العام ، فمثال انتزع مشيخة عرب  -
 .إسندها إىل خاله بوعزيز بن قانة الذي أصبح فيما بعد من كبار عمالء فرنسا اليت عينته شيخ العرب 

 . 0381مبن أعانوه على إحباط مؤامرة االنكشارية عام  غدره -
يف اجلنوب ، بدال من  لتحقيق أغراض عائلية 0381إعالنه احلرب على عائلة بوعكاز غداة ضياع قسنطينة عام -

 .حماربة الفرنسيني يف الشمال 
 :           مواجهة أمحد ابي أثناء مقاومته لالحتالل الفرنسي عدة جبهات-1
ليت جندت مجيع قواهتا للقضاء غلى مقاومته ، كما أهنا سعت لالستمالة شيوخ القبائل مقابل منحهم :  جبهة فرنسا- 

 .مناصب إدارية و نفوذا على أتباعهم و أتمني أمالكهم 
حيث جنح كلوزال يف خلق توتر بني اجلزائر و تونس و ذلك بسبب املعاهدة اليت وقعها مع ابي  :جبهة تونس -    

و اليت نصت على عزل أمحد ابي و منح أحد أشقاء ابي تونس اخلالفة على  0381أكتوبر  03تونس يف 
و لكن فرنسا مل توافق على هذه املعاهدة و بعد توقيع املعاهدة انتشرت الرسائل يف اقليم . ابيلك قسنطينة 

و كان رد .  تونس قسنطينة من ابي تونس تدعو الناس إىل الثورة ضد احلاج أمحد و تعلن انضمام قسنطينة إىل
 .أمحد ابي أبن ابي تونس ليس من حقه املطالبة بقسنطينة و أن أهلها راضون حبكمه 



شيخ العرب الذي عزله احلاج أمحد و انتزع منه مشيخة عرب الزيبان و اسندها إىل  :جبهة فرحات بن سعيد -    
 .خاله بوعزيز بن قانة الذي أصبح فيما بعد من كبار عمالء فرنسا

خلفا حلسني ابشا و لالب احلاج أمحد االعرتاف "ابشا اجلزائر " الذي أعلن نفسه :  بومزراق جبهة ابي التيطري-  
 .به

 :   السادسةاإلحالة العلمية للمحاضرة -
 .0111، بريوت ، دار العرب االسالمي ،  0، ط  0100عمار بوحوش ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية -0
 .0110، اجلزائر ، دار رحيانة ،  0عمورة ، موجز يف اتريخ اجلزائر ، ط  عمار-0
، دار العلوم ( ط.ب)، ( م  0100 –م .ق 300من عهد الفينقيني إىل خروج الفرنسيني ) صاحل فركوس ، املختصر يف اتريخ اجلزائر -8

 (.ط.س.ب) للنشر و التوزيع ، 
، اجلزائر ، الشركة الولنية لنشر و التوزيع ،  8، ط ( بداية االحتالل) اجلزائر احلديث  أبو القاسم سعد هللا ، حماضرات يف اتريخ - 0

0130. 
، كلية علوم اإلعالم و االتصال، قسم 18بوزيفي وهيبة، حماضرات يف مقياس مدخل اىل اتريخ اجلزائر املعاصر، جامعة اجلزائر  -0

 . 0100.االعالم،
 (.ط .س .ب) ، اجلزائر ، دار املعرفة ،  0، ج (  0131-0381) اصر بشري بالح ، اتريخ اجلزائر املع -0
 13، اجلزائر ، مديرية النشر جلامعة ( ط . ب ) ، ( 0100-0381) صاحل فركوس ، حماضرات يف اتريخ اجلزائر احلديث و املعاصر -1

 .0101قاملة ،  0100ماي 
 . مذكرات أمحد ابي - 3

----------------------------------------------------------------------------------------     

               
 (. 0381-0382) مقاومة األمري عبد القادر ابلغرب اجلزائري : احملاضرة السابعة              

" ختلي الباي  كان يتسم اإلقليم الغريب للجزائر بفراغ سياسي  و عدم  األمن ، نتيجة  :الوضع العام إلقليم الغرب   -  أ
و قد جاء هذا االستسالم للعدو بعد ،  0380 جانفي 1يوم  الذي كان حيكم اايلة الغرب عن السلطة"  حسن 

عث حضر سكان و من جهة أخرى ب 0380جانفي  0أن قام اجليش الفرنسي ابحتالل ميناء املرسى الكبري يوم 
يطلبون منه احلماية و بعد تردد قبلها ، فأرسل يف "  عبد الرمحن بن هشام " تلمسان بوفد إىل السلطان املغريب 

خليفته موالي سليمان رفقة قوة من اجليش املغريب ليتوىل حكم تلمسان ، فاحتج اجلنرال   0381شهر نوفمرب 
ة املغربية ، إال أن سلطان املغرب مل أيخذ هتديداته جبدية و كلوزال على هذا التدخل يف اجلزائر و هدد اململك

واصل عمله ، و عندما توسع نفوذ املغرب  يف الغرب اجلزائري شعر الفرنسيون هذه املرة ابخلطر الذي أصبح يهدد 
مصاحلهم و نفوذهم يف اجلزائر ، فبعثت احلكومة الفرنسية مذكرة احتجاج و أرسلت اىل سواحل مدينة لنجة 

سفينتني حربيتني ، و أمام هذا الضغط الدبلوماسي و العسكري استسلم يف  0380نوفمرب  03ملغربية يوم ا
و مللء الفراغ .وسحب قواته من الرتاب اجلزائري "لوي فليب " األخري السلطان املغريب ألوامر امللك الفرنسي 



نس حاكما على وهران مبوجب االتفاقية اليت السياسي يف الغرب اجلزائري ابدر اجلنرال كلوزال إىل تعيني ابي تو 
إال أن قوات ابي . ، و هذا مقابل دفع ضريبة سنوية حلكومة فرنسا  0380فيفري  0متت بني الطرفني يوم 

تونس انسحبت بسبب عدم وجود أية سلطة تدفع رواتبهم و كذلك بسبب استياء ابي تونس من املبلغ املايل 
و هناك بعض الرواايت تقول أن قوات ابي تونس انسحبت ألنه وجد أمامه خزينة . الكبري الذي يدفعه اىل فرنسا

 .فارغة من األموال
و أمام هذا الوضع القائم يف اقليم الغرب اجلزائري إلتجأ سكانه إىل شيوخ الزوااي و مل جيدوا أفضل من الشيخ      

 .فرفضها و قبل اجلهاد يف سبيل هللا حمي الدين  كقائد يوحدهم و يقود املقاومة ، فطلبوا منه االمارة 
شارك األمري عبد القادر يف اهلجومات اليت شنها : بداية مقاومة األمري عبد القادر كقائد يف صفوف جيش والده - ب

والده حمي الدين على العدو الفرنسي املتواجد مبدينة وهران ، و قد متكن الشيخ حمي الدين من مضايقة العدو ، و 
، حيث أظهر يف املعارك اليت شارك فيها مع والده شجاعته و " عبد القادر " ة برزت شخصية ابنه يف هذه الفرت 

 0380أفريل  01قاد حمي الدين اجملاهدين يف مواجهة الفرنسيني و أعواهنم بوهران منذ و بطولته أهبرت اجملاهدين ،
ندي يف منطقة و هران ملحقا هبا ، و كان أول هجوم قام به على سرية استطالع فرنسية من مائة ضابط و ج

و يف مطلع ماي من نفس السنة خاض حمي الدين برفقة ابنه عبد القادر و بقية اجملاهدين عددا .  بعض اخلسائر 
من املعارك اجمليدة ضد العدو هامجوا فيها على بعض املعسكرات و احلصون الفرنسية مبدينة وهران ، و أحلقوا به 

 : االنسحاب ، و كان  أهم هذه املعارك  هزائم نكراء أجربهتم على
 .  0380ماي  8معركة خنق النطاح األوىل يوم  -
 . 0380جوان  8معركة خنق النطاح الثانية يف  -

أسند حمي الدين يف هذه املعركة الراية إىل ابنه عبد القادر الذي كان بطل املعركة ، حيث قسم جيشه إىل مخس 
فرقتني للقتال ، و فرقتني للدفاع ، و خامسة كمنت وراء العدو ، و فاجأته عند تقهقره إىل الوراء و أابدته : فرق 

 . عن آخره و استولت عن كل السالح و الذخرية 
 . يف اجلهة الغربية من وهران: ة برج رأس العني معرك -

رغم االنتصارات اليت حققها اجلزائريون يف غرب البالد ، لكنهم كانوا على يقني أبن املعركة : بيعة األمري عبد القادر -  ت
 و هلذا عرضت. مازالت لويلة مع العدو من جهة ، و أن االقليم حمتاج إىل شخص ينظم إدارته من جهة أخرى 

إىل مىت " ، قائلني له  0380نوفمرب  00قبائل و أعيان الغرب للمرة الثانية من الشيخ حمي الدين االمارة بتاريخ 
أنت اي من يكفي إمسه فقط . اي حمي الدين و حنن بال قائد ؟ إىل مىت و أنت واقف جامد متفرج على حريتنا 

عمت " د أضاف أحد احلاضرين قائال حملي الدين و ق..." جيمع كل القلوب لتدعيم و متاسك القضية املشرتكة
الفوضى يف البالد و العدو دخل املساجد ، و أحرق الكتب ، و هدم الدور على أصحاهبا ، و البد من سلطان 

لكن الشيخ حمي الدين اعتذر مرة أخرى لكرب سنه و  ."له سلطة شرعية ، و قد اخرتانك لتحمل هذه املسؤولية
كن أعتذر عن قبول هذا املنصب ، فأان اآلن أقوم بواجيب الديين و الولين جماهدا يف سبيل أشكر ثقتكم و ل" قال 



إن كان رأيكم و ثقتكم بولدي عبد القادر  " و يف ذات الوقت مل ميانع يف ترشيح ابنه قائال ." هللا كأي أحد منكم
عقدمت العزم فموعدان يف سهل غريس حتت كرأيكم يب فأان متنازل له عن هذه البيعة ، فتشاوروا فيما بينكم ، و إذا 

و هذا ما حدث ابلفعل فقد متت مبايعة األمري عبد القادر يف ." 0380نوفمرب  01شجرة الدردارة صباح االثنني 
وبعد .و كانت هذه البيعة األوىل " انصر الدين " نفس املكان و يف نفس املوعد ، ابيعوه ابإلمارة و لقبوه ب 

 . 0388فيفري  0يف قصر اإلمارة مبعسكر يف (  البيعة العامة ) عت بيعة اثنية البيعة األوىل ، و ق
مبجرد مبايعته اندى األمري عبد القادر نداء اجلهاد ، فهرعوا : مقاومة األمري عبد القادر كأمريا و قائدا للجهاد بداية- ث

لشعب و حماربة الفرنسيني ، توحيد صفوف ا: إليه من كل حدب و صوب ، كان انصر الدين يقوم بعمل مزدوج 
و من أجل ذلك لعب دور القائد العسكري فقاوم الفرنسيني ، و لعب دور القاضي ففك املنازعات بني القبائل ، 

 .و لعب دور السياسي فألف بني الصفوف املتفرقة 
يف حقيقة  ، و 0388فيفري  0بدأ األمري عبد القادر هجوماته العسكرية ضد اجليش الفرنسي ابتداء من يوم 

فمن جهة كان حيارب فرنسا ، و من جهة  : األمر أن األمري عبد القادر كان حيارب على جبهتني يف آن واحد 
كان حيارب القبائل املتمردة و حياول أن يوحد الصفوف و يعيد األمر إىل نصابه ، ألن األمري كان يدرك أن جناح 

رتام قرارات دولته ، خاصة و أن فرنسا كانت تراهن على مقاومته من فشلها متوقف على الوالء و الطاعة و اح
لقد " فشل العرب يف تنظيم أنفسهم و صفوفهم للنضال و املقاومة ،ويف هذا الصدد يقول شارل هنري تشرشل 

آمن عبد القادر إمياان عميقا بضرورة االحتاد املطلق بني موالنيه ، لكي حيقق هلم استقالهلم املشرتك ، لقد قرر أن 
 .ارع بسيفه الذين يشكون أو حياولون أن يقاوموا سلطته يق
 :دوافع مقاومة األمري عبد القادر -

 . 0380جانفي  0و ذلك بعد احتالل فرنسا لعاصمته وهران يف   بداية االنتشار االستعماري يف الغرب-0
ىل قيام سلطة جزائرية تقود اجلهاد ضد انتهاء السيادة العثمانية على اجلزائر و سقوط احلكم الرتكي ، واشتداد احلاجة إ-0

 .الغزاة الفرنسيني 
الغرية الشديدة على االسالم و الولن من عدوان و تدنيس احملتلني الظاملني ، و احلرص على صيانة أسس اجملتمع -8

 .اجلزائري
 .انتشار الفوضى يف املنالق الغربية ، و حرص األمري على توحيد القبائل و تنظيمها-8
 .ملغرب و الدولة العثمانية عن جندة اجلزائر يف مواجهة العدوان ختلي ا-5
 :مرت مقاومة األمري عبد القادر بثالث مراجل نوجزها فيمايلي : مراحل مقاومته - ج
مسيت هذه املرحلةابالنطالق ألهنا شهدت بداية مقاومة األمري عبد  (:0381-0380)مرحلة االنطالق و القوة -0

القادر  لالحتالل الفرنسي كأمري و قائد للجهاد ، و بداية بناء اللبنة األوىل للدولة اجلزائرية احلديثة هذا من جهة ، و 
تفوق يف أغلب املواجهات وصفت من جهة أخرى هذه املرحلة ابلقوة ألن ميزان القوة كان لصاحل قوات األمري ، حيث 



العسكرية بينه و بني العدو ، و انتهت هذه املرحلة إببرام معاهدة التافنة اليت اعرتفت فيها فرنسا بدولته ،و فيما يلي 
  :نستعرض أهم األحداث اليت شهدهتا هذه الفرتة 

 .اختاذ معسكر عاصمة له ، اعرتافا لدزر سكان منطقتها يف انطالق اجلهاد املنظم- 
،و تعيني القضاة ، و تنصيب الوالة يف خمتلف أحناء اإلمارة ،   0388شرع األمري يف تشكيل حكومته يف فيفري  -

علما أنه كان يدقق يف اختيار خلفائه و أعوانه ، فكان يتحرى فيهم . عاملا  00كما شكل جملسا للشورى من 
 . الدواوين و اإلدارات املركزية و مبرور الوقت أنشأ األمري كذلك . الكفاءة و القوة و التقوى 

و حتت سلطته ، و انتزاع من الفرنسيني كثريا من القبائل اليت   حول مبدأ اجلهادعمل األمري على توحيد القبائل - 
 .و ابملقابل اعترب املتعاونني معهم مرتدين عن اإلسالم . كانت قد حتالفت معهم ، كما ألزمها ابلتشبت أبرضها

 .و حماصرة مراكزهم يف وهران و مستغامن ، و محلهم على اخلروج من معاقلهم لقتال ابلداخل  مقالعة احملتلني- 
و ذلك قبل أن تستويل عليه .االستيالء على ميناء أرزيو و استخدامه يف توريد السالح و االتصال ابلعامل اخلارجي - 

 .فرنسا 
و جعلها حماور اقتصادية و ...املدية و قصر البخاري تنشيط مدن الداخل و السهول العليا كتلمسان و مليانة و - 

 .اجتماعية و عسكرية للدولة
توسع نفوذ األمري ليشمل كل الغرب اجلزائري ماعدا وهران و مستغامن و أرزيو ، كما توغل يف إفليم التيطري و  -

 .أحذ مدينة بسكرة ، و على املدية يف الشهر التايل ، و توسع شرقا ف 0380استوىل على مليانة يف أفريل 
 .شرع يف تكوين جيش نظامي ولين -
 :  0388معاهدة دميشال -

متكن األمري عبد القادر يف املرحلة األوىل من مقاومته من مواجهة  :الظروف اليت وقعت فيها معاهدة دميشال  -0
هران ، و قد عمد األمري مستعامن ، أرزيو و و : اجليش الفرنسي و إحباره على التمسك و االكتفاء ابلبقاء يف مدن 

و يف هذا الصدد يذكر بعض املؤرخني أن نظام احلصار الذي . إىل فرض حصار اقتصادي على هذه املدن الثالثة 
حىت أصبحوا كالطيور الكاسرة يبحثون و يقعون على " ضربه عبد القادر كان أتشري مهلك على القوات الفرنسية 

ابخرتاق احلصار ، " الربجية " قام رجل من قبيلة  0388خر شهر أكتوبر و يف أوا."لعامهم يف املنالق الداخلية
و قصد أرزيو لتموين قوات االحتالل ، و عندما أمت صفقة البيع مع العدو للب من الفرنسيني توفري محاية له 

يف للعودة إىل قبيلته ، خشية من جنود األمري ،  فكان له ذلك حيث أرسلوا معه ضابط و أربعة جنود ، و 
على إثر هذه احلادثة كتب .فارس جزائري ، فقتلوا جنداي و أسروا الباقني يف معسكر  011لريقهم اتقض عليهم 

هؤالء اجلنود " اجلنرال دميشال  إىل األمري يطلب منه إلالق سراح اجلنود األسرى ، و يقول دميشال يف رسالته 
ذلك ليس حجة يف نظري ، فاحلامون و " رد األمري  فكان." األسرى سقطوا يف كمني بينما كانوا حيمون عربيا 

 ." احملمي كانوا سواء أعدائي ، و إن كل العرب الذين يشيدون بك هم ليسوا مؤمنني حقيقيني و جهالء بواجبهم 



و نظرا لشدة ولأة احلصار االقتصادي املفروض على الفرنسيني يف كل من وهران و مستغامن و أرزيو راسل اجلنرال 
شعبني " األمري لكن هذه املرة ليعرض عليه صراحة إجراء مقابلة معه و عقد معاهدة سلم حتقن دماء دميشال 

 ."فرضت عليهما العناية اإلالهية أن يتعايشا يف ظل حكم واحد
اضطر اجلنرال الفرنسي دميشيل إىل ابرام معاهدة هدنة مع األمري عبد القادر  :0388فيفري  01توقيع املعاهدة يف  -0

، الذي اعتربها هذا األخري فرصة لتوليد مركزه و توسيع نفوذه خارج اقليمه ، و كذا 0380فيفري  00اريخ بت
 : و أهم ما نصت هذه املعاهدة من بنود نوجزها فيمايلي .  حيازة اعرتاف العدو به و بدولته 

 .وقف القتال بني الطرفني - 
اجلزائر ، وهران ، أرزيو و : يف املقابل اقراره لفرنسا على مدن اعرتاف دمييشيل إبمارة األمري على كامل البالد - 

 . مستغامن
تعيني وكالء من األمري عبد القادر بوهران و مستغامن و أرزيو ، كي ال تقع خصومة بني الفرنسيني و العرب ، و - 

 .ابملثل يقام وكيال عن فرنسا ضابط فرنسي يف معسكر 
 .يلزم رد األسرى من الفريقني-
 .اعطاء احلرية كاملة للتجارة  -
تلتزم العرب إبرجاع كل من يفر إليهم من العسكر الفرنسي و يلتزم الفرنسيون بتسليم كل من يفر إليهم من أهل -

 .اجلرائم اهلاربني من القصاص إىل وكالء األمري يف املدن الثالث
عليه من ممثلي األمري و مصادقا عليه من كل أورويب سيعطى له إذا رغب يف السفر داخل البالد جواز سفر موقعا -

 .القائد العام ، و بذلك حيصل على احلماية يف مجيع األقاليم
إنين أعلن لكم استسالم إقليم وهران " اعترب اجلنرال دميشال توقيع هذه املعاهدة انتصارا دبلوماسيا ،حيث قال 

ضل يف هذا احلادث الكبري يعود إىل امليزات اليت الذي يعترب أكرب جزء يف والية اجلزائر و أكثرها حماربة ، الف
أما األمري عبد القادر فقد كان راضيا ابعتبار أنه جنح يف ارغام عدوه على للب ." امتازت هبا القوات اليت أقودها

و فضال عن ذلك  . السالم ، و وضع شروله اخلاصة ، و مل يدفع أي جزية ، و مل توضع أي حدود على منطقته 
األمري وثيقة سرية وقع عليها دمييشال تقضي ابعطاء االمري احلرية الكاملة لشراء األسلحة من غري كانت عند 

الرجوع إىل فرنسا و كذا احتكاره للتجارة ، مبعىن أن ممثلي األمري هم الوحيدون املسموح هلم بشراء و بيع القمح و 
و بناء على ذلك أصدر . سعار يف األسواق الشعري و ابقي االنتاج الفالحي ، و هم كذلك الذين حيددون األ

األمري عبد القادر أوامره مبنع العرب من بيع منتوجهم الفالحي مهما كان نوعه إىل املسيحيني سواء كانوا من أهل 
و على صعيد آخر استغل األمري هذه اهلدنة ليلتف إىل أحوال البالد ، فعمل جاهدا على  .البالد أو أجانب

إقامة القالع ، كما قام على  صنع السالح و انتاج الذخرية احلربية ، و يف  ذات الوقت عمل تشييد احلصون ، و 
 .على تنظيم صفوف الشعب و توحيد اجلماهري حوله دفاعا عن الولن و محاية للدين



 كانت معاهدات" و كعادهتا قامت فرنسا بنقض معاهدة دمييشال ، فكما قال شكيب أرسىالن : نقض املعاهدة  - 8
هي يف الغالب حماط اسرتاحة بني احلملة و احلملة ، و منازل استجمام ...الدول االستعمارية مع أهايل األقطار 

بني مراحل احلرب الغري ، حبيث ال تعدم عذرا لدى توفر القوة يف نقض املعاهدات اليت مل تربمها منذ البداية إال 
،  0380جانفي  00اجلنرال دمييشيل عن قيادة وهران يف ، حيث مبجرد عزل احلكومة الفرنسية "على نية النقض 

حىت قام هذا األخري بنقض املعاهدة ، و ذلك بعد اقدامه على توفري (  Trézel) و استبداله ابجلنرال تريزيل 
 و مقابل هذه احلماية اعرتفت القبيلتان بسيادة فرنسا و. احلماية لقبائل الزمالة و الدوائر املتمردة على األمري 

يذكر أن هذه القبائل استأنفت املبادالت الودية مع الفرنسيني ، فهدد األمري أن . التزامهما بدفع ضريبة سنوية 
يعيدها ابلقوة إىل تلمسان ، و لكن تلك القبائل فضلت احلماية الفرنسية يف احلال على التخلي عن منتجاهتا 

حيث كان يري أن فرنسا تضيع وقتا حني ترتك الفرصة لألمري  . الزراعية و جتارهتا ، و قد لىب اجلنرال تريزل للبهم 
 .ليشتد سلطانه و يقوي نفوذه ، و عليه فالبد من حماربة األمري و القضاء على قواته

و اعترب األمري عبد القادر هذا العمل منافيا و خمالفا لالتفاق املربم بني دولته و دولة فرنسا ، حيث ينص      
و أجابت ." بلوا من يلتجىء إليكم من العرب، كما أننا ال نقبل من يفر إلينا من الفرنسينيأن ال تق" االتفاق 

، و أجاب " هارب " فرنسا أن املعاهدة ال تشمل أشخاص يريدون تغيري حمل إقامتهم و إمنا تشمل على كلمة 
رجال واحدا ، فكيف ابلعشرية و  إن احلكومة الفرنسية ملزمة أبن ترد إيل كل مذنب إلتجأ إليها ، إذا كان" األمري 

و مبجرد استئناف الطرفني احلرب ، خاض األمري عبد القادر عدة معارك مع اجليش الفرنسي خسر يف .القبيلة
   .0380البعض منها و انتصر يف البعض اآلخر  كمعركة التافنة املشهورة سنة 

حا آخر مع األمري عبد القادر ، و كلفت هذه اضطرت فرنسا أن تعقد صل( :  0381ماي  82) معاهدة التافنة  - 8
  :األغراض اآلتيةابلتفاوض معه ، و ذلك لتحقيق  0380ماي  08املرة اجلنرال بيجو يوم 

 .التفرغ للقضاء على مقاومة أمحد ابي يف الشرق اجلزائري-
 .إعداد فرق عسكرية خاصة حبرب اجلبال-
 .فك احلصار عن املراكز الفرنسية-
 .اإلمدادات العسكرية من فرنساانتظار وصول -

أما األمري عبد القادر فقد قبل اهلدنة قصد حتفيف معاانة الشعب اجلزائري و التقاط األنفاس و توسيع نفوذه يف البالد 
و . و حيازة اعرتاف فرنسا به ، مما قد يكسبه االعرتاف الدويل مستقبال و يؤكد اعتداء فرنسا على بالده و شعبه 

و اليت نصت على وجه اخلصوص  0381ماي  81الت بني الطرفني إىل ابرام معاهدة التافنة يف قد أدت االتصا
 :مبايلي

 .أن األمري يعرتف بسلطة دولة فرنسا على مدينة اجلزائر و سهل متيجة ، و على مدن وهران و مستغامن و أرزيو -
إقليم التيطري ، و القسم الذي مل يدخل يف حكم  أن دولة فرنسا تعرتف إبمارة األمري عبد القادر على اقليم وهران و -

 .وال  حيق لألمري أن ميد يده لغري ما ذكر من أرض اجلزائر. فرنسا من إقليم مدينة اجلزائر من الناحية الشرقية



 .ميكن لألمري أن يشرتي من فرنسا البارود و الكربيت و سائر ما حيتاجه من األسلحة -
و يتعهد .ة تلمسان و قلعة املشور و رشغون مع املدافع القدمية اليت كانت فيها قدميا تتخلى فرنسا لألمري على مدين-

 .األمري بنقل الذخائر احلربية و األمتعة العسكرية اليت للعساكر الفرنسية يف تلمسان إىل وهران
 .تطبيق مبدأ التجارة احلرة بني الطرفني-

صرحيا من حكومة فرنسا إبمارة األمري اليت أصبحت تشمل  و بناء على هذه الشروط تكون هذه املعاهدة اعرتافا
 .ثالثة أرابع مقالعة اجلزائر زايدة عن والية وهران كلها ، ابستثناء املدن السالفة الذكر

إلصالح استغل األمري عبد القادر معاهدة التافنة و عاد : 0381-0381( اهلدوء املؤقت ) مرحلة تنظيم الدولة-0
ما أحدثته املعارك ابحلصون والقالع و تنظيم شؤون البالد ، و كذا لتعزيز قواته العسكرية و حال بالده و ترميم 

    :تنظيم دولته من خالل اإلصالحات  اإلدارية و التنظيمات العسكرية اآلتية
ر تشكيل جملس وزاري مصغر يضم رئيس الوزراء ، انئب الرئيس ، وزير اخلارجية، وزير اخلزينة اخلاصة و وزي -0

 .األوقاف و اختذت هذه الوزارة من مدينة معسكر عاصمة هلا
و كل والية يديرها خليفة ،وقسم الوالية إىل عدة (  والايت) التقسيم اإلداري للبالد إىل مثاين مقالعات  -8

القائد دوائر و وضع على رأس كل دائرة قائدا يدعى برتبة آغا و تضم الدائرة عددا من القبائل حيكمها قائد ،ويتبع 
 .مسؤول إداري حيمل لقب شيخ

 .تنظيم امليزانية وفق مبدأ الزكاة و فرض ضرائب إضافية لتغطية نفقات اجلهاد وتدعيم مدارس التعليم -0
تدعيم القوة العسكرية إبقامة ورشات لألسلحة والذخرية وبناء احلصون على مشارف الصحراء حىت يزيد من -0

 . فاعلية جيشه
 .وشعار رمسي للدولةتصميم علم ولين -0
 ربط عالقات دبلوماسية مع بعض الدول-1

ابدر املارشال فايل إىل خرق معاهدة التافنة بعبور قواته األراضي  :0381-0381مرحلة الضعف وحرب اإلابدة - 8
التابعة لألمري ، فتوالت النكسات خاصة بعد أن انتهج الفرنسيون أسلوب األرض احملروقة ، كما هي مفهومة من 

ها فلن حتصدوها لن حترثوا األرض، و إذا حرثتموها فلن تزرعوها ،وإذا زرعتمو : " عبارة احلاكم العام املاريشال بيجو
فلجأ الفرنسيون إىل الوحشية يف هجومهم على املدنيني العزل فقتلوا النساء و األلفال و الشيوخ ، و حرقوا ".

و يف هذه املرحلة بدأت الكفة ترجح لصاحل العدو بعد استيالئه على عاصمة .القرى واملدن اليت تساند األمري
و على إثر ذلك اجته األمري إىل  0308سنة  -مة األمري املتنقلةعاص-، مث سقوط الزمالة 1841األمري اتقدامت 

الذي انصره يف أول األمر مث اضطر إىل التخلي عنه على إثر قصف األسطول  0308املغرب يف أكتوبر عام 
، و حتت ولأة اهلجوم الفرنسي يضطر السلطان املغريب إىل لرد األمري عبد (لنجة والصويرة ) الفرنسي ملدينة

حماوال  0300األمر الذي دفعه إىل العودة إىل اجلزائر يف سبتمرب . ر، بل و يتعهد للفرنسيني ابلقبض عليهالقاد
 . تنظيم املقاومة من جديد



اضطر األمري عبد القادر إىل اإلنسحاب إىل املغرب األقصى أمام ضغط  :م0381حماصرة األمري و استسالمه عام  -8
طان املغرب عبد الرمحن بن هاشم مساعدته حمذرا اايه من سقوط اجلزائر  ، اجليش الفرنسي القوي لالبا من سل

ألن ذلك سيؤدي إىل سقوط املغرب و بلدان إسالمية كثرية حتت السيطرة اإلستعمارية ، لكنه مل يستمع إىل 
ضل من نصائح األمري متذرعا مبواجهة املتمردين ضد السلطان يف املغرب، و كأن مواجهة الشعب الثائر ضده أف

مواجهة العدو الكافر الذي يهدد أرض اإلسالم ،وأكثر من ذلك تعاون هذا السلطان مع اجليش الفرنسي حملاصرة 
بعد حماصرته من لرف اجليش الفرنسي شرقا و جيش  0301األمري عبد القادر الذي اضطر لإلستسالم يف عام 

مري إال بعد أن اشرتط على اجليش الفرنسي إعطاء ومل يستسلم األ.السلطان املغريب غراب و خيانة بعض القبائل له
عهد األمان جلميع رفاقه وجنوده و السماح هلم ابإللتحاق بقبائلهم، أما هو فطلب السماح له ابهلجرة إىل 

و كان هدف . اإلسكندرية مبصر أو عكا بفلسطني، و إذا مل تقبل فرنسا هبذين الشرلني فإنه اجلهاد حىت املوت
هو إبقاء شعلة املقاومة ضد اإلستعمار ملتهبة على يد رفاقه بعدما يضمن هلم احلياة، و هذا ما األمري من ذلك 

 .حدث ابلفعل فيما بعد مما يدل على بعد نظر األمري عبد القادر
 :اإلحالة العلمية للمحاضرة السابعة-
 0111بريوت ، دار العرب االسالمي ، ،  0، ط  0100عمار بوحوش ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية  - 0
 .0110، اجلزائر ، دار رحيانة ،  0عمار عمورة ، موجز يف اتريخ اجلزائر ، ط -0
، دار العلوم ( ط.ب)، ( م  0100 –م .ق 300من عهد الفينقيني إىل خروج الفرنسيني ) صاحل فركوس ، املختصر يف اتريخ اجلزائر  -8

 (.ط.س.ب) للنشر و التوزيع ، 
، كلية علوم اإلعالم و االتصال، قسم 18بوزيفي وهيبة، حماضرات يف مقياس مدخل اىل اتريخ اجلزائر املعاصر، جامعة اجلزائر  -0

 . 0100االعالم،
 ( .ط .س .ب) ، اجلزائر ، دار املعرفة ،  0، ج (  0131-0381) بشري بالح ، اتريخ اجلزائر املعاصر  -0
 13، اجلزائر ، مديرية النشر جلامعة ( ط . ب ) ، ( 0100-0381) اتريخ اجلزائر احلديث و املعاصر صاحل فركوس ، حماضرات يف - 0

 .0101قاملة ، 0100ماي 
   0138حيي بوعزيز ، األمري عبد القادر رائد الكفاح اجلزائري ، لبعة منقحة ، تونس  الدار العربية للكتاب ،   - 1
 . 0110 و تعليق أبو القاسم سعد هللا ، حياة األمري عبد القادر ، الدار التونسية للنشر ، شارل هندري تشرشل ، ترمجة و تقدمي - 3

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :املقاومات الشعبية األخرى- احملاضرة الثامنة                                    

 :ثورة أوالد سيدي الشيخ- أوال

الشمال اجلزائري ، وعند وصول قواهتا إىل مشارف اجلنوب اجلزائري ، ظهرت حركة مقاومة  فرنسا بعد احتالل
أوالد سيدي الشيخ ،و كانت أول معركة ابلشريعة بنواحي البَ َيض ، بقيادة سيدي الشيخ بن الطيب زعيم أوالد 



مارس 03يف  املغربو  فرنساو ألن معاهدة اللة مغنية املوقعة بني . م0300ماي 0سيدي الشيخ الغرابة يف 
 :  م، قسمت قبيلة أوالد سيدي الشيخ إىل قسمني0300

 -  وهم مبوجب اإلتفاقية جزائريني" اقةالشر "أوالد سيدي الشيخ.  

 .وهم مغاربة" الغرابة"أوالد سيدي الشيخ  -

وهكذا عّززت املعاهدة املشروع اإلستعماري ابلتجزئة العرقية والتقسيم القبلي و زرع اخلالف حول زعامة القبيلة، و 
اهدة املوقعة بني املغرب تسيري شؤون زاوية الشيخ سيدي عبد القادر بن دمحمالسماحي، وبعد صدور هذه املع

وفرنسا ، تنبه سيدي الشيخ بن الطيب زعيم أوالد سيدي الشيخ للضرر الذي أحلقه االحتالل بقبيلة أوالد سيدي 
خاصة، حيث اقتطع االحتالل قسما من أراضيهم الزراعية والرعوية وقراهم، ليشتت االخوة " الغرابة"الشيخ عامة و

( زعيم الغرابة)م بعث سيدي الشيخ بن الطيب 0301،ويف جانفي . واهلجرةوالعائالت،وأرغامهم على النزوح 
وفدا إىل السلطان موالي عبد الرمحان بن هشام ملك املغرب يطلعه على الوضع الراهن ، فراسل السلطان السفارة 

سا واملغرب ، و الفرنسية بطنجة يطالبها مبراجعة احلدود بعد تشكي املتضررين من تبعات املعاهدة املوقعة بني فرن
م عني السلطان سيدي الشيخ بن الطيب خليفة 0301يف أوائل سنة . جتاهلت مطالبه.لكن سلطات االحتالل 

له على التخوم اجلنوبية الشرقية املغربية ، و كأنه هبذا التعيني يضفي الشرعية على اجلهاد الذي أعلنه زعيم الغرابة 
ذا التعيني كان مبثابة تبين املقاومة من لرف السلطان الذي مل كما أن ه. م0300ضد االحتالل الفرنسي منذ 

و استمرت مقاومة سيدي الشيخ بن الطيب . يكن له جيش نظامي يوازي قوة اجليوش الفرنسية وعدهتا وعتادها
 "معذر املصارين " يف معركة " موىل الفرعة"أحد أبنائه  -قبل وفاته -فَ َقدَ . م0311جويلية00إىل حني وفاته يف 

لقوات االحتالل الفرنسي يف " بين كيل"وقبيلة " الغرابة"اليت تصدت فيها قبيلة أوالد سيدي الشيخ 
وبعد وفاته أخذ رايدة املقاومة إبنه البكر احلاج العريب . حاليا" بوعرفة"م، ابلقرب من مدينة 0311مارس80

" الغرابة"نشبت بني أوالدسيدي الشيخ اليت" عقلة السدرة"،الذي ما لبث أن أستشهد مع أخيه سليمان يف معركة 
. م،واليت كان االحتالل الفرنسي وراءها لإليقاع بني الفريقني والقضاء عليهما مجيعا0310يف أوت"الشراقة"و

، وإبقرار من السلطان موالي احلسن ملك املغرب "الغرابة"قبيلة أوالد سي دي الشيخ " معمر "وتزعم إبنه الثالث 
لة ، إال أّن االحتالل أهلب العالقة بينهما ، وانقلب السلطان على أوالد سيدي الشيخ على زعامة هذه القبي

ضد القوات الفرنسية وأتباعها " نفيش" ، و تنكر هلم خصوصا بعد استشهاد معمر بن الشيخ يف معركة " الغرابة"
عالل بن " الغرابة"يخ وبعد استشهاد معمر بن الشيخ ، توىل زعامة قبيلة أوالد سيدي الش. م0310جوان08يف 

، ورغم استماتتهم يف املقاومة و تضحياهتم (وهو اإلبن الرابع لسيدي الشيخ بن الطيب ) الشيخ بن الطيب 
اجلسام يف سبيل الدفاع عن الولن ، ووالئهم للسلطان الذي كان يدعمهم ظاهراي ، وكانوا أعوانه يف املنالق 

جهدا يف السعي لبث اخلالف بينهما  يف كل مرة، بواسطة الُعَمالُء  اجلنوبية ، ولكن االحتالل الفرنسي مل يدخر
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املدسوسون يف دوائر املخزن ، فُصنفوا يف خانة املخربني وأهل الفنت ، وتعرضوا بذلك للسجن والتنكيل والتهجري ، 
، وعليه فإن م0110وابنتهاء مقاومتهم وجد االحتالل الفرنسي الطريق معبدة أمامه الحتالل املغرب ابتداء من 

. م0310م إىل 0300سيدي الشيخ بن الطيب كان مفجر ثورة أوالد سيدي الشيخ اليت دامت مخسة عقود من 
بزعامة " الشراقة"وبعد عشرين سنة من انطالق ثورة سيدي الشيخ بن الطيب اندلعت ثورة أوالد سيدي الشيخ

م، 0330نطلقت ثورة سيدي بوعمامة يف مث بعد ست وثالثني سنة ا م0300أفريل3 سيدي سليمان بن محزة يف
 . لتكمل املسرية اليت بدأها سيدي الشيخ بن الطيب

 : مقاومة فاطمة نسومر-اثنيا

برهنت فالمة على أّن قيادة املقاومة اجلزائرية ليس حكر على الرجال فقط بل أّن لنساء نصيب فيها، وفالمة   
نسومر شبت على مقت االحتالل ومقاومته ،ورغم تصوفها و زهدها ، إال أن هذا مل مينعها من تتبع أخبار بالد 

اليت قادها اجملاهد اجلزائري  معركة اتدمايتال سيما القبائل ملقاومة زحف االحتالل و املعارك اليت وقعت ابملنطقة 
، كما أهنا مل تكن غافلة على 0300سنة  اجلنرال بيجوصد قوات اجليش الفرنسي بقيادة  عمر بن زعموماحلاج 

من دخول  رندونمت حماولة اجلنرال  1847 دلس، ويف 0300-0300بني  تيزي وزومتركز الغزاة الفرنسيني يف 
وملا واتتها الظروف انضمت إىل املقاومة حيث . اليت هزم فيها هزمية منكرة 0301األربعاء انث إيراثن عام 

شاركت جبانب بوبغلة يف املقاومة و الدفاع عن منطقة جرجرة و يف صد هجومات االستعمار على أربعاء انث 
إيراثن فقطعت عليه لريق املواصالت و هلذا انضم إليها عدد من قادة األعراش و شيوخ الزوااي و القرى، ولعل 

يف مواجهة ( دمحم بن عبد هللا) الشريف بوبغلةالمة نسومر هي تلك اليت خاضتها إىل جانب أشهر معركة قادهتا ف
حيث أبداي  بربوة متزقيدةون و ماك ماهون فكانت املواجهة األوىل اجليوش الفرنسية الزاحفة بقيادة اجلنرالني رند

عة النظري، إال أن عدم تكافؤ موازين القوى عدة وعددًا إضطر الشريف بوبغلة بنصيحة من فالمة استماتة منقط
، وهناك دعيا إىل اجلهاد املقدس فاستجاب هلما شيوخ الزوااي ووكالء مقامات ين يينبنسومر على اإلنسحاب حنو 

أولياء هللا فجندوا الطلبةواملريدين وأتباعهم واجتهوا حنو انحية واضية ملواجهة زحف العدو على قراها بقيادة اجلنرالني 
اخلائن اجلودي، فاحتدمت املعركة وتلقت قوات العدو هزمية نكراء،  الباشا آغةومعهما  ويوسف الرتكيرندون 

ومتكنت الال فالمة نسومر من قتل اخلائن اجلودي بيدها كما استطاعت أن تنقذ من موت الشريف بوبغلة حينما 
لنكراء اليت منيت هبا قوات روندون بيتشكرت، إال أن ذلك مل يثنه من ابلرغم من اهلزمية ا .سقط جرحيا يف املعركة

و وزع األراضي اخلصبة على املعّمرين الوافدين معه،  0300مواصلة التغلغل جببال جرجرة، فاحتل عزازقة يف سنة 
ل والزحف مل ابلرغم من التغلغ. و أنشأ معسكرات يف كل املنالق اليت متّكن منها، وواصل هجومه على كل املنطقة

يثّبط عزمية اللة فالمة نسومر يف مواصلة هجوماهتا على القواة الغازية فحققت انتصارات أخرى ضد العدو 
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، مما أدى ابلقوات الفرنسية إىل االستنجاد توريرت موسىو  عني اتوريغو  ختلجتو األربعاء و  يراتنبنواحي 
بقوات جديدة و عتاد حديث،و إضطرت على إثرها فالمة نسومر إىل إعطاء األوامر ابإلنسحاب لقواهتا إىل قرية 

، ال سيما بعد اتّباع قوات االحتالل أسلوب التدمري و اإلابدة اجلماعية، بقتل كل أفراد اتخليجت انث عيسو
مر لتكوين فرق سريعة من اجملاهدين لضرب مؤخرات و كان انسحاب فالمة نسو  .العائالت دون متييز و ال رمحة

  .العدو الفرنسي و قطع لرق املواصالت و اإلمدادات عليه

الشيء الذي أقلق جنراالت اجليش الفرنسي و على رأسهم رندون املعزز ،ختليجت اختبأت الال فالمة يف قرية 
وخشي هذا اجلنرال من حتطم معنوايت جيوشه أمام هجمات  قسنطينةالقادمة من  ماكمهونبدعم قواة اجلنرال 

حيث تتمركز  آيت تسورغألف رجل بقيادته شخصيا، اجته به صوب قرية  00 فالمة نسومر، فجند جيشا قوامه
رجل وعدد من النساء وعندما احتدمت احلرب  1111ش املتطوعني وقوامه قوات فالمة نسومر املتكونة من جي

بني الطرفني خرجت فالمة يف مقدمة اجلميع تلبس لباسا حريراًي أمحر كان له األثر البالغ يف رعب عناصر جيش 
يف العدد و االحتالل،وعلى الرغم من املقاومة بقيادة فالمة نسومر فإن االهنزام كان حتميا نظرا للفارق الكبري 

العدة بني قوات الطرفني، األمر الذي دفع فالمة نسومر إىل لرح مسألة املفاوضات و إيقاف احلرب بشروط 
إال أن السلطات االستعمارية كعادهتا نقضت العهود، إذ غدرت ابلوفد املفاوض مبجرد خروجه من  .قبلها الطرفان

اجلنرال رندون مبحاصرة ملجأ الال فالمة نسومر ومت أسرها مع املعسكر حيث مّت اعتقال أعضائه مجيعاً، مث أمر 
شخصا من النساء  011وخوفا من جتدد الثورة جببال جرجرة أبعدت الال فالمة نسومر مع  عدد من النساء،

وبقيت هناك  .، حتت سيطرة ابش أغا موايل للفرنسينيبتابالطواأللفال إىل معسكر اعتقال يف زاوية بين سليمان 
 سنة ، على إثر مرض عضال تسبب يف شلل نصفي 88ملدة سبع سنوات إىل أن وافتها املنية عن عمر يناهز 

 :مقاومة املقراين والشيخ احلداد -اثلثا

 انبليون الثالثسقوط اإلمربالورية وظهور اجلمهورية و اهنزام  كان إلنقالب نظام احلكم يف فرنسا بعد:أسباهبا-أ
، أثره املباشر على األوضاع داخل اجلزائر و املتمثل يف بروز قوة املستولنني يف التأ ثري على حكومة  بسماركأمام 

ضف له تلقي دمحم  ابريس و استئثارهم ابلسلطة يف اجلزائر ،و هذا ما مل يرض به حاكم جمانة الباشاغا دمحم املقراين،
من اجلنرال ديفو بسبب تقدميه مساعدة ألحد أصدقاء أبيه و هو الشيخ بوعكاز بن  0300عام  املقراين توبيخا

عاشور ، و قد اعتربها املقراين إهانة له و لعائلته و لسكان منطقته،و عدم ارتياح السلطات اإلستعمارية لشخص 
ابط أوليفي و قد رأى الشيخ املقراين حيث قامت إبنشاء بلدية خمتلطة يف برج بوعريج ،عينت على رأسها الض

املقراين يف هذا اإلجراء تقليصا لنفوذه السياسي على املنطقة ، و بذلك أصبح يف اجمللس البلدي ملدينة برج 
و عمدت  .بوعريرج عبارة عن عضو بسيط فقط ال رأي له و الوزن لكالمه مع قوة املستولنني يف التمثيل النيايب
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ء احلاج دمحم املقراين كزعيم سياسي، لذلك ابدر بتقدمي إستقالته من منصبه  سلطات اإلحتالل على حتطيم كرباي
على أساس أهنا غري مرفقة بتعهد منه ،جيعله مسؤوال عن كل  0310مارس  11كباشاغا لكنها رفضت يف 

ة األحداث اليت ستقع بعد ذلك يف املنالق الواقعة حتت نفوذه، و كانت هذه السياسة سببا آخر الندالع الثور 
وراح  0303كذلك اجملاعة الكبرية اليت تعرضت هلا املنطقة و اليت وقعت يف حدود سنة  .ألهنا مساس بكرامته

ضحيتها أالف اجلزائريني الذين حصدهم املوت أمام مرأى و مسمع من اإلدارة اإلستعمارية اليت مل تسارع إىل جندة 
 .ة ال يهمها يف اجلزائر إال مصاحلهااألهايل و هذا ما أكد للمقراين مرة أخرى أن هذه اإلدار 

ومن األسباب املوضوعية كذلك السبب الديين حيث استغلت الكنيسة األوضاع اإلجتماعية املزرية وراحت حتمل 
اإلجنيل يف يد واملساعدات يف اليد األخرى مما اضطر األهايل إىل ترك أبنائهم يف يد األابء البيض للتنصري خوفا 

األسباب السياسية اآلنفة الذكر النظام املدين الذي خلف النظام العسكري و قد رأى فيه  ومن .عليهم من املوت
 00البشاغا املقراين تكريسا هليمنة املعمرين األوروبيني على اجلزائريني و إذالهلم ، و هذا ما نص عليه مرسوم 

ري حتت ظل املستولنني و اليهود الذي زاد من أتكد املقراين أنه سيزيد من معاانة الشعب اجلزائ 0311أكتوبر 
الشيخ دمحم املقراين  0310املتجنسني مبوجب قانون التجنيس الذي أصدره كرمييو اليهودي ، و عليه قال قائد ثورة 

" أريد أن أكون حتت السيف ليقطع رأسي ، و ال حتت رمحة يهودي أبدا : "  قولته الشهرية اليت جاء فيها ما يلي
يضاف إىل كل ذلك قضية اقرتاض املقراين , مع هذه اإلدارة املدنية اجلديدة, ىل السيفإثرها قرر أن حيتكم إ

للديون من بنك اجلزائر و من اليهودي مسرين بسبب اجملاعة اليت أهلكت سكان املنطقة و ابلتايل كان القرض 
ري ماك ماهون و استالم غري أن ذهاب احلاكم العام العسك, ملساعدة احملتاجني و املتضررين جراء هذه ا جملاعة

النظام املدين حكم اجلزائر الذي رفضت إدارته الوفاء بتعهد املقراين مما أوقعه يف أزمة مالية خانقة ، فاضطر من 
  .أجل سكان منطقته رهن أمالكه ليكون ضحية ابتزاز املستولنني و اليهود

وما عجل إبندالع الثورة كذلك السياسة العنصرية اليت لبقتها اإلدارة اجلديدة مع اجلزائريني العاملني يف مد الطرق 
بني اجلزائر و قسنطينة حيث كانت تفرق بينهم و بني بعض العمال األوربيني الذين كانت أجورهم عالية و 

منخفضة جدا و هم الذين ينجزون األعمال الشاقة علما  اليقومون ابألعمال املتعبة يف حني كانت أجور اجلزائريني
أن هؤالء العمال أوصلوا معاانهتم إىل الباشاغا املقراين لكوهنم من مدينة الربج حىت يدفع عنهم املعاانة فقام بدفع 

 . نصيب من ماله اخلاص للتخفيف من معاانهتم

 :مراحل املقاومة-ب

عيدون يف امليلية مبحاصرة القوات الفرنسية يف برج املدينة خالل شهر بعد قيام سكان أوالد  :مرحلة اإلنطالق-0
، و كذلك الثورة اليت اندلعت يف سوق أهراس بزعامة دمحم الكبلويت و الصباحيية وأيضا مقاومة بن 0310فيفري 



 00قراين يف انصر بن شهرة ابألغواط و الشريف بوشوشة كلها أحداث ابرزة مهدت لبداية املرحلة األوىل لثورة امل
، و ما ميز  0310فرباير  01بعد أن كان قد قدم استقالته من منصبه كباشاغا للمرة الثانية يف  0310مارس 

مرحلة اإلنطالقة الفعلية هو إعادته شارة الباشاغوية آنذاك إىل وزارة احلربية و املتمثلة يف الربنوس اخلاص هبا ، و 
 00قادته و كان آخرها اإلجتماع ذو الطابع احلريب املوسع املنعقد يف  بداية عقد إجتماعاته مع رجاالته و كبار

مارس بدأ زحفه على مدينة برج بوعريج على رأس قوة قدرت بسبعة أالف فارس قصد 00، و يف  0310مارس 
  .حماصرهتا و الضغط على اإلدارة اإلستعمارية اجلديدة

حيث , نتشرت الثورة عرب العديد من منالق الشرق اجلزائريبعد حماصرة مدينة الربج ا:  مرحلة مشولية الثورة-0
يضاف إليها كل من , و كذلك احلضنة و املسيلة و بوسعادة, وصلت إىل مليانة و شرشال ،و إىل جيجل و القل

ويف هذه الظروف برزت بعض اخلالفات بني زوااي منطقة القبائل ،منها زاوية .توقرت و بسكرة و ابتنة و عني صاحل
انيني بصدوق و زاوييت شاللة وإيلولة كما انتقلت هذه اخلالفات كذلك حىت داخل أسرة املقراين اليت كانت الرمح

مقسمة إىل فرعني ومها فرع الباشاغا دمحماملقراين و مقرها جمانة و هو حليف لباشاغا شاللة ابن علي الشريف ، و 
شرق برج بوعريرج وهو صديق الشيخ عزيز قائد عموشة  فرع الباشاغا دمحمبن عبد السالم املقراين قائد عني اتغزوت

و عائلة الشيخ احلداد ، و أمام هذا الوضع الذي ال خيدم معركة املقراين اليت أعلنها ضد اإلدارة اإلستعمارية عمد 
 وبواسطته بدأت تعبئة السكان للجهاد و قد لعب ابن الشيخ دمحم, إىل استمالة الشيخ احلداد واإلخوان الرمحانيني

 0310أفريل  13و استطاع إقناع والده إبعالن اجلهاد يف , امزاين بن علي احلداد دورا ابرزا إىل جانب املقراين
وهو ما مسح لبعض األتباع من اإلخوان الرمحانيني ابإلنضمام إىل صفوف الثورة و أصبحوا قوهتا الضاربة حيث 

يها على جيوش العدو الفرنسي ، وتعترب معارك املقراين ، و خاضوا مع الباشاغا دمحم املقراين عدة معارك انتصروا ف
أخوه بومرزاق و الشيخ عزيز ابإلضافة إىل اإلخوان الرمحانيني من املعارك اليت أثبتت لقادة اإلستعمار توسع رقعة 

امليزان و هذه الثورة اليت مل تكن حمصورة يف جمانة أو الربج بل وصلت إىل دلس وتيزي وزو و صور الغزالن و ذراع 
،وكان لإلخوان الرمحانيني من أتباع الشيخ احلداد دور ابرز يف انتصارات  البويرة و وصلت إىل مشارف العاصمة

بزاوية صدوق و إبحلاح من إبنه عزيز مما  0310أفريل  13ثورة املقراين خاصة بعد إعالن الشيخ احلداد اجلهاد يف 
أعداد كبرية من اجملاهدين و انتشار الثورة غراب و مشاال و شرقا  أعطى للثورة مشوليتها من خالل زايدة انضمام

حيث حوصرت العديد من مراكز اجليش اإلستعماري، يف منالق عدة و قد وصل عدد اجملاهدين من أتباع الشيخ 
احلداد و اإلخوان الرمحانني أكثر من مائة و عشرين ألف جماهد ينتمون إىل مائتان و مخسون قبيلة ،يف حني 

ألف فارس من قبائل برج بوعريج و بوسعادة و صور الغزالن و هبذه القوة  00ستطاع الباشاغا دمحم املقراين جتنيد ا
اليت يعود الفضل فيها إىل الزاوية الرمحانية و أتباع الشيخ احلداد و ابنه عزيز ، حققت هذه الثورة انتصارات كبرية 

  .على مصاحلها و مستولنيها يف املنطقةأخافت اإلدارة اإلستعمارية وأصبحت تشكل خطرا 



رغم قوة الشيخ احلداد وابنه عزيز يف التعبئة العامة للجهاد و دور أتباعهم من الرمحانيني إىل : مرحلة الرتاجع-8
جانب دور كل من الباشاغا دمحم املقراين وأخيه بومرزاق إال أن اخلالفات عادت لتطفو على السطح وقد غذهتا 

مارية بطرقها اخلاصة بعد استشهاد بطل املقاومة الباشاغا يف دمحم املقراين معركة وادي سوفالت قرب اإلدارة اإلستع
احنصرت هذه اخلالفات على  على يد أحد اخلونة التابعني لإلدارة الفرنسية،و 0310ماي  10عني بسامفي 

ق املقراين أخو دمحم املقراين زعيم املقاومة شخصيتني هلما وزهنما يف هذه الثورة و مها عزيز ابن الشيخ احلداد و بومرزا
الذي تسلم راية اجلهاد بعد استشهاد أخيه، لكن الشيخ عزيز مل يرض هبذا الوضع اجلديد فكان يبحث عن زعامة 

لكن سيطرة بومرزاق على األوضاع جعلت , املقاومة خاصة و أنه من أبرز الشخصيات اليت إلتف حوهلا الرمحانيون
كذلك اخلالف الذي كان قائما ,رع إىل للب اإلستسالم ، ومن أسباب ضعف املقاومة وتراجعهاالشيخ عزيز يسا

بني الزوااي الرمحانية منها اخلالف بني زاوية صدوق بزعامة عزيز و زاوية الشريف بن املوهوب و زاوية شاللة اللتني 
ورة ،حيث بقى بومرزاق يواصل املقاومة ماي ، مما أثر سلبا على مسار الث 00أفريل و  00تعرضتا هلجومه ما بني 

من خالل معارك أهنكت قوته و مل يستطع جماراة احلرب ضد جيوش العدو خاصة بعد استسالم احلداد الذي أثر 
على معنوايت بومرزاق املقراين ، رغم حماولته رص الصفوف بني قادة الزاوية الرمحانية لكنه فشل يف مسعاه ، وبعد 

م، اجته إىل الصحراء لكن الفرنسيني اكتشفوا 0310أكتوبر  13لقرب من قلعة بين محاد يف اهنزامه يف معركة اب
ابلقرب من الرويسات بورقلة وألقوا عليه القبض ، حيث نقل إىل معسكر اجلنرال  0310جانفي  01أمره يف 

 . دوالكروا و منه أرسل إىل سجن كاليدونيا اجلديدة

الظروف الداخلية اجليش الفرنسي يف إمخاد ثورة املقراين وانعكس ذلك سلبا لقد ساعدت :نتائج املقاومة -ت
حيث مت فرض الضرائب على القبائل املشاركة يف الثورة , على كل سكان املنالق اليت ساعدت الثورة و ساندهتا

  .وكانت على ثالثة أنواع لبقا لدرجة مسامهتها ضد القوات الفرنسية

 70ص الذين يلفتون انتباه املسؤولني يف اإلدارة الفرنسيةفرنك تدفع من لرف األشخا. 
 140 فرنك ضريبة على كل من جتند و قدم املساعدات للثورة 
 210 كما مت حتديد املبالغ  ,فرنك ضريبة على كل من شارك يف احلرب و أظهر عدائه العلين لفرنسا

على األمالك ، هذا إىل جانب  و يف حال رفض الدفع يتم اإلستيالء, املالية اليت تدفعها كل عائلة
إجراءات احلجز و التحفظ على النساء و األلفال ،أما ما دفعه خمتلف املنالق بسبب الثورة كان كما 

 8111081فرنك منطقة تيزي وزو  000001اإلقليم املدين  فرنك، 0000011منطقة دلس  :يلي
 001111فرنك اإلقليم املدين  0001111فرنك انحية اجلزائر 0800011فرنك منطقة ذراع امليزان 

فرنك ،أما عن  000881فرنك و انحية بين منصور  003010و ابلنسبة لفرع صور الغزالن  . فرنك
جمموع القبائل اليت محلت لواء الثورة فقد كلفت بدفع مسامهتها فيها بصورة كاملة و قد بلغت قيمة الدفع 



مسدس و  0081بندقية و 0800تها منها فرنك ابإلضافة إىل جتريد القبائل من أسلح 00300001
 :سيف و ثالثة مدافع ومن أهم النتائج أيضا 0300

 . إحالة املوقوفني من قادة الثورة الرئيسيني على احملاكم املدنية والعسكرية وقهرهم وإذالهلم-

 .مليون و نصف فرنك  80استمرار تغرمي السكان حيث قدر املبلغ ب - 

ون من األلزاس واللورين والقادمني من جنوب فرنسا من مصادرة أراضي القبائل ، و استفاد املستولنون القادم-
 .توزيعها على املستولنني اجلدد

حبس املشاركني يف الثورة دون حماكمة و منهم زوجة الباشاغا دمحم املقراين و ابنته و ابنة شقيقه بومرزاق تطبيق  -
جلديدة ومن الذين لبقت يف حقهم هذه السياسة بومزراق املقراين سياسة اإلبعاد القسري و النفي إىل كاليدونيا ا

  .وابين الشيخ احلداد عزيز ودمحم

 11إصدار أحكام اإلعدام ، مثلما حدث لبومزراق املقراين الذي حكمت عليه حمكمة قسنطينة للجناايت يف -
بكاليدونيا اجلديدة،وصدر يف  ابإلعدام ، لكن عوض ابلنفي مع األشغال الشاقة إىل مدينة نوميا 0310جانفي 

لكنه مل يتحمل السجن  1873أفريل  01حق الشيخ احلداد حكما ابلسجن اإلنفرادي ملدة مخس سنوات يف 
  .أايم فقط من حبسه 01لكرب سنه فمات بعد 

هكتار للفرد الواحد  011والذي مبوجبه مت توزيع  0318جويلية  00إ صدر قانون حتديد األراضي املشاعة يف -
  .من املعمرين

 000081قبيلة من مالكة لألراضي إىل أجرية بعد مصادرة أراضيها، و بلغ جمموع األراضي املصادرة  88حتول -
 .هكتار منها أمالك عائلة املقراين و الشيخ احلداد 

 .إلغاء النظام العسكري و تعويضه ابلنظام املدين،وإلغاء املكاتب العربية -

 (قانون كرمييو) ليهود اجلزائر بصورة مجاعيةمنح اجلنسية الفرنسية -

عاصر الشيخ بوعمامة الفرتة الصعبة من اتريخ اجلزائر حيث أجربت عائلته على  :مقاومة الشيخ بوعمامة- رابعا
بني  0300اهلجرة ومغادرة األرض واالستقرار يف األراضي املغربية ،وواكب ذلك إبرام معاهدة اللة مغنية عام

،كان أبوه هو الشيخ العريب بن احلرمة الذي كان  ارية الفرنسية و السلطان املغريب عبد الرمحنالسلطات االستعم
 0311يزاول مهنة بيع الربانس و احللي مابني منطقة فقيق و املقرار التحتانيب وقد وافته املنية يف هذه املنطقة عام 



وعن لريق احلدود وصلت , من املغرب األقصى ،و ينتمي الشيخ بوعمامة عقائداي إىل الطريقة الطيبية اليت حلت
إىل الغرب اجلزائري حيث انتشرت انتشارا واسعا ،كما أن انتماءه إىل الطريقة الطيبية مل مينعه من التأثر ابلطريقة 
السنوسية كذلك ومرد ذلك للقرابة اليت كانت بني الطريقة السنوسية وبني أوالد سيدي الشيخ ،على اعتبار أن 

،واستطاع الشيخ بوعمامة أتسيس زاوية له يف منطقة املقرار التحتاين مما  قة كان منبعها الغرب اجلزائريهذه الطري
زاد يف شعبيته وكثر بذلك أتباعه ومريدوه يف العديد من املنالق الصحراوية ،و دامت مقاومة الشيخ بوعمامة أكثر 

ر الثاين ،وقد اشتهر بقدرته الفائقة يف مواجهة قوات حىت أللق عليه لقب األمري عبد القاد,من ثالثة وعشرين عاما
 0113أكتوبر  01االحتالل اليت مل تنجح يف القضاء عليه رغم حماوالهتا سياسيا وعسكراي ،إىل أن وافته املنية يف 

 .مبنطقة وجدة املغربية

 :للمحاضرة الثامنة اإلحالة العلمية-

 :ابللغة العربية-أ

.العريب بولنوار معاهدة اللة مغنية ألروحة-0  

.الواثئق امللكية لالستاذ عبد الوهاب بن منصور مؤرخ اململكة-0  

 . أمحد مزاين، فجيج ، مسامهة يف دراسة اجملتمع الواحي املغريب -8

. عبد الرمحان بن زيدان ،احتاف أعالم الناس جبمال حاضرة مكناس -0  

 . 0111،لبعة خاصة عامل املعرفة: ،اجلزائر00األعمال الكاملة اجمللد رقم -0

.0130، 0ديوان املطبوعات اجلامعية، ط: ، اجلزائر(عيسى عصفور: ترمجة)شارل روبري، أجرون، اتريخ اجلزائر املعاصرة -0  

  .0130املؤسسة الولنية للكتاب : حيىي، بوعزير، كفاح اجلزائر من خالل الواثئق، اجلزائر-1

.0110، اجمللة التارخيية املغربية، تونس، العدد األول، جويلية "والتبشرييالتفكري الديين "عبد اجلليل التميمي، -3   

 :ابللغة األجنبية-ب

-0 Documents pour servir a l'etude du nord africain De Lamartiniere et La Croix . 

-0 Un soufi sidi cheikh,s.Hamza boubakeur,Ex recteur de la mosqué de Paris . 



-8 Documents pour servir a l Lamartiniere'etude du nord De Lamartiniere et La 
Croix  . 

-0 Documents pour servir a l'etude du nord africain De Lamartiniere et La Croix  

-5 Documents pour servir a l'etude du nord africain(10 De Lamartiniere et La 

Croix. 

-6 Un soufi sidi cheikh,s.Hamza boubakeur,Ex recteur de la mosqué de Paris .  

-7 Henri Garrot, Histoire générale de l’Algérie, Alger 1910                . 

Robin (F), l’Algérie en 1971, Paris, 1971-8 

-9 Rob   N.Colonel ; l’insurrection de la grande Kabylie en 1871, Paris, imp., 

Henri Garles Rousselle 1901, PP.25-27.  

-01 Burzdt (l’Abbé), Histoire des désastres de l’Algérie 1866-1867-1868, 

Sauterelles,     tremblement de terre, choléra, Famine, Alger 1869, PP.43-44. 

-00 Bidault (F.L), la vérité sur l’Algérie, Bougie, 1871, PP.85-87. 

-01 Noushi. A, et Lacoste, l’Algérie, Passé et présent, Paris 1960, PP.375-376. 

- 01 Lunnel, Eugène, la question Algérienne, les Arabes, l’Armé e, les colons, 

Paris  

-01 Emile Thuilier, le Royaume Arabe devant le jury de Constantine, Paris , 

1873. 

-05 Elie (G), la Kabylie du Djurdjura et les pères Blans, in correspondant 1923. 

-06 Louis Forest, la naturalisation des juifs Algériens et l’insurrection de 1871, 

Paris, 1869. 

------------------------------------------------------------------------------ 

 (. احلكم املدين ) يف اجلزائر  سياسة اجلمهورية الفرنسية الثالثة: التاسعة حملاضرةا

 :السياسة اإلستعمارية/0



م قامت اجلمهورية الثالثة،  0311بعد سقوط حكم انبليون الثالث يف : اجملال السياسي و اإلداري - أوال
اهليكل اإلداري والسياسي اإلستعماري للجزائر فانتقلت السلطة من اجليش إىل أيدي املدنيني الذين عدلوا يف 

 :فاختذ الشكل اهلرمي التايل

أستبدل احلاكم العسكري مبوظف مدين يتبع وزارة الداخلية الفرنسية، وينفذ أوامرها، وميثل :احلاكم العام  -أ 
ة احلاكم ملساعد( جملس احلكومة األعلى)م أستحدث  0313أعلى سلطة يف اجلزائر ويعاونه مستشارون ويف 

: قائد القوات الربية و البحرية ومفتش األشغال العمومية، ومفتش املالية، ومن أهم مهامه: العام، وتشكل من 
 .وضع ميزانية اجلزائر

قسنطينة، على رأس كل  -وهران  -اجلزائر: هي( والايت)قسمت اجلزائر إىل ثالث عماالت  :العماالت -ب 
ويعينه وزير داخلية فرنسا، و يتبع احلاكم العام، ويساعده يف تسيري  (Prefet)ة عامل العمالة أو وايل الوالي منها

وقسمت كل والية . م 01والئي من الفرنسيني، أنضم إليه عدد قليل من اجلزائريني يف أواخر القرن   واليته جملس
 (.sous-prefet)ويشرف عليها انئب وال   (sous-prefecture)دوائر  إىل

 : و هي أنواع :البلدايت  -ت 
 : تسوده نوعان من البلدايت هي:الشمال -

تطبق فيها القوانني املتبعة يف فرنسا، واقتصر وجودها يف :  بلدايت كاملة السلطة أو متعددة الصالحيات-0
 .الشمال خاصة املدن الكربى و تضم غالبية أوروبية وكافة أعضاء جمالسها أوروبيون

نالق الشمالية اليت يقل فيها عدد األوروبيون، وكانت حتت رقابة اإلداريني تواجد يف امل :بلدايت خمتلطة -0
 . الفرنسيني، وهلؤالء اإلداريني مساعدون جزائريون تعينهم السلطات الفرنسية أيضا

 .و اجلنوب  اقتصر وجود هذا النوع على منالق السهوب: املكاتب العربية –8

ومشلت الصحراء و ظلت تدار من قبل اجليش الفرنسي يف السهوب والصحراء  (:منطقة عسكرية)اجلنوب -
 . مبساعدة املكاتب العربية اليت كان على رأسها ظابط فرنسي وإداريني ومعمريني وبعض الوسطاء من أعوان فرنسا

 :سّن بعض القوانني االستثنائية واإلعتبالية -ث
اليهودي موشي مث أدولف كرمييو الذي كان حماميا مث انئبا  ،و ينسبت إىل0311أكتوبر  00كرمييو بتاريخ   -0

 : ،مث أصبح وزيرا للعدل وتضمنت
 .إهناء احلكم العسكري يف اجلزائر و إعطاء السلطات املطلقة للمعمرين األوروبيني  -

 .إلغاء منصب احلاكم العام العسكري، واستبداله ابحلاكم العام املدين، الذي يعاونه مستشارون-



 .حتفاظ بتقسيم اجلزائر إىل ثالث عماالتاإل-

،ما جيعلهم يتمتعون ( ألفا  83عددهم ) منح اجلنسية الفرنسية لليهود مع احتفاظهم أبحواهلم الشخصية اليهودية-
أي كافة احلقوق السياسية واملدنية الفرنسية، يف حني وضعت عقبات كثرية أمام  حبقوق املوالنة و اجلنسية الفرنسية

 .اجلزائريني

 . حصر سلطات القائد العسكري يف املنالق اليت ختضع للجيش ، وعدم تدخله يف الشؤون املدنية -

 . يعني احلاكم العام جملس الوزراء عوض وزارة احلرب ويقوم بتطبيق سياسة احلكومة يف اجلزائر-

 . ربط اجلزائر بوزارة الداخلية الفرنسية-

بعض القوانني لتخفيف تعسف القوانني الزجرية  0100و  0380أصدرت االدارة االستعمارية فيما بني  -0
    : على األهايل و منها

 . م الذي ينص على احلاق اجلزائريني بفرنسا0380جوان  00قانون -
 . م ، حيث اعتربت اجلزائر إقليم اتبع لفرنسا 0303انشاء وزارة اجلزائر و املستعمرات عامل -
العسكري يف مشال اجلزائر و تعويضها ابحلكم املدين ، و يبقى احلكم العسكري يف اصدارها قانون الغاء احلكم -

 .اجلنوب
م كرد فعل على ثورة عني الرتك بوهران ، و هو قانون تعسفي أيضا مينح  0110إنشاء احملاكم الرداعة عام -

 . للمحاكم حق السجن و الطرد و النفي دون أن حيقق للجزائريني االعرتاض
 . م كرد فعل على ثورة عني بسام ابلبويرة ، و يتضمن اجراءات عقابية ضد االهايل 0110ر قانون جوان-

 .اعفاء اجملندين اجلزائريني من تطبيق قوانني االندجينا-

 .الغاء رخصة التنقل داخل اجلزائر و فرنسا-

 .الغاء املخالفات اليت تستلزم دفع الغرامات-

واليت املتضمنة إلغاء قوانني األندجينا ، وتسهيل  0101فيفري  0 اعالن حكومة جورج كليمنصو إصالحات -8
 .إجراءات احلصول على اجلنسية

اتبعت فرنسا سياسة عسكرية هدفة اىل تثبيت االحتالل و توسيعه ذلك من خالل  : العسكري اجملال-اثنيا
 : املظاهر التالية



 السنوات من أجل تثبيت اإلستعمارتسخري امكانيات عسكرية ضخمة ، و رفع عدد اجليش مبرور -0
 . تطبيق سياسة األرض احملروقة و اإلابدة اجلماعية للسكان هبدف إخضاعهم و القضاء على الثورات-0
 . جعل شؤون اجلزائر خاضعة و اتبعة لوزارة احلرب الفرنسية-8
ت العسكرية الفرنسية يف تطبيق نظام احلكم العسكري من خالل تعيني حاكم عام للجزائر يتمثل يف قائد القوا-0

اجلزائر ، و انشاء املكاتب العربية عن لريق اغراء بعض رؤساء القبائل اجلزائرية ببعض األراضي و األلقاب الفخرية 
،حىت وإن تغري احلكم  الباشاغا ، شيخ العرب اخلليفة ، القايد و جلعتهم واسطة حلكم اجلزائريني: ، مثل 

 .غيري كان شكليا، فأداة االحتالل وأساليبه يف اجلزائر كانت عسكريةالعسكري إىل حكم مدين فإّن الت

 .جتنيد اجلزائريني يف كل حروهبا أبوراب واهلند الصينية واحلرب العلمية األوىل والثانية-5

م،  0100فيفري 18م، وصدر يف 0113الذي بدأ التخطيط له يف سنة  إصدار قانون التجنيد اإلجباري-1
 : ونص هذا القانون على ما يلي .ألف شاب جزائري خالل احلرب العامليةاألوىل 011قرابة  وهو ما جعلها جتند

 .ملدة ثالث سنوات كاملة و تضاف اليها سبعة أعوام يف جيش االحتياط 03جتنيد اجلزائريني البالغني سن  -

 .سنتان للفرنسيني( 10)سنوات مقابل  18مدة التجنيد اجلزائريني-

 .فرنكا 001د قدرها تقدمي منحة للمجن-

 .ميكن تعويض شخص آبخر أو مببلغ مايل-

( خط بشار)تسخري الشباب اجلزائري يف مشاريع االحتالل ةالزج هبم يف الصحراء إلجناو خط سكك احلديد-1
 .أو العمل يف املناجم يف ظروف صعبة ولساعات لويلة من العمل

لبالدان إىل إقصاء الشعب اجلزائري من املسامهة يف حكم  يالحظ أّن االستعمار الفرنسي قد جلأ يف أسلوب إدارته
 .ولنه، وكرست سيطرة العنصر الدخيل كما عمد هذا االستعمار إىل تسليح إدارته بقوانني جائرة

من أجل القضاء على املقومات احلضارية العربية و اإلسالمية للشعب اجلزائري ،   : اجملال االجتماعي - اثلثا
 : اجراءات تصب يف هذا املسعىقامت فرنسا بعدة 

حماولة خلق جمتمع أورويب موازي للمجتمع اجلزائري هبدف تفكيك اجملتمع اجلزائري عن لريق فتح ابب  -0
 . اإلستطان األورويب يف اجلزائر

 . تفقري الشعب اجلزائري عن لريق سلب األراضي و األمالك-



ف فرنسة األمساء اجلزائرية ، و لمس الذاكرة اجلزائرية م هبد 0381مارس  08إصدار قانون احلالة املدنية يف -
 . للمجتمع ، و فصله عن اترخيه ، ابالضافة اىل تفكيك البنية اإلجتماعية له

 . إخضاع اجلزائريني للقانون الفرنسي و إلغاء العمل ابلشريعة اإلسالمية هبدف ضرب نظام العدالة اجلزائري-

م، ومل يلغ  0310صدر سنة : 1871 (Code de L’ Indigénat) إصدار قانون األهايل أو األندجينا-
خمالفة أعدت  00م نظراي، وهو نصوص قانونية ظاملة، و إجراءات وعقوابت زجرية ، بلغت  0100إال يف سنة 

،و استمرت االدارة  0311، وعدلت سنة  0310خمالفة عام  00، و خفضت إىل  0330لألهايل يف عام 
، وبقيت تعتمد عليها  حىت قيام ثورة أول  0181تطويرها واستخدامها حىت إلغائها نظراي عام االستعمارية يف 

 : وقدأعطت لإلدارة االستعمارية صالحيات استثنائية واسعة أمهها .0100نوفمرب 

 .حق احلاكم العام واإلدارة يف توقيع كل أنواع العقوابت دون حماكمة-0

 .قب القبيلة أو احلي مبخالفة الفرد الواحدتطبيق املسؤولية اجلماعية، فتعا–0

 .على التقاضي لدى احملاكم الفرنسية( الرببر)إجبار القبائل -8

 :السجن أو التغرمي أو مصادرة املمتلكات للمخالفات التالية -0

 .فتح مدرسة أو مسجد أو زاوية بال رخصة-

 .رفض العمل يف مزارع املعمرين أوالتأخر يف دفع الضرائب-

 .فظ بعبارات معادية لفرنسا أو التجمع ألكثر من مخسة أشخاصالتل-

 .عصيان القياد أو ترك حمل اإلقامة بدون رخصة-

ألجل اخضاع اجلزائريني و جتويعهم و تفقريهم ، و بعد أن فتحت فرنسا أبواب  :واملايل اجملال االقتصادي - رابعا
 اإلقتصادية من أجل تسهيل إنتقال األراضي اىل اجلزائر أمام حركة اإلستطان ، أصدرت جمموعة من القوانني

 : و منها" قوانني نقل امللكية و مصادرة األراضي " املعمرين ، عرفت ابسم 

م ليفرضه على اجلزائريني ، و ونص على عدة أنواع من الضرائب مثل 0300أصدار قانون الضرائب يف -0
و . س فهي تدفع عن كل رأس من رؤوس احليواانت و ضريبة الرأ. ضريبة الزكاة ، هي تفرض على احليواانت 

الغلة بعد مجعها ، و الضريبة الفرنسية إضافة اىل الضريبة العربية و احلراسة الليلية  0/01ضريبة العشر مبعىن دفع 



 ، و تقدمي األموال و الغذاء للقياد و( ضريبة السخرة ) يف الغاابت ، و أيضا ضريبة العمل يف املزارع االوروبية 
 . أعواهنم

بنك اجلزائر عام : تسهيل التعامالت املالية للمستولنني ، أبنشأت عدة مؤسسات مالية يف اجلزائر منها  -0
 . م 0300م ، الشركة املارسيلية  0330م ، الشركة العامة  1863م ، القرض الليوين 0300

 :إصدار قوانني اقتصادية ومالية خمتلفة منها-8

فرض على اجلزائريني حيازة واثئق تثبت ملكيته، وإال ضمت أرضه إىل أمالك : م 0300جويلية  00مرسوم -
 . الدولة

 .سحب ملكية أراضي العروش من القبائل،و ترك حق االنتفاع هبا فقط: م 0300جوان  00مرسوم -

اجلزائر ابلتمتع بنوع من احلكم الذايت والذي مسح للمستولنني يف  0111اصدار قانون االستقالل املايل عام  -
 .املايل ، و إدراج كل إيرادات اجلزائر ضمن امليزانية اجلزائرية

ألف هكتار ملهجريني والنازحني الفرنسيني من  011الذي ينص على منح  0310جوان  00اصدار قانون يوم -
 . " األلزالس و اللورين" 

 . كعقاب على معاداة و محل االسالح ضد فرنسا 0310سنة " ضريبة احلرب اإلجبارية " فرض -

 .الذي اعترب كل األمالك العقارية اجلزائرية خاضعة للقانون الفرنسي 0318جويلية  00اصدار قانون  -

إتالف واثئق ملكية األراضي ، واإلستالء على أراضي ابلقوة وضمتها ألمالك الدولة متهيدا لتوزيعها على -
ء الصفقة القانونية لتلك العمليات فأصدرت مجلة من القوانني نقل ملصادرة األراضي وعمدت إىل إعطا. املعمرين

 :ونقل ملكيتها وأمهها

على مصادرة أراضي القبائل الثائرة ( قانون احلجز ) جاء بعد ثورة املقراين، ونص : م 0310مارس  81قرار -
 .واليت قامت بنشالات معادية لفرنسا

فرض إقامة امللكية الفردية على أراضي العروش لتسهيل انتقاهلا للمعمرين ابلبيع : م  0318جويلية  00قانون -
 . أو التهديد

م الذي صدر من اجل اقامة امللكية اخلاصة داخل األراضي اجلماعية للقبائل من أجل  0331قانون وارمي -
 . تشتيتها متهيًدا للسيكرة عليها



 . (الدومني) نني ببيع و شراء األراضي املشاعة م الذي يهدف اىل السماح للمستول 0331قانون -
م الذي ينص على ضرورة تقدمي أوراق ثبوت امللكية لألراضي ، و إذا عجز اجلزائريون عن ذلك  0338قانون -

 تؤخذ أراضيهم

 : اجملال الثقايف والتعليمي -خامسا

يكون شبيها ابلذي يف فرنسا ، وإقرار الذي ينظم التعليم الشعيب ابجلزائر و  0310أوت  00اصدار مرسوم يف  -
 .الفرنسية –جمانية التعليم االبتدائي يف املدارس العربية 

يفرض تسمية الشوارع و الساحات  واملرافق العامة واألحياء واملدن اجلزائرية  0330اصدار قرار إستعماري عام  -
، ابستور، ديكارت،شوفاليي،سانت  فيكتور هيقو ، فولتري) أبمساء حكام و مثقفي و جنراالت فرنسا مثل 

 .( ...أرنو،فيليب فيل 

قرارا يقضي بعدم السماح ألي معلم جزائري أن يفتح  0110ديسمرب  00اصدار احلاكم العام الفرنسي يف  -
  .مدرسة لتعليم العربية دون احلصول على رخصةأوايلتعليم ابلغة العربية دون رخصة

متنع على اجلزائريني من اإلحتفال ابملناسبات الدينية أو أداء فريضة احلج  واليت0110إصدار قوانني جوانرف يف –
 .حبجة جلب األمراض اخلطري

اتباع سياسة التجهيل عن لريق حرمان اجلزائريني من ثقافتهم ، و تدمري املعاهد ، و يف املقابل منعهم من -
 . اإللتحاق ابلتعليم الفرنسي

 . احالل الفرنسية حملها يف مجيع املعامالت منع اللغة العربية و حماربتها ، و-
 . فرنسة احمليط بكتابة أمساء الشوارع أبمساء فرنسية-
 .منع اجلزائريني من جتاوز املرحلة اإلبتدائية األمراض اخلطرية واملدية-

 :اجملال الديين-سادسا

يجري الذي استغل اجملاعات يف التبشري ابلدين املسيحي عن لريق القساوسة مثل ما فعله الكاردينال شارل الف-0
 . وسط اجلزائريني ليبشر ابلدين املسيحي مقابل املساعدات الغذائية

 . حتويل املساجد اىل كنائس مثل جامع كتشاوة أو إىل خمازن و اسطبالت-0
 . متسيح الوسط ابإلكثار من الرموز املسيحية و منع الشعائر اإلسالمية-8
 . األخوات البيض للعمل وسط األسر حتت ستار تقدمي خدمات لبية و انسانيةانشاء فرقة اآلابء البيض و -0



 . مصادرة األوقاف ، و ترهيب األئمة و نفيهم-0
 . اخضاع الشؤون الدينية اإلسالمية إىل اإلدارة الفرنسية-0

انعكاسات تركت السياسة الفرنسية على اجلزائر :  انعكاسات السياسة اإلستعمارية على اجملتمع اجلزائري/0
 : عميقة على اجملتمع ، امتدت آاثرها اىل ما بعد اإلستقالل ، و تتمثل يف

 . زوال الدولة اجلزائرية ، و حتول اجلزائر اىل قطعة فرنسية-0
 . تشتيت وحدة األمة-0
 .دينها  تفكيك البنية اإلجتماعية للجزائر و زرع فئة غريبة و دخيلة عن اجملتمع اجلزائري بعاداهتا و أخالقها و-8
وحتول قسم كبري من املدارس للعمل يف سر بعيدا عن  انتشار اجلهل و األمية نتيجة لسياسة التجهيل الفرنسية-0

 .اعني اإلدارة االستعمارية
 . تضييق على الدين اإلسالمي و القضاء اإلسالمي يف اجلزائر-0
واحلجاز وأوراب بسبب سياسة املصادرة و  انتشار ظاهرة اهلجرة الفردية واجلماعية  من اجلزائر اىل الشام -0

 . الضرائب اليت ترتب عنها الفقر و اجملاعة
 . التخلف و اختالل النمو اإلقتصادي-1

 .زرع اخلراب و الدمار يف مجيع الراف اجلزائر من خالل احلمالت العسكرية وسياسة االرض احملروقة-3

 .د اجلزائري ابلفرنسي يف الار تقسيم العمل الرامسايل تفكيك البنية االقتصادية املعاشية واحلاق االقتصا-1

حتطيم العائالت الكربى من خالل قوانني مصادرة االراضي وترتب عن دالك اهلجرة ابنواعها وانتشار الفقر -01
 .و اجملاعات وتراجع النمو الدميوغرايف

  : التاسعةللمحاضرة  اإلحالة العلمية

يف عهد اجلمهورية ( 0101-0311من ) االستعمارية الفرنسية يف ظل احلكم املدين بوزيفي وهيبة، سياسة -0
 .0100ديسمرب  08الثالثة،

غري منشورة، )م، املدرسة العليا لألساتذة 0311/0100ظروف ومعامل اليقظة اجلزائرية : أمحد مريوش، دراسة حول-0
 .(0111اجلزائر، 

ج، .م.د)، 0م،ط0100/0103ة الولنية من خالل النصوصحيي بوعزيز ، االجتاه اليميين يف احلرك -8
 (.0110اجلزائر،



م و دورها يف إرساء دعائم القضية الولنية 0101/0100حركة األمري خالد السياسية : أمحد مريوش ، دراسة حول -0
 .( 0111غري منشورة ، اجلزائر ،) ، املدرسة العليا لألساتذة ،

جويلية / جوان )السنة الرابعة .  00األدب اجلزائري احلديث ، جملة الثقافة ،العددصاحل خريف ، مدخل إىل دراسة -0
 (.0110،اجلزائر ،

  . 8ج.سعد هللا ، أحباث وآراء يف اتريخ اجلزائر (0. ) 00،ص  8سعد هللا ، أحباث و آراء ، ج-0

 ( .0111بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،) 0ط.انصر الدين سعيدوين ، اجلزائر منطلقات وآفاق -1

و، .ح.ب.د.و.م)10م،جملة املصادرالعدد0381/0310أمحد حسني السليماين،نزع امللكية العقارية للجزائريني -3 
 (0110اجلزائر، 

 (.0130ت، اجلزائر .ن.و.ش.)0181/0100رابح تركي ، التعليم القومي والشخصية الولنية  -1

 (. 0110ديسمرب ) ،000ملعاانة و أمل العودة ، جملة اجليش ، العدد عبد اجمليد خلوف ، اجلالية اجلزائرية بني ا-01 

 ( .0113دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، )  0، ط 0أبو القاسم سعد هللا ، اتريخ اجلزائر الثقايف ، ج-00
 ( .0111دار هومة ، اجلزائر ، )  0أمحد مريوش ، الطيب العقيب و دوره يف احلركة الولنية اجلزائرية ، ط -00
ت، اجلزائر ، .ن.و.ش) ، 0سليم املنجي و آخرون ، ط: شارل أندري جوليان ، إفريقيا الشمالية تسري ، ترمجة -08

0110. ) 
 ( . 0101دار الفكر ، بريوت ، ) 0ط -الطالب –مالك بن نيب ، مذكرات شاهد للقرن -00
 .( 0113دار األمة ، اجلزائر ، ) د بن ابديس رمضان دمحم الصاحل و عبد القادر فضيل ، إمام اجلزائر عبد احلمي -00
  ( . 0133ل ، اجلزائر ، .و.م) أبو القاسم سعد هللا، أفكار جاحمة -00
 .(0130دار البعث ، قسنطينة ، ) دمحم الطاهر فضالء ، دعائم النهضة الولنية اجلزائرية  -01
 . 0130دار الكتب، اجلزائر ) يني، دمحم البشري اإلبراهيمي، سجل مجعية العلماء املسامني اجلزائر -03
(  0130ت ، اجلزائر ، .ن.و.ش) رابح تركي ، الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح والرتبية يف اجلزائر -01

.30  
 ( . 0100مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، )  0أمحد توفيق املدين، هذه هي اجلزائر، ط -01

 ( .0130ل،اجلزائر،.و.م)ائر، املدين أمحد توفيق، كتاب اجلز -00

 ( .0110غري منشورة، قسنطينة، )، رسالة ماجستري( 0111/0181)اجلمعي مخري، حركة الشبان اجلزائري -00

 .0130 فيصل عباس، دار احلداثة، بريوت: ، تر0احلديث، ط ، اتريخ اجلزائرعبد القادر جغلول-08 

 .0131ت، .ن.و.، ش0، طو عروبة اجلزائر ، إبن ابديسدمحم امليلي -00



 .0131 ،دار الثقافة، بريوت،0، ط0العام، ج ، اتريخ اجلزائراليلعبد الرمحان اجلي-00
 .0130، املؤسسة الولنية للكتاب، القومي والسياسي، اجلزائر الكفاح: بن العقون عبد الرمحان بن إبراهيم-00
 .0130، عيسى عصفور، منشورات عويدات، بريوت: املعاصر، تر اتريخ اجلزائر: شارل روبري آجريون01
، املتحف 8، الذاكرة العدد (0100-0101)بني العمل السياسي والفعل الثوري  احلركة الولنية: عمار هالل-03

 .0110، الولين للمجاهد، املطبعة اجلزائرية للمجالت واجلرائد، اجلزائر
 .0110،ت، اجلزائر.ن.إ.و.احلديث واملعاصر، م قضااي ودراسات يف اتريخ اجلزائر: مجال قنان-01
 .0110أوت 03،يوم100، جريدة األسبوع األديب، العدد (برميل البارود)يطان اليهودي ، االستغازي حسني-81

80- Roger, Germain, La politique indigène de Bugeaud, Paris, édit la rose, 
1955. 

 .، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة0، طهذه هي اجلزائر ،أمحد توفيق املدين-80

-------------------------------------------------- 

 .م 0101إىل 02أوضاع اجلزائر من مطلع ق:العاشرةاحملاضرة                              

م فرتة حتول مفصلي يف نضال الشعب اجلزائري 0101الفرتة املمتدة  من مطلع القرن العشرين إىل تعد : مدخل-
ضد االحتالل الفرنسي ، حيث شهدت اإلنتقال من املقاومة املسلحة إىل النضال السياسي كأسلوب جديد يف 

ية اليت نشأت وتطورت مواجهة االحتالل ،ومن مظاهره ظهور تيارات السياسية، واجلمعيات والنوادي الثقاف
نشالاهتا بتطور مسار احلركة الولنية اجلزائرية، وبعث الرتاث الفكري، واحلضاري لألمة اجلزائرية إال أّن احلراك 
السياسي والثقايف ،كان مبثابة ردود فعل وهنضة على ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية فرضها 

 .االحتالل الفرنسي وسياساته 

اعتقد االحتالل أّن اجلزائر جزأ ال يتجزأ من فرنسا وأّن حدود ولنهم تبدأ وتنتهي كما  : األوضاع السياسية -0
،أما الفارق بني الفرنسيني ، ففي مشال البحر مسيحيون يتكلمون "فرنسا من دانكارات إىل تنمرا ست:  "يلي

ياسيوهم ومؤرخوهم العامل  أبّن اجلزائر مل تكن أمة يف الفرنسية  ويف جنوب البحر مسلمني يتكلمون العربية وأوهم س
يوم من األايم بل بالد سكنها جمموعة من القبائل املتناثرة واملتناحرة وتعرضت منذ القدم  إىل العديد من الغرات 

ألمة األجنبية، فوجد ذلك اإلدعاء جتاواب حىت لدى النفوس الضعيفة من أبناء الولن وصاروا مقتنعني بعدم وجود ا
أّن تبين إختيار الفكر املسلح انتج عن أوضاع اجلزائرية و مؤمنني بضرورة االندماج يف فرنسا احلضارة والتقدم،

وضياع كافة احلقوق السياسية واملدنية لسكاهنا وتعّرضهم  0381فقدان اجلزائر السيادة منذ سياسية مأسوية تبدأ ب
مل يتم  إن اإلحتالل: "ّر ذلك أحد ضباط احلملة قائالللبطش واإلابدة وتدهور األوضاع العامة؛ وقد أق



الذي كتب  وأشار الدكتور فيتال 1...".وهم أقوايء وشجعان وأّن اجلزائريني مصممون على املقاومة...بسهولة
هي كلمات القومية ...ما تزال هناك كلمات هتز هذا البلد: "بقوله 0300أفريل  13إىل صديقه يف  بقسنطينة

هذه الكلمات عندما ترتدد جتعل الشعب مستعدا ... واإلسالم و األرض املقدسة اليت جيب تطهريها من الكفر
،لتحقيق غاايت وأهداف لعل أخطرها 0381قامت لسياسة الفرنسية يف اجلزائر منذ االحتالل سنة.2 "للثورة

 :  قالبة مايلي

  .جعل اجلزائر أرض: أوال

 . القضاء على معامل اهلوية واإلنتماء احلضاري العريب اإلسالمي: اثنيا

عادات واألعراف و الشخصية الولنية القضاء على الدين اإلسالمي وال.مسخ التاريخ الولين واستبدله : اثلثا
   .اجلزائرية

 .إابدة العباد وقهر مقاومتهم وهنب خريات البالد: رابع

و لتجسيد تلك السياسة الرامية إىل بسط نفوذها ابجلزائر،عمدت إىل إصدار مجلة من القوانني، و االتدابري املمهدة 
 :أخطر هذه القوانني نذكر اآليت ومن.ملشروعها االستيطاين لتصبح اجلزائر جزءا من فرنسا

، الذي أصدرته احلكومة الفرنسية و اعرتفت فيه ابالحتالل اجلزائر وأهّنا  أرض فرنسية  0380جويلية 00قرار-
وهوما أكده الحقا  دستور .  وأنشأت هلا منصب حاكم عام إلدارة املمتلكات الفرنسية يف إفريقيا الشمالية 

  أبّن اجلزائر قطعة لفرنسا، م الذي جاءت مادته األوىل0101

وقد نص  .0300جويلية00الذي صدر يف  (sénat use consutte)قانون املشيخة أو جملس األعيان -
 .على منح اجلزائريني اجلنسية الفرنسية بشرط ختليهم عن أحواهلم الشخصية اإلسالمية 

من بينها قرار إنشاء منصب ( 0181-0311)خضوع األهايل إىل قوانني استثنائية يف عهد اجلمهورية الثالثة -
حاكم عام مدين، وقرار أخر يلحق اجلزائر بفرنسا وذلك عن لريق دمج شؤوهنا يف خمتلف الوزارات الفرنسية 

 بباريس 

                                                             

 
 



الذي منح اجلنسية الفرنسية ليهود  و0311أكتوبر00الذي صدريف (Cremieux )إصدار قانون كرمييو -
 .اجلزائر دون مطالبتهم ابلتخلي عن أحواهلم الشخصية،على خالف ما أشرتلته على اجلزائريني

وقد شرع  الذي يعين إحلاق اجلزائر بفرنسا وجعلها مقالعة من مقالعاهتا(Assimilation)سن قانون اإلدماج-
) والايت يف الشمال  م،حيث قسمت اجلزائر إىل ثالث0311جوان81يف تطبيق هذه السياسة بعد مرسوم 

 . ، كانت اتبعة إداراي لوزارة الداخلية الفرنسية(وهران  –قسنطينة  -اجلزائر

م ومن 0330م وتدعم سنة 0330الذي صدر سنة(Code de Lindegenat)سن بقانون األهايل-
 .ز اهليمنة على اجلزائريني مما عز  خالله أعطيت للسلطات االستدمارية صالحيات استثنائية

م، وأصبح احلاكم العام هو الذي يتخذ قرار تنفيذ مقرتحات اجمللس املايل، 0331أتسيس اجمللس املايل سنة-
وهكذا كان للجزائر ميزانية مستقلة ابتداء من .فازدادت قوة املعمرين يف التحكم يف مصري الشعب اجلزائري

 .ساس تسيري نظام الدولة م يسريها ويهيمن عليها وهي أ0111سنة

يف ظّل حرمان اجلزائريني من حقوقهم السياسية وممتلكاهتم وتضيق اخلناق عليهم يف كل : ردود فعل اجلزائريني-أ
اجملاالت، بسبب تلك القوانني و املراسيم االستثنائية الفرنسية ،فقد كانت النتيجة احلتمية لدى اجلزائريني ردود فعل 

املقاومةاجلزائرية خاصة يف العقد األول من القرن العشرين نشطها منو الوعي الولين وظهور  خمتلفة   متثل نوع من
م الذي 0111اإلدارة الفرنسية يف سنة خنبة ولنية ألرت تلك، املقاومة اجلديدة الولنية، حيث وقفوا ضد قرارات

ملسيحي، والدين اليهودي، و يقضي بفصل الدين عن الدولة، يف حني لبقت احلكومة هذا القرار على الدين ا
  .وأبقت الدين اإلسالمي مرتبطا هبا جعلتهما منفصلني عن اإلدارة

فكان دافعا للولنيني 1912الذي صادق عليه اجمللس الفرنسي سنة ( 0)كما وقفوا ضد قانون التجنيد اإلجباري 
مقاومته نشطت اهلجرة حنو البالد لإلعالن عن موفقهم من هذا القانون ، و ملا وجدوا أنفسهم عاجزين عن 

م ، و ذلك نتيجة عدم تقبل السياسة 01اإلسالمية يف هذه الفرتة بعدما عرفت اجلزائر حركة مماثلة يف أواخر القرن 
م كرد فعل 0100وقامت ثورة األوراس يف .الفرنسية من جهة ، و الدعاية القومية اإلسالمية من جهة أخرى

و يف خضم هذه األحداث املستجدة على الساحة اجلزائرية ، وكذا .ألراضي واهلجرةمسلح على التجنيد ومصادرة ا
استمرار اإلدارة الفرنسية يف ضرب احلصار حول أبناء اجلزائر إلبقائهم بعيدا عن معرفة الواقع املر املفروض على 

 .البالد منذ أن وضع االستدمار أقدامه على أرضها 

ظهرت جمموعة من اجلزائريني عشية القرن العشرين كانت تدعوا إىل : جلزائريةميالد تيارات احلركة الوطنية ا-ب
و يرجع ظهور هذه الفئة إىل سياسة فرنسا التعليمية ابجلزائر، و عزل إصالح األوضاع واالهتمام ابلسكان، 



انقسمت هذه اجلماعة  وقد.اجلزائريني عن الثقافة اجلزائرية اإلسالمية، ومنحهم مقدارا حمدودا من الثقافة الفرنسية
مجاعتني، األوىل تعرف جبماعة احملافظني واألخرى  اليت محلت مشعل املقاومة السلمية ضد االحتالل الفرنسي إىل

 .Lélite مجاعة النخبة

تتكون جمموعة احملافظني من بعض رجال الدين واملثقفني خرجيي املدارس القرآنية واملدارس الفرنسية : احملافضني-0
: والعربية، وجامعات الشرق األدىن والبالد العربية األخرى وقد قاد هذه اجلماعة جمموعة من الشخصيات أمهها

ويتلخص .عبد القادر اجملاوي، سعيد بن زكري، عبد احلليم بن مساية، محدان بن الونتيسي ومولود بن موهوب
عريب اإلسالمي ورفض التجنس و التعليم اإلصالح داخل اإللار ال: برانمج احملافظني يف عدة مبادئ أمهها 

الفرنسي اإلجباري، و املطالبة بتنظيم املدارس العربية و املساواة يف احلقوق السياسية، و عدم التدخل يف العادات 
 .و التقاليد احمللية

يعرف  هي مجاعة  من املثقفني كانت تضم الشبان املتخرجني من اجلامعات الفرنسية، الذين أسسوا ما:النخبة-0
حبركة الشبان اجلزائريني،و قد ظهرت هذه احلركة مع مطلع القرن العشرين يف حني كان النضج الفكري لدى 
الشبان قد تغري وتبلور مع هناية القرن التاسع عشر، وبداية العقد األول من القرن العشرين، ابإلضافة إىل أن 

م  ، وقد قاد هذه احلركة 0111قي إال مع بداية سنة مطالب هذه احلركة الشبانية مل تربز إىل الوجود بشكل حقي
أمحد بوضربة بن بريهمات أمحد ، الطيب مرسلي، دمحم بن رحال، وكان هلؤالء دور كبري : جمموعة من الشبان منهم 

احلصول على مقاعد يف الربملان :وفعال يف التعبري عن املطالب اإلصالحية للحركة الشبانية واليت كان أمهها 
ي،والسماح هلم ابملشاركة يف االنتخاابت احمللية،االعرتاف ابلشخصية اجلزائرية، املساواة يف دفع الضرائب، الفرنس

 .وكافة اإلجراءات االضطهادية " إندجيينا " وإلغاء قانون 

فقد شهدت ( املطالب)كما عرفت اجلزائر يف هذه الفرتة نفس جديد واملتمثل يف تشكيل الوفود وتقدمي العرائض 
جلنة الدفاع عن مصاحل املسلمني "م إعالن النخبة عن ميالد نواة هامة مجعت عناصر فاعلة تدعى 0113ة سن

وكان من أبرز عناصرها قائد النخبة الالئكية الشريف حبيلس، وعمر بو ضربة واحلاج موسى وابن " اجلزائريني
ماي 01ع أول عرائض النخبة إىل التهامي، وكانت هذه اجلماعة السباقة يف الدفاع عن اجلزائريني ، وترج

قانون ’م، وجهت إىل احلكومة الفرنسية واجمللس الولين احتوت على مجلة من املطالب على رأسها 0100
بن رحال، التهامي واحلاج سعيد : ، مث جند أن حركة الشباب شكلت وفدا يضم.. التجنيد و إلغاء قانون األهايل

ومثلت منالق خمتلفة من اجلزائر وسافر الوفد يف رحلته الثانية إىل ابريس و بوشريط عالوة والدكتور موسى وغريهم 
م متكن قادة حركة الشبان اجلزائريني من 0108وقدم عريضته اليت خترج يف حمتواها عن العريضة األوىل ،ويف عام 

يف اجلزائر الذي كان بدوره يطالب إبصالحات سياسية على نظام احلكم ( 0)التحالف مع شخصية األمري خالد 
إلقامة تعاون بني العرب وفرنسا وسار ( اجلزائري)تشكيل االحتاد الفرنسي اإلندجييين  0100أفريل 02،وتقرر يوم 



األمري خالد على نفس النهج الذي كانت تتبعه حركة الشبان اجلزائريني، فطالب ابلتعليم للمسلمني ومتثيلهم يف 
ويبدو أن األمري .إلغاء القوانني االستثنائية ومحاية العمال اجلزائريني يف فرنسا اجملالس احمللية، ويف الربملان الفرنسي، و 

، واندى بربانمج إصالحي قائم على فكرة املساواة (0100-0101)قد اتضحت مطالبه السياسية أكثر ما بني 
ه الروح الولنية وأخذ اجلنسية الفرنسية،وأسس جريدة اإلقدام وهي أول جريدة عربية تصدر يف اجلزائر متثل هذ

اخلالصة،وأن محاسة األمري خالد السياسية وجرأته يف لرح القضااي الولنية مكنته من استمالة النخبة املعتدلة وكذا 
م ،وتقدميه مطالب ولنية إىل الرئيس األمريكي ويلسون وكنت 0101رائسته الوفد اجلزائري يف مؤمنر الصلح عام 

 .ة يف حمفل دويلأول مبادرة لتدويل القضية اجلزائري

إزدهاًرا إقتصاداًي، بفضل تطور زراعتها وإنتاجها وتنوعه  قبل اإلحتالل عرفت اجلزائر :األوضاع االقتصادية-0
وتنوع صناعتها ونشالها التجاري حبراًي وبراًي وإستطاعت متوين العديد من الدول ابحلبوب واألموال بل وإنقاذ 

زن بعضها من حاالت جماعة حمققة، وكان يف مقدمتها فرنسا اليت أرهقتها أزمات إقتصادية حادة إاّل أّن هذا الو 
, "التفريغ واملأل " حيث شجع احملتل اهلجرة األوربية حنو اجلزائر تطبيقاً لسياسة.اإلقتصادي بعد اإلحتالل قد تراجع

زادت مساحة األراضي الزراعية املغتصبة لفائدة املعمرين وحتّول معدومي أوراب إىل فئة " القضم واهلضم"وبسياسة 
, وهكذا إحتلوا كّل قطعة أرض رأوها مناسبة, ًا وإحتقارًا ألهل البالددخيلة إبمتيازات كثرية فزادهم ذلك إستعالء

 إمييل لرشي وقد أوضح هذا الواقع أستاذ القانون جبامعة اجلزائر.ودعمتهم إدارة اإلحتالل بتقنني األراضي املغتصبة
وضع الفرنسيني اليوم ابجلزائر شبيه بوضع اإلفرنج يف غاليا القدمية، جنس غالب يفرض  إنّ : "بقوله 0110سنة 

هيمنته على جنس مغلوب، هناك إذا أسياد و رعااي، و أصحاب امتيازات وأانس ال إمتيازات هلم فال حمل هنا 
 ".للمساواة

وتدهورت األوضاع االقتصادية للمجتمع اجلزائري، بعد أن سيطر االحتالل الفرنسي واملعمرين على موارد وثروات  
البالد ،وأصبح االقتصاد اجلزائري اتبعا ومكمال لالقتصاد الفرنسي ويف خدمته ،ففي الزراعة ابدرت إدارة االحتالل 

م ،حىت يتمكن األوربيون واليهود 0303أكتوبر 81بينها قرار إىل إصدار مراسيم نزع ملكية األراضي اجلزائرية من 
الذي كان  0308و عملت على تنفيذ قانون سيناتوس كونسلت لعام .من امتالك األراضي اخلصبة بطرق شرعية

و أستمر نزع امللكية يف صور متعددة أما قانون % (11) يقضي بتنظيم أراضي العزل واليت أغلبيها ابيلك الشرق
، عقب فشل ثورة دمحم املقراين  وقد نص على تفكيك امللكية اجلماعية لألراضي الزراعية 0318ة جويلي 00

-0310)للجزائريني، مما اضطر ابلسكان إىل التخلص منها و بيعها لألوربيني، ففي أقل من ثالثني عاما 
كثر،فانتشرت ظاهرة فتدهورت األوضاع االقتصادية أ.مليون هكتار من األراضي اخلصبة 10استحوذوا ( 0313

 .البطالة واخنفض الدخل الفردي 



فقد حاول االحتالل القضاء على الصناعة احمللية اجلزائرية لتستوعب السوق احمللية املنتجات  الصناعةأما يف 
الصناعة الفرنسية ،وهكذا تتخلص من أّي منافسة من الصناعة اجلزائرية،مما جيعل اجلزائر مرتبطة اقتصاداي بفرنسا 

،فقد سيطر األوروبيون و البنوك والشركات االحتكار الفرنسية على  التجارةمي إمتيازات املعمرين ،أما يف وحي
التجارة الداخلية واخلارجية، سيطروا على املرافق االقتصادية يف البالد، و أصبحت اجلزائر مع القرن مطلع العشري 

 .تجارة اخلارجية الفرنسية مستودعا للخريات واملورد اخلام اليت أتمن الصناعة وال

و اجلزائريني حيث عرفوا حاالت  الزراعة،أاثر سلبية على 0310وقد كان هلذه السياسة االقتصادية املنتهجة منذ 
مو 0303اجملاعة املتكررة نتيجية حتويل اإلنتاج النبايت واحليواين إىل الغرفة التجارية بفرنسا وفرنسا على غرار جماعة

،كما  0100قنطار سنة 0،0اىل 0100قنطار يف سنة 4،7خنفض حمصول الشعري من ، وا0100جماعة سنة
م وهذا يعين اخنفاض احملصول 0100يف سنةقنطار 0،0اىل0100قنطار سنة 8،0اخنفض حمصول القمح من

كما أن الضرائب العربية قد ارتفعت يف الفرتة املمتدة من %00ابلنسبة للشعري واخنفاض القمح بنسبة%00بنسبة
 . لضريبة الزكاة% 00لضريبة اللزمة و% 00م بنسبة0100اىل سنة0111

متسولون ومتشردون : "يف استيطاهنا للجزائر خليطا من األقوام حشدت فرنسا  :األوضاع االجتماعية-8
إىل أمراء وسادة  مل يكن مرحب هبم يف األرايف واملدن األوروبية، وحتول معدمو أورواب" ومنبوذون وحمكوم عليهم

د، واستولوا على عقارات اجلزائريني، وحتولوا إىل إقطاعيني يف األرايف الطاهرة والغنية ابملوار  فوق أرض اجلزائر
اجملموعة األوروبية الدخيلة وهم قّلة واملهيمنة على : وهكذا أتلف اجملتمع اجلزائري من جمموعتني.ورأمساليني يف املدن

ىل هم السادة اإلقطاعيني األنشطة اإلقتصادية، واجملموعة اجلزائرية املسلمة، ومتثل األغلبية احملرومة،فاألو 
ويف وقت قصري أصبح اجملتمع اجلزائري، يعاين من البطالة . الثانية هم العمال والفالحني واحلرفيني والرأمساليني،و

والفقر، وإضطر أبنائه إىل اهلجرة، ويف هناية األربعينيات أتّلفت لبقة برجوازية أوروبية متخمة، ولبقة جزائرية 
األوىل ابمتيازات وفريةوعانت الثانية مشاكل إجتماعية واقتصادية كثرية،وكانت املناصب مسلمة معدمة ، متتعت 

العليا حكرا على األوروبيني، يف حني وظائف اجلزائريني أتيت يف أدىن السلم اخلدمايت، كالعمل يف السكك احلديدية 
فلم يكن أوفر حضا،إذ عملن كخادمات يف  أّما النساء... ، وحراس لضيعات املعمريني وعمال يف املناجم واحملاجر

بيوت األوروبيني ابملدن أو يف ضيعاهتم ابألرايف،ومل يسلم ألفال اجلزائريني من اإلستغالل وإقتصر عملهم يف 
م املدرسة وابملقابل تتباهى ألسنة وأقال. مسح األحذية وبيع اجلرائد يف املدن، والرعي ابملواشي لدى املعمرين

الكولونيالية ومدرسة اإلستشراق على غرار السيد هورن مبا حققته فرنسا يف اجلزائر، من منجزات تتمثل يف شبكة 
واحلقيقة أّن ما أجنزته فرنسا،كله موجه خلدمة  ...الطرقات والسكة احلديدية واملطارات واملدن الكربى واملوانئ 

وابلنسبة  3.ي حرمت منها املنالق اخلالية من إدارة االحتالل واملعمرين مصاحل الفرنسيني واألوربيني يف الوقت الذ
للخدمات الطبية واملنشآت الصحية، فإن السلطات االحتالل أمهلت هذا الشأن إال يف املراكز اآلهلة ابملعمرين أما 
                                                             

 



ية، بل أن التداوي كان األغلبية األهايل اجلزائريني ال تعرف الطبيب أو املستشفى أو املستوصف وال تستعمل األدو 
يتم ابلطرق التقليدية، مثل استعمال العشب واحلبوب النشوية ، والرقية والنار والتمائم، وهكذا فإّن قيمة اإلنسان مل 
تكن عند اندالع الثورة أبفضل حال، وبشعور مزدوج من جهة اإلعجاب مبا توصل إليه األجنيب من معرفة وتقدم، 

جنيب الذي هنب خريات البالد ، مما ساهم يف ميالد احلركة الولنية اليت ساعدت ومن جهة أخرى الكراهية لأل
عاىن هذا اجملتمع نقص الغذاء بسبب اجلفاف اجملتمع اجلزائري الستعادة روحه ووعيه الذين فقدمها، ولقد 

كلغ من الشعري، يقابله حصول املعمر   1.0، فنصيب الفرد اجلزائري ال يتجاوز  ()"والتقسيط سياسة التقنني"و
فاقمت أوضاع على قنطار من الشعري والقمح، فانتشرت السوق السوداء، وحاالت اجملاعة خاصة يف األرايف 

ة الفوضى ومل اجلزائريني االجتماعية بسنب سيطرة االحتالل واملعمرين على دوليب االقتصاد واحلياة وانتشرت حال
يعد هناك أّي سلطة تدبر شؤون األهايل وكما كانت و العائالت ذات النفوذ يف الوسط األهلي هي اليت كانت 

تقوم مقام السلطة احلاكمة وإن احنصر دورها وضعف ،حيث فكك االحتالل دعائم اجملتمع اجلزائري القبلية أو 
وحتول أغلب السكان إىل مزارعني لدى املعمرين . الزعامة الدينيةاهليئات القيادية اليت تعتمد على األصل واملال أو 

كما أن سياسة القهر . وعماال يف خدمة للرأمسالية الفرنسية واألوروبية، بعد أن هنبت ممتلكاهتم وعقاراهتم
و االجتماعي لألهايل ابلعاصمة زادت من سوء أوضاعهم االجتماعية كانتشار البطالة و ارتفاع نسبة اإلجرام، 

تفشي اآلفات االجتماعية، و غالء املعيشة، و زايدة اجملاعة و أصيب اجملتمع ابلركود و اخلمول، و تدهورت حالة 
السكان، و أنتشر يف أوسالهم الفقر و اجلهل، و أصبحت مئات اآلالف من العائالت ترتزق من أراض غري 

و التفقري املنتهجة من قبل السلطات وقد لكانت سياسة النهب و السلب . خصبة تعيش يف حاالت مأساوية 
االستدمارية تستهدف إابدة الشعب اجلزائري، بعد الوضعية الدميغرافية املتدهورة اليت كان عليها، كانت تدعم 

وانتشر شرب اخلمر و قطع الطريق و الزان و الدعارة، بتشجيع من فرنسا اليت فتحت . لديهم هذا االعتقاد 
عارة  وسط األحياء الشعبية ، و جبوار املساجد و داست على حرمات املسلمني و األبواب هلا،وفتح بيوت الد

مقدساهتم، و بظهرت بوادر حركة إصالحية جديدة هبا، متثلت يف نشاط العلماء ،وظهرت الصحوة و برز الوعي 
 .الولين و القومي وشهدت هنضة لريقها يف اجلزائر

 اجلزائر سلبا نتيجة االحتالل و كانت املؤسسات الدينية، أول من أتثرت األوضاع الدينية يف :األوضاع الدينية-0
وجه اإلحتالل ،حيث ألرت وقادت اجلماهري يف املقاومة و الثورات املتتالية مما جعل االحتالل يضرب احلصار 

ين عليها ويشجيع احلركات اخلرافية وأعمال الّدجل ،ورغم ذلك فإّن الفرنسيني الحظوا إرتباط األهايل ابلد
و مصادرة األوقاف و اإلجهاز على . اإلسالمي فعملوا على تفتيت ذلك إباثرة النعرات العائلية والقبلية واجلهوية 

مجاعة أو مؤسسة هلا دور ديين أو ثقايف، بل بسطت نفوذها على مجيع الشؤون اإلسالمية كتعيني القضاة و 
املساجد لتضآل عدد املرشدين و األئمة، و أن عدد األئمة  مما أوجد فراغ يف. األئمةوإعالن املواسم الدينية وغريها

                                                             

 



( إماما150)م  ال يتعدى0111الذين مت تعينهم من االحتالل للقيام أبداء الفرائض الدينية يف املساجد سنة 
 . ،فتفشي البدع و اخلرافات يف أوساط السكان املسلمني

إلعادة بناء  0111لعاصمة الكبري و اجلديد سنةوبلغ احلقد الصلييب حماولة بلدية العاصمة هتدمي مسجدي ا
الواجهة البحرية للقصبة السفلى، وبعد تظافر أالف من اجلزائريني أمام البلدية تدخل احلاكم العام جوانر فأقرب 

وقد تعرضت مساجد اجلزائر العاصمة من حماوالت عديدة  0111اجمللس البلدي هذا املشروع يف شهر جوان 
 . ها لكنائس أو إسطبالت وثكنات عسكريةلتهدميها أو حتويل

 :العاشرةلمحاضرة ل اإلحالة العلمية-

 (. 0113دار الغرب اإلسالمي، بريوت،)، 0، ط0أبو القاسم سعد هللا ، أحباث و أراء يف اتريخ اجلزائر ، ج-0

 .0111، بريوت ، دار الغرب اإلسالمي ) م ،0100عمار بوحوش ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية -0
 .0110ج ، اجلزائر ، .م . ،د  0م ،ط0381/0100حيي بوعزيز ، سياسة التسلط االستعماري و احلركة الولنية -8
 . 0110دار الغرب اإلسالمي بريوت .) 8ط.0،ج0111/0181أبو القاسم سعد هللا ، احلركة الولنية اجلزائرية ، -0
 ( .0111اجلزائر،.دار املعرفة ) م 0381/0331احلديث واملعاصر بالح البشري ، موجز اتريخ اجلزائر -0

 .0111عبد اجمليد بن عدة ، مظاهر اإلصالح الديين و االجتماعي ، رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر ، -0 

 . 0101،املكتبة األجنلو مصرية ، القاهرة ،  8ط( املغرب .تونس.اجلزائر ) صاحل العقاد ، املغرب العريب -1
 .0110أبو بكر رحال ، مطبعة احملمدية ، املغرب ، : فرحات عباس ، ليل االستعمار ، تعريب -3
 0110، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ،  0م ،ج0381/0111أبو القاسم سعد هللا ، احلركة الولنية اجلزائرية -1

ل . و . م ) ، 0،ج 0101/0180معاصر عبد الرمحن بن إبراهيم العقون ، الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات -01
 ( . 0130،اجلزائر ، 

 ( .  0110ج ، اجلزائر ، . م . د ) ،  1، ط 0عبد الرمحن بن دمحم اجلياليل ، اتريخ اجلزائر العام ، ج-00
،  شركة األمة للطباعة و النشر ، اجلزائر) م 0311/0100عبد القادر حلوش ، سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر  -00

0111. ) 
غري منشورة ، جامعة ) م ، رسالة ماجستري ، 0111/0100دمحم الشريف واشف ، أصول احلركة اإلصالحية يف اجلزائر -08

  ( .0130اجلزائر ، 

-00 CHARLES Robert Ageron , les algériens musulmans et la France 
(1871/1919),T1.(P.U.F., Paris 1968). 

 ( .0110اجلزائر،.ت.ن.و.ش)-دراسة حتليلية-العمال اجلزائريون يف فرنساعمار بوحوش،  -00



 .0111م، املدرسة العليا لألساتذة ، اجلزائر، 0311/0100ظروف ومعامل اليقظة اجلزائرية : أمحد مريوش، دراسة حول-00
 ( 0110ج، اجلزائر،.م.د)، 0م،ط0100/0103حيي بوعزيز ، االجتاه اليميين يف احلركة الولنية من خالل النصوص -01

م و دورها يف إرساء دعائم القضية الولنية ، 0101/0100حركة األمري خالد السياسية : أمحد مريوش ، دراسة حول -03
 (.0111غري منشورة ، اجلزائر ،) املدرسة العليا لألساتذة ،

جويلية ،اجلزائر / جوان )السنة الرابعة .  00صاحل خريف ، مدخل إىل دراسة األدب اجلزائري احلديث ، جملة الثقافة ،العدد-01
،0110. ) 

 . 8ج.سعد هللا ، أحباث وآراء يف اتريخ اجلزائر (0. ) 00،ص  8سعد هللا ، أحباث و آراء ، ج-01

 ( ..0111دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،) 0ط.انصر الدين سعيدوين ، اجلزائر منطلقات وآفاق -00
و، اجلزائر، .ح.ب.د.و.م)10م،جملة املصادرالعدد0381/0310لكية العقارية للجزائريني أمحد حسني السليماين،نزع امل-00

0110. )  

  (.0130ت، اجلزائر .ن.و.ش.)0181/0100رابح تركي ، التعليم القومي والشخصية الولنية  -08
 ( .0110ديسمرب ) ،000العدد عبد اجمليد خلوف ، اجلالية اجلزائرية بني املعاانة و أمل العودة ، جملة اجليش ، -00
 ( .  0113دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، )  0، ط 0أبو القاسم سعد هللا ، اتريخ اجلزائر الثقايف ، ج-00
 ( .0111دار هومة ، اجلزائر ، )  0أمحد مريوش ، الطيب العقيب و دوره يف احلركة الولنية اجلزائرية ، ط -00
 (. 0110ت، اجلزائر ، .ن.و.ش) ، 0سليم املنجي وآخرون ، ط: لشمالية تسري ، ترمجةشارل أندري جوليان،إفريقيا ا-01
 ( . 0101دار الفكر ، بريوت ، ) 0ط -الطالب –مالك بن نيب ، مذكرات شاهد للقرن -03
أبو -81(  0113دار األمة ، اجلزائر ، ) رمضان دمحم الصاحل و عبد القادر فضيل ، إمام اجلزائر عبد احلميد بن ابديس  -01

  .(  0133ل ، اجلزائر ، .و.م) القاسم سعد هللا، أفكار جاحمة 
 .( 0130دار البعث ، قسنطينة ، ) دمحم الطاهر فضالء ، دعائم النهضة الولنية اجلزائرية  -80
 .0130دار الكتب، اجلزائر، ) دمحم البشري اإلبراهيمي، سجل مجعية العلماء املسامني اجلزائريني، -80
 (  0130ت ، اجلزائر ، .ن.و.ش) بح تركي ، الشيخ عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح والرتبية يف اجلزائر را-80
 ( . 0100مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، )  0أمحد توفيق املدين، هذه هي اجلزائر، ط -80

 ( .0130ل،اجلزائر،.و.م)املدين أمحد توفيق، كتاب اجلزائر، -81

 .( 0110غري منشورة، قسنطينة، )، رسالة ماجستري( 0111/0181)ي، حركة الشبان اجلزائري اجلمعي مخر -83

----------------------------------------------- 
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االحتالل الفرنسي مع مطلع القرن العشرين، و انتهجت عرفت اجلزائر حتوال جذراي يف مقاومتها ضد  :مدخل-
املقاومة السلمية لتدخل املقاومة املسلحة يف إجازة لقرابة نصف قرن ولتتوارى وراء ثوب جديد هو العمل السري 
أو حتت غطاء تيارات احلركة الوظنية ،وإن مل حتقق املقاومة املسلحة أهدافها، فذلك الختالل التوازن بينها وبني 

وهذا ما فسح اجملال لتجريب النضال السياسي والسلمي والذ أابن عن يقضة ونضج يف صورة تيارات  .احملتل
سياسية وإصالحية متباينة املناهل والتوجهات وتدعو إىل املساواة يف احلقوق بني اجلزائريني و الفرنسيني وحنو ذلك، 

الد احلياة السياسية و األحزاب الولنية بعد هناية ومهما ما قيل عنها فهي إرهاصات أسست األرضية اخلصبة ملي
احلرب العاملية األوىل عند رجوع الشباب اجلزائري الذي جند يف احلرب،و يعترب األمري خالد من رواد هذا العمل 

 .السياسي،بل أّن حركته تعد املهد األول لكل تيارات احلركة الولنية 

 01 يف يوم (سوراي)امشي بن األمري عبد القادر مبدينة دمشق ولد األمري خالد بن اهل :مولده و نشأتـه -أ
، و نشأ خالد 0303بعد مغادرهتا اجلزائر سنة ( املهجر)م اليت كانت املولن اجلديد أسرته0310فيفري 

حيث حفظ القرآن و تعلم العلوم العربية والدينية . وتربيته دينية وسط كنف العائلة و تلقى معلوماته األولية 
و انتقل األمري خالد رفقة والده إىل اجلزائر، و هبا اتبع دراسته اإلعدادية، و منها التحق بباريس .فيهاوبرع 

مث إلتحف ابلكلية العسكرية . 0330سنة  LOUIS LEGRANDالكبري ملزاولة دروسه بثانوية لويس 
بة والده إلي بعد حصوله على شهادة البكالوراي فرع علوم، وهي رغ بباريس   Saint Cyrسان سري 

حني أّن رغبة األمري خالد مل تكن ابدية ملزاولة دراسته يف الكلية العسكرية الفرنسية، وكان رافضاً لفرنسا منذ 
إنين عريب وأُريد أن أبقى عربيًا وأن ال أختلى أبدًا عماَ :"شبابه، وهو ما أتكد يف رسالة لوالده الذي بقوله

و هكذا اتبع "ان أرفض، وسوف أرفض دائما ما يطلبه مين أيبأومن به وأعتقده من اآلراء، ولذلك فأ
 .0310بسان سري سنة  دراسته على حتقيقا لرغبة والده، والتحق

خالهلا ظل حمافظا على أصالته و إسالمه و ولنيته، وأعطيت له غرفة ألداء فريضة الصالة كما خصص له 
دائما ابخلجل من الظهور أمام اجلزائريني ابلبذلة لعام خاص مراعاة لقواعد اإلسالم، و كان األمري يشعر 

اليت كان يرتديها السانسرييون، و أنّه خالل إجازته يرتدي البذلة العربية اليت كان فخورا هبا، وما يالحظ أنّه 
وجد صعوبة يف التأقلم وسط حميط و عوائد كلية سان سري الفرنسية، مما دفعه إىل التخلي عن الدراسة 

مث عاد ليلتحق جمددا ابلكلية العسكرية،و أهنى دراسته هبا واخنرط يف اجليش الفرنسي  .0310ابلكلية سنة 
، وأدى واجباته العسكرية ابملغرب 0311سبتمرب 00ضابط بتاريخ   ، و ارتقى إىل رتبة0310سنة

مري و من العوامل اليت أثرت يف تكوين األ.0113، وفيها ارتقى إىل رتبة قبطان سنة 0111األقصى سنة 
 :سياسيا و ولنيا



نسبه لعائلة األمري عبد القادر ذات املرجعية الدينية والتارخيية واإلرث اجلهادي و املقاوم لإلحتالل  -0
 .الفرنسي 

املكانة املرموقة لعائلته اليت تركت العقارات واملمتلكات وهاجرت إىل بالد الشام، وظل األمري خالد من  -0
 .العائلة املطالبني إبعادهتا ألمالك 

كوهنا مهاجرين جزائريني بقوا على والئهم للولن األم اجلزائر، ( بالد الشام)نشأته يف بيئة مهجرية عربية-8
 .مما أكسب األمري خالد مند لفولته حب الولن

يف اجلزائر، واإلجراءات الفرنسية التعسفية اليت  مراقبة األمري خالد وتتبعه خالل فرتة شبابه للوضع -0
 .ى األهايل مثل قانون اإلندجيينا مما أثّر على ذاته وردود فعلهلبقت عل

أكسبته جتارب تعلقت مبقومات احملتل وقضاايه واليت  مزاولة األمري خالد تعليمه يف املدرسة الفرنسية-0
 .اختلفت عن جذوره وانتمائه

عسكرية، و حنكة خدمته يف اجليش الفرنسي، ومشاركته يف احلرب العاملية األوىل أكسبته خربة -0
سياسية، والحظ عنصرية فرنسا جتاه اجملندين اجلزائريني حىت وإن كانوا ضبالا أبلقاب وشهادات وأومسة 

 .مقارنة أببنائها

 0100التأثر البالغ لألمري خالد بنضال عمه األمري عبد امللك ضد الفرنسيني يف املغرب األقصى بني -1
لنشاط سياسي  مماثل لتيار وحركة عمه، بغية احلصول على  ، فأراد أن يؤسس يف أرض اجلزائر0100و 

  .احلقوق السياسية و املدنية للجزائريني 

 : جلزائر والعامابنشاط األمري خالد يف ظل التطورات  -ب 

شهدت اجلزائر قبيل احلرب العاملية األوىل نشاط حركة النخبة اجلزائرية خاصة بعد صدور قانون التجديد 
وبعد جلنة .و إن اختلفت األراء واملواقف حوله إبختالف املناهل والقناعات0100فرباير  8اإلجباري يف 

،فتكلفت ابلدفاع عن اجلزائريني أمام   0113الدفاع عن مصاحل املسلمني اجلزائريني يف العاصمة سنة
املشروع الولين  عنصرية قانون التجنيد،وكانت مبادرة متميزة أابنت منو اليقظة اجلزائرية و تولد عنها تبين

 :  اللجزائريني،ومن مطالبه اليت قدمها الوفد اجلزائري قبل ميالد األحزاب ونضاهلا 

 .أّن قانون التجنيد اإلجباري  مبحتوى معادي للدميقرالية، و ينطبق على الفقراء فقط-0



 .املدة الزمنية للخدمة العسكرية غري عادلة بني أبناء األهايل واملعمرين -0

 .ألف هو إهانة هلم وحوهلم ملرتزقة 001األهايل عن التجنيد مببلغ تعويض -8

 (.احلرية –املساواة -اإلخاء)جيب بناء قانون التجنيد وفق مبادىء الثورة الفرنسية -0

 .إلغاء قانون األهايل التعسفي والتخلي عن العمل ابألحكام الزجرية القاهرة  -0

 . و املعمرينالتوزيع العادل للضرائب بني اجلزائريني -0

 .َتوسيع َدائرة التمثيل النيايب للجزائريني يف اجملالس املختلفة -1

 : وميكن أن نلخص مالمح األوضاع يف اجلزائر العامل يف النقاط التالية 

لسياسة فرنسا خاصة قانون التجنيد كانت قوية حيث ( اجلزائر الفتاة)معارضة الشباب اجلزائري :اجلزائر-0
ابلرجم ( برج بوعريريج )وحاكم منطقة املعاضيد ( املدية) حاكم منطقة سيدي يعقوب  قابل املوالنون

ابحلجارة ، ، أما موالنون بريكة وعني التوتة فقد حتولرفضهم للتجنيد لثورة يف منطقة األوراس  وغريها ويف 
جيندون خلدمة  األقصى حىت ال  الغرب اجلزائري، انتفض أهايل ندرومة و هاجر شباب تلمسان إىل املغرب

أما مدينة قسنطينة فقد إستمات شباهبا  يف وجه اإلدارة االستعمارية، و قد صرح أحد .العلم الفرنسي 
  إبمكانكم الزايدة يف الضرائب و حنن:"لرئيس املكتب العريب للشؤون األهلية يقول 0100أعياهنا سنة

 .. ".قابلون ،لكننا ال نسلم لكم أبناءان

بدأ املد التحرري يسلك لريق االستقالل، خصوصاً بعد ظهور هيآت إقليمية ودولية مثل :  العام -0
وقد أتثر اجلزائريون . حركة اجلامعة اإلسالمية ومناهضتها لالستعمار، وحماربة البدع، وتنمية الشعور الولين

ئرية ابجتاه بلدان املشرق وشجعت اهلجرة اجلزا. برجاهلا أمثال مجال الدين األفغاين ودمحم عبده ورشيد رضا
وقعه 0100كما كان لالعتداء اإليطايل على ليبيا سنة .العريب، وانضم اجلزائريون إىل جلان هذه اجلامعة 

على اجلزائريني ، وقد ساند الشعب اجلزائري إخواهنم يف ليبيا ماداًي و معنواًي،وذلك جبمع التربعات و 
هنضة ثقافية و فكرية لبعث الرتاث التارخيي، وجتسدت يف كما شهدت الفرتة ميالد .الكتاابت الصحفية

، 0113، و رحلة الورتالين 0111، وابن مرمي سنة 0110الكثري من الكتاابت التارخيية البن عمار سنة
، و وهي إرهاصات لتأسيس 0111و موسوعة تعريف اخللف برجال السلف للشيخ أبوالقاسم احلفناوي

: القضااي اجلزائرية، وأبرزها  بروز حركة صحفية ولنية نشيطة عاجلت فضال عن، املدرسة التارخيية اجلزائرية
، و اجلزائر 0111، و كوكب إفريقيا 0110، و اهلالل 0110و املصباح  0118جريدة املغرب 



، و 0108، و ذو الفقار 0108، والفاروق 0100، و اإلسالم 0100، و احلق الوهراين 0113
، و 0108، و لسان الدين 0100والفصيح  0101، و اإلقدام 0101، و النجاح 0101الصديق 

 . 0100، و صدى الصحراء 0100، و الشهاب 0100، و املنتقد 0108التقدم 

إّن كون األمري خالد قد أدى اخلدمة العسكرية يف املغرب األقصى :نشاط األمري خالد يف اجلزائر  -ت 
توظيفه يف الصراع يف املغرب بني السلطان موالي  ، أراد0113، وارتقى إىل رتبة قبطان سنة 0111سنة 

عبد العزيز الذي كان هو من أنصاره ضد موالي حفيظ املطالب ابلعرش، رغم الثقة احملدودة فيه وشغبه 
م برزت شخصية األمري خالد يف العمل الولين يف اجلزائر، مبشاركته 0101 – 0108وبني سنيت . ومترده

م وحتصل على التقاعد سنة  0100 وعًا ، وأعفى من اخلدمة العسكرية يف هنايةيف احلرب العاملية األوىل تط
 : م ليتفرغ للحياة السياسية ومن أهم نشالاته0101

و متكن  0101دخل األمري معرتك االنتخاابت احمللية يف ديسمرب :  مشاركة األمري يف االنتخاابت-0
ندماج و التغريب، و كان األمري خالل محلته من الفوز على خصومه السياسيني من دعاة التجنس و اال

االنتخابية يطلب من اجلزائريني التصويت على قائمة املرتشحني املسلمني غري املتجنسني، وقد شطرت هذه 
االنتخاابت احمللية  الولنيني إىل خنبة ولنية بزعامة األمري خالد واحلاج موسى، و خنبة اندماجية بزعامة ابن 

صواًت يف حني مل تتحصل النخبة  101ى، و قد حتصلت النخبة الولنية على التهامي و ولد عيس
ويعد انتصار خالد يف االنتخاابت ضربة قاتلة ملشروع ابن التهامي   . صواتً  801االندماجية إال على 

إال أّن صراحة األمري خالد ألبت عليه دعاة  االندماجي و دعما ألنصار الشخصية اإلسالمية اجلزائرية ،
 .0100جانفي 1ندماج و اإلدارة الفرنسية ، ولكن بصربه أتهل من جديد لربح انتخاابت اال

ومن الذين   لقد أصبح األمري يف نظر فرنسا من املدافعني على التعصب الديين: برانجمه اإلصالحي  -0
اجلزائريني، و يف اجلزائر،و العامل اخلارجي ،ألنّه وقف إىل جانب   فرنسا  يشكلون خطرا كبريا على مصلحة

التعسة ، وكشف عن سياسة االستغالل اليت يعانيها الشعب اجلزائري ،و أوضح أن اإلدارة  أتمل حلالتهم
سوى سن وبني التسلط والقهر يف غياب العدل واملساواة ،وإلجناح مهامه، والرد   االستعمارية ال يهمها
، واستطاع من خالهلا التعبري عن وجهات نظره،و قد 0101سنة  جريدة اإلقدامعلى خصومه أسس 

 :، واندى بربانمج إصالحي قائم على 0100-0101اتضحت مطالبه السياسية ما بني

 .ربملان الفرنسي املساواة ومتثيل اجلزائريني يف ال -

 .أخذ اجلنسية الفرنسية دون التخلي عن األحوال الشخصية اإلسالمية-
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أن محاسة األمري خالد السياسية وجرأته يف لرح القضااي الولنية مكنته من استمالة النخبة املعتدلة، وكذا 
س األمريكي ويلسون وتقدمي املطالب الولنية إىل الرئي0101رائسته للوفادة إىل مؤمتر الصلح بباريس يف 

وكان مضموهنا شرح عدم شرعية االحتالل وكشف اإلجرام الفرنسي يف حق اجلزائريني العزل، برغم املقاومة .
، وبني 0381جويلية  0الشعبية املشرفة، و أوضح األمري الوعود الفرنسية املزعومة وخرقها ملعاهدة 

وأنه حان األوان لالعرتاف ابملطالب . ة اجلزائرينياألسباب احلقيقية لالحتالل و نتائجه الوخيمة على وضعي
وقد تعددت . عصبة األمموحق تقرير املصري حتت وصاية .املشروعة للجزائريني واالحتكام للشرعية الدولية

جوانب الربانمج اإلصالحي الذي دعا إليه األمري، من مطالب سياسية بفتح األفاق أمام متثيل اجلزائريني 
والدعوة لضرورة اإلصالح الديين و الدفاع عن املؤسسات اإلسالمية، ومعارض البدعة و الضاللة وحماربة 

مور الدين ألصحاهبا و كانت حركة األمري دعوة الشعوذة ، و دعا كل اجلزائريني إىل ضرورة اليقظة و إسناد أ
واآلفات االجتماعية   جديدة لإلصالح االجتماعي و األخذ ابلعلوم وكسب املعارف، والتخلي عن الرذيلة

و قد . ، و حماربة مظاهر االحنالل اخللقي وترك الرتدد على احلاانت و أوكار الفساد، والتشبه ابلغربيني
رحية مبدينة املدية ، كما قام أيضا إبنشاء فرقة مسرحية ابلعاصمة و أخرى أسس أول مجعية ثقافية مس

بقيادة جورج أبيض، وأسس  0100و كان متحمسا لزايرة الوفد املسرحي املصري للجزائر سنة .ابلبليدة
 مجعية االخوة اجلزائرية،ومن أهدافها إلغاء القوانني الفرنسية اجلائرة وإشراك األهايل 0100جانفي  08يف 

سنة اإلنتصارات  0100كانت سنة .يف التمثيل النيايب، و تطبيق املساواة بني اجلزائريني و الفرنسيني
بعد مقابلة رئيس اجلمهورية الفرنسية  0100و أتلق جنمه يف ربيع   0101لألمري، بنجاحه يف انتخاابت 

م، وحتديدا مبسجد سيدي عبد الرمحان ابلعاصمة، وقد ألقى 0100ابجلزائر يف ربيع   الكسندر ميلران
و . واعترب البعض أن مطالبه ربطت بني لغة الرتهيب والرتغيب. األمري خطااًب هاما ابسم مجيع اجلزائريني

لاته السياسية، وقام ابلعديد من اجلوالت إىل خارج اجلزائر العاصمة بغية كسب املزيد من عزز األمري نشا
األنصار، وحل به الرتحال إىل مدينة تلمسان و عقد جتمعًا شعبيًا يف قاعة احلفالت التابعة للبلدية، وركز 

ني، كما استنكر سياسة خالهلا على ضرورة إبطال اإلجراءات التعسفية اليت ال تزال مفروضة على اجلزائري
ودعا احلضور للمطالبة ابحلقوق السياسية و االشرتاك  التجهيل و التهميش واإلقصاء املفروضة على األهايل

وقد لقيت أفكاره رواجها يف املنطقة، ومبرور الزمن اكتسب نشاط املصداقية لدى الكثري من . يف السلطة 
 . رجال الفكر، وانتسبوا إىل حركته

أن نشالات األمري قد جلبت له األنصار، وفتحت :مري واستئناف نشاطه خارج اجلزائر نفي األ -ث
ضدها جبهة اخلصوم السياسيني و اإلداريني و اإلدارة االستعمارية ، وكان لتضييق اخلناق على حركة األمري 

 ربيع من قبل اإلدارة الفرنسية أثره الواضح على تقدمي إستقالته من عضوية اجملالس املنتخبة يف
  وأعلن أنه سيتوجه إىل سوراي، 0108،واضطر إىل االنسحاب من الساحة السياسية يف أفريل 0100
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بعد ما عاش مضايقات السلطة الفرنسية و أعواهنا من اجلزائريني املتجنسني،وكان إلنسحابه من احلياة 
و  ر السياسية يف ابريسالسياسية مربراته ، حيث أرغمته الظروف على ذلك الفعل، فتآمرت عليه الدوائ

نفيه من اجلزائر بتهمة القيام  0108وزارة رميون بوانكري واحلاكم العام واملعمرين يف اجلزائر ،لذا تقرر سنة 
بربقية من منفاه ،  0100بنشالات معادية لفرنسا ،ورغم حماولة إتصاله هبرييو رئيس الوزراء الفرنسي يف 

عن برانمج اإلصالحي لألمري خالد و املتمثلة يف النقاط احتوت على مطالب جامعة و شاملة عربت 
 :التالية

                .مساواة التمثيل النيايب يف الربملان الفرنسي بني اجلزائريني و األوروبيني -0

 .إلغاء القوانني و اإلجراءات االستثنائية اخلاصة ابجلزائريني و العودة إىل القوانني العامة -0

 .احلقوق و الواجبات مع الفرنسيني يف اخلدمة العسكرية املساواة يف -8

 .ترقية اجلزائريني يف املرتب املدنية و العسكرية و اعتماد الكفاءة-0

 .إجبارية التعليم على اجلزائريني وحرية اختيار نوعه -0

 .حرية الصحافة و االجتماع -0

 .فصل الدين على الدولة الفرنسية -1

 .اإلجراءات على كل املساجني و العفو على املنفيني رفع القيود و  -3

 .تطبيق القوانني االجتماعية و العمالية على اجلزائريني -1

   .حرية العمال اجلزائريني يف الذهاب إىل فرنسا -01

بباريس حتت رعاية االحتاد العاملي املؤيد  0100عقده مؤمترين يف جويلية   ومن أبرز نشالاته بفرنسا     
ابإلشراف  و خالهلما استطاع خالد من تكوين جلنة من اجلزائريني املناصرين له ، كلفت  ضية اجلزائرية، للق

م ترأس األمري 0100ديسمرب  1و يف ،على عمال املغرب العريب و تنظيمهم يف شكل هيئة احتادية املغاربة 
مؤمتر عمال مشال إفريقيا الذي ضم ممثلني عن مخسة و سبعني ألف عامل،ومن خالل التجمعات العمالية 

كما أصدر النجميون . الذي أصبح رئيسًا شرفيًا له" جنم الشمال اإلفريقي"اليت عقدها يف ابريس أسيس 



واإلقدام الشمال اإلفريقي و هي امتداد جلريدة اإلقدام اليت . جريدتني ابسم اإلقدام الباريسي 0101سنة 
 .0108عطلتها فرنسا يف اجلزائر سنة 

أّن حركة األمري خالد تعد النواة األوىل مليالد تيارات احلركة الولنية ونشالاهتا على اختالف توجهاهتا 
والثوري،حاول تدويل ،لكون أّن مطالبه شاملة  مجعت اجلانب اإلصالحي و االجتماعي و السياسي 

م،إال أّن توالىء دعاة التجنس و اإلدماج مع اإلدارة 0101القضية اجلزائرية يف مؤمتر الصلح عام 
االستعمارية و غالة املعمرين أجربوا األمري على مغادرة اجلزائر، و نقل املعركة إىل فرنسا و شرح تفاصيلها 

و  0100لتأسيس جنم مشال إفريقيا الذي ولد يف ابريس بني الطبقة العمالية املهاجرة املغاربية، و مهد 
 .اصبح األمري رئيساً شرفياً له،ففتح بذلك الطريق للتيار الثوري لتحضري معركة التحرير الفاصلة

 :احلادية عشر لمحاضرةل اإلحالة العلمية-

 ( .0131ثقافة بريوت ، دار ال)   ، 0اجلياليل عبد الرمحان ، اتريخ اجلزائر العام ، اجلزء الرابع ، ط  -0

 ( . 0130املؤسسة الولنية للكتاب اجلزائر) ،   I، ط عمر بن قدور اجلزائريخريف صاحل ،  -0

 ( .0101املطبعة العربية اجلزائر )،  0دبوز دمحم علي ، هنضة اجلزائر احلديثة و ثورهتا املباركة ، ج-8          

 ( .0101املطبعة العربية اجلزائر )نفسه، هنضة اجلزائر احلديثة و ثورهتا املباركة، اجلزء الثاين،  -0         

    املؤسسة الولنية للكتاب ) ،  II، ط 0181-0101يف احلركة الولنية اجلزائرية بني احلربني زوزو عبد احلميد ، اهلجرة و دورها  -0        
 ( . 0130اجلزائر 

 ( . 0110دار العرب اإلسالمي بريوت ) 0، ط 0، ج 0181-0111سعد هللا أبو القاسم ، احلركة الولنية اجلزائرية  -0       

 ( . 0130املؤسسة الولنية للكتاب ) ،  I، ط  0سعد هللا أبو القاسم ، أحباث و آراء يف اتريخ اجلزائر، ج -1      

 ( .0110دار الغرب اإلسالمي بريوت ) ،  0سعد هللا أبو القاسم ، أحباث و آراء يف اتريخ اجلزائر ، ج -3     

 ( .0113دار الغرب اإلسالمي ) ،  3ثقايف ، جسعد هللا أبو القاسم ، اتريخ اجلزائر ال - 1     

 ( 0113دار الغرب اإلسالمي )،  0سعد هللا أبو القاسم ، اتريخ اجلزائر الثقايف ، ج - 01     

    املؤسسة الولنية للكتاب )،  I، ط 0ابن العقون عبد الرمحان ، الكفاح القومي و السياسي من خالل مذكرات معاصر اجلزء  -00
 ( . 0130اجلزائر 
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 ( .0101القاهرة )الفاسي عالل ، احلركات االستقاللية يف املغرب العريب  -00

 ( .0131ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر) قداش حمفوظ ،األمري خالد واثئق و شهادات لدراسة احلركة الولنية اجلزائرية،-08

 (0130دار احلداثة ديوان املطبوعات اجلامعية )و التأثر ، مراتض عبد امللك، الثقافة العربية يف اجلزائر بني التأثري  -00

 (.0133املؤسسة الولنية للكتاب اجلزائر )مناصرية يوسف، االجتاه الثوري يف احلركة الولنية ،  -00

  .0131،الشركة الولنية للنشر و التوزيع، اجلزائر،  0181-0301انصر دمحم، الصحف العربية اجلزائرية من -00

 (:ابلعربية )  املقاالت 

بن عدة عبد احلميد ، جوانب من كفاح األمري خالد الديين و االجتماعي والثقايف يف اجلزائر ما بني  -0
 .  0110جوان  1، جملة املربز، عدد 0101-0100

املغربية ، سعد هللا أبو القاسم ، واثئق جديدة عن ثورة األمري عبد امللك اجلزائري يف املغرب اجمللة التارخيية  -0
 . 0110، جانفي 0عدد

 .  0118مارس ،08قداش حمفوظ ، صور من حياة األمري خالد يف شبابه ، جملة الثقافة ، عدد -8

، 0، جملة اتريخ و حضارة املغرب، عدد0100-0101قداش حمفوظ، األمري خالد و نشاله السياسي بني  -0
 . 0103جانفي 

 :اجلرائد و الدورايت 

 .بيار فونطاان جريدة املغرب  -0

 .التقومي اجلزائري للشيخ حممود كحول  -0

 .جريدة اإلقدام لألمري خالد  -8

  .جملة الشهاب ، عبد احلميد بن ابديس  -0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.دراسات لتيارات احلركة الوطنية ومطالبها) املقاومة السياسية والثقافية : الثانية عشرة احملاضر          

 :أسباب حتول اجلزائريني إىل املقاومة السياسية-أ



 .مواصلة االحتالل الفرنسي للجزائر بكل ثقله وتبعاته من ظلم وجتهيل وتفقري وتغريب-1 

 .فرنسا واجلزائريني العّزلاختالل موازين القوة العسكرية بني -0

 .فشل املقاومات العسكرية-3

 .تغرّي الظروف العاملية واألعراف الدولية اليت أصبحت جتنح حنو املقاومة السياسية -4

 .حماربة فرنسا أبساليبها وقوانينها ومبادئها اليت تتغىن هبا -5

اد يف تسّلط امل وعّمرين وعناء م ما ز 0111تغري النظام االستعماري من نظام عسكري إىل مدين سنة -6
 .اجلزائريني

دمحم , األفغاين )التأثّر ابحلركات اإلصالحية يف املشرق العريب وبفكرة اجلامعة اإلسالمية عىب وجه اخلصوص  -7
 (. دمحم بن عبد الوهاب, عبده 

مستعمراهتا وقد تفّتحت آفاقهم عودة الشباب الذين شاركوا يف حروب فرنسا سواء يف أورواب ضّد أملانيا أو يف -8 
 .السياسية والفكرية وتعرّفوا على مقاومات الشعوب األخرى لالحتالل والظلم واالستبداد

خترج الدفعات األوىل من الشباب اجلزائري الذين درسوا يف املدارس الفرنسية والذين درسوا يف املعاهد العربية  -9 
 (.والقرويني ابملغرب الزيتونة بتونس واألزهر مبصر)واإلسالمية 

 .إصالحات وإسهامات السلطان عبد احلميد ووقعها وآاثرها الفّعال على الذهنية اإلسالمية -10

م والذي رفضه الشعب اجلزائري برّمته ألنّه مناف للمواثيق اليت 0100فرباير  8قانون التجنيد اإلجباري  -11 
 .االستسالموالداي حسني يف معاهدات  عقدهتا فرنسا مع كل من األمري عبد القادر اجلزائري

    .قانون األندجيينا العنصري والذي جعل من األهلي أصاحب احلّق واألرض يف مرتبة دون مرتبة املعمرين  -00

كانت بوادر احلركة الولنية قد ظهرت يف أوائل القرن العشرين و برزت أكثر يف :جذورها وظروف ميالدها-ب
هي  :لتبلغ مرحلة النضج يف الربع األخري من النصف األول من القرن نفسه ،واحلركة الولنية  0181الثلث األول 

ردود فعل انمجة عن غزو إستعماري وفقدان سيادة ومن مظاهر املقاومة املسلحة الرمسية والشعبية واملقاومة 
السياسية والثقافية واالقتصادية، استخدم يف حراكها ونشالها خمتلف الوسائل حبسب األحوال واألحداث  

، حيث صالبت بني خمتلف األساليب السلمي  وتفردت بنوع من اخلصوصية عن احلركات الولنية والعربية والعلمية
املسلحة وانتهت يف مرحلة النضج بثورة التحرايلكربى اليت كانت حصيلة هنائية ملختلف تراكمات التجارب 

ومن .وبلغت يف النهاية غايتها وهي حترير البالد و العباد من السيطرة واالستغالل. السياسية والفكر املسلح
م مباشرة بعد توقيع الداي حسني 0381ظهرت املقاومة السياسية أّول ما ظهرت سنة  مظاهرها وإرهاصاهتا أن



على يد أعيان وجتار وعلماء مدينة اجلزائر ترأسهم املفكر السياسي محدان خوجة صاحب  , على وثيقة االستسالم 
خلروقات الفرنسية من واليت عملت على فضح التصرفات غري احلضارية وا( اللجنة املغاربية)كتاب املرآة حتت اسم 

ويف هناية القرن التاسع عشر ... خالل العرائض والشكاوى املقدمة للسلطات الفرنسية داخل اجلزائر وخارجها
وبداية القرن العشرين ظهرت مجعيات ونوادي ثقافية هتدف إىل تثقيف الفرد اجلزائري وترقيته منها اجلمعية الراشدية 

  .م0111دي صاحل ابي بقسنطينة م ان0113م اجلمعية التةفيقية 0310

بسبب إختالف , مل يكن للحركة الولنية إجتاها واحد بل كان هلا إجتاهات عّدة: إجتاهات احلركة الوطنية -ت
و من هنا كان هذا التعدد يف , بيئة التنشئة و املستوى التعليمي و املنظور السياسي للشباب اجلزائري املتعّلم آنذاك

 :و على ضوء هذا ميكن تصنيف اإلجتاهات كما يلي. و األفكاراإلجتاهات و اآلراء 

مكّونة من املثقفني التقليديني وخرجيي املدارس الفرنسية واحملاربني القدامى والزعماء : م0122كتلة احملافظني  -0
م والتنقل واهلجرة حنو الدينيني وبعض اإلقطاعيني واملرابطني لالبوا ابملساواة يف احلقوق والتمثيل الربملاين وحرية التعلي

انقسموا فيما بعد بني املعادين للتجنيس من ...الشرق كما عارضوا التجنيس وقانون األهايل والتجنيد اإلجباري
 . احملافظني واملطالبني ابإلصالح من املثقفني ثقافة غربية

قفني ابللغتني العربية م من املث0111يعتربها البعض أّول تنظيم سياسي جزائري أتسس ينة : مجاعة النخبة -0
لالبت ابملساولة وخمتلف احلقوق املدنية ...( ألباء حمامني معلمني صيادلة قضاة صحفيني جتار للبة)والفرنسية 

 والسيااسية للشعب اجلزائري ولكن يف إلاراإلدماج والتوحد التام مع فرنسا

ثقف وأصحاب الوظائف احلكومية مكونة من الشباب امل: م0100( حزب الفتاة)حركة الشباب اجلزائري  -8
 ... لالبوا ابإلصالح السياسي واملساواة يف احلقوق واندو إبدخال حتسينات على جمتمعاهتم

املهد األول لكل تيارات احلركة الولنية اجلزائرية، حيث  م وتعترب0101إرتبطت سنة: حركة األمري خالد-8
إنبثقت منها خمتلف التوجهات واملطالب مث مافتئت أن أدركت كل واحدة متهها وفلسفة نضاهلا حسب مناهل 

بذلك   األمري خالد اجلزائريومتجهات أصحاهبا وروادها،أما احلركة األم أواجلامعة الساملة فقد مثلها وقادها 
الرصيد النصايل والثقايف والزاد الثقايف العريب اإلسالمي والغريب ،وقد ختلي األمري خريج الكلية احلربيو بسان 

يقود النضال السياسي ويدافع عن قضية بلده وأبناءه  وتلخصت مهامه سريوالضابطالنقيب يف سالح الفرسان ،ل
. يف املساواة التامة بني اجلزائريني والفرنسني يف احلقوق والواجبات مع احلفاظ على املقومات العربية اإلسالمية

ب إىل حني قدم عريضة مطال 0101الصلح بباريس عام  وعرف بتدويله القضية اجلزائرية ألول مرة يف مؤمتر
وقد ساهم يف نشر الوعي السياسي من خالل مطالبه وأرائه اليت . مؤكدا على حق تقرير املصري ،الرئيس األمريكي 

 : أبرزها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF


 إلغاء القوانني االستثنائية-

 تطبيق القوانني الفرنسية على اجلزائريني-

 .     الدولةعن  الدينحرية الصحافة وفصل -

 .والفرنسية ابللغة العربية م االجباريالتعلي-

 .حق اجلزائريني يف التمثيل ابجملالس النيابية-

م مثله مجاعة النخبة وهم جزائريون متشبعون 0101أتسست سنة :ينيفدرالية املنتخبني املسلمني اجلزائر - 5
الدكتوربن جلول ، الدكتوربن التهامي،حيث اختلفوا مع األمري خالد يف قضية :  الفرنسية  من بينهم  ابلثقافة

خاصة  احلرب العاملية األوىلاإلدماج والتجنس دون شروط وكان جلماعة النخبة دور هام يف احلياة السياسية بعد 
يف " النواب املنتخبني اجلزائريني"من خالل املشاركة يف االنتخاابت وأّسسوا رابطة  0101بعد صدور إصالحات 

  لفت منثالثة فيدراليات بقسنطينة والعاصمة ووهران،وأرتبطت فيما عرف إبسموقد أت.خمتلف اجملالس النيابية،
فيدرالية املنتخبني  اجلزائريني، مل تتمكن مجاعة النخبة والنواب من اجياد موقع هلا يف احلياة السياسية حيث مل 

ومل تنل التأييد الشعيب من اجلزائريني ألن  ،املساواة الكولون فكرةتستجب السلطات االستعمارية ملطالبها ورفض 
 : غريب ومن أبرز مطالب هذه الفيدراليةأفكارها تعرب عن توجه ثقايف

 . حتقيق املساواة التامة بني اجلزائريني والفرنسيني- 

 لريق التجنيس اجلماعي بفرنسا عن اجلزائرادماج -

 –. املطالبة بتمثيل اجلزائريني يف خمتلف اجملالس املنتخبة-إلغاء القوانني االستثنائية -

 .توسيع التمثيل النيايب -

ويرى أصحاب هذا اإلجتاه إبندماج اجلزائريني يف هويّة الذات الفرنسية حىت يصبحون ,إجتاه تزعمه فرحات عّباس 
 :مساوون للفرنسيني يف احلقوق و الواجبات و مطالبه هي

 .املساواة يف احلقوق و الواجبات بني الفرنسيني و اجلزائريني – 

 .و خدماتًيا معيشًيا, النهوض مبستوى اجملتمع اجلزائري – 

 .حتقيق اإلندماج الفعلي بناًءا على ما أعلنته فرنسا – 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7


 . وليتساوى اجلزائريون ابلفرنسيني جيب دمج هويتهم يف اهلوية الفرنسية.إلغاء القوانني اإلستثنائية – 

ب ضّم يف البداية مناضلني من البلدان املغاربية وكانت مطالبه تتمحور حول جوان: جنم مشال إفريقيا -1
إجتماعية ونقابية مثل الدفاع أجور العمال املغرتبني املغاربة وساعات العمل والضمان االجتماعي والتأمني وهذا 

 املغرب العريب الثالثةبباريس ،مث دعا إىل استقالل أقطار  0100جوان  01عند أتسيس النجم يف
والذي كان تنظيما نقابيا  يف البداية يدافع عن حقوق " جنم مشال أفريقيا"حتت لواء حزب (تونس،اجلزائر،املغرب)

بعد إنسحاب التونسيني واملغاربة ،وأصبح احلزب  مقتصرا على  إىل حزب سياسي املغرب العريب وحتولعمال 
حيث وأصبح يدافع عن القضية  'مصايل احلاج' بزعامة0101فيفري يف بروكسل مؤمترزائريني خاصة منذ اجل

 :من خالل أهم مطالبه املتمثلة يف اآليت اجلزائرية وبرز توجهه االستقاليل

 .للجزائرالكامل  االستقالل-0

 .الرتاب الولينجالء قوات اجليش الفرنسي عن -0

 .انشاء جيش ولين-8

 .والشركات االحتكارية ولونالكمصادرة األمالك الزراعية الكبرية اليت استوىل عليها -0

 .انشاء جملس ولين منتخب-0

 0101ونظرا النتشار افكاره الولنية بني املهاجرين ويف صفوف العمال، وحطورته على احملتل تعرض للحل سنة
و تعرض للحل مرة أخرى وزج مبمثليه يف 0188"جنم مشال افرقيا اجمليد"لكنه واصل نشاله حتت إسم جديد هو 

ورفاقه إىل  مصايل احلاجوبعد حّل جنم مشال أفريقيا سارع  0181جانفي  00ن حل قضائيا يف السجون إىل أ
حيث كانت له قاعدة  اجلزائرونقل نشاله إىل  م0181مارس10 بباريس " حزب الشعب اجلزائري"أتسيس 

  : االجتاه االستقاليل شعبية متنامية واستمرت مطالبه ذات

 .فرنساإنشاء حكومة مستقلة عن -0

 .إنشاء برملان جزائري-0

 .إحرتام الشعب اجلزائري-8

 .والدين اإلسالمي اللغة العربيةإحرتام -0

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A


 .اإلستقالل التام للجزائر و اإلجالء التام للجيش الفرنسي عن اجلزائر- 0

 .إنشاء جيش ولين– 0

 .املستوىل عليها من لرف اإلقطاعيني( أراضي اجلزائريني)أتميم األمالك –1

 .إلغاء البلدايت املختلطة– 3

،ويعاد أتسيسه من (0181) وقد تعرض حزب الشعب من جديد إىل احلّل مرة أخرى عشية اجلرب العاملية الثانية 
م، فتأسس ابسم  حزب حركة انتصارللحرايت الدميقرالية ،وظّل على نفس التوجه 0100جديد بعدأصدارمرسوم 

االستقاليل ، بل وأصبح االجتاه الثوري يف اجلركة بعد أتسيسه جلناح عسكري سريي يف أول إجتماع له يف 
وقد عرف هذا التوجه .ت هلا مهمة حتضري وتفحري ثورة التحريرفينا يعرف ابملنظمة اخلاصة،وأوكل 0101فيفري00

 .م0100أزمة خانقة كنت من نعمها تفجري ثورة التحرير الكربى يف أول نوفمرب

ظروف  ومتثلت اجلزائربنادي الرتقية مبدينة  0180ماي 0أتسست يف :مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني-1
 يفاجلزائر ،واحتفال الفرنسني ابلذكرى املئوية الحتالل  املشرق العريبأتسيسها يف أتثريات حركات اإلصالح يف 

مشاعر اجلزائريني، يضاف له تقييد احلرايت والتضييق م والذي ابلغو اذأثناءه يف التحضري ةاالحتفال وإاثرة 1930
وقد  فرنساعلى النشالات االقتصادية بتشجيع من  اليهود،وبروز خنبة  متنورة ،وهيمنة  الدين اإلسالميعلى 

رئيسا هلا غيابيا ودمحم البشري اإلبراهيمي انئبا له ،وتوىل املناصب االخرى  عبد احلميد ابن ابديسأنتخب الشيخ 
احلنيف وإصالح  للدين اإلسالمياملصلحني كان هدفها األساسي الرجوع إىل املنابع االوىل خنبة من العلماء و 

 وبدت مطالبها من خالل،  مىت توفرت الظروف االستقاللواخلرافات و  اجملتمع وحماربة البدع والشعوذة
 :برانجمهاوهي كما يلي

 .نشر التعليم العريب يف اجلزائر- 0

 .وفتح املدارس العربية اللغة العربيةحرية تعليم -0

 .الدولةوفصل الدين عن  الدين اإلسالمياملطالبة برفع القيود على -8 

 .التنصري حماربة التجنيس واالدماج ومقاومة حركة-0 

 .الدين اإلسالمي احلنيفإصالح اجملتمع بعودة إىل -0

 .التقاليد و العادات, التاريخ, اللغة العربية, ميةالعقيدة اإلسال: الدفاع عن مقومات الشخصية اجلزائرية  -0

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A


 .إعالء عقيدة اإلسالم وحماربة البدع و اخلرافات-1

السنة النبوية " "الشريعة احملمدية" "الشهاب" "املنتقد"مثل  الصحافة" واعتمدت لتحقيق ذلك  عّدة وسائل منها
النشء حيث أسست اجلمعية  وتعليملرتبية  املدارسكما  إعتمدت  البعثات العلمية واملساجد و  "البصائر"و "

م،وكانت ورام حمافظة 0100، ومل تتغري اجلمعية يف توجهها حىت حّلها سنة"دار احلديث"أبرزها  مدرسة 001
 .الشعب اجلزائري على مويته وكيانه العريب اإلسالمي،وكان نشائخها وأبنائها يف الصفوف األوىل لثورة التحرير

والدفاع عن الطبقة العاملة ،فهو أقرب إىل العمل  ماالعالبرز نشاله أكثر يف جمال  احلزب الشيوعي اجلزائري-3
النقايب منه إىل العمل السياسي وكان بفكر إدماجي ،وليس حرا يف قراراته بل مرتبطا ابيديولوجية أجنبية رغم حماولة 

 إنفصال عن احلزب الشيوعي الفرنسي ،فهو ال يعرب دائما عن الواقع اجلزائري ومن مثة يوصف ابجتاه  حنوحماربة
كان أغلب أعضائه من األوربيني أما من اجلزائريني فمنهم  االستغالل دون إسقاط رغبة اإلدماج والتجنس،

عمرأوزغان وعلي بوقرلا ومتحورت مطالبه حول اصالح األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،ورغم تغري إمسه بعد 
 . م إىل أصحاب احلرية والدميقرالية ، فهو مل يغري يف توجهه0100

ابألخري هذه عينة من املقاومة السياسية وهناك أشكال أخرى للمقاومة السلمية مثل املقاومة الثقافية  و
ويف ثوب اجلمعيات والنوادي واجلرائد واجملالت واملظاهرات والوفود ..واإلقتصادية وأتلرها الفئات املثقفة والعمالية 

 .والعرائض

: الثانية عشرة لمحاضر ل اإلحالة العلمية-  

.الشاب اجلزائري ، ليل اإلستعمار  فرحات عباس،-0   
 .عبد الكرمي بوصفصاف، جملة سريات -0
 .مومن العمري،احلركة الثورية اجلزائرية-8
 .احلركة الثورية يف اجلزائر أمحد مهساس،-0
 .0100، سنة 801مولود قاسم بلقاسم انيت بلقاسم،جريدة البصائر ،العدد 0
 . 0100نوفمرب 00وزير الداخلية الفرنسي ،أمام اجلمعية الولنية الفرنسية يف  ب، خطاميرتانفرانسوا -0
 . 0100نوفمرب(00-00)مولود بقاسم انيت بلقاسم،ردود الفعل األولية ،نقال عن جريدة لومند -1
 ".دوغالس ديلون "تصريح ل 0100نوفمرب  00نقال عن جريدة لومند  أولية،فعل  بقاسم، ردودمولود -3

 . ، النصوص األساسية جلبهة التحرير الولين0100بيان اول نوفمرب-1
.8.0.0أبوالقاسم سعدهللا،احلركة الولنية اجلزائرية،ج-01  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. فيوليت واملؤمتر اإلسالمي/مشروع بلوم:عشر الثالثة احملاضرة                             

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85


 .فيوليت/مشروع بلوم -أ
ينسب إىل موريس فيوليت الذي كان حاكما عاما على اجلزائر خالل العشرينات، وأصبح عضوا يف  :مدخل-

م مشروع 0180قّدم سنة . جملس الشيوخ و قيادي يف احلزب االشرتاكي الفرنسي و نظرا خلربته ابلشؤون اجلزائرية
ب االحتفال بذكرى عق 0180عرف مبشروعه فيوليت ، يتكون من مثانية فصول و مخسني مادة،ففي سنة 

االحتالل، ترأس موريس فيوليت جلنة من جملس الشيوخ الفرنسي، عهد عليها بدراسة األوض  اع اجلزائرية وتقدمي 
'' توصيات عن اإلص الحات اليت جيب ادخالها، و فعال قدمت اللجنة مشروع إصالحات أصبح منذئذ يعرف 

 .مادة 01و  فصول 3و قد احتوي مشروع فيوليت .''مبشروع فيوليت 
 :دوافع املشروع/0 

م فعندما تسلمت اجلبهة الشعبية 0180 -0180كثرة اإلضطراابت اليت واجهتها اجلزائر ما بني  :السياسية-
احلكم يف شهر جوان نشئ العمال اجلزائريون عددا من اإلضطراابت يف املعامل واملصانع والشركات اليت يسيطر 

ومن أمثلة ذلك أّن .املساوات بينهم وبني زمالئهم الفرنسيني يف رفع األجورعليها كيار املعمرين هبدف حتقيق 
العديد من اإَلضطراابت اخلطرية يف العاصمة ومستغامن واحتج عمال املوانئ على البطالة  0180شهدت سنة  

شخصا وآخرين بسطيف  01، وإضطراب آخر يف سيدي بلعباس جرح فيه حوايل (شخص 8111زهاء )
 00مشادات بني اليمنيني الشيوعيني وإشرتاك فيها اجلزائريني،و إضطرب عمال سيدي موسى يف  ووهران بسبب

جوان عمال برج الكيفان،وحسني الداي وبئر خادم ويف 00و 0180جوان08م وعمال بئر توتة 1936جوان 
مضرب  01008إضراب مبشاركة  033حوايل  0180جوان إضطراب يف شطاوايل ،وعليه عرفت سنة 00

 .عشرة إضراابت 0180مضرب، كما عرفت قسنطينة يف  00330إضراب شارك فيه حوايل  001ها ومن
وعليه فإن هذه األحداث جعلت بعض الفرنسيني يتخوفون من اجلزائر حيث مل تشهد البالد أحداث مماثلة منذ 

  (. بلوم فيولت) األمر دفع حبكومة بلوم إىل التسريع ببعض اإلصالحات . م0100ثورة األوراس 
 :اإلقتصادية واإلجتماعية -

يف حالة سيئة فأثرت على الرأي العام اجلزائري، فإقتصاداي ( 0180 – 0181)كانت الظروف يف هذه الفرتة 
م، ومل تنجوا اجلزائر  0180م واليت إستمرت آاثرها حىت سنة1929تتمثلت يف خملفات األزمة اإلقتصادية العاملية 

م، و أدى ذلك 0180عام % 01إىل  81عت الصادرات املنجمية اجلزائرية من من آاثرها السلبية، حيث تراج
من عمال املناجم واهنيار املواد الصناعية، والقضاء على الصناعات التقليدية اليت يعيش منها  0111إىل تسريح 

رائب اليت احلرفيون كصناعة النسيج واجللود واألحذية يف تلمسان وقسنطينة و ارتفعت أسعار املنتوجات والض
أحدثت خالفا بني األحزاب والكتل الفرنسية مما جعل فرنسا خاصة أن نصفها الضرائب مفروضة على الشعب 

و % 8/0وانتاج املواشي % 8/0اجلزائري، وعرف القطاع الفالحي إخنفاض إنتاج احلبوب يف قسنطينة بنسة 
( 0111ديسمرب  01قانون ) للجزائر  ،وانفرد املعمرون ابإلستقالل املايل. %00ارتفعت الضرائب بنسبة 



فتصرفوا حبرية يف خريات اجلزائر اإلقتصادية السطحية والبالنية، والربية والبحرية ،وأرهق اجلزائريني ابلضرائب 
الباهضة وصودرت األراضي العقارية ، وأصيب الفالحني بضرر شديد، أما من الناحية اإلجتماعية فقد اخنفض 

 .تفعت األسعار و أنتشر الفقر واجملاعات واألوبئة واألمراضمستوى معيشة السكان وار 
النقاط األساسية  يفهذا املشروع عليه نص  وبقراءة موجزة وغري خمّلة ميكن حصر ما:( عينات من بنوده)حمتواه/0

 :التالية

( األقلية)الفئة املثقفة إدماج اجلزائر يف فرنسا وتقسيم اجلزائريني إىل فئتني، فئة تعطى هلا احلقوق الفرنسية وهي  -
 -العمال والفالحون–وفئة ال تعطى هلا هذه احلقوق وهي أغلبية الشعب . وتنتخب يف القسم األول مع الفرنسيني

 .وتنتخب يف القسم الثاين

 .تضمن إصالحات دستورية إبعطاء حقوق متساوية بني الفرنسيني و اجلزائريني -

 .إصالحات زراعيةوإصالح التعليم، و  -

 .إلغاء احملاكم اخلاصة -

 .إنشاء وزارة الشؤون إفريقيا-

وقد نشر املشروع يف وسائل اإلعالم و نوقش من لرف الطبقة السياسية ، وقدم إىل الربملان الفرنسي ملناقشتة ،و  
لتوضيح مشروعه أكثر نشر فيوليت كتااب حتت عنوان هل تعيش اجلزائر ، شرح فيه نظرته إىل إصالح األوضاع يف 

زائر الفرنسية ، لكن إصرار الكولون على رفض كل إصالح جعل الربملان الفرنسي يرفض هذا املشروع ،و الذي اجل
انئب )فتح الباب لتقدمي مشاريع أخرى من لرف النواب الفرنسيني مثل مشروع فرينوت، ومشروع كولويل 

 .(انئب اجلزائر)، ومشروع دوروكس (قسنطينة

 :ميكن عرضها كما يلي،فيما يتعلق مبواقف األلراف املعنية مبشروع بلوم :  املوافق املختلفة ومصريه/8
 0نوقش هذا املشروع من لرف الربملان الفرنسي إال أنه رفض بعد التصويت،و يف: الربملان واحلكومة الفرنسية -

 :خيارين ألقى فيوليت خطبة يف الربملان الفرنسي، وضع فيها مصلحة فرنسا قبل كل شيء،و قدم 0180مارس 
 .منح ح ق االنتخاب لك  ل اجلزائريني و بقائهم يف هيئة إنتخ ابية خ  اصة ال تنافس املعمرين الفرنسيني :األول
منح حق االنتخاب لعدد قليل منهم، وهم مجاعة النخبة وجعلهم ضمن اهليئة االنتخابية الفرنسية،   :الثاين

و كانت غاية ( مسلم -فرنسي 00111) الشخصية  كمجنسني ابجلنسية الفرنسية مع بقائهم على أحواهلم
 .وقد أوضح فيوليت انه يفضل االختيار الثاين .فيوليت إجبار األوروبيني على املصاحلة مع الصفوة اجلزائرية



وجاءت ردود  رفضه حزب جنم مشال إفريقيا ألنه يربط اجلزائر بفرنسا(: حزب الشعب اجلزائري)جنم مشال إفريقيا - 
أفعال احلزب معارضة هلذا املشروع، بسبب األخطار النامجة عنه مثل ذوابن األمة اجلزائرية يف األمة الفرنسية 

وإضمحالهلا بكل ما حتمله من دين وتراث وحضارات وعادات،وحىت ال خييب احلزب آمال املسلمني اجلزائريني 
 .0101بعد بعد خيبة إصالحات 

كان موقفها   رحبت به النخبة ،و رأت فيه خالصها و خالص اجلزائر من حالة األهلية :بنيكتلة النواب املنتخ-
م 0181إىل جانب هذا املشروع وأيدته منذ صدوره، وعندما بدأ الضغط شيوخ البلدايت الفرنسيني ابجلزائر عام 

وعقدوا إجتماعا وأصدروا  على اجلبهة الشعبية الفرنسية لترتاجع عن هذا املشروع حتركت كتلة النواب يف وهران
الئحة بعثوا هبا إىل الوزير األول ليون يلوم والسيد فيوليت وإىل وزير الداخلية واحلاكم العام معلنني أتييدهم املطلق 

لسنة ( جانفي00)والثانية ( جانفي 00)األوىل : هلذا املشروع، كما أصدرت ممثليها يف اجلزائر وقسنطينة الئحتني
مارس إىل ابريس  10مثل وفادة الدكتور دمحم الصاحل بن جلول يف .معات وأرسلوا الوفود، ونشطوا التج1937

 .واستقبل إىل وزير املستعمرات الذي وععده بتنفيذ املشروع 
فيوليت  –و قاوم العلماء مشروع بلوم وقفوا منه موقف املتحفظ إن مل نقل الرافض : مجعية العلماء املسلمني -

يفتقر اىل املساواة يف احلقوق وسكوته التام عن الدين واللغة،وعليه فإّن مجعية العلماء وقفت  ألنّه يف نظرهم مشروع
 .سدا منيعا ضد هذا املشروع اإلندماجي

ابجلزائر، إبصدار بياان يعلن  0181فيفري  7قامت هذه اجلمعية مبؤمترها يف  :مجعية الزوااي والطرق الصوفية -
خطوته اليت قام هبارغم معارضة شديدة من بعض العلماء احملافظني والذين  قبول الربانمج ويشكر صاحبه على

 .يرون وجوب رفض برانمج فيوليت ما دام يشرتط اجلنسية الفرنسية 
أاثر هذا  رفضه املعمرون الفرنسيون ختوفا من تفوق اجلزائريني عددا و نفوذا يف اجملالس احمللية، كما :املعمرون -

عامة بني رؤساء البلدايت واملنتخبني وكان مبثابة خطر عليهم،وجندوا له صحافتهم املشروع موجة إستنكار 
وممثلوهم يف الربملان الفرنسي و استعملوا ضغط آخر وهو اإلستقالة اجلماعية من الوظائف العامة وكانت احتادية 

مت احتادية شيوخ املعارضة هذا املشروع وقا 0181يناير 10شيوخ البلدايت يف وهران قد أصدرت الئحة يف 
البلدايت بقسنطية حبركة مماثلة أيضا،ألّن املشروع يلحق األذى أبحواهلم الشخصية وأن إمتيازاهتم ستضيع منح 

 .األهايل املوالنة الفرنسية

فلم يكن مشروع فيوليت املشروع الفرنسي الوحيد الذي لرح كل مشاكل اجلزائر خالل الثالثينيات، : أما مصريه
الذي نوقش أيضا و  فرينوت مشروع: مشاريع أخرى مل ت نل شهرة كما انله هذا األخري، وهيبل هناك ثالث 

ونالحظ يف النهاية أن كل هذه املشاريع ابءت ابلفشل ألهنا مل جتد حكومة . كولويل و مشروع دوروكس مشروع



شعب اجلزائري و مجعية قوية تفرض وجودها على املعمرين يف اجلزائر، إضافة معارضة التيارات الولنية حزب ال
 .العلماء املسلمني اجلزائريني، قد أدت إىل سحب كل املشاريع من امليدان عشية احلرب الثانية

 :املؤمتر اإلسالمي-ب
ابجلزائر العاصمة بقاعة سينما املاجستيك  0180جوان  11أنعقد املؤمتر اإلسالمي يوم  :ظروف إنعقاده -أوال

يعترب املؤمتر اإلسالمي اجلزائري أكرب  يف ظل ظروف مميزة داخليا و خارجيا،وحبي ابب الوادي (األللس حاليا)
جتمع يف اجلزائر منذ االحتالل الفرنسي هلا، من حيث عدد احلاضرين و املشاركني رغم تباين أفكارهم و اجتاهاهتم 

 .السياسية

 :داخليا-أ     
 .0180أتسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني سنة  -0
 .و هتديد املصاحل الفرنسية يف اجلزائر ،0180أتسيس احلزب الشيوعي اجلزائري سنة  -0
وأثرها يف تبلور  ،0180بروز دور فيدرالية املنتخبني املسلمني اجلزائريني و جناحها يف االنتخاابت البلدية لعام  -8

 .املطالب اجلزائرية
 .وصول اجلبهة الشعبية إىل احلكم يف فرنسا -0
و  دوروكس بلوم فيوليت ومشروع مشروع: ظهور بعض املشاريع اإلصالحية الفرنسية منها   - 0

 .كولويل مشروع
رائد الولنية اجلزائرية، فحرّكت وفاته الروح الولنية ،وتعالت األصوات املنادية  0180وفاة األمري خالد سنة -0

 . بتوحيد الشعب اجلزائري
ثلي العماالت الثالث و دعاة املؤمتر و أنصاره، كم انضم إليه نواب عقد مؤمتر متهيدي بنادي الرتقي ضم مم-0

آخرون جاءوا من تيارات و تلمسان، مستغامن، سيدي بلعباس، مت فيه حتديد جدول أعمال املؤمتر وأشغاله وحتديد 
 .أعضاء مكتبه و خطاابته، كما مت فيه تسمية املؤمتر ابملؤمتر اإلسالمي اجلزائري العام

 : خارجيا -ب
 0180سبتمرب 00يف  مؤمتر اخلالفة ابلقاهرة ومؤمتر مسلمي أوراب جبنيف: إنعقاد عدة مؤمترات إسالمية مثل  -0

 .0180يف ديسمرب  ،و املؤمتر اإلسالمي ابلقدس



مشاركة بعض اجلزائريني يف هذه املؤمترات مثل إبراهيم ألفيش  نزيل القاهرةالذي شارك يف املؤمتر اإلسالمي  -0
 .ابلقدس

أتثري أفكار األمري شكيب أرسالن مبؤمتر جنيف والذي كان يدعو مجيع املسلمني لالهتمام بشؤون األمة -8
وإىل جانبه حض ر مص ايل احلاج وعاجل حالة املسلمني يف فرنسا ويف مشال إفريقيا وندد اإلسالمية و الدفاع عنها،

 ابالستعمار الفرنسي وسياسيته
 :سالميأهم شخصيات املؤمتر اإل -اثنيا

ألول مرّة منذ تشكيل األحزاب السياسية يف اجلزائر جتتمع هذه األخرية حول مطالب موحدة، إذ حضر املؤمتر جّل 
التيارات السياسية من اليمني إىل اليسار ابستثناء جنم مشال إفريقيا املتواجد مقره بفرنسا ، فشارك العلماء و 

  .الشيوعيون،و النواب و بعض الشخصيات الدينية
و يعترب الشخصية احملورية يف املؤمتر،فهو من دعا لعقد املؤمتر وكان موضع  توقري  :الشيخ عبد ابن بــــــاديس-0

 .وثقة من اجلم يع مهما اختلفت اجتاهاهتم ، و كان دوره مؤثرا بفضل قدرته على اخلطابة و االقتناع
اللجنة التنفيذية كما ترأس الوفد إىل ابريس، عينه ابن ابديس على رائسة املؤمتر و   :الدكتور ابن جلول-0

بسب شهرته الواسعة بني الناس وملكانته املرموقة من ، واملكلف بتقدمي تقرير مهمة الوفد بعد الرجوع إىل اجلزائر
 .الوجهة الفرنسية، ألنه كان على رأس النواب

هو الشخصية اليت برزت يف هذه الظروف، وإن مل يكن مشاركا يف املؤمتر اإلسالمي ، فقد كان  :مصايل احلاج-8
حاضرا يف التجمع الشعيب للمؤمتر ليستمع إىل تقرير الوفد عن رحلته إىل ابريس، وألقى مصايل خطبته ابلل    غة 

حفنة من الرتاب و ملظاهرة الكبرية،وأخذ العربية ، مث حتدث ابللغة الفرنسية و أعلن أنّه جاء لريبط النجم هبذه ا
هذا الرتاب ال يندمج يف غريه وال يباع، و اندى ألول مرة بكلمة االستقالل، حيث لقي جتاواب  أنّ : صاح قائال 
وهو تصريح  مشابه ملا قاله أحد مشائخ مجعية العلماء عند نزوله مبناء العاصمة بعد العودة من مهمة  مع احلضور

 .ئدة الثورة التحريرية مجع املال لفا
: عّدة شخصيات لعبت دورا كبريا يف تنشيط جلسات املؤمتر منهاكان من أبرز احلاضرين  :شخصيات أخرى -8

السيد بوكردنة، ،و البشري اإلبراهيمي،و الطيب العقيب ،و الدكتور سعدان،و فرحات عباس ،و الدكتور بن التهامي 
 .احلضورو االمني العمودي،و األخضري وغريهم من 

عقد املؤمتر يف يوم واحد و خصصت اجللسة الصباحية لكلمات االفتتاح و اخلطباء و : مطالب املؤمتر -اثلثا



خصصت اجللسة املسائية للمصادقة على مطالب املؤمتر اإلسالمي و كان كل تيار يدافع عن مطالبه، فالنواب 
ام الدين اإلسالمي و اللغة العربية ،و الشيوعيون يرغبون يف تطبيق مشروع فيوليت، و العلماء يدافعون على احرت 

 :يطالبون ابملساواة يف احلقوق مع لفرنسيني و هكذا جاءت مطالب املؤمتر فيما يلي
 .إلغاء املعامالت اخلاصة ابجلزائريني -0
 .0180إلغاء احملاكم العسكرية و العفو عن احملكوم عليهم يف حوادث قسنطينة سنة  -0
  .في جميع المجالس النواب املسلمني و الفرنسيني املساواة بني -8
 . اعتبار اللغة العربية لغة رمسية إىل جانب الفرنسية -0
  .فصل الدين اإلسالمي عن سيطرة الدولة الفرنسية  -0

  ."جملس اجلزائريني وجملس املعمرين"توحيد النيابة الربملانية بكال اجمللسني -0
  .والواجباتاملساواة يف احلقوق -1
  (.منصب احلاكم العام)إلغاء الوالية العامة -3
  .إلغاء البلدايت املختلطة وجملس الوفود املالية واجمللس األعلى للحكومة -
 .تكرمي الرجال الذين عملوا خلري اجلزائر كاألمري خالد، وفيوليت ومويت، وروزي -

 :نتائج املؤمتر -رابعا
تشكيل وفد عن املؤمتر اإلسالمي الذي ينتقل إىل ابريس لتقدمي مطالب املؤمتر إىل حكومة اجلبهة  -0 

 00و أنتخب ( اجلزائر، قسنطينة، و هران ) جلنة تنفيذية للمؤمتر ومن العماالت الثالث الشعبية،بعد أتسيس 
تحديد مهمة الوفد وأعضائه و اتريخ سفره، ل 0180جويلية  0عضوا لتمثيلها، واجتمعت الل جنة التن  فيذية ي   وم 

جويلية ليخربوه رمسيا بتشكيل الوفد و اتريخ  1واستقبلهم يوم " لوبو. م "وللب مكتب اللجنة مقابلة الوايل العام
 . سفره

برائسة الشيخ بن  قيدون" قوفرينون" جويلية إىل فرنسا على منت الباخرة 03يوم إحبار وفد املؤمتر االسالمي -0
 0180جويلية  00يوم " ليون بلوم " ابديس و الدكتور بن جلول إىل فرنسا و لقائه برئيس احلكومة الفرنسية 

  .وتسلمّيه ميثاق مطالب الشعب اجلزائري املسلم

 . وعد رئيس احلكومة بدراسة تلك املطالب-8
لعب البلدي ابلعناصر ابمل 0180أوت 0عودة وفد املؤمتر اإلسالمي من ابريس و عقد جتّمعا شعبيا يوم -0

لتقدمي نتائج مهمتهم يف ابريس ،و أثناء التجمع استمع احلاضرون إىل عدة كلمات أمهها خطاب عبد احلميد بن 
 .ابديس ،و خطاب مصايل احلاج اللذان كاان مؤثرين يف احلضور

 . عدم وفاء اجلبهة الشعبية بوعودها لوفد املؤمتر اإلسالمي -0



 . يد احلركة الولنية اجلزائرية مطالبيا وألول مرّة واحدة جناح املؤمتر يف توح-0

.                                           و إعادته ملطالب املؤمتر األول 0181عقد املؤمتر اإلسالمي الثاين يف جويلية - 1    
 .فدخيب املؤمتر أمال االندماجيني، لرفض اجلبهة الشعبية للمطالب اليت تقدم هبا الو -3
إقتناع فئات الشعب و الطبقة السياسية أبّن الوعود الفرنسية لن تتحقق رغم الدعية والتشهري ابجنازات فرنسا و -1

 .   لموحها يف حتقيق العدالة يف اجملتمع اجلزائري
فت فرنسا حكومتها و أحزاهبا و صحافتها أن وراء البحر امة جزائرية إسالمية تطالب فرنسا حبقوقها و عر -01

   .  حتافظ على شخصيتها و مقوماهتا

 : الثالثة عشراإلحالة العلمية للمحاضرة -

 .، اجلزائر0180جوان  00، يوم 08العدد  البشري اإلبراهيمي، اإلسالمي اجلزائري، املؤمتر جريدة البصائر، -0
 .0110، دار املعرفة، اجلزائر، 0، ج 0131-0381اتريخ اجلزائر املعاصر  بشري مالح، -0
 .0111، دار هومة، اجلزائر، 0الشيخ الطيب العقيب و دوره يف احلركة الولنية، ط  امحد مريوش،-8

 .الولنية لالتصال، اجلزائر، املؤسسة 0100-0381مظاهر املقاومة اجلزائرية  دمحم الطيب العلوي،-0     
 .، منشورات دحلب0100ماي  3املسرية الولنية و أحداث  دمحم قنانش،-0 
 .0111فرحات عباس رجل اجلمهورية، دار املعرفة، اجلزائر،  محيد عبد القادر،-0 

 .0118، موفم للنشر، 0 الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة العربية االسالمية يف اجلزائر املعاصرة، ط رابح تركي،-1
 .0130، ديوان املطبوعات، 0اتريخ اجلزائر العام، ج  عبد الرمحان اجليالين بن دمحم،-3
 .0130، اجلزائر، 0الكفاح القومي والسياسي، ج  عبد الرمحان إبراهيم العقون،-1

 .، اجلزائر0180جويلية  00، 01جريدة البصائر، تشكيل الوفد، العدد -01
 .، اجلزائر0180جويلية  80، 81وفد املؤمتر اإلسالمي، العدد  ائر،جريدة البص-00
 .0180أوت  1، 80اجتماع عظيم مل يسبق له نظري، العدد  جريدة البصائر،-00
 .منطلقات و أسس احلركة الولنية، منشورات املؤسسة الولنية، املطبعة الرمسية عبد النور خيثر،-08
 .0111، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 0100-0381احلركة الولنية عماري و التصلط االست حيي بوعزيز، سياسية-08
 .التوزيع، دار الغرب للنشر و 0احلديث، ج  البحث يف اتريخ اجلزائر ادريس خضري،-00
 .0110، املؤسسة الولنية للكتاب، 0امحد توفيق املدين، حياة كفاح، ج -00
 .، ديوان املطبوعات0103-0100احلركة الولنية حيي بو عزيز، االجتاه اليميين يف -00
 18: ، ص0130دمحم العريب الزبريي، الثورة يف عامها االول، املؤسسة الولنية للكتاب، اجلزائر، -01
 .0118، دار اهلدى، اجلزائر، 0سعيد بو شعري، النظام السياسي اجلزائري، ط  -03
 .0110، 0دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط، 0احلركة الولنية، ج  أبو القاسم سعد هللا،  -01
دور املهاجرين اجلزائريني يف فرنسا يف احلركة الولنية اجلزائرية ما بني احلربني، الشركة الولنية للنشر و  عبد احلميد زوزو،-01

 (.ب س ) ، (ب ط ) التوزيع، الرغاية، 



 .0118، دار الطليعة، قسنطينة، (ل إفريقيا إىل جبهة التحريرمن جنم مشا) احلركة الثورية يف اجلزائر  مؤمن العمري، -00

  .0111العريب الزبريي، اتريخ اجلزائر املعاصر، اجلزء األول، احتاد الكتاب العرب، - 00 

م ،دراسة مقارنة بني املؤمتر 0180/0181وحدة نضال احلركة الولنية من خالل املؤمتر اإلسالمي : رسائل جامعية بعناوين -08
.وأثره يف احلركة الولنية0180، املؤمتر االسالمي اجلزائري 0108والبيان اجلزاائري0180سالمياإل  


