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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب 



* اإلهداء * 
 

إلى الوالدين الكريمين حفظهما هللا وأطال في عمرهما، وختم بالحسنات           *- 
.  رضاهما عنا  هللا عزوجل ونسأل.         أعمالهما

. إلى رفيقة الدرب زوجتي المخمصة التي تقاسمت معي ثقل هذا العمل    *- 
     . إيمان ممك العطرة ودمحم عز الدين ومنال والجوهرة الجديدة أبنائيإلى     *- 
  .إلى إخوتي وأخواتي وأخص بالذكر أخي محفوظ ودمحم وبوعالم والجياللي     *- 

    
 .     والى كل عائمة  ولد أحمد، وسكان الشهبونية  

.       والى كل محب لهذا الوطن وشعبه، والمحب لمعمل والعمم
 

 



 
* شكر وعرفان * 

 
بسم ميحرلا نمحرلا هللا  

. والصالة والسالم عمى خاتم النبيين والمرسمين دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 أمام ىذا االنجاز ال أجد من كممات معبرة لتوفي بحق كل من قدم لنا ثمرات عممو لنصل 

وعلى رأسهم األستاذ المشرف األستاذ  تحقيق الغاية من ىذا البحث العممي التاريخي، إلى
تمام ىذا العمل،   كريم ولد النبيةالدكتور وأشكره عمى  لما منحني من ثقة النجاز وا 

التوجييات والمالحظات القيمة والنصائح الطيبة الخاصة التي تقل في زمننا ىذا ،فجازاه هللا 
 .ومنو استطعنا تدارك الكثير إلتمام وانجاز ىذا البحث .عنا كل خير 
ومع كل ارتباطاتو المتعددة والكثيرة اال أنو منحنا الكثير من وقتو ،خاصة في األوقات       

    .الضرورية،من أجل الوصول إلى الغاية من ىذا البحث العممي 
من قدم لنا يد العون والمساعدة ميما   والبد ومن الضروري والواجب األخالقي أن اشكر كل 

 . كان نوعيا وبأي طريقة كانت حتى بالكممة الطيبة والتشجيعية 
 مكتبة الشيبونية وجميع العمال عمى ة        وال يفوتني في ىذا المقام أن اشكر مدير

ماقدموه لنا من خدمات وتوفير الجو المناسب لمبحث، وكذا عمال المكتبة الوطنية بالحامة، 
 .   ومكتبة جامعة سوق أىراس ،ومصمحة األرشيف لما وراء البحار، و أرشيف والية وىران

 في األخير تقديم الشكر إلى كل من ساىم من قريب أو بعيد في مساعدتنا س         وال نن
 مالكي العايش، ،األخ الكريم عيسى بن لخضر  : في إنجاز ىذا البحث، خاصة األصدقاء

 .سالمي المختار
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 ب 

ة في الفترة االستعمارة عتبر      ع التي لها صلة موضوع الطرق الصوف ، من أهم المواض
انت  خالثقافي من جهة ،والتار بتارخ الجزائر م العالقة التي  ح اسي من جهة أخر  الس

ة  اإلدارةترطها   انت تر،الفرنس ع التي  طرة على الجم   طرقة ، أ وسیلة أود الس
ة وهذا ما یتجلى من خالل حملتها منذ  احتلتها والجزائر لها إلى أرض فرنس فرنسا لتحو
ملك من قوة شعارها هللا أكبر والجهاد في  ،م1830 ل ما  إال أنها وجدت من یواجهها 

طرة على األرض احتاللهاسبیل هللا ، وسعت فرنسا إلى  الد  ،والس ة على ال انت قاس ف
استها اإلدارة التي شملت الشمال والجنوب والشرق والغرب من  اد عن طر س  أرضناوالع

ة عدة قوانین منذ  قت اإلدارة الفرنس ة ، لقد ط أسالیب قهرة 1830الحبی م متعددة الجوانب و
المرصاد طال الجزائر  ان لها أ ة ،زجرة  ة وحمل را وجهها الوقوف في  مثلها في البدا

ل ة  ا والطرق انت شیوخ الزوا  الجدید  هذا الوضع فرنسا أمام  فأرادتلدیهم ،   وسیلة 
مقراط) الشعب( هالي األخل موازن جدیدة لكسب   ةحاملة شعار المساواة والعدل والد

ة ، لكونشر الحضارة ، مستغلة في ذ ة الفترة العثمان ان سائدا في نها ان  الوضع الذ  و
طر یتحق لها ذلك إال  ال ة بین  قراراتوتطبی  درتهااومصعلى األراضي  ةالس لنزع الملك

ائل واألعراش  ان سببها  أثارمما أد في ذلك إلى ،أوسا الق ة متعددة   اإلدارةسلب
ة قة  الفرنس استها المط   .في الجزائر  وس

ة القرن أهم التشرعات والقوانین التي سنتها فرنسا في ا    ة  العشرنلجزائر بدا ف مایتعل 
ات  س الجمع ات (تأس س أ )م1901قانون الجمع ، الذ وضع شروطا واضحة لتأس

ة  مهما  ذا وقعت  انجمع ة للجزائرین ،وه ة والعلم اة الثقاف م في الح هذا للتح نوعها، و
ة ة المع هذافي دائرة  الطرق الصوف ات القانون وتحولت من الطرق قا، إلى جمع روفة سا

ة المبرمجة من  اة الدین ة تسیر وف هذا القانون الجدید الذ فرض علیها الح  اإلدارةدین
طرقة واضحة  ة ، ة إلى خدمة اإلدارة الفرنس ذا تحول الكثیر من رجال الطرق ة ،وه الفرنس

   .،أو غیر واضحة 
ة بین أوس ان   اة الدین ة، جعلتها التغیرات التي عرفتها الح ا شیوخ ومرد الطرق الصوف

ها في المعاملة مع  تغیر ة ،ومنها من وقع بین أحضانها وهو الیدر أنه  اإلدارةأسلو الفرنس
ة  عد ظهور جمع ة ،وظهرت نتیجته  ه الكثیر من شیوخ الطرق یخدم فرنسا ،وهذا ماوقع ف

  .العلماء المسلمین الجزائرین 
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 ت 

قودنا إلى معرفة الذ واجموضوع اإلدارة الفر إن     ة وما ترتب عنه  اسة اإلدارة  هنس الس
ة في الجزائر ا ومنذ الوهلة األولى ، فنجد  الفرنس ة من خالل المق رجال الزوا ومات االطرق

امل روع الوطن  ة ، في  ائل وعروشها لتخ االتحاد بین لمة ، منوالثورات الشعب ص لالق
اد  الد والع ة وطرد من شر اإلدال ة في صراع  قیت، و  االستعمارارة الفرنس الطرق الصوف

ة القرن العشرن حیث غیر  ة بدا ة إلى غا  التعاملمنهجها في  تمع اإلدارة الفرنس
ة (معها   . )اإلدارة الفرنس
حثنا هذا     ة واإلدارة  انتهجتهاالتي إلى األسالیب والطرق نتطرق في  ل من الطرق الصوف

ة في ة بینهما ومالعالقات الثن الفرنس ن اائ ٕ اد اعمیزها من تطورات وا الد والع ، سات على ال
سي لهذا موضوعنامنطقة تلمسان خاصة التي تعتبر وفي عامة  الجزائر يف حث ،  الرئ ال

ة  ااعتمدنومن خالل ما  ا اإلدارة الفرنس ا ننا معرفة خ م ة  ة التارخ ه من المادة العلم عل
ة من عمالة وهرانوأهدافها الم ة في هذه المنطقة الغر ة  علنة و الخف ، ودور الحر

ة في خضم ة  اإلصالح ة القرن العشرن إلى التطورات التي عرفتها اإلدارة الفرنس منذ بدا
ة  ضا إلى خصائص  وممیزات أم ، متطرقین 1954الثورة التحررة الكبر  اندالعغا

ة وطرقة تعاملها ة  اإلدارة الفرنس ة اإلصالح ة والحر ما بین المواجهتین مع الطرق الصوف
ة  م) 1918ـ  1914( العالمیتین األولى  نتائج الناجمة عن ال، و ) م1945ـ  1939( و الثان

ة 1945ما  08حوادث    .الثورة اندالعم إلى عش
ارناوقد وقع     اب األطروحة موضوعل اخت   : عدة أهمها  ألس
توجیهات ال  قا و درایته الواسعة لتارخ اإلدار سید المشرف على هذه األطروحة تنس ، و

ان لنا  االستعمار  ارنافي الجزائر    . لهذا الموضوع  اخت
ة المراد دراستها الالجهاد و تارخ الجزائر  إن النصف األول من ( ثقافي في الفترة الزمن

ُ ) القرن العشرن  ونها  ضا فيأ هماً فترة مهمة في تارخ الجزائر ، وم تارخ مدینة تلمسان  
ة والجزائرة التي عرف ما  تمن أهم المدن اإلسالم تارخ حضار مهم عبر العصور وال س

ا ألنها فترة ممیزة خاصة إذا تحدثنا  االستعمارةفي الفترة  ة والزوا عن التصوف والطرق
اإلدار الفرنسي  االستعمار ودورهم في العهد    .ة في تلك الفترة الفرنس ةوعالقتهم 

ة  ة خاصة المتعلقة و  المنطقة معرفة نشا ودور الطرق الصوف ة والثقاف اة العلم على الح
اسي وما مي والدیني والس   . ترتب عنه في المنطقة الجانب التعل
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 ث 

ة المتخصصة في هذا الجانب خاصة في الفترة   وما حملته  االستعمارةقلة الدراسات الوطن
ا داخ ا ة و اإلدارة من خ ا والطرق الصوف في الفترة  االستعمارةل العالقات بین رجال الزوا
  .المراد دراستها 

ة من جهة   ة من جهة وطرق الصوف عض الدراسات التي تخلد إنجازات اإلدارة الفرنس وجود 
قة ذلك    .أخر ، فأردنا معرفة حق

شف  ةاالستعمار بین اإلدارة  اوما میزهالعالقات  اكتشافحب   ة ، و و الطرق الصوف
طال  ٕ ة وا ُ  االتهاماتالحقائ التارخ َ المتعددة و المختلفة التي ت َ و ُ ج صفة ل ه ة  لطرق الصوف

ة  ةمراعاخاصة بدون    .الظروف والحقائ في تلك الفترة الزمن
ة   اس اة الس ة في معرفة مسار الح ة الرغ ةوالثقاف انة  واالجتماع في منطقة تلمسان وم

ة في هرج ا  والطرق ة اال الزوا ة ودین عاد ثقاف ته الفترة التي تحمل معها ، حقائ وأ
ة   .تأثیراتها إلى الیوم  تزالام واجتماع

ة: األطروحة قید الدراسة الموسومة بـ  عنوانو     ة و اإلدارة الفرنس في  الطرق الصوف
ة من تارخ ط 1954 - 1901منطقة تلمسان  ة أساس ة ، یتناول حق ة المحل رق الصوف

اس نع ٕ ة وا اإلدارة الفرنس تها على المجتمع خاصة وأنها تمس الجانب افي المنطقة وعالقتها 
حث ،  ة جزءا مهما من موضوع ال ة اإلصالح الدیني في إطارها العام مما جعل الحر

شتى األس انت تسعى  ة  ُ خاصة  و أن اإلدارة الفرنس ة الصراع بینهما ل َ الیب لتغذ  هلس
ة  ة والحر ل من الطرق الصوف ان في صالح عمر  طرة علیهما، إال أن هذا  علیها الس

ة اللتان ة اندالع ثورة نوفمبر  قیتا اإلصالح ة إلى غا في مواجهة و صراع مع اإلدارة الفرنس
  .م 1954

ما یتعل      ع لزمانيا اإلطارأما ف الج للموضوع المعالج ،یتضح من خالل العنوان الذ 
ل  الجزائر ، والتي تتش ة  من  مالمحه وأهدافهالفترة الحاسمة والهامة الجدیدة لتارخ الطرق

ات  ة للطرق 1901خالل صدور قانون الجمع ة والدین اس اة الس س على الح م ،الذ انع
ة ألنها دخلت في صراع جدید مع  ة ، اإلدارةالصوف ة  الفرنس اة الدین انت الح عدما  ف

 ُ ةوف الشعائر  سر مات حي ، اإلسالم حت وف القانون الوضعي الفرنسي المس ذا  أص وه
ة  ات مقید وف القوانین الفرنس ح نشا الجمع ون برخصة واضحة من أص ،فأ عمل 

ات  ة ، التي هي المسؤولة عن النشاطات المختلفة للجمع   . اإلدارة الوص
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 ج 

ة إضافة إلى ذلك الفترة سوف تفرز تغیرات أ     ة اإلصالح م ظهور الحر ح خر جدیدة 
هذا  ، و ة فق ة واإلدارة الفرنس ان بین الطرق عدما  طرف جدید في الصراع ، التي تدخل 

ل مالمح جدیدة للصراع في الجزائر ، حت  تتش ة تالح أُ  اإلدارةوأص في الصراع  راً طُ الفرنس
ة  شیوخ بین طرة الطرف إضعافو اإلصالح ،ألنها أرادت الطرق قى هي المس ین وت

مة في زمام األمور    .والمتح
ان  أما    فهذه الجوهرة تزخر بتارخ متمیز  متناول هذه الدراسة تلمسان ، في هو الذالم

عبر العصور ، والفترة االستعمارة ذات میزة خاصة، في تارخ عمالة وهران من جهة 
ة اإلصال اشرة ،واللؤلؤة من جهة أخر ، فالكالم عن الحر قودنا م ة في تلمسان   إلىح

شیر  ة الشیخ ال ميشخص اشرة والى دار الحدیث ، اإلبراه المنطقة المتزامن م ة  ذا الطرق و
ة ،ونتیجة الصراع الذ ت ة اإلصالح همع نشا الحر ثب ،ألنه یهمها  اإلدارة راق ة  الفرنس

عض الطرق  انت  م الوالء الذ  ح ة،  اس ة الس المنطقة  لإلدارةتكنه من الناح ة  الفرنس
ة بتلمسان  ة والثقاف اس اة الس ان له أثره المتنوع على الح ل هذا    .،و

  
ةأما     ال ة لهذه األطروحة  اإلش بین ) صف قرن ن منأكثر ( العالقةیف انتهت : األساس

ین في مرحلة  انت تمثل الجزائر ة التي  قة أ المقاومة ثم لم الطرق الصوف ذلك سا تعد 
ةمنذ  ن بدا ین اإلدارة  القرن العشر ةو انت تمثل االستعمار الفرنسي في  االستعمار التي 

ة بتلمسان الجزائر درجة خاصة اإلدارة المحل    ؟ ،و
ة نحاول أن نجیب عن  ال المنهج ،حیث نقوم  هذه اإلش من خالل طرقتین ،األولى یتعل 

ة المراد دراستها بوصف ضا تحلیلهاالفترة الزمن یبها في فصول  ونقدها ،وأ ة لها وتر والثان
المصادر والمراجع التي جم عد ،عالقة  ما  وانطالقا من  عتها،وسوف نتطرق إلیها ف

ة  ال ة أرعة حددنااإلش ة وأخر سلب ات،اثنتان منها ایجاب    :فرض
ة - ت الخطر الذ الطرق الصوف تى ح اإلصالحأن تواكب  فحاولت حدق بها أدر

ة. الموت واالختفاء تتجنب ة ایجاب  . فرض
انت تمثل - ةأحسن نموذج في هذه المرحلة لدراسة الصراع  منطقة تلمسان   بین الطرق

ة.واالستعمار ة ایجاب  .فرض
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 ح 

ة االستعمار نجح - استمالتها وانتهت المقاومة الشعب ة  ض الطرق الصوف . في ترو
ةفرض  .ة سلب

ةالطرق  - ات منذ لم تستطع الخر  الصوف ة. م1901وج من فخ قانون الجمع ة سلب    فرض
   
عنا   خيالمنهج الفي إنجاز هذه األطروحة  وات ة  تار ستلزم دراسة األحداث التارخ الذ 

قة والعبر  استخراجبهدف  ا حفاظا على  اعتمادا،الحق على سرد ووصف األحداث  زمن
ة ومقارنتها ،  واستخالصتسلسلها  على جمع المصادر والمراجع  اعتماداو الوقائع التارخ

الموضوع ،  ل موضوعي من خالل  وانتقاءالمتعلقة  ش عد نقدها  ح والمفید منها  الصح
عین في ذلك الخطة المسطرة  ة عناصر الموضوع مت لماتها المنهج یب  اغتها وتر ، ثم ص

ة  یبها في خمسة فصولطرقة منظمة حفاظا على األمانة التارخ ة  ،ثم تر تا ،وأخیرا 
له النهائي خراجه في ش ٕ حث وا   . ال

  
ة      ة والتارخ ه العلم ح بجوان ل ما  اعإبقمنا ولدراسة هذا الموضوع وتحقی    ت

ة    : الخطة التال
  .مقدمة ، مدخل ، خمسة فصول ، خاتمة ، ومالح 

ة عن منطقة تلمس في مدخل الموضوع    ان ، تطرقنا  فیها المراد دراسته قدمنا لمحة تارخ
ة فترة االحتالل  ة إلى غا ة التي عرفتها المدینة عبر العصور التارخ إلى أصل التسم
ة التي عرفتها المدینة  اب الحمالت الخارج ان من أس متطرقین إلى الموقع  وأهمیته الذ 

ان وأصلهم ، والهجرات التي عرفتها تلمسان المختل ذا الس فة  حتى في العصور الغابرة ، و
ة مدینة تلمسان عبر  انة أهم ة المعروفة ، ولمعرفة م قات االجتماع حت متعددة الط أص

ذا مفه رنا أهم أقوال الرحالة ومن زارها حول جمالي تلمسان ،و التصوف  ومالتارخ ذ
الد المغرب والجزائر ة ومراحل تطوره ووصوله إلى   والى مفهوم الطرق الصوف

ة التي عرفتها تلمسان  إلىوأنواعها،متطرقین    .الطرقة المدن
ة لهذا الموضوع  ومن خالله تعرفنا على  الفصل األول     ة نقطة البدا مثا الطرق ان 

ة في الجزائر  ة التي عرفتها الجزائر خالل العهد الصوف اب انتشارها وأهمیتها ،والطرق وأس
ة في تلمسان ،ثم عر  ا والطرق ماتها العثماني ،والى أهم الزوا اسة اإلدارة وتنظ فنا الس
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 خ 

ة في مواجهة اإلدارة  اساتها على الجزائرین ،حتى وصلنا إلى الطرق الصوف ومظاهرها ،وانع
ة الصراع بینهما ة ونها   .الفرنس

نع الفصل الثاني     ٕ ة وا ساتها على الجزائرین ،  اتناولنا مسألة القوانین اإلدارة الفرنس
انت انطالقا اعتمادا على الفترة ال ات ، وقوانین أخر  تهم من مراد دراستها  قانون الجمع

ار  م ، وقانون التجنید اإلج قانون فصل الدین عن الدولة ، وقوانین التعل المجتمع الجزائر 
اإلصالحا1912 اسة اإلدارة 1919 تم، واإلصالحات المزعومة  م ، متطرقین إلى الس

م الع ة وموقفها من تعل شیرة الفرنس ة الت ري والقضاء اإلسالمي ، ذاكرن تأثیرات  العمل
ة في  ة مواجهتهم لإلدارة الفرنس التنصیرة في الجزائر ، والمواقف المختلفة لشیوخ الطرق

  .مطلع القرن العشرن
ة في منطقة تلمسان من  الفصل الثالث    ة واإلدارة الفرنس اة الثقاف ه إلى الح تطرقنا ف

ا وال ة الزوا ة والطرق الصوف ة مدارس القرآن ف التالي  في تلمسان من خالل الوثائ األرش
انت  ة التي  ات والنواد الثقاف زن على الجمع المنطقة ، مر ا  الدور الدیني والثقافي لزوا

اسة االدارة في المنطقة أهم من أهم نقا التحول في الجزائر في مطلع القرن العشرن  ،والس
مات اة ها ،تنظ التحدید ودورها في الح ة  ة والتلمسان ة الوطن ان علینا معرفة النخ ومن ثم 

المنطقة  ة  ة والثقاف اس   .الس
ع    ة بتلمسان من خالل خصصناه  الفصل الرا ة ورجال الطرق ة اإلصالح إلى الحر

ة بتلمسان ونشاطها المخ ة اإلصالح ة علماء المسلمین ، وظهور الحر س جمع تلف ، تأس
نجازاتها من خالل  ٕ المواقف المختلفة من مشروع بلوم فیولیت ،و ) دار الحدیث( أعالمها وا

ة م،1936 زن على المؤتمر اإلسالمي األول والثاني وأهداف المنبثقة عن ذلك ،ونها مر
  .الصراع بین اإلصالحیین  والطرقین 

اسي والدیني ودور الطرق ال الفصل الخامس عد ان عن الحراك الس ه خاصة  ة ف صوف
ذا  1945ما  08حوادث  ة منها ، و ة الوطن بتلمسان وما ترتب عنها في مسار الحر

عد هذه الحوادث ، والمواقف المختلفة لرجال  اسي في تلمسان  التطور الدیني والعلمي والس
ة من دستور  ة اإلصالح ة والحر ا والطرق ة وشیوخ الزوا ة الوطن م 1947سبتمبر  20الحر

ة في المنطقة  ة الكشف عد ونشا الحر ة  ا والطرق انة رجال الزوا زن على دور وم ، مر
ا 1947 ا ألهل السنة لشمال إفرق س جامعة الزوا ة األطراف 1948م وتأس م ومشار
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 د 

ة ال ات المتعددة ،الوطن ام ثورة مختلفة في االنتخا ة الفصل تناولنا التحضیر لق وفي نها
  .لمسان بت 1954نوفمبر 

انت خاتمة الموضوع تحدید أهم النتائج واالستنتاجات التي توصلنا إلیها من خالل    و
  .إنجاز هذا العمل 

  :من بینها  مصادرعدة  یناعل استلزمتلهذا الموضوع  ادراستن   
الموضوع ،إضافة  ة المتعلقة  ف ة وهران والتي تظم وثائ متعددة أرش مصلحة األرشیف لوال

ان إلى مجموع ة  ما فیها اإلدارة الفرنس ة مهمة وهائلة من الكتب تخص تارخ الجزائر 
ة  ة أو رجال الحر فات المتعلقة سواء برجال الطرق اعتمادنا على التقارر الموجودة في األرش

ة    .اإلصالح
ة من وراء ف حار تحصلنا علیها  وثائ أرش ز األرشیف ال والمتعلقة من خالل زارتنا لمر

عض ذلك الخاصة  ب ة والمؤتمر اإلسالمي التقارر و ة اإلصالح م 1937م ـ  1936الحر
قت اندالع الثور التحررة الكبر  عض األحداث التي میزت الفترة التي س ، والمتعلقة ب

  .           م 1954
ة فاعتمدن   جردة   اأما المصادر الصحف على الجرائد والمجالت التي عاصرت الفترة 
العلماء المسلمین الجزائرین ، ومجلة الشهاب لصاحبها عبد  ةصائر لسان حال  جمعال

س، اد ة  الحمید ابن  الغ للطرقة العلیو   .جردة ال
ات المختلفة    ت ما اعتمدنا على الوثائ المطبوعة والمنشورة الموجودة في المراكز والم

ز التوثی التار  الحامة ، ومر ة  ة الوطن ت ة بوهران الم   .خي للعلوم االجتماع
ة  المصادر المتخصصة لهذا الموضوع منها تارخ الحر رها  وهناك مؤلفات البد عن نذ

ة الجزائرة ألبو القاسم سعدهللا ة الوطن ه محفو قداش،والحر ة الجزائرة لصاح   .الوطن
ما    ه أبو قاسم سعد ف ت ة ما  الغة العر حث متعددة  هللا تارخ الجزائر  یخص مراجع ال

اسة التسل االستعمار  حي بوعزز مثل س ة الجزائرة  ، مؤلفات  ة الوطن الثقافي  ، الحر
ات أخر لمؤرخین جزائرین أمثال  التاسع عشر، ثورات القرن  تا الد والعشرون ، و م

وس ، دمحم العري الزیر  ، دالقادر،بلوفة عبجمال قنان ، عبد الحمید زوزو ، صالح فر
ات أحمد صار ... عمار بوحوش ،  تا ة مثل  ة الجزائرة والتلمسان النخ تب تتعل  و

تب مترجمة مثل ،عد ، ،و ، مقاالت ... هوار ، مصطفى األشرف ، ، ،قداش محفو
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 ذ 

ة في الجزائر خاصة في عمالة مثل متعددة  رم حول اإلدارة الفرنس ة  ه ولد النب ت ما 
اسي إبراهوهران، عبد القا ة  مدر حلوش ، م ة الوطن حث في الحر ز ال ذا ما قدمه مر ،و

  . م 1954وثورة أول نوفمبر
یر  المراجعأما    ة منها مؤلفات شارل رو س  تاللغة األجنب آجیرون ، إدمونت دوتي ، لو

ولوت لود    .رن  ، و
اتها والتي أفادتنا  عت ملتق ة التي ط ات الوطن عض الملتق أعمال وهناك  ثیرة  في محطات 

ان المقاومة والثورة التحررة وهي منشورات وزارة  ا إ الملتقى األول والثاني حول دور الزوا
ة  عض األطروحات والرسائل الجامع   .المجاهدین ، إضافة إلى 

موضوع الدارسة       :  أهم المصطلحات التي لها عالقة 
م إدار :  االستعمارة  اإلدارة  عد احتاللها من طرف هو تنظ شهدته الجزائر 

م 1870االستعمار الفرنسي ، تطور مع سنة  ظهور التقس ظهور  اإلدار م  الجدید 
ظهور العماالت الثالثة ، في الشرق قسنطینة ،الوس الجزائر ،الغرب وهران ، وتعزز 

ات التي أرادت من خالله  م ف اإلدارةالبلد الد لتتح م أمور ال ة تنظ ي تسییر الفرنس
 .الجزائر 

ة  ة القرن :  الطرق الصوف ة في الجـزائر في بدا م ،ثم 16ظهرت الطرق الصوف
م والرع األول من القرن 18انتشرت هذه الطرق وتوسعت في النصف الثاني من القرن 

ة   التیجان: م ، وأهم هذه الطرق هي 19 ة ،  ةالقادرة ،و الرحمان ، الدرقاو
ة ق أخر في الغرب من الجزائر خالل فترة االستعمار الفرنسي ، وعرفت طر والشادل

ة  ساو ة ،والع ة ،والطیب ة .والكرزازة .،الطرقة الهبرة والطرقة العالو  .والشیخ

س ب إرجاع الشيء :    اإلصالح اد زالة الفساد وعرفه ابن  ٕ لمة صد معنى الفساد وا وهي 
ه من  أإلى حالة اعتداله ، بإزالة ماطر   . فساد  عل

ة وال ذلك إلى الحر  نشأ الذالتي تحاول القضاء على الفساد  جماعةشیر اإلصالح 
تم من خالل العدید من القنوات و  م االجتماعي أو أ جانب منه ، و الخلل في وظائف التنظ

ات   .المدارس والمساجد واألحزاب والجمع

ة المختارة في الدراسة(المنطقة  درجة  1.3تقع عند تقاطع خ طول ) : المساحة الجغراف
حوالي  34.7غرا و خ عرض  حر  عد عن ال  . لم 60درجة شماال ت
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حر ،في أقصى الشمال الغري من دولة 830تقع تلمسان على إرتفاع  م على سطح ال
ض المتوس ،وتالمس من جهتها  حر األب ة على ال الجزائر ، حیث تطل من جهتها الشمال

ة على طول  ة الغر قة ، أما من الناح ة الشق ة المملكة المغر حدودها في الجهة الغر
ة  ا مع وال اس ، وجنو ة فهي تشترك في الحدود مع والیتي عین تموشنت وسید بلع الشرق

  .  النعامة 
ات وهي متعددة منها  حث تارخي من الصعو   :ال یخلوا أ 

ة  الفترة المد ترجمةصعو عض عض المصطلحات الخاصة  ة تفسیر  روسة ، وصعو
تب احثین  تالكلمات التي    .من طرف ال

ة المتخصصة في هذا المجال رغم ما هو موجود یب المزد یجب   قلة دراسات الوطن
حث عنه    .التطرق وال

ة  اللغة العر ة المتخصصة    .قلة الدراسات الوطن
احثین  عض ال ات لد  عض الكتا الت في  هذا الموضوع  وأنخاصة وجود تفسیرات وتأو

م  ح ة  اطهحساس للغا   .الجانب الدیني  ارت
قى هذه الدراسة       حاث أخر تكشف حقائ  النطالقمفتوحة وفي األخیر ت دراسات وأ

ة له صفة اتارخ صفة عامة ومنطقة تلمسان  ة التي تخص تارخ الجزائر  ته الفترة الزمن
احثین الجزائرین خاصة ،  ةلكأمام ال اإلدارة تارخ   تا ة وعالقتها  ا والطرق الصوف الزوا

ة  االستعمارة ات التارخ عض الكتا ستلزم إعادة النظر والوقوف أمام  في الجزائر وهذا 
ة لغرلتها حتى نصل إلى  ة المزد من الخاصة األجنب ة ال لدورمعرفة التارخ طرق الصوف

  .الجزائرة في الفترة االستعمارة 
 

احث                                                     ولدأحمد  عبدالقادر/ ال
. م02/09/2016  
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عرفت تممساف منذ تأسيسيا أسماء كألقاب : التعريف بتممسان  :   أوال  
 .متعددة،مما يدؿ عمى كزف  تاريخيا الذي اكتسبتو عبر عصكر متتالية

   :أصل التسمية- 1
ىا تجمع كػ ساف ػ كمعناىا اػ تمـ ػ كمعف:يتألف إسميا مف كممتيف بربريتيف ىما             

الصحراء كالتل ،يعني أنيا تجمع بيف طبيعة التل كالصحراء " تجمع إثنيف"إثناف كمعناىا مع  
 . 1، لكقكعيا في مكاف مبلئـ لذلؾ

  كيرى دمحم بمفراد أف إسـ تممساف بربري كىك تحريض صيغة جمع كىك تممساف أك  تممسيف 
تكسر فسيككف فكسر كمفرده تممساف كمعناه جيب ماء أك ينبكع فيككف معنى إسـ تممساف 

مدينة الينابيع ، كىذا المعنى يتبلءـ تماما مع إقميـ تممساف لكثرة مائيا البارد العذب المتفجر 
  . 2مف كل مكاف المناسب في كل إتجاه

كيذكر يحي ابف خمدكف في كتابو بغية الركاد تممساف حيث يقكؿ عنيا بأنيا تسمى بمغة 
البرب تممساف كىي كممة مركبة مف تمـ كمعناه تجمع ك ساف معناه اثناف أي الصحراء كالتل 

حيث يقكؿ أنيا تسمى تمشاف كىي - رحمو هللا- 3، كيذكر باف الشيخ أبك عبد هللا األبمي
كممة مركبة كذلؾ مف تل كمعناىا باؿ كشاف أي ليا شاف عظيـ ك ىي مدينة عريقة في 

 . 4التمدف لذيذة اليكاء عذبة الماء كريمة المنبت

                                                
  . 13  ص 2009مدينة تممساف ، عاصمة المغرب األكسط ، د ب ف ت ،الجزائر:  يحي بكعزيز–– 1 

  .38،ص 2011 ، 1فكزي مصمكدي ، تممساف بعيكف عربية ، دار السبيل ، الجزائر ، ط: انظر أيضا  - 
/-أيضا .299ـ ، ص 1982 ، 91 دمحم بمغراد، تممساف مجمة األصالة كزارة الشؤكف الدينية، العدد – 2  

Sari Djilali. Tlemcen La Zyanide.Casbah Editions.Alger.2011.P.07.  

الحاج دمحم بف رمضاف شاكش ، باقة السكساف في التعريف بحاضرة تممساف عاصمة دكلة بني زياف  ،د ـ : ػ أنظر أيضا 
  .43 ص 2011ج  ، الجزائر 

  
 1903 ، مطبعة بير فكنتانا الشرقية ، الجزائر 1بغية الركاد في ذكر الممكؾ مف بني عبد الكاد ،ج. يحي بف خمدكف ،- 3

 .09،ص
  .110، ص 1938ط ، .د.أحمد تكفيق المدني ، جغرافية القطر الجزائري د-4 

مف اشير العمماء نشا بتممساف كاخذ العمـ بيا أصل أجداده مف مدينة آبمة باألندلس ، رحل إلى المشرؽ كلقي الكثير    - 
عبد : مف عممائيا ثـ عاد إلى تممساف ، ظير نبكغو في الرياضيات كالعمـك العقمية ،ساىـ في تككيف مشاىير العمماء منيـ 

. الرحمف ابف خمدكف ، كيحي ابف خمدكف، كالمقري ، كابف مرزكؽ الخطيب ، كسعيد العقباني، ك عبد هللا الشريف 
  



 مـــدخل                                                                                 

3 

 

تممساف ىي المدينة الخالدة التي تمثل لنا عظمة القطر :" كيقكؿ عنيا أحمد تكفيق المدني 
. الجزائري التاريخية أياـ دكلة بني زياف تتألق بدرا منيرا في سماء العالـ اإلسبلمي 

، عف أصل التسمية يقكؿ أنيا مدينة أغادير التي أسسيا المكلى 1..." كتممساف ركضة غناء 
إدريس األكبر ، عمى أنقاض مدينة برمانيا الركمانية ثـ أسس الخميفة يكسف بف تاشفيف قرية 
جديدة الى جانب األكلى سماىا تافرارت ، كاتسع عمراف القريتيف فأصبحتا تممساف ، ثـ نالت 

ىذه المدينة مف اتساع العمراف كمف شرؼ االسـ كمف الشيرة في العمـك كاألدب ك الفنكف 
 . 2كالصناعة مالـ تنالو مدينة أخري في القطر الجزائري 

كىذه التسميات التي عرفتيا تممساف ك أىميا إسـ ػ أغاديرػ كيعني الصخرة أك القمعة الحصينة 
كمعنى أجادير .كأجادير كىك إسـ فنيقي قديـ دخل ىذا اإلسـ في لغة البربر .3بالمغة البربرية

كأغادير التي إحتميا ينكيفرف الزيانيكف في عصكر قديمة  . 4بجيـ مصرية الحرؼ أك الغضية
جدا ، حيث كانت ىي كالمناطق المحيطة بيا منطقة التكطف لقبيمة زناتة الكبيرة ذات الفركع 
المتعددة ، كثاني القبائل القكية بتشبو جزيرة المغرب كميا بعد مناىجو كيمييا بعد ذلؾ قبيمة 

بتداءا مف النصف الثاني مف القرف  . 5لتكمة ىػ مع ظيكر المكحديف اتخذت 5ـ ، 11كا 
بناىا يكسف بف )تغرارت : *المدينة ىيكبل جديدا في الضاحية الغربية ألغادير ،عرؼ بإسـ 

ػ بمعنى المحطة ، كأصبحت أىـ ثاني مدينة في المغرب العربي  (ق500-ق410تاشفيف 
بعد أف التحمت بالمدينة القديمة،  (كذلؾ فاس كبجاية ال يقبلف أىمية )بأكممو بعد مراكش

                                                

 
 .111-110أحمد تكفيق المدني ، المرجع السابق ص،ص  -1
 
 . 35 دمحم العربي حرز هللا ، المرجع السابق ، ص – 2 
 .299 ، ص 2011 دمحم العربي حرز هللا ، تممساف ، معيد حضارة ، كاحة ثقافة ، دار السبيل الجزائر – 3
 . 14 يحي بكعزيز ، مرجع سابق ، ص – 4

. كتعني الصخرة ذات انحدار الكعر * - 
كتدعى تممساف أيضا مدينة الجدار ، أي الحائط كيعنكف بذلؾ أنيا مسكرة أي محاطة باألسكار مما يدؿ عمى قدميا لقمة 

. المدف المسكرة في العيد القديـ خصكصا بالمغرب 
 . 35 .34 دمحم العربي حرز هللا ، المرجع السابق ، ص،ص – 5
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،كعرفت تممساف بإسـ بكرما كذلؾ خبلؿ اإلحتبلؿ الركماني لشماؿ إفريقيا ، كمعنى 1 أغادير
ىذا اإلسـ البساتيف ، ككانت بكماريا في أكؿ نشأتيا معسكرا كماينا صار في زماف الحق 

كيرى الحاج دمحم بف .2مدينة بمقكماتيا العادية عاشت في ظل السمطة العسكرية الركمانية 
رمضاف شاكش صاحب كتاب باقة السكساف أف تممساف كانت مركزا حربيا يحمل إسـ 

 . 3التي معناه الحدائق بالمكاف المعركؼ بأقادير" بكماريا"
ثـ تممساف الجديدة التي بناىا  (المعسكر  )كعرفت تممساف بإسـ المنصكرة أك المحمة 

المرينيكف مف أىل فاس عمى بعد ميل منيا مف الناحية الغربية كُشيَد بيا مسجدا جامعا 
ىػ إباف حصارىـ الكبير 08ىػ كبداية القرف 07كقصرا كحصنا مسكرا كذلؾ عند نياية القرف 

 ، أي الحائط يعني أنيا كانت محاطة 5 ، كعرفت المدينة باسـ الجدار4لمدينة تممساف
 .  6باألسكار مما يدؿ عمى قدميا لقمة المدف بجكارىا كذلؾ في العيد القديـ

:  7   كتعاقب عمى حكـ تممساف أربعة مماليؾ مسممة كىي
ـ 790/ق174األدارسة الذيف كانت عاصمتيـ فاس بالمغرب األقصى ،كفي عاـ  -

.  حاصر إدريس األكؿ أغادير كدخميا فاتحا كاستقر بيا 
، (ـ1114/ق507)ك(ـ1069/ق461)المرابطكف الذيف حكمكا تممساف بيف سنتي  -

سقاطيـ  .  حيث تمكف يكسف بف تاشفيف األكبر مف كسر شككة األدارسة كا 
 ءالمكحديف كعمى رأسيـ عبد المؤمف بف عمي ،الذي نجح في طرد المرابطيف كاالستبل -

) حيث داـ حكميـ لتممساف إلى سنة (ـ1114/ق507)عمى المدينة سنة 
  . (ـ1227/ق625

                                                

  
  .299 دمحم بمفراد ، المرجع السابق ، ص – 1

  .45 دمحم شاكش ، المرجع السابق ، ص – 2
  .300 دمحم بمفراد ، المرجع السابق ، ص –3 3

   . 115  ، ص1986ابف أبي دينار ، المؤنس في اخبار افريقيا كتكنس ، مطبعة الدكلة التكنسية ،  - 4
  .43دمحم شاكش ، المرجع السابق ، ص - 5

  .297 دمحم بمفراد ، المرجع السابق، ص – -6
.297ص .نفسو- 7 
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دكلة بني عبد الكاد المعركفة بالدكلة الزيانية التي أسسيا يغمراسف بف زياف كىكمف  -
 (ـ1554/ق930)إلى سنة (ـ 1227/ق625)قبيمة زناتة التي حكمت الببلد مف سنة 

 .
تزخر مدينة تممساف بمكقع استراتيجي ىاـ ، مما جعميا محل :  الموقع و أهميته – 2

أطماع عدة دكؿ، كقبمة لمكافديف المسمميف كغيرىـ ، كتاريخيا تممساف بحكـ مكقعيا جمب 
إلييا قبائل متعددة، بحكـ ممارسة التجارة، كمنيـ مف استقربيا، فالمدينة أعطاىا مكقعيا 

 .أىمية بالغة ،كنظرة إستراتيجية كحضارية 
: المجال الجغرافي - 2-1

في أقصى الشماؿ الغربي .1ـ عمى سطح البحر830تقع تممساف عمى إرتفاع               
مف دكلة الجزائر ، حيث تطل مف جيتيا الشمالية عمى  البحر األبيض المتكسط ،كتبلمس 
مف جيتيا الغربية عمى طكؿ حدكدىا في الجية الغربية المممكة المغربية الشقيقة ، أما مف 
الناحية الشرقية فيي تشترؾ في الحدكد مع كاليتي عيف تمكشنت كسيدي بمعباس ، كجنكبا 

كىي كاقعة في سطح مرتفعات جبمية في جنكبيا تكسكىا غابة كثيفة مف  . 2مع كالية النعامة
عمى سطح جبل طرارة كشرؽ عمى ساحل بحري  .3شجر الصنكبر األخضر العطر الجميل

بحيث تحت أقداميا كغير بعيد عنيا حيث ميناء الغزكات الشيير كال تبعد كثيرا عف اليضاب 
مف اإلقميـ  .5، كتممساف مدينة داخمية4العميا كالصحراء ذات الطبيعة كالمناخ الصحراكي 

                                                

  .  297 دمحم بمفراد ، المرجع السابق، ص – 1 
  .25 دمحم العربي حرز هللا ،المرجع السابق  ، ص – 2
  .297 دمحم بمفراد ، مرجع السابق ، ص – 3
 .17 ص 2009مدينة تممساف ، عاصمة المغرب األكسط ، د ب ف ت ، الجزائر:  يحي بكعزيز– 4 

.11ص  . 2007 دمحم الطمار ، تممساف عبر العصكر ، د ـ ج بف عكنكف الجزائر ، – 5  
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، كيحدد مكقعيا يحي بف خمدكف حيث يقكؿ انيا تقع بيف كسط 1الغربي مف أرض الجزائر
، كيذكر احمد تكفيق 2الصحراء ك التل، عمى سفح جبل بسيط يمتد مف الشرؽ الى الغرب

المدني انيا تقع بيف جباؿ خضراء سندسية تشابكت أغصانيا كتدفقت مف كل جانب مياىيا 
، 3 ـ عف سطح البحر ،فيي ذات طقس جميل ك ىكاء صافي معتدؿ 806، حيث ترتفع ب 

في حيف يذكر دمحم أمبارؾ الميمي انيا مدينة جمعت بيف الصحراء ك الريف ىكاىا المقصكر 
بيا فريد ، كىكاؤىا الممدكد صحيح عتيد كماؤىا بركد صريد حجبتيا أيدي القدرة عف الجنكب 

 .  4فبل تحكؿ بيا كال شحكب ، خزانة زرع كمسرح ضرع ، فكاكييا عديدة األنكاع
 380 كما ذكرىا حسف الكزاف في كتابو كصف افريقيا اف تممساف مدينة تمتد عمى مسافة 

 25ميبل مف الشرؽ الى الغرب كتصيق جدا مف الشماؿ الى الجنكب إذ ال تتعدى المسافة 
 . 5ميبل في بعض النقط ، مف البحر المتكسط إلى تخـك صحراء نكميديا

 كما يميز مكقع تممساف أنيا تحيط بيا الجباؿ كاليضاب الصخرية مف الجية الجنكبية 
كيحدىا مف الشماؿ الغربي مرتفع ترارة كجبل فبلكسف ، أما مف الشماؿ الشرقي فتكجد 

مرتفعات السبعة شيكخ كتاسمة ، تشرؼ المدينة مف الناحية الشمالية عمى سيكؿ خصبة 
تعرؼ بسيكؿ الحناية الممتدة نحك الغرب حيث تتصل بسيكؿ اللة مغنية كال تبعد عف البحر 

 ، ليذا فإنيا تقع في مفترؽ طريقيف األكؿ يربط بيف تكنس شرقا ككجدة 6إال بسبعة فراسخ
                                                

 
 

 

 

 

 ، 3 عبد العزيز لعرج ، تممساف عمرانيا كعمارتيا الدينية ، مجمة الكعي ، دار الكعي لمنشر كالتكزيع ، الجزائر العدد – 1
  . 23 ، ص 2011، 4
2

 1903 ، مطبعة بير فكنتانا الشرقية ، الجزائر 1يحي بف خمدكف ، بغية الركاد في ذكر الممكؾ مف بني عبد الكاد ،ج-  
 09،ص

 110احمد تكفيق المدني ، جغرافية ، المرجع السابق ، ص - 3

 

 
4
 . 447 ، دار الغرب االسبلمي، بيركت دكف تاريخ ،ص1دمحم امبارؾ الميمي ، تاريخ الجزائر في القديـ ك الحديث ،ج -  

5
 . 08 ،ص 2 ، ط1983 ترجمة ،دمحم حجي كدمحم األخضر ، د،غ،أ ،بيركت لبناف ،2حسف الكزاف ، كصف افريقيا ، ج -  

 .07، ص1984الطمار دمحم بف عمرك ، تممساف عبر العصكر ، ـ،ك،ؾ ، الجزائر : انظر ايضا    - 
6
 . 87 ، ص2002 ، 1فيبللي عبد العزيز ، تممساف في العيد الزياني ، دار النشر مكفما ،الجزائر،ج -  
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غربا كىك احد الطرؽ البري لمحج ، كالثاني كىك الطريق الرابط بيف ساحل البحر األبيض 
كىك * مدينتا تيزؿ ك سجمماسة * كالصحراء جنكبا * مرفأ حنيف كرشقكف *المتكسط شماال 
 . 1*تجارة الذىب كالعاج كالعبيد * طريق تجاري 

: ليا جباؿ تممساف تتألف مف أربع سبلسل رئيسية كىي 
 ميبل الى جنكب مف 37سمسمة جبمية تشرؼ عمى مدينة سبدك كىي كاقعة عمى بعد - 

.   ـ 1483تممساف ، تعرؼ بجباؿ تنكشفي التي يبمغ ارتفاعيا 
، حيث  (الحدكد المغربية الجزائرية  )جباؿ راس عصفكر، المتكاجدة قرب مدينة كجدة - 

. ـ 1566أعمى قمة فييا يبمغ ارتفاعيا  
 ـ، تشرؼ عمى مدينة 1306سمسمة جباؿ الال سيتي، أعمى قمة فييا يبمغ ارتفاعيا - 

.  تممساف في سفحيا الشمالي 
 قمة 12سمسمة جباؿ بف إسماعيل ،تمتد مف منطقة أكالد ميمكف شرقا إلى سبدك غربا، بيا - 

. جبمية 
كمدينة تممساف متصمة بالبحر األبيض المتكسط بكاسطة السمسمة الجبمية المعركفة بالسبع - 

 .2شيكخ 
:  المجال الفمكي- 2-2

 درجة شماال تبعد عف البحر 34.7 درجة غربا ك خط عرض 1.3 تقع عند تقاطع خط طكؿ 
 . 3 كمـ60بحكالي 

مما يجعميا تتميز بعناصر مناخية ذات طابع البحر المتكسط، مف حيث درجة 
. الحرارة،كنكعية النباتات،كاألرض الخصبة الصالحة لمزراعة

:  أهميته - 02-03

                                                
1
جمعة شيخة ، عمماء تممساف مف خبلؿ المصادر الشرقية ، الديباج البف فرحكف كتكشيحو لمقرافي نمكذجا ، مجمة  -  

 . 73، ص2011 ـ ، جامعة كىراف 2011 ، عدد خاص بتممساف عاصمة الثقافة اإلسبلمية ، 2العصكر الجديدة ع 
 2004-2003بمكط عمر ،الفنادؽ في مدينة تممساف الزيانية،رسالة ماجستير في عمـ االثار ،جامعة الجزائر، - 2
.17ص،    

 ـ ،أطركحة دكتكراه في 16 – ىػ 10 ـ إلى القرف 13- ىػ 07نصر الديف بف داكد ، بيكتات العمماء بتممساف مف القرف - 3
 . 03 ، ص 2010-2009التاريخ جامعة تممساف 
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   إف المكقع االستراتيجي لمدينة تممساف جعميا ذات أىمية بالغة مف جميع الجكانب 
: الحضارية كمف أىميا 

: طبيعيا - 02-03-01  
يحمييا جبل شككة الذي تتكئ عميو مف الرياح الجافة كالحارة ، المحممة بالرماؿ الناتجة  -  

عف المناطق الجنكبية كالسيبية ، كفي الكقت نفسو فيي تستقبل الرياح الغربية المحممة 
بالرطكبة التي ترطب الجك كتضمف ليا نسبة معتبرة مف التساقط ، لضماف غطاء نباتي 

 . 1كثيف كمتنكع
سمحت بتسرب المياه في جكؼ األرض -  صخكر مسامية–الصخكر المككنة لممنطقة  -  

فكثرت العيكف كالينابيع حكؿ كداخل المدينة ،ككفرت بذلؾ منسكبا معتبرا مف المياه الصالحة 
 .2لمشرب كسقي البساتيف 

السمسمة الجبمية الجنكبية ىي مصدر مياه ينابيعيا كأكديتيا مما كفر لئلنساف منتكجا  - 
 مف المحاصيل الزراعية المختمفة كالخضر كالفكاكو كالحبكب ،كىذا يحقق تمتنكعا مف الخيرا

تممساف خزانة زرع كمسرح ضرع كفكاكييا :" ما قالو ابف الخطيب في كصفو ليا حيف قاؿ 
 . 3"عديدة األنكاع

 جعميا – البحر المتكسط كمدينة ارشقكف – كمـ 60االنفتاح الشمالي الممتد عمى مسافة  - 
. تتمتع عمى بكابة بحرية ىائمة 

: عسكريا - 02-03-02 
ىذا المكقع عزز كرفع مف قدراتيا الدفاعية أماـ الخطر األجنبي خاصة حصار   - 

. 4- ـ 1307 إلى 1299 مف – سنة 80المرينييف لممدينة ألكثر مف 
: اقتصاديا- 02-03-03 

إف مكقعيا الطبيعي الرابط بيف الشرؽ كالغرب كالشماؿ كالجنكب ، بيف البحر كالصحراء   - 
،جعميا في مفترؽ الطرؽ التجارية خاصة في الفترة الكسيطية ، فيي ممر الرابط بيف المغرب 

                                                
1
سيدي دمحم نقادي ، التييئة العمرانية لمدينة تممساف مف المرابطيف الى بداية االحتبلؿ الفرنسي ، مجمة أفكار كأفاؽ  -  

 .  175-174 ، ص ،  ص 2012 ، 3 ، الجزائر ، العدد 2،جامعة الجزائر 
2
. 175المرجع نفسو ،  -  

3
. 11نصر الديف بف داكد ، المرجع السابق،ص -  

  .175سيدي دمحم نقادي، المرجع السابق ، ص  -  4
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األقصى كالمغرب األدنى إضافة إلى الطريق المتجو نحك الصحراء ك ببلد السكداف الغربي ، 
 . 1اضافة الى استقباليا لمتجار القادميف مف البمداف المسيحية عمى المكانئ

 تعددت التركيبة البشرية لسكاف تممساف ،عبر مراحميا التاريخية،كنتيجة :السكان - 03
لعكامل حضارية متعددة،أىميا االستقرار السياسي جعل بعض العناصر البشرية األخرى 

 .تستقر بيا
: الععصر البرررر - 03-01 

عرفت تممساف عناصر بربرية متعددة منذ أقدـ العصكر ك مف أىميا قبيمة زناتة التي ذكرىا 
حيث عرؼ الشماؿ .  2المؤرخ عبد الرحمف ابف خمدكف الذيف استكطنكا المغرب األكسط 

الغربي لتممساف اسـ زناتة ، التي أسسيا في العصكر القديمة بنك يفزف كىـ فرقة زناتية 
كنجد ىذه الفرؽ مذككرة عند الشاعر بكر بف حماد التييرتي . 3المتشكمة مف مغيمة كمغرارة 

 ، كجاء بعدىـ عبد الكاد 4الذي مدح األمير أبا العيش صاحب جرارة كتممساف في قصيدة لو
الزيانيكف كقبائل أخرى مثل انك تكجيف كأبي راشد كبني زرداؿ كبني عصاب كأكالد منديل 

 ، كبعدىا عرفت الببلد نزكحا مستمرا نتيجة التحركات كالتنقبلت 5ككميـ مف أصل زياني
كالتجارة التي تعرفيا ببلد المغرب كالعالـ اإلسبلمي ، ككاف ذلؾ كمو في عيد بني زياف 
خاصة طمب العمـ كالتجارة كأصحاب الميف ، كمازالت ىذه القبائل منتشرة عبر نكاحي 
تممساف خاصة في الجباؿ مثل جباؿ فبلكسف ، كمنيـ مف استكطف كاندمج مع أىالي 

 . 6المنطقة ك أصبحكا يمارسكف المياـ نفسيا مع أىل المنطقة
                                                

  .12-11نصر الديف بف داكد ، المرجع السابق،ص ، ص  -  1

2
  عبد الرحمف ابف خمدكف ، تاريخ ابف خمدكف ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكي الشأف  

 . 02 ، ص 07 ، الجزء 2000األكبر ، مراجعة الدكتكر سييل زكار، دار الفكر بيركت لبناف ، 
 طبقة – طبقة القضاة كالفقياء كالخطباء –طبقة األمراء : -  كاف المجتمع الزياني مقسـ إلى الطبقات التالية عمكما -

 طبقة أصحاب الحرؼ كالميف –أرباب األقبلـ : طبقة الكتاب كتعرؼ باالسـ –الجنكد كتعرؼ باالسـ أرباب السيكؼ 
  .كالتجار

. ىـ أكثر سكاف المغرب عددا كانتشارا خبلؿ العيد الزياني : البربر- 
. 170فيبللي عبد العزيز ، المرجع السابق ،ص  - 3
4
  .358دمحم شاكش ، المرجع السابق ، ص  -  

  .188 -139 -94عبد الرحمف ابف خمدكف ، المرجع السابق ص، ص  - 5
  .359دمحم شاكش ، المرجع السابق ، ص  -  6
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: الععصر العرري - 03-02
مف المعركؼ أف العنصر العربي عرؼ مع دخكؿ الفاتحيف الى ببلد المغرب سكاء في عيد 

 ىػ 96-86 ـ كمع مكسى ابف نصير 681-675/  ىػ 62 – 55ابي المياجر دينار 
 ـ ، ىذا األخير الذي جعل مف طنجة كتممساف إقميما إداريا كاحدا يشرؼ عميو 705-715/

. 1طارؽ ابف زياد 
ـ قبائل جديدة حيف غزاىا بنك ىبلؿ كأحبلفيـ 11ىػ ك05كعرفت المنطقة في أكاسط القرف 

كاستكطنكا في نكاحي متعددة مف تممساف خاصة الشرقية كالجزئيةكمف بيف ىذه القبائل بنك 
كعزاف أكالد سيدي العبدلي ، كأكالد ميمكف كبنك عزلي كبنك كرنيد ، كبنك ىديل ، كقبائل 

أخرى ، لذا حدثت مصاىرة بيف القبائل كدخل منيـ المدف ، كاستقركا خاصة منيـ قبائل بني 
.  2ىبلؿ كبني سميـ العربية كقبائل زغية كالمعقل كحمياف كبنك عامر

:  الععصر التركي - 03-03
ىػ ، كصمكا الى مناطق متعددة مف 10 – ـ 16مع دخكؿ األتراؾ ارض الجزائر في القرف 

الجزائر ككاف حع تممساف كبقية المدف األخرى التي كانت دكلة بني زياف تعرؼ تدىكرا مف 
 عمييا كأصبحت ءالناحية السياسية مما جعل اإلسباف يفكركف في احتبلؿ المدينة كاالستيبل

فيما بعد بيف ناري األتراؾ كاإلسباف إلى أف استكلى عمييا األتراؾ كأصبحت تممساف تحت 
 ، كبيذا مع مركر الزمف أصبح العنصر التركي مف عناصر المجتمع التممساني 3حكميـ 

. بعد المصاىرة كما ىك معركؼ 
: ععاصر أخرى - 03-04

مف العناصر األساسية المعركفة في  تممساف كىي مف مككنات المجتمع التممساني 
 ـ 15 ىػ كأكاخر القرف 09األندلسيكف الذيف فركا مف مكطنيـ في أكاخر القرف التاسع لميجرة 

، كال ننسى العنصر المسيحي  " خاصة بعد سقكط غرناطة أخر قمعة لممسمميف في األندلس " 
                                                

 . 172 المرجع السابق ، ص  فياللي عبد العزيز، - 1
فتح العرب تممساف في القرف األكؿ لميجرة ، السابع ميبلد ،كعنيا كاصمكا الفتكحات اإلسبلمية نحكى المغرب األقصى   - 

.  كببلد األندلس 
 

 .  175 ، ص 07عبد الرحمف ابف خمدكف ، المرجع السابق ، الجزء  -  2

  .360دمحم شاكش ، المرجع السابق ، ص  -  3
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كالعنصر الييكدي ، ىذا األخير الذي كاف يعيش بتممساف كنكاحييا الذيف لجا أجدادىـ الى 
 ـ بعد اضطيادىـ مف طرؼ االسباف كشردكىـ عف الببلد 15 –ىػ 09ىذه الديار أثناء القرف 

التي عاشكا بيا مع المسمميف عدة قركف ، فكجدكا بتممساف الصدر الرحب مف طرؼ ممكؾ 
 . 1بني زياف كأىل الببلد

: أقوال حول تممسان - 4
    تممساف جنة هللا في أرضو كىبتو لخمقو ، حباىا هللا كسكة كجماال ، كركنقا كدالال ، ىي 

ركادىا كعركس زمانيا ، سكنيا الممكؾ " قرطبة " اعتبرت . تحفة الزماف كلؤلؤة البمداف 
كالسبلطيف ك تداكؿ عمييا العظماء ك السبلطيف، تحفيا الحقكؿ الخضراء ك الحدائق الغناء ، 

 عبيق زىر الدكالي أك رائحة الياسميف ، ربيعيا نكار – حسب الفصكؿ –فيفكح في ىكائيا 
زىار ، كصيفيا غدائر كثمار ، كخريفا اعتداؿ كشتاؤىا جماؿ ، كتسمى ذات الينابيع لما  كا 

فييا مف مياه تترقرؽ ، كغدائر تتدفق ، معينيا نكر يتؤلأل ، كماؤىا عذب فرات سائغ 
لمشاربيف ، ىكاؤىا ترياؽ لمعميل ، كنسيميا شفاء لمعميل ، تتنفس مف الشماؿ نسيـ األبيض 

المتكسط كمف جية الغرب نسمات األطمس ، تتحكؿ ألكاف ضكاحييا حسب الفصكؿ ، فتأخذ 
البني في الخريف مف فرط ما يحرؾ تربتيا المحراث كيبمل مسالكيا الغدير ، كتكتسي في 
الشتاء ثكاب البياض عندما تتياطل عمييا الثمكج ، كأنيا عيف منفكش أك قطف مفركش ، 
سرعاف ما يخيميا الربيع إلى جنة خضراء كأنيا أفرشة مف سندس ، فتمتد حقكليا متجاكرة 
متبلصقة كأنيا زرابي مبثكثة تزركشيا األزىار المختمفة األلكاف كاألشكاؿ لتمتحـ في األفق 

                                                
1
. 39نفسو ،ص  -  

عندما استكلى المسيحيكف عمى الحكـ انتقمكا الى سكاحل ببلد المغرب خاصة الساحل الكىراني ،ثـ انتقمكا إلى مدينة - 
.  ق 917/  ـ1151تممساف كاستقركا بيا في حكالي

:  الحكز –كىـ سكاف المدينة : الحضر : - بعض المؤرخيف كالدراسات تصنف سكاف تممساف إلى ثبلثة أصناؼ كىـ    - 
. سكاف القرى كالمداشر ، كبعض الزنكج الذيف كانكا عبيدا في القدـ : البدك - سكاف ضكاحي تممساف  

بعد *  ـ14في نياية القرف *  ، كىك مف ييكد األندلس اكارتبط دخكؿ الييكد الى مدينة تممساف بقصة إبراىيـ انقادك   - 
كفاة كالده حيث ىاجر مف طميطمة ثـ إلى المغرب ثـ إلى كىراف ثـ إلى تممساف ، يعتبر مف أقطاب الجالية الييكدية كأصبح 

. قبره فيما بعد مكاف مقدس يزكره الييكد 
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 ، فترسـ بذلؾ لكحة سحرية يصعب عف فرشة الفناف رسميا كعف ةبزرقة السماء البلزكردي
. 1خياؿ الشاعر كصفيا

تممساف مدينة كبيرة سيمية جبمية جميمة المنظر مقسكمة :"   كقاؿ عنيا العبدري في رحمتو 
باثنتيف بينيا سكر ، كليا جامع عجيب مميح متسع ، كبيا أسكاؽ قائمة، كأىميا ذكك ليانة كال 

باس بأخبلقيـ كبظاىرىا في سند الجبل مكضع يعرؼ بالعباد ىك مدفف الصالحيف كأىل 
الخير ، كالدائر في البمد كمو مغركس بالكـر ك أنكاع الثمار ، كسكره مف أكثق األسكار 

كاصمبيا ف كبو حمامات لطيفة ، أشيرىا حماـ العالية قل أف يرى لو نظير ، ك بالجممة ىي 
 . 2ذات منظر كمخبر كأنظار متسعة كمبانييا مرتفعة

تممساف مدينة جمعت بيف :"   كما أعجب بيا لساف الديف ابف الخطيب فكصفيا كقاؿ عنيا 
الصحراء كالريف ، ككضعت في مكضع شريف ، كأنيا ممؾ عمى رأسو تاج ، كحكاليو مف 

الدكحات حشمو كلعبلجو، عبادىا يدىا ، كيفيا كفيا ، زينتيا زيانيا، كعينيا أعيانيا ، كىكاىا 
المقصكر بيا فريد، كىكاؤىا الممدكد صحيح عتيد ، أىميا ليست عندىـ الراحة ، إال فيما 

قبضت عميو الراحة ، كال فبلحة ،إال لمف أقاـ رسـ الفبلحة، ليس بيا لسع العقارب ،إال فيما 
 مثل الفسيفساء فييا :"،كقاؿ عنيا البكري 3"  إال لمف ارتكب العطارة ةبيف األقارب ،كال شطار

صكر الحيكاف بأحكـ عمل لـ يغيرىا تعاقب القركف ، كليا أسكاؽ كمسجد كجامع ، ككانت 
.  4"بيا كنيسة عظيمة  

                                                
1
. 16-15، ص ص1،2011دمحم العربي حرز هللا ، تممساف ميد حضارة ككاحة ثقافة ، دار السبيل ،الجزائر ، ط -  

2
 . 446دمحم أمبارؾ الميمي ، المرجع السابق ، ص -  

ىك أبك عبد هللا دمحم بف دمحم العبدري مف سبللة بني عبد الداربف قصي ،أصمو مف مدينة بمنسية باألندلس ،بدأ :العبدرر - 
ـ ،عف طريق الكاليات الشرقية لممغرب األقصى ثـ الجزائر 1289/ق688رحمتو برفقة ابنو ألداء فريضة الحج في سنة 

.  كتكنس ، ثـ نزؿ بمصر ،كمف ىناؾ رافق قافمة الحجاج إلى مكة المكرمة 
3
، 2عبد الحميد حاجيات ،تطكرالعبلقات بيف تممساف كغرناطة في العصر الكسيط ، مجمة العصكر الجديدة ، العدد  -  

. 43-42 ، ص ص 2011جامعة كىراف 
ىك عبد هللا بف عزيز بف أيكب ،جغرافي أندلسي ،ينحدر مف أسرة مف األمراء تنتسب الى بكر بف كائل ،كانت  :اللكرر - 

تتكارث الممؾ خبلؿ فترة قصيرة في عيد ممكؾ الطكائف ،عمى كلبة ،كشمطيس كمابينيما ،تتممذ البكري عمى يد العذري كابف 
عبد البر،التحق بخدمة دمحمبف معف صاحب المرية الذي اصطفاه لصحبتو كرفع مرتبتو ثـ بعث بو في ميمة ديبمكماسية إلى 

.  ـ 1094/ق487باديس بف حبكس صاحب غرناطة ،حيث استمر عمى ممارسة نشاطو العممي حتى تكفي في 
  .444دمحم أمبارؾ الميمي ، المرجع السابق ، ص -  4
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ما ميز تاريخ العرب المسمميف بصفة : التصوف و الطرق الصوفية :ثاعيا 

عامة ظيكر ظاىرة التصكؼ ،التي كانت بدايتيا المشرؽ العربي ثـ انتشرت في ببلد المغرب 
 .اإلسبلمي فيما بعد

 ¹«. بو كيحييؾميتؾ الحق عنؾ يىك أف »: عرفو الجنيد فقاؿ :تعريف التصوف -1
 ²«التصكؼ ذكر مع إجتماع ككجد مع إستماع كعمل مع إتباع » : كقاؿ أيضا 

 3«قرؾ كل حع لمنفس» : التصكؼ : النكري ٭كقاؿ أبك الحسيف أحمد بف دمحم
. ما التصكؼ ؟٭كسألكا معركؼ الكرخي 

   . 4«التمسؾ بالحقائق كالتكمـ بالدقائق ك االستغناء عف كل ما في يد الخبلئق» :  قاؿ 
 . 5كيرى المتأخريف أف التصكؼ ال يعتبر بدعة دينية كحدىا كال نمطا فمسفيا 

نما ىك طريقة لمعيش في صفاء كاضح ككامل دكف إيديكلكجيا كال ضكابط  كال عقبلنية  . 6 كا 
كيذكر سميح عاطف زيف أف تصكؼ يقـك عمى تعذيب النفس بالجكع كالسير ،كقمة الكبلـ 
تباع المجيدات ك التجكاؿ في القفار ك اإلناس بالكحكش ك اليكاـ كما إلى  كاعتزاؿ الناس كا 

ذالؾ مما يقير اإلنساف ماديا كمعنكيا بحيث يحيمو كتمة مف التصكر قادرة عمى اإلنسبلخ مف  
  .  7دنيا العرض حتى تصل إلى المعا رج السماكية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .312ص ، ـ2005،بيركت ػ لبناف ،3ط،  ؾ ع الرسالة القشيرية ، د:  ػ أبي القاسـ عبد الكريـ بف ىكازف القشيري 1
 .313 ػ  المصدر نفسو ، ص 2
 . 53 ػ  نفسو ، ص 3

كلد ببغداد ، كاف مف أقراف الجنيد رحمو هللا                                                              :  ٭ ىك أبك الحسيف أحمد بف دمحم البكزي 
  ىػ  ، الرسالة القشيرية     295كاف كبير الشأف ، حسف المعاممة ك المساف، تكفي سنة 

صادؽ نشأت    ، دار  الطباعة الحديث / تاريخ التصكؼ في اإلسبلـ ػ ت :  ػ قاسـ غني 4 
. 274ـ   ص  1976     القاىرة ػ مصر 

ىػ  200كاف مف المشايخ الكبار  ،   مجاب الدعكة ،تكفي  سنة : ي خ ٭ ىك أبك محفكظ معركؼ بف فيركز الكر
 .62    الرسالة القشيرية ص 

5  - Louis Rinn : Marabouts Et Khovans ـ Etudes Sur L'islamen  En Algérie ـ  Adolple Joudan 

Libraire  Éditeur ـ Aljer  1884           P : 25 . 

  . Op.Cit . P : 68  ـ Louis ( R )  ـ  6

  .28ـ   ص 1988إبراىيـ بف أدىـ ػ الشركة العالمية لمكتاب ػ بيركت  : ػ سميح عاطف زيف 7
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الصكفي أعماؿ ال  أف تجري عمى»التصكؼ»:فقاؿ  ( ىػ 215 )« عرفو أبك سميماف الدارني
 .   ¹«يعمميا إال الحق ك أف يككف دائما مع الحق عمى حاؿ ال  يعمميا إال ىك 

استرساؿ النفس مع هللا تعالى عمى ما » إلى أف التصكؼ  (ىػ303)٭٭كذىب أبك دمحم دكيـ
التمسؾ بالفقر ك االفتقار كالتحقق بالذؿ ك اإليثار كترؾ التعرض  » التصكؼ:كقاؿ « يريد

 .  ²« ك االختبار
التصكؼ في األكل القميل كاالطمئناف مع هللا ك الفرار » :سيل بف عبد هللا التستري٭٭٭ قاؿ

.  ³ «مف الخمق
« التصكؼ الجمكس مع هللا ببلىـ »  (ىػ 334)كقاؿ أبك بكر الشيمي٭ 

 . 4 « أف يككف الصكفي كما كاف قبل أف يككف » كقاؿ التصكؼ 
التصكؼ ىك مف ال راحة لو كال سمـ لو في الدنيا  » :(ىػ371)كقاؿ أبك الحسف الحصدي٭ 

إال باهلل كمف سمـ جميع أمره إلى ربو الذي يعمـ ما قدره لو ،فماذا بعد الحق إال الضبلؿ ؟ إذا 
 . 5 « كجد الصكفي ربو لـ ينظر بعد ذلؾ إلى شيء سكاه 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 19ـ ص 1983التصكؼ اإلسبلمي ػ دار الثقافة لمطباعة ك النشر ػ القاىرة ػ مصر : ػ فيصل بدير عكف - 1

  . 40 ىػ ، الرسالة القشيرية  ص 215مف دمشق سكريا ، تكفي :  ٭٭ ػ أبك سميماف عبد الرحمف بف عطية  الدارني 
 .20المرجع نفسو ػ  ص : ػ فيصل بدير عكف -2

ىا عمى مذىب  ي المشايخ ، كاف مقرئا ك فقةبغدادي ، مف َأِجلَ : ٭٭ ػ أبك دمحم ركيـ بف أحمد 
  .55، الرسالة القشيرية ص   (ىػ 303)   داكد ،مات سنة 

 . 277المرجع السابق ػ ص : ػ قاسـ غني -3
أحد أئمة القـك ،كاف صاحب كرامات لـ يكف لو نظير في المعامبلت ك الكرع  : ٭٭٭ أبك دمحم سيل بف عبد هللا الشتري 

  .39ىػ  ػ  الرسالة القشيرية  ص  273كقيل  (ىػ283)     تكفي سنة 
 . 21المرجع السابق ػ  ص : ػ فيصل بدير عكف - 4

عصره ،ككاف شيخ كقتو حاال ، كظرفا  في في  كتكحب الجنيدابغدادي المكلد ك النشأة ،ص: ٭ػ أبك بكر بف جحدر الشبمي
 .71 ىػ كقبره ببغداد  ػ  الرسالة القشيرية  ص  334   كعمما ، مالكي المذىب عاش سبعا كثمانيف سنة ، كمات سنة 

  .21المرجع نفسو ػ ص :  فيصل بدير عكف -ػ5
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فالتصكؼ اتخذ تعاريف عدة، مف قبل شيكخ الطرقية أك التصكؼ، كمف جميع أقطار العالـ 
 .اإلسبلمي، كلـ يقتصر عمى منطقة كاحدة معينة

التصكؼ قطع العبلئق كرفض الخبلئق ك إيصاؿ »: ما أبك عثماف المغربي فقاؿ٭ أ
                          . 1 « الحقائق

التصكؼ الخركج عف العادات كعف النفس كما خرج عف  »:كقاؿ إسماعيل ابف إبراىيـ 
  .2« اإلنساف كاف هللا عكض أنو
الصكفي مف لبس الصكؼ عمى الصفا كرمى الدنيا خمف القفا : كقاؿ أبكا عمي األصفياني 
                                                                                                   .3كسمؾ منياج المصطفى 

 « التصوف هو حسن الخلق »قال أبو دمحم المرتعشي 
التصكؼ ىك أف يبعد صاحبو عف القيل ك القاؿ ك يأخذ بيده حتى يصل إلى هللا » كقاؿ

 .   4«المناف  ثـ يخرجو مف ذلؾ المرحمة إلى أف تبقى ذات هللا كحدىا كيفنى ىك
 فالتصكؼ في نظرنا ىك منياج تربكي خمقي، مف سمكو يؤدي بصاحبو إلى أرقى المقامات 

  .فالنجاح كالراحة النفسية ال تككف بدكنيما أساسو إتباع الكتابة كالسنة،  الدنيكية،كاألخركية،
. فمقاـ الصالحيف منزلة ،كالكصكؿ إلييـ معركؼ

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 

سكف بغداد عجيب الحاؿ ك المساف ، شيخ كقتو ، مات ببغداد سنة              : ٭ػ أبك الحسف عمي بف إبراىيـ الحصري البقري 
 . ( ىػ371)
. 21المرجع نفسو ػ ص :  ػ فيصل بدير عكف 1

 . (ىػ373 )كاحد عصره ، لـ يكصف مثمو قبمو مات بنيسابكر سنة : ٭ػ ىك أبك عثماف سعيد سبلـ المغربي 
 ىػ ػ المكتبة الكطنية           1111الككاكب الدرية في تراجـ السادة الصكفية ػ تاريخ النسخ : ػ دمحم عبد الرؤكؼ المناكي 2

 .      كجو 200 ػ كرقة 1739الجزائرية  رقـ 

 Cheikh Abd   El   Hadi Ben Ridouane.. Comprendre Le  Soufisme  ,  Etude Sur Le  ـ   3

Soufisme Traduite Par M,Arnaud Éditions Grand ،   Alger ،  Livres (G.A.L) Alger ¸   2007  

P 047 .  

  

 

 

 . 279 . 278ص  ص،المرجع السابق ػ  :  ػ  قاسـ غني 4
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:  التصوف ببالد المغرب اإلسالمي -2

الذي ظمكا يشكمكف مرجعية  (ـ 13/ ـ 12)    مع ظيكر كبار متصكفة المغرب ك األندلس 
 . ¹لممتصكفة الذيف جاءكا مف بعدىـ 

  دينية كاجتماعية كاقتصادية  إرىاصاتكانت بداية حركة التصكؼ بالمغرب اإلسبلمي بعد 
 . ²كسياسية كفكرية كتزامف ذلؾ مع ظيكر الطريقة الشادلية 

كبينما كاف التصكؼ قبل ذلؾ محدكدا جدا »:حيث بيف الدكتكر حاجيات ذلؾ بقكلو     
ىػ ينتشر شيئا فشيئا في 6 في جماعات قميمة كمنعزلة فإنو أخذ منذ أكساط القرف اكمختصر

«     مختمف األنحاء ك األكساط ك إقتصد معظـ المرييف عمى اإلشتغاؿ بجياد النفس  
 . 3      كتطييرىا مف نقائصيا كتعميق الشعكر الديني مما ال يتطمب عادة ثقافة كاسعة

غير أف الكاقع الثقافي كالكاقع التاريخي لممغرب العربي يجعمنا نقتنع بأف بداية ىذا التصكؼ 
ـ في المغرب األقصى  (1554 ػ 1326)ىػ (542ىػ ػ 472)كاف في عيد المرابطيف

ـ كعمى عيد الزيانييف في  (1347ػ 1230)ىػ  (748 ػ627)كعمى عيد الحفصيف في تكنس 
. 4ـ ( 1554 ػ 1266)ىػ (922ػ633)الجزائر 

    كقد فتح المكحدكف المجاؿ أماـ الفكرة ك النزعة العقمية في إدراؾ هللا كصفاتو ، كفككا 
 أثر في تنمية التصكؼ كانتشاره في ببلد لوالقيكد التي فرضيا الفقياء المرابطكف،فكاف 

  .5المغرب 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 59 ػ  ص  2003ت، كىراف .ف.غ.ق، د9ق ك 7ظاىرة التصكؼ في المغرب األكسط ما بيف ، عبيد بكداكد - 1
ـ  16 رسالة ماجستير ػ حركة التصكؼ في الجزائر خبلؿ القرف العاشر اليجري  ،بعارسية صباح ػ -2

  .2006   معيد التاريخ جامعة الجزائر 
 .86 ـ  ػ ص   1985    88شخصية كتصكفو ػ مجمة الثقافة العدد :  ػ عبد الحميد حاجيات سيدي دمحم اليكاري 3
التجربة الصكفية عند شعراء المغرب العربي في الخمسية اليجرية الثانية ػ ديكاف المطبكعات :  ػ دمحم مرتاض 4

.  12 ـ    ص   2009        الجامعية ػ الجزائر    
 .  384 ـ ػ ص  2007 لمنشر ػ الجزائر فـتممساف في العيد الزياني ػ الجزء الثاني ،مك:  ػ عبد العزيز فيبللي 5
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: تعريف الطرق الصوفية  - 03

          ىناؾ اختبلؼ في تعريف الطرؽ الصكفية بيف الباحثيف ألنيا مركبة حسب المنيج 
التربكي األخبلقي كالعممي العممي ك ليذا نجد مف يقكؿ أنيا سمـ الكصكؿ إلى النجاة ك 
السعادة كذلؾ مع مجمكعة الشعارات كالممارسات كاألذكار التي تختمف فييا حسب كل 

 1طريقة 
كىناؾ مف يرى أنيا حمقة كصل بيف الشريعة اإلسبلمية التي ىي المنطمق إلػػى الحقيقة 

اإلليية كعمى ىذا األساس قاؿ المتصكفة المسممكف ال حقيقة مف دكف شريعة كال شريعة مف 
 ، كلفع طريق يشمل التجربة الصكفية بكامميا ك الطريق إلى هللا تعالى عمى 2دكف حقيقة 
. 3كحقائق . كدكاعي ك أخبلؽ ، بكاعث : أربعة شعب 

كيعرؼ الشيخ عبد القادر الجيبلني الطريقة بأنيا السمكؾ الذي يكصل إلى رضا هللا تعالى 
كقاؿ الجرجاني في كتابو التعريفات أف الطريقة ىي السيرة المختصة مف السالكيف إلى هللا 

 ، فيي اعتراؼ بالكالء التاـ ك اإليماف الكامل 4تعالى مف قطع المنازؿ كالترقي في المقامات
كاالنقياد المطمق لشيخ الطريقة الذي ىك مف األكلياء الصالحيف في نظر المؤمنيف كالذي 
يستمد قدرتو كنفكذه عمى أتباعو مف القدرة الخارقة لمطبيعة كاإلتياف بما يعجز عنو البشر 

فالطريقة إذا ىي طريق خاص بنكع مف الناس يتميزكف  . 5عادة كاالستمداد مف العمـ الديني

                                                

- 
1
 2007 الجزائر  –كىراف ، ت .ف.غ.الزكايا كالصكفية ك العزابة كاالحتبلؿ الفرنسي في الجزائر د: عبد العزيز شيبي   

  .97ص 
2
 ، 3البعد الثقافي في الطرؽ الصكفية في الجزائر ، مجمة األثر لمديرية الثقافة لكالية بشار العدد : خير الديف شترة -  

  .31 ص 2009د،ق،ط،ف،ت،عيف  مميمة ، الجزائر 
   .722، ص 1981المعجـ الصكفي ، دندرة لمطباعة كالنشر ، بيركت لبناف : سعاد الحكيـ  - 3
 ، 2008أضكاء عمى الشيخ عبد القادر الجيبلني ك انتشار طريقتو ، د ، ىػ عيف مميمة الجزائر : عبد الباقي مفتاح  - 4

  . 116ص 
نشأة المرابطيف ك الطرؽ الصكفية كأثرىا في الجزائر خبلؿ العيد العثماني ، دار الفكر : مختار الطاىر  فيبللي -   5

  .65-64القارفيكي ، ب ت ط، باتنة ص، ص 
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عف غيرىـ برؤية معينة في المنيج البلـز إتباعو لمكصكؿ لمحقيقة المطمقة عبر مراحل 
. 1كمقامات محددة 

كما تعد الطرؽ الصكفية مف الجماعات الدينية الكبرى التي كاف ليا الدكر الفعاؿ كالبارز في 
المجتمع الجزائري في مراحمو المتعددة كتعد ىذه الطرؽ مف صنع ديني كمنتسبة إلى العقيدة 

اإلسبلمية بفئاتيا المختمفة فمنيـ المعتدلكف كالمتعصبكف كالمتشردكف كالزىاد في الدنيا 
 ، ىذه الطرؽ الصكفية تقـك بالدعكة بيف القبائل بكاسطة أشكاؿ كأنماط 2كالخامكف لآلخرة

 ، الطريقة عند أىل التصكؼ ىي إقامة نامكس العبكدية عبر المرحمة 3مشتركة كالتجار مثبل
. الممتدة مف الخمق إلى الحق 

فالطريق بيذا المعنى ىك خركج السالؾ مف كىـ الغفمة ك حب الدنيا كدخكلو في طاعة 
 . 4المكلى كمحبتو

: عشأة الطرق الصوفية  -  04
،تميزت الطرؽ الصكفية أنيا ظيرت بطابع 6ـ12في بداية القرف 5ظير نظاـ الطريقة- 

خاص كأسمكب معينا لمكصكؿ إلى الفناء كالشيكد كىي في ذلؾ تختمف عف سابقاتيا في 
 ( ـ 1258 – ق 656)الطابع كاألسمكب حيث أف بعض الطرؽ تأسست قبل غزك المغكؿ 

                                                
ـ ؾ أ بمنكبة  تكنس  (1939-1881 )الطرؽ الصكفية كاالستعمار الفرنسي في الببلد التكنسية : التميمي العجيمي  -  1

  .35 ص 1992

 ص 2007 الجزائر 1954الحياة الثقافية في الجزائر خبلؿ العيد العثماني ، ـ ـ ك د ب ح ك ك أ ف : أحمد مريكش  -  2
86.  

 . 65فيبللي مختار الطاىر، المرجع السابق ص -   3
 ، 11كاقع الطرؽ الصكفية بإقميـ التكات بيف المرجعية المعرفية كالممارسة العممية ، الممتقى الدكلي : ادريس بف خكيا -   4

 ، منشكرات جامعة أدرار المطبعة العربية غرداية ، الجزائر ، 2 ج 1التصكؼ في اإلسبلمي كالتحديات المعاصرة ، ع
 . 36 ص2008-2009

5
معجـ : ىي السيرة المختصة بالسالكية إلى هللا تعالى مف قطع المنازؿ كالتدقي في المقامات ، انظر : الطريقة -   

التعريفات الشريف الجرجاني ، تحقيق كدراسة دمحم الصديق المنشاكي ، دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع كالتصدير ، مصر 
الطرؽ الصكفية ، : عبد هللا السيمي :  ، ك الطريقة في المغة تطمق عمى السيرة كالمذىب كالحاؿ ، انظر 119 ص 2004

 . 09 ص 2005 ، 1دار كنكز اشبيمية لمنشر كالتكزيع ، السعكدية ط

  .33فيبللي مختار الطاىر، المرجع السابق ص -   6
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 ـ في مناطق متعددة مف العالـ اإلسبلمي ككاف 14فإنيا تعددت كانتشرت كتفرعت منذ القرف 
. 1في بغداد *أكؿ ظيكر لمطريقة الصكفية التي أسسيا الشيخ عبدالقادر الجيبلني

 2:كعند ظيكر ىذه الطرؽ تميزت بثبلث خصائص ىي 
. الشيخ المؤسس الذي يرجع إليو أتباعو كميـ باعتباره رئيسا لمجماعة كمنظما لمرابطة - 
. الطريقة التي سنيا أك المذىب بما فيو مف شعائر كطقكس كأكراد - 
نكع العبلقات التي تربط بيف أفراد الجماعة كىي عبلقات تتكثق أحيانا كتضعف أخرى  - 

كتركيب ىذه الخصائص الثبلث ىك الذي يعطي لكل رباط أك مشيخة أصالتيا ككحدتيا 
كقكتيا كيمد كل عضك فييا بنكع مف اإلحساس حتى يطمئف إلى ككنو منتميا إلى ىذا التنظيـ 

3 . 
إف اجتماع المسمميف في الخطب كالدركس كالمكاعع إلى أئمة كشيكخ في الحمقات المختمفة 

حكليـ ليستمعكا إلى تفسير القراف كشرح أحاديث لمرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كليتعرفكا إلى عقائد دينيـ 
كأحكامو كما يجب أف يقكمكا بو اتجاه ما يستجد عمييـ كما يعترض حياتيـ مف مسائل 

كمعضبلت مختمفة كانت النكاة األكلى لنشأة الطرؽ الصكفية التي أصبحت تنتشر في كثير 
. 4مف األقطار العربية كاإلسبلمية 

شرع الصكفية في تنظيـ أنفسيـ طكائفا كطرقا يخضعكف فييا  (ق03)كمف منتصف القرف 
لنظـ خاصة بكل طريقة ككاف قكاـ ىذه الطريقة طائفة مف المكرديف يمتفكف حكؿ شيخ مرشد 

يدليـ كيرشدىـ كيبصرىـ عمى الكجو الصحيح الذي يحقق ليـ كماؿ العمل ككماؿ العمـ 
 ظاىرة التصكؼ في األكساط الشعبية كثر عدد أتباع ر،كمع تطكر التصكؼ العممي كانتشا5

                                                
 . 34فيبللي مختار، المرجع السابق، ص   -   1

 ـ ، في بنيق قصبة مف ببلدجيبلف تنسب إليو الطريقة القادرية 1077-  ىػ 470كلد سنة : عبد القادر الجيبلني * - 
 ، أيضا يكسف طو دمحم 19 -18المرجع السابق ص، ص: عبد الباقي مفتاح :  ـ ، انظر 1165- ىػ 561تكفي عاـ 

 . 26-25 ص، ص 1991عبدالقادر الجيبلني باز هللا األشيب ف دار الجيل بيركت : زيداف 
 ، التصكؼ في اإلسبلـ 11نشأة الطرؽ الصكفية بالجزائر ، دراسة تاريخية ، الممتقى الدكلي : عبد الرحماف تركي  -  2

 . 350 ،ص 2009 الجزائر – ، المطبعة العربية غرداية 1 ، منشكرات جامعة أدرار ع2كالتحديات المعاصرة ج
  .350عبد الرحماف تركي ، المرجع السابق ،ص  -  3

  .348نفسو ، ص   -  4

زاكية اليامل كعبلقتيا بالمقاكمة الشعبية كالثكرة الجزائرية ، رسالة ماجستير في التاريخ ، المدرسة : بف عمية كفاء -   5
 . 18 ،ص 2008 الجزائر –العميا لؤلساتذة ، بكزريعة 
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المريديف كأصبح المريدكف يمتفكف حكؿ الشيخ كأصبح الكالء كالتقديس كالتبجيل لمشيكخ كبذا 
كلقد كانت ىذه الطرؽ في نشأتيا ، بذات تظير الطرؽ الصكفية بشكميا المتعارؼ عميو اآلف 

 المختمفة ـتدؿ عمى أحكاؿ رجاؿ الصكفية كسمككا تو ( ق04)ك  (ق03)األكلى في القرنيف 
كأصبحت فيما بعد تدؿ عمى نظاـ مف الرياضات كالمجاىدات الصكفية الخاصة بكل طريقة 

1 .
فالطريق الصكفية ظاىرة إسبلمية ال تعترؼ بالحدكد السياسية بيف الدكؿ ك الشعكب كال 
 ، 2بالمقكمات كىي أكسع مجاال مف الكطنية الضيقة كىي إحدى عكامل التكحد بيف الشعكب
كأسماء ىذه الطرؽ ترجع ألسماء مشايخيا كأقطابيا البارزيف كالمشيكريف كىكذا تخمدت 

فإضافة الطرؽ ، أسماؤىـ مف خبلؿ إطبلؽ مريدييـ كأتباعيـ كمحبييـ ىذه التسميات عمييـ 
نما حدثت مف غيرىـ الف كل كاحد مف المشايخ  إلى أسماء ىؤالء األقطاب لـ تكف بأمرىـ كا 
كانت لو آثار كاضحة في نشاطو ك اجتياده في ترتيب أذكار كتكظيف أكراد كنشر بعض 

 .3اآلداب كاألخبلؽ الفاضمة

 
فالطريقة الصكفية تكتسي منياجا كاضحا يجب إتباعو لمكصكؿ إلى الغاية ، كما كصكؿ 

الشيخ الطرقي أك المرابط إلى الدرجة العممية كالدينية كالركحية إال بتباع منيج األقطاب الذيف 
نما تتطمب كقكفا عمى حقائق  سبقكه ، كطريق الصكفي ليست سيمة كما يظنيا بعض ، كا 
صكفية البد مف إكتسابيا كالمركر عمييا ، كما كثرة المريديف كاألتباع لدليل عمى مكانة 

الشيخ كطريقتو ، فيناؾ شيء خمقي ،كعممي كركحاني ىذا األخير يدركو اإلحساس كال يعرفو 
. إال الصكفييف كذكي الدرجة العالية مف العمـ كالديف

 
 
 

                                                                                                                                                   

 
  .19بف عمية كفاء ، المرجع السابق ، ص  -  1

 ، 2الـ كالتحديات المعاصرة الجزء س ، التصكؼ في اإل11الشيخية كالقادرية ، الممتقى الدكلي : عبد القادر خميفي  -  2
 . 327 – 326 ص، ص 2009 الجزائر – ، المطبعة العربية ، غرداية 1منشكرات جامعة أدرار ،ع

  .350عبد الرحماف تركي ، المرجع السابق ،ص  -  3



 مـــدخل                                                                                 

21 

 

تعتبر كل طريقة صكفية منيجا معينا كضعو صاحب الطريقة بعد ما كصل إلى رتبة عالية 
. مف العمـ كاألخبلؽ كالزىد كىذا ما اتصف بو أغمبية شيكخ الطرقية 

: أعواع الطرق الصوفية  - 05    
تتنكع الطرقية ألف ،    مف البدييي بتنكع الزكايا التي أسست بببلد المغرب عبر العصكر 

ليذا نجد في الغالب نكعيف ، أسسكىا ألغراض معينة ،معظـ رجاؿ الطرقية كانت ليـ زكايا
:  كىذا ما ذكره كذلؾ المؤرخ يحي بكعزيز،أساسييف 
خاصة كأنيا كانت ،التي ميزت شيكخيا ، الخمكة ةنسبة إلى ظاىر: الطرؽ الخمكاتية  -

 . في السمكؾ كالكرد الخاص بيـ 

التابعيف ،التي كانت تمقف ألتباعيـ كالمريديف ،تميز شيكخيا بمعرفتيـ لؤلمكر الغيبية الدينية
. 1ليذه الطريقة التي يعرؼ بيا شيخيـ 

لكف ليـ كردا ،تميز شيكخيا بعدـ معرفتيـ لؤلمكر الغيبية : الطرؽ غير خمكاتية   -
 . 2خاص بيـ كألتباعيـ 

. تظير عقب كل الصمكات ،ىذه األذكار المتنكعة حسب كل شيخ كطريقتو 
 كالطرؽ الصكفية ما ىي إلى منيج أك سمكؾ معيف أخبلقي ديني يجعل مف صاحبو يرتقي 

.   الى مقامات أىل الصفة ، أك مف أخيار الناس
كميما كتب عف الطرقية تبق ىناؾ أمكر يعرفيا المعايش ليؤالء بحكـ رتبة الشيخ ،أك شيخ 

الطريقة ،ليس باألمر الييف ،فيناؾ العمـك الدنياكية التي يعرفيا الشيخ بحكـ مشكاره المكتسب 
في الحياة مف خبلؿ شيخ أخر عممو  ، أك ما يعرؼ بالمعمـ ،أك شيخ الطريقة ،كفي غالبية 

األمكر المتعمقة بالطرقية ،فيي مكركثة بالخبرة كالتعمـ ،كحسف رضى الشيخ ،فكمما كاف 
. الرضى أكثر يككف االكتساب أكثر ككاسع 

 ترجع إلى الطريقة األـ األصمية ب      كببلد المغرب عرؼ طرؽ متعددة ، لكنيا في األغل
. كىي الطريقة القادرية،الف معظـ الطرؽ كاف أصميا قادري 

 

                                                
 .351ص ،المرجع السابق .....ثكرات ، يحي بكعزيز  -  1
  .352ص ، نفسو  -  2
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 :   ومصيرهاالمديعيةالطريقة - 6
  أسس أتبػاع أبي مديف شعيب طريقة صكفية لتسير كفق منيج الشيخ أبك مديف ،كذلؾ بعد 
كفاتو ،التي منابعيػا مف أفكػار المدارس الصػكفية الثبلث ،حيث أخذ طريقة معمميو المغاربة 
الذيف لقنكه بالممارسة ك التجربة ،كأف بالمجاىدات الصعبة يتـ تصفية النفس ك الكصكؿ بيا 

 ،كتدرب عمى نظريات المفكريف الشرقييف التي أخذ منيػا 1إلى كشف أسرار الممككت
مصنفات المحاسبي كرسالة القشيري ككتب الغزالي كأخذ تفنف الصكفييف األندلسييف في 

 ،ناشرا لممذىب 3كبيذا دخل بجاية كاستقربيا مدرسا مربيا كقطبا  ،2التفكير كالشعكر 
 .5 ، كيذكر دمحم مكحمي أف ىذه الطريقة متكاجدة بناحية الغرب ك الكسط 4التصكؼ السني 

  كأعطى لمزىد ك التقشف السطحي القائـ عمى التخمي عف ممذات الدنيا كزينتيا معني جديد 
كػالممبس الفاخر ك المركب المريح ،فميس الثياب الحسنة الرفيعة ك المسؾ الطيب حتى شبو 

مف استكف إلى غير هللا بسره نزع هللا »: ،كعمػل عمى حب هللا داعيا إليو ،قاؿ 6بحالة الممكؾ 
الفقر أمارة عمى التكحيد كداللة »:كقاؿ « الرحمة مف قمكبيـ عميو كألبسو لباس الطمع فييـ

 كقد تمكف أبك مديف مف تنظيـ الحركة الصكفية في شماؿ إفريقيا ،كأعطى 7« عمى التفريد
صيغة بسيطة سيمة عمى النظريات الصكفية األندلسية ك الشرقية كحكليا إلى أفكار سيمة 

  . 8ككاضحة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 120، ص  الطاىر ،التصكؼ في الجزائر خبلؿ القرنيف السادس كالسابع  اليجرييف ، د ق ط ف تبكنابي   - ػ1
    ،   ت ، حمادي الساحمي 15 إلى نياية القرف 13ركبار ، تاريخ إفريقيا في العيد الحفصي مف القرف برنشفيؾ -  ػ 2
 .333ص دار الغرب إالسبلمي  ، 2ج
 . 121ػ بكنابي ، المرجع السابق ، ص - 3
 . 11 الغبريني ، المصدر السابق ، ص - ػ4
ـ ، أطركحة دكتكراه                      ( 1827 ػ 1707)ثكرات رجاؿ الزكايا ك الطرقية في الجزائر خبلؿ العيد العثماني :  مكحمي دمحم -  ػ5

 .     83ـ ، ص 2004 ػ 2003قسـ التاريخ ، جامعة سيدي بالعباس 
 . 94 ابف قنفذ ، المصدر السابق ، ص  - ػ6
 . 13 الغبريني ، المصدر السابق ، ص  - ػ7
   .334 ، ص 2 برنشقنيؾ ، المرجع السابق ، ج- ػ8
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:  كىذه الطريقة الصكفية يشترط فييا أف تتكفر في صاحبيا أك المريد أربعة شركط كىي 

 ،كأىـ عػامل جعل ىذه الطريقة تصل إلى مستكى 1الزىد ، ك العمػـ ، ك التككػل ، ك اليقيف 
،كالتزامو في الفتػػاكي حسب 2 بالقرآف الكريـ  كالسنة النبكية التزامياأخبلقي كفكري ك عممي 

 ،كاعتماده عمى الكرامات الصكفية في حل القضايا 4 ،كتطبيق الفرائض 3مذىب اإلماـ مالؾ 
 . 5المختمفة التي تعرض عميو في المجالس المختمفة أك المساجد 

    كبيذا تكاثر عميو المريدكف كرجاؿ الصكفية مف داخل البكادي كأمصار المغرب األكسط 
كمف خػارجو خػػاصة مف إفريقية ك المغرب األقصى ك األندلس ك يأخذكف طريقتو البسيطة 
كليس ليـ في ذلؾ مصنف صكفي ألبي مديف يعكدكف إليو سكى مجمس درسو ،ألنو كاف 

 . 6 كتجربتو الصكفية أرائويرفض أف يقيد عميو ما يقػكؿ ،فكيف لو أف يدكف 
الصكفية التي تعتبر رمز مف رمكز  كبقي أىل تممساف إلى اليـك ييتمكف بيذه الشخصية

المنطقة كحتى ببلد المغرب ككل، كمازالت طريقتو تتكارث مع أجياؿ المنطقة ألنيا مف 
. التراث الحضاري األساسي بتممساف

 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 . 18 ابف قنفذ ، المصدر السابق ، ص  -ػ1
 . 317 ، ص   7 المقري ، المصدر السابق ، ج- ػ2
.  108ػ ابف مريـ ، المصدر السابق ، ص - 3
.  18ػ ابف قنفذ ، المصدر السابق ، ص - 4
 . 102 ػ 101ػ نفسو  ، ص - 5
 . 10    الغبريني ، المصدر السابق  ، ص انظر أيضا،  
 . 125 بكنابي ، المرجع السابق ، ص -ػ6

 



                      الطرؽ الصكفية كالسياسة اإلدارية الفرنسية  الفصل األكؿ           

 24 

 

 

 

 

 

 

 الفصػل األول
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احتضنت التصكؼ  تعتبر الجزائر مف أىـ الدكؿ التي: الطرق الصوفية : أوال 
 في عيد اإلسالمي بالد المغرب إلى،كالطرؽ الصكفية ، منذ ظيكره في المشرؽ ثـ انتقالو 

    . نتيجة عدة عكامل خاصة في عيد الدكلة العثمانيةق ثـ تطكراإلسالميةالخالفة 

: الطرق الصوفية في الجزائر - 1
ـ نتيجة تطكرات دينية 13/  ىػ 07     حركة التصكؼ ظيرت بالجزائر منذ القرف 

ـ أثناء 11/  ىػ 05 ،كىناؾ مف يرجعيا إلى القرف 1كاجتمػاعية كاقتصادية كسياسية كفكرية
الذؼ  (إحياء عمـك الديف)حكػػـ المرابطيف بالجػزائر حيف انتشرت أفكار أبي حامد الغزالي 

 ( ىػ 537/  ىػ 477)تعػرضت كتبو لمحرؽ ك اإلتػالؼ بأمر مف عمي بف يكسف بف تاشفيف 
 ،  ككاف لمدرسة أبي 2،كمع المكحديف ظير كبػار متصكفة الجزائر أمثاؿ أبي مديف شعيب 

مديف شعيب اثر كبير بعيد المدػ في حركة التصكؼ في الجزائر بخاصة كفي المغرب 
 . 3بكجو عاـ

 ،عبد الرحمف 4كاشتير عدد مف أبناء الجزائر بالتصكؼ عمما كعمال منيـ عبد الكريـ الفككف 
األخضرؼ كتصكفيـ مدرسيا كفرديا يرتكز عمى التأليف في التصكؼ مف جية كعمى حيػاة 

 . 5الزىد ك العزلة الفردية لمتعبد مف جية أخرػ 
كفي العيػد العثماني ظيػر التصكؼ الجمػاعي أك ما يمكف أف نسميو بالتصكؼ الشعبي 

،ممثال في الطرؽ الصكفية كبظيكر الطرؽ لـ يعد إال عدد قميل يمارس التصكؼ القديـ أؼ 
. 6االنعزاؿ كالتعبد 

 
 

                                                

.47الطاىر بكنابي  ،المرجع السابق ، ص  -  1  

  .354عبد الرحماف تركي ، المرجع السابق ،ص  -  2
3
 . - Rinn(L), Op Cit  , p : 211 

4
  .192 ػ 191المصدر السابق ص، ص : الحفناكؼ  -  

5
، قسنطينة 10المرابطكف كالطرؽ الصكفية بالجزائر خالؿ العيد العثماني، مجمة سيرتا، العدد : العيد مسعكد  -  

 .9،10ص ،ص.1988
6   - Rinn(L) , Op Cit , P :73

 
. 
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ـ ،ثـ انتشرت ىذه الطرؽ 16كقػد ظيرت الطرؽ الصكفية في الجػزائر في بداية القرف 
ـ ، كأىـ ىذه الطرؽ 19ـ كالربع األكؿ مف القرف 18كتكسعت في النصف الثاني مف القرف 

 1 ، الدرقاكية ، كالشادليةةالقادرية ،ك الرحمانية   التيجاني: ىي 
كالطرؽ الصكفية في بدايتيا تعايشت مع المرابطيف مبينتا احتراميا ليـ ، كمع مركر الكقت 

 . 2اندمج المرابطيف مع رجاؿ الطرؽ الصكفية 

: أسباب انتشار الطرق الصوفية في الجزائر  -  2
اجتمعت عػكامل متعددة أدت إلى انتشار الطرقية نتيجة ظركؼ اقتصادية كسياسية معينة 
تمتاز بتدىػكر األكضاع خػػاصة ضعف األجيزة السياسية ك كيحكؿ السيطرة  عمى تجارة 

: البحر المتكسط إلى دكؿ أكربا الغربية كيمكف حصر ذلؾ في 
ػ أف المجتمػع بدأ ينبذ سمطة المرابطيف الذيف لـ يعكدكا يعبركف عف شعكر القبيمة كمصمحتيا 

. 3كانغماسيـ في الترؼ 
. 4ػ النزعة العقمية التي اتجو إلييػا المكحدكف لـ ييضميا المغاربة لحضكر العقمية السمفية

ػ رغبة الصكفية في الجزائر كضع في متناكؿ إخكانيـ في الديف مبػادغ جكىرية لألخالؽ 
. 5كالتصكؼ عمى غرار ما ىك مكجكد في المشرؽ لنشر مكاـر األخالؽ المعركفة لدييـ 

 كالغفراف لكل تػ اعتماد أصحاب الطرؽ الصكفية كمؤسسييا عمى كسيمة اإلغراء مف الكراما
مف تبعيـ ك التي أثرت عمى عقػكؿ البسطػػاء مف الناس كجعمتيـ يتقبمكنيا كيدافعكف عنيا  

 . 6لذا تكسعت الطرؽ ك انتشرت كأصبح ليا أنصار كضمنت لنفسيا أنصارا ك النفكذ 

                                                
 فياللي محتار الطاىر ، نشأة المرابطيف كالطرؽ الصكفية كأثرىما في الجزائر خالؿ العيد العثماني ، الغرافيكي   -  1

  .34 ص   1976لمطباعة ك النشر كالتكزيع ، قسنطينة ، 

2   - Depont , Op Cit , P : 149 . 
   .354عبد الرحمف تركي ، المرجع السابق ، ص   - 3

4
ىػ 539ىػ ػ 479دمحم األميف بمغيث ،الحياة الفكرية باألندلس في عصر المرابطيف ،  -    

 . 272   ص .2003 ػ 2002ـ ، أطركحة دكتكراه ، قسـ التاريخ جامعة الجزائر ، 1144 ػ 1085
5 -  A.N.O.M.G G A//3331  

بل ألفرد ، الفرؽ اإلسالمية في الشماؿ اإلفريقي مف الفتح حتى اليـك ، ترجمة عبد الرحمف بدكؼ ، دار  أنظر أيضا ،  
    .379 ػ 378،ص ص  1978الغرب اإلسالمي ، بيركت ، الطبعة الثالث ، 

6
 .. 60فياللي المختار ، المرجع السابق  ، ص -   
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ػ تالـز ظيكر اآلفات االجتماعية مع ظيكر التصكؼ ، كا ىماؿ الحكاـ  كالعامة لقكاعد الديف 
كالسمكؾ العػػاـ كالتيتؾ الخمقي كانتشاره عمنػا ، األمر الذؼ رفضو الزىاد ك العمماء كلـ يحتممو  

 . 1 أىل السنة
  اتخاذ كافة الطرؽ لمكسط الريفي ميدانػا لنشاطيػا لصالحيتو لنشر الدعكة ،كاكتساب األتباع 
بحكـ ضعف المستكػ العقمي لسكاف الريف ، ساعد عمى انتشارىا كتكسعيا كفي الكقت نفسو 

 . 2ضمنت االبتعاد عف أنظار كمراقبة السمطة التركية 
االتصاؿ بالمشرؽ ك أعالمو في التصكؼ عف طريق الحج ك الدراسة كاخذ العمـ عمييـ -  

كاالطالع عمى مذاىبيـ كأفكارىـ المختمفة كالتزكد بالمؤلفات كالكتب الميمة كالرسالة القشيرية 
التأثر بالمذىب الشيعي الذؼ تسرب إلى المغرب األكسط كبفكرة الميدؼ التي بنيت عمييا - 

. الدعكة الفاطمية ككذلؾ الدعكة المكحدية 
بدأت تسكد المغرب األكسط  ( ـ 13)األكضاع المتدىكرة فمنذ الربع األخير مف القرف - 

االضطرابات كالثكرات مما أدػ إلى انعداـ األمف كاالستقرار كتدىكر الحالة االقتصادية 
 3 .( ـ 16)كتالىا تناحر دكيالت المغرب العربي فيما بينيا إلى مطمع القرف 

كىناؾ مجمكعة مف العكامل األخرػ التي أدت إلى ظيكر الطرؽ الصكفية كذلؾ مف اجل 
المحافظة عمى العالقات الركحية كاالجتماعية في ظركؼ اتسمت بالصراعات كالخالفات 
السياسية كالمذىبية كبداية تراجع القكة العممية لمحضارة العربية اإلسالمية ككاف ىذا السبب 

كالشخصيات الصكفية العممية التي التف حكليا الطمبة  ، 4ىاما في نشأة الطرؽ الصكفية 
كالمريديف مثال  الشيخ عبد القادر الجيالني كالتزاميـ بمنيجو كطريقتو كىذا ما أدػ إلى 

، 5ظيكر كانتشار طريقتو
                                                

، أطركحة دكتكراه   (ـ 18ـ ػ 16 )التصكؼ ك المتصكفة في الجزائر العثمانية مابيف القرنيف : عبد القادر صحراكؼ -   1
 . 40ـ ، ص   2009ـ ػ 2008جامعة سيدؼ  بمعباس ،  

الديف كتجمياتو في : بف عكف بف عتك : حكؿ ىذه األسباب أنظر  / 60فياللي المختار ، المرجع السابق ، ص -   2
السمكؾ االجتماعي لممجتمع في الجزائرؼ بعد االستقالؿ ، أطركحة دكتكراه، قسـ عمـ االجتماع جامعة سيدؼ بمعباس 

 .52ـ ، ص 2008 ػ 2007
  .18-17فياللي المختار ، المرجع السابق  ص، ص  -  3

4
  .351عبد الرحماف تركي ، المرجع السابق ،ص  -   

5
  .20بف عمية كفاء ، المرجع السابق ، ص  -   
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 ىػ ، سكاء مف الناحية 05االضطرابات التي عرفيا العالـ اإلسالمي في القرف - 
 . 1السياسية أك الدينية أك العممية

كافتراؽ الطرؽ الصكفية عف أىل السنة كالجماعة كابتداعيـ ضكابط االفتراؽ كالخركج عف 
السنة كالجماعة في أصل أك أكثر مف أصكؿ الديف االعتقادية منيا أك العممية أك المتعمقة 

. بالمصالح العظمى لألمة كمنو الخركج عمى أئمة المسمميف كجماعتيـ بالسيف 
كثرة البدع كانتشارىا كالجداؿ كالمراء كالخصكمة في الديف كمجالسة أىل األىكاء ك البدع - 

 . 2ك مخالطيـ ك الجيل
اخذ الديف مف غير الكتاب ك السنة كآثار السمف الصالح : - كىناؾ أسباب أخرػ أىميا - 
تباع اليكػ ،  كالطمع ، كخكارؽ ظنكىا آيات كىي أىكاء الشياطيف كحب الشيرة كالجاه كا 

. 3المادؼ كالبحث عف الثراء ك العيش الرغيد
  :أهم الطرق الصوفية في بالد المغرب - 3
: ظيرت في الجزائر مجمكعة مف الطرؽ أىميا  :  جزائرية النشأة -1- 3

 
ك ىي فرع مف  * تنسب إلى احمد بف يكسف الراشدؼ: الطريقة الراشدية - 
 

 . 4لزركقية كتصل بسندىا إلى الطريقة الشاذلية كتسمى أيضا اليكسفية
كىي فرع مف الشاذلية تنسب إلى مؤسسيا احمد بف  : (الكرزازية  )الطريقة االحمدية - 

 ظيرت في الجنكب الغربي 5( ـ 1608 – ق 1016: ت  )مكسى الحسني مكلى الكرزازية 

                                                
1

 . 20 بف عمية كفاء، المرجع السابق ، ص– 

  .15عبد هللا السيمي ، المرجع السابق ، ص  -  2

3
 . 19 -18-15نفسو ص، ص -   

 ـ ، ترعرع في اقميـ بني راشد كأسس 15-  ىػ 09ىك أحمد بف يكسف الممياني كلد بقمعة بني راشد في منتصف القرف *- 
،انظر عادؿ نكييض ،معجـ أعالـ الجزائر ، مؤسسة نكييض لمتأليف كالترجمة  (ـ1524-ىػ931: ت)بيا الزاكية الراشدية 

 . 316-315 ،ص1980 ، بيركت ، 2كالنشر ، ط
الطرؽ الصكفية في الجزائر كبالد المغرب كدكرىا في نشر الكعي كاالخاء كالتضامف االجتماعي ، : بف حيدة يكسف  -  4

 . 55، ص 2011-2010رسالة ماجستير في التاريخ ، جامعة الجياللي ليابس ، سيدؼ بمعباس ، 

5
. 117شيبي ،المرجع السابق ، ص-   
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 28تكجد زاكيتيا في الطريق المؤدؼ لتكات يبمغ عدد زكاياىا بعشر زكايا كحكالي ، لمجزائر  
 . 1 مف اإلخكاف3000مقدما ك 

فرع مف الطريقة الشاذلية أنشأىا دمحم بف عبد القادر المدعك السيد : الطريقة الشيخية - 
 ، ببمدة األبيض سيد الشيخ كقد نشأة الطريقة في 2( ـ1616 – ق 1025: ت  )الشيخ 

 . 3كاحة فكيؾ كيرجع سندىا إلى أبي بكر رضي هللا عنو
 4( ـ1702 – ق 1114:ت)تنسب الى الشيخ يكسف الحنصالي : الطريقة الحنصمية - 
ليا عالقة بالطريقة الشاذلية كالرحمانية كشممت ىذه الطريقة شرؽ الجزائر كضكاحي ،

. قسنطينة 
-ق 1145:ت  )طريقة شاذلية نسبة إلى مؤسسيا دمحم بف بكزياف : الطريقة الزيانية - 

 . 5(بشار)تأسست بالقنادسة بالجنكب الغربي لمجزائر  (ـ1733
 كتعتبر 6(ـ1815- ق1231: ت)* تنسب إلى الشيخ احمد التيجاني: الطريقة التيجانية - 

كانتشرت بالمغرب األقصى كالصحراء كالسكداف الغربي ككادؼ النيل ، التيجانية خاتمة الطرؽ 
فريقيا الغربية   . 7كالسنغاؿ كا 

-ق1208: ت)* ؼتنسب إلى دمحم بف عبد الرحماف األزىرؼ الجرجر: الطريقة الرحمانية - 
، انتشرت الرحمانية في شرؽ الجزائر ككسطيا كفي تكنس ككذا بالد السكداف  (ـ1793
. 8الغربي

                                                
1
  - Depont , Op Cit , P : 502 . 

  .29-15 ص، ص 2006عبد القادر خميفي ، الطريقة الشيخية ، دار األديب لمنشر كالتكزيع ، كىراف ، -   2

3
. 56بف حيدة يكسف ، المرجع السابق ،ص-   

. 56نفسو ،ص -   4
5
   - A.N.O.M.Gga.1h18                          .  

  37-28 ، ص 2004بف شيرة الميدؼ ، الطرؽ الصكفية في الجزائر السنية ، دار االديب لمنشر كالتكزيع ، كىراف ،  -  6
 ىػ ، بقرية عيف ماضي باألغكاط الجزائر ،انتقل إلى المغرب األقصى عاـ 1150 – ـ 1737:كلد أحمد التيجاني عاـ *- 

 ىػ ، ثـ ظيرت طريقتو كىي 1196 –ـ 1781:  ىػ ، رجع الى منطقة بكسمغكف بالجزائر عاـ 1171 – ـ 1758:
. المعركفة بالطريقة التيجانية 

7-    A.N.O.M.Gga.1h/18.           
8
   - A.N.O.M.Gga.1h/18                                                                                                                  
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: ظير في المغرب األقصى طرؽ صكفية متعددة ك مف أىميا : مغربية النشأة - 2- 3
 1(ـ1465-ق870:ت)**تنسب إلى الشيخ دمحم بف سميماف الجازكلي : الطريقة الجازكلية - 

. 2، كىي سنية محضة تيتـ بالجانب التطبيقي تنسب إلى الشاذلية
كىي  (ق899:ت)طريقة شاذلية تنسب إلى الشيخ احمد زركؽ الفاسي : الطريقة الزركقية - 

حركة إصالحية سمفية قامت عمى أساس نظرية صكفية متكاممة ترسـ العالقة بيف هللا 
-10) القرنيف ؼ، كشممت المغرب كالجزائر كليبيا ؼ3كاإلنساف كالكجكد أرست قكاعد التصكؼ

 . 4( ـ17-16/ ق 11
 )ىي طريقة شاذلية تنسب إلى مؤسسيا دمحم بف عيسى المكناسي :الطريقة العيساكية - 
 ـ عمى يد أحفاد عالؿ المغربي ككاف 1788، أسست الطريقة سنة 5 (ـ1526-ق933:ت

 . 6ليا انتشار في الغرب ككسط الجزائر 
رعي: الطريقة الناصرية ّ  -   ُ  ُ كىي   (ـ1626-ق1036)* تنسب إلى الشيخ بف ناصر الَد

ـ ك 18شاذلية األصل عرفت انتشارا كاسعا في الجزائر كطرابمس كمصر خاصة في القرف 
. 7 ـ19أكائل القرف 

                                                                                                                                                   

 ىػ ، في قبيمة آيت إسماعيل منعرش قشتكلة ،تعمـ بزاكية الشيخ الصديق بف أعراب بآيت 1142-ـ 1727كلد سنة *- 
الخمكتية كالطريقة الشاذلية عاد إلى مسقط رأسو كأسس زاكية كقاـ بنشر أفكاره  ايراثف ، كتعمـ في األزىر كتمقى الطريقة

 (ىػ 1177 )كطريقتو 
ىك دمحم بف عبد الرحماف بف أبي بكر بف سميماف ،يعرؼ بالجازكلي نسبة إلى قبيمة في المغرب األقصى :الجازكلي **- 

.  ىػ 807،كلد بقرية تامكركت بالسكس ببالد الساحل بالمغرب األقصى سنة 
1    -                                                                                                                                                 

A.N.O.M.Gga.//3331 
2
  A.N.O.M.Gga.//3331                                                                                                             -   

                        - .

3   -                                                                                                            Ibid.  

Ibid. 
4    -
 

5
  .115عبد العزيز شيبي ، المرجع السابق ،ص  -  

6
  - Depont , Op Cit , P : 353 . 

 ـ ،ينتمي إلى أصكؿ عربية ترجع إلى عبد هللا بف جعفر بف أبي طالب 1603ىك دمحم بف ناصر الدرعي كلد سنة *- 
. دخمت عائمتو المغرب خالؿ زحف بني معقل 

7
 .53بف حيدة يكسف ، المرجع السابق ،ص -  
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تأسست في كزاف المغرب األقصى ، شاذلية األصل تعرؼ بالكزانية : الطريقة الطيبية - 
، انتشرت في المغرب ك الجزائر خاصة  (ـ1678-ق1089)عمى يد الشيخ عبد هللا الشريف 

. 1 (جباؿ الكنشريس كمستغانـ )في الغرب 
تنسب إلى الشيخ ابكعبدهللا دمحم بف حسيف المعركؼ بالعربي الدرقاكؼ :الطريقة الدرقاكية - 

كانتشرت عف طريق ،  ـ 18كىي طريقة شاذلية تأسست خال النصف الثاني مف القرف ،** 
 ـ عف 19انتشرت في المغرب األقصى كفي الغرب الجزائرؼ في مطمع القرف ، زاكية بكبريح 

مستغانـ ، طريق عبد القادر بف الشريف الذؼ قادر ثكرة ضد بايات الجزائر شممت كىراف 
 2.تممساف ك تيارت

 )تنسب إلى مؤسسيا الشيخ دمحم بف الحبيب الغمارؼ اإلدريسي :الطريقة الحبيبية- 
كىي طريقة شاذلية درقاكية انتشرت انتشارا كاسعا في المغرب  (ـ1753-ق1176:ت

. 3 (كىراف/ معسكر / عنابة / كرقمة  )كالجزائر 
ـ مف قبل 1890الطريقة الكتانية كىي فرع مف الطريقة الدرقاكية تأسست بفاس حكالي سنة- 

 . 4دمحم بف الكبير الكتاني
 :الطرق الصوفية في الجزائر خالل  العهد العثماني  - 4

عرفت الجزائر في العيد العثماني طرؽ صكفية متعددة منيا ما ىك منسكب إلى الطريقة 
: القادرية كمنيا ما ىك منسكب إلى الطريقة الشاذلية التي تفرعت عنيا عدة طرؽ كىي 

 .(ـ1524/ ىػ 931)،  اليكسفيػػة   (ـ1524/ ىػ 931)الزركقػػية 
. (ـ 1530/  ىػ 936)،  السكجػػاليو  (ـ1225/ ىػ 932)العيساكيػة 
  .  5(1 )(ـ 1553/  ىػ 960)البكائية 

 

                                                
1
  .517-516أبك القاسـ سعد هللا ، المرجع السابق ، الجزء األكؿ ص،ص-   

 
. ـ ،دفف بزاكية بكبريح 1823ـ ، اشتير باالستقامة كالزىد ،تكفي 1787كلد بقبيمة بني زركاؿ بضكاحي مراكش سنة **- 

2
                                       -A.N.O.M.GGA.1H/18.                                                                

  .262-258صالح مؤيد العقبي ، المرجع السابق ، ص  -  3

4
  - A.N.O.M.GGA.//3331                                                                                                                         

                           
5  - Rinn(L),Opcit , P : 274.272.271.275.277 
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. 1(ـ 1608/ىػ 1016) الكرزازيػة 
. 3 (ـ1669/  ىػ 1079)  ،  الناصرية2( ـ1615/ ىػ 1023)الشيخية 
  .  4(ـ1678ىػ 1089)الطيبية 

. 5 (ـ1702/ىػ 1114)الحنصمية 
   . 7(ـ1753/ىػ 1167)   ،  الحبيبػية 6(ـ1733/ىػ 1145)الزيػانية 
. 9 (ـ1793/ىػ 1208)   ،  الرحمانية 8(ـ1782/ ىػ 1196)التيجانية 
 .10 (ـ1823/ىػ 1239)الدرقاكية 

 زاكية يشرؼ 32 ـ 1882ككصل عدد الزكايا الطريقة الشاذلية في الجزائر حسب إحصاء 
  .11 مريدا  14574 مقدما كيبمغ مريدكىا 268عمييا 

 
أما الشاذلية األـ فمنذ أف انتشرت في المشرؽ اإلسالمي ك في المغرب ككثر أتباعيا كظير  

 .12ليا فػػركع عديدة ،كيعكد كل فرع إلى الشيخ مؤسس مستقل ينتسب إليو  
 
 
 
 

                                                
 .117شيبي ، المرجع السابق ، ص  -  1
 118نفسو  ، ص   -  2
3
  - Rinn(L) , Opcit, P :275 

  .16شيبي ، المرجع السابق ، ص    -  4

  - A- Doumon « Kitab Tarikh  Qostontina , El  Hadj Ahmed   5 

   El Mobarek » In , R , A , N ْ   : 58 ,Opu , Alger ,1986,P : 267. 
 

6
  .80مكحمي دمحم ، المرجع السابق،  ص   -  

7    - 275Rinn(L), Op Cit , P  
8
  .80مكحمي دمحم ، المرجع السابق ،ص   -  

 .126شيبي ، المرجع السابق ، ص   -  9
 15نفسو ، ص   -  10
11

  - Rinn(L), Op Cit , P : 235 
12

 .111  شيبي ، المرجع السابق ، ص -  
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-1884 (ندرومة  )أهم الزوايا والطرقية بنواحي تممسان - ثانيا 

 :م1899
كذلؾ ماكشفت عنو ،كالطرؽ الصكفية بنكاحي تممساف ،        تكصمنا إلى كجكد أىـ الزكايا

التي تبيف حقيقة الطرقية كمكانتيا في األكساط الشعبية في ىاتو الفترة ،التقارير الفرنسية
. كالتصكؼ بالمنطقة ،بالذات التي تعكس مدػ انتشار الطرقية 
: 1ـ 1884         الجدكؿ األكؿ احصائيات سنة 

                                                      
عدد االخكاف عدد المقدمكف عدد الزكايا الطريقة 

 836 02 01الشادلية 

- - - الدرقاكية 

 560 08 02الطيبية 

 272 07 01الزيانية 

 415 09 01اليبرية 

 80 02 01العيساكية 

كما تجد في ىذه التقارير الكضعية العامة لنشاط الطريقة سكاء الديني أك السياسي مف حيث 
 ، ألف الفترة حساسة بالنسبة االدارة الفرنسية ،كتممساف كانت مع 2التحركات كعدد األتباع

كما . ،كىي تدرؾ أىمية الطرؽ األخرػ خاصة الدرقاكية كالطيبة(القادرية)األمير عبد القادر 
إف الطريقة الشاذلية تحتل مكانة كبيرة حسب ىذه اإلحصائيات ،ألنيا مف أقدـ الطرؽ اف لـ 
نقل أصل الطرؽ إذا أخذنا التسمسل الطرقي فتجدىا ىي األقرب ألبي مديف شعيب التممساني 

. فيك تتممذ عمية شيخ تمميذ ىذه الطريقة 
                                                
1
 - A.N.O.M.16H/5 .C.I.E .31/12/1884. 
- 
A.N.O.M.GGA.2U/7

2
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مايميز نياية القرف التاسع عشر بالنسبة لمطرؽ الصكفية أنيا أصبحت قميمة النشاط الجيادؼ 
،أك باألحرػ انتيى ،باالستثناء بعض االنتفاضات التي ىي تبقى محمية ،مقارنة مع سابقاتيا 

كالطريقة القادرية،أك باالستثناء الطريقة الشيخية ،مكل الطرؽ أصبحت تبحث عف سبل 
جديدة ،فياىي مدينة تممساف ،تشيد التفاؼ جديد حكؿ الطريقة الطيبية ثـ تتقاسـ الطرؽ 

.    األخرػ ىذه النسب

  : 1ـ1899                         جدكؿ حسب إحصائيات سنة 

عدد االخكاف    عدد المقدمكف    عدد الزكايا     الطريقة  

      238       -       - الشادلية  

    344      02        01      الدرقاكية  

 563      03        01      الطيبية  

 302      05        01      الزيانية  

  518      04        01      اليبرية  

       121      01             - العيساكية  

تبقى ىذه النسب لفائدة اإلدارة الفرنسية في تممساف،فياىي بعض التقارير تتحدث عف 
التحركات لمطرقييف فمثال تتحدث عف يمس الحاج دمحم كتنقالتو ،إلى سعيدة ،ثـ عكدتو إلى 

،كتؤكد حكزتيا عمى رخصة التنقل ،جراء القكانيف الظالمة (02)تممساف كمعو بعض األصدقاء
 . 2، حيث تؤكد انتقالو إلى الزاكية الدرقاكية (التنقل يجب أف يككف برخصة ).اتجاه األىالى

اإلدارة الفرنسية تتتبع تحركات الطرقية كاألتباع بستمرار لكضع احتياطاتيا المختمفة اتجاه أؼ 
. خطر يمس بالسيادة الفرنسية بالجزائر 

                                                
1
 - A.N.O.M 16H/5.C.I.E.31/12/1899. 

-  C.I.E. RA N.14613.19/09/1896. 2 
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 تعتبر السياسة  : السياسة اإلدارية الفرنسية في الجزائر: ثالثا  
الفرنسية التي مارستيا ضد الجزائرييف أخطر سياسة إدارية عرفيا االستعمار األكربي، بحكـ 

نكع االستعمار الذؼ ىك استيطاني، كمف جية أخرػ التشريعات التي سنتيا تثبت نيتيا 
الحقيقية في القضاء عمى مككناتو كمقكماتو األساسية المبنية عمى الديف اإلسالمي كىي 

: الديف ،المغة العربية، كالكطف، لذا في نظرنا كانت تعمل عمى 
 القضاء عمى الجزائرييف نيائيا ، كبداية ذالؾ تبدأ باالستعباد،الذؼ يؤدؼ إلى اليجرة أك 

. المكت البطيء
، إال بعد عمـ اإلدارة الفرنسية، كبالتالي يصبح الفرد (الطرقية)الجماعي قيد النشاط الفردؼ أك

. الجزائرؼ مقيد، إضافة أف ممارستو الدينية مراقبة يعني ال مفر مف القيكد
سمب األرض التي يعيش بيا كىي مصدر قكتو، كبالتالي يبقى أمامو الرضكخ أماـ اإلدارة 

. الفرنسية ، كطمب المساعدة منيا، كبعدىا ىي القاضي كالفرد الجزائرؼ المحكـك عميو

: االستعمارية اإلداريةالسياسة  -1  

 الفرنسي في الجزائر بمرحمتيف االستعمارؼ دارؼ اإلتنظيـ اؿ مر: مراحمها- 1- 1
مرحمة النظاـ المدني - (ـ1870 إلى 1830)مرحمة النظاـ العسكرؼ  - :ف ىما ؼرئيسيت

1 (ـ1954 ما بعد إلى 1870)  

: مميزاتها  - 2- 1  
  :م(1870-1830)مرحمة النظام العسكري  -1 – 1-2

ـ(1848-1815) الممكية باإلمبراطكرية أنو ارتبط حيثكاف ىذا النظاـ سائدا في الجزائر   
 
 
 
 

                                                
 ،  1الجزائر ، ط-  الدمحمية–تاريخ الحركة الكطنية مف االحتالؿ إلى االستقالؿ دار طميطمة  :  ػ عبد الكىاب بف خميف 1

         55 ، ص 2009
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1(السمطة التنفيذية) حيث كاف الممؾ صاحب جميع القرارات   
ك السمطة التشريعية ك يصدر القكانيف ك ليذا أصدر مرسـك ممكي يتضمف فصل القضايا 

 عمى قبضتيا ك حتى تمكف السمطات الفرنسية 2 المدنيةالقضايا عف األمنيةالعسكرية ك 
االستعمار عمى البالد الجزائرية ك تصغي الطابع الشرعي عمى مخططاتيا االستعمارية 

 الجزائر جزءا مف التراب الفرنسي إلحاؽ مرسكما ينص عمى 1834 جكيمية 22أصدرت يـك 
يديرىا حاكـ عاـ يتبع لكزير الحربية الفرنسية ك يساعده مجمس استشارؼ مركبا الشخصيات 

 ك ىذا التنظيـ لـ يكتب لو نجاح الف البالد كانت كميا في حرب لذلؾ 3الحديثة ك العسكرية
 1845 أفريل 15ذا صدر مرسـك ممكي في  ك بو، 4 العسكريةبيد االدارةبقيت القيادة 

 . 5ث مقاطعات ثالإلى اإلداريةيتضمف تقسيـ الجزائر مف الناحية 
  : م(1954 ما بعد إلى 1870)مرحمة النظام المدني مميزات  - 2 – 2- 1

ىذا النظاـ كاف مطبق فقط في الناحية الشمالية الف الناحية الجنكبية ظممت تسيير مف قبل 
 العسكرييف مف الساحة السياسية الجزائرية انتيت بإقصاءك  (قادة عسكرييف)الحكـ العسكرؼ 

 القكؿ الفاعل   ك أصبح المعمركف أصحاباألىالي إزاءبسياسة الحماية التي انتخبكىا 
. 6بشؤكف البالد

 الفرنسية اإلدارة التي سعت مف خالليا 1873 الجنراؿ شانزؼ بداية منذ إستراتجيةك جاءت 
 تكرييس سياسة االندماج ك ربط كافة شؤكف الجزائر بفرنسا ك فقا لشعارىا القائل إلى
 ك 7«االبتكار في الجزائر ك التشريع في باريس ك التنفيذ في الجزائر ك المراقبة في باريس»:

:  عرفت ىذه المرحمة عدة قكانيف تعسفية أثرت كثيرا عمى الجزائر منيا 

                                                

  56ػ عبد الكىاب بف خميف ، المرجع السابق ، ص 1 
   57 ، ص نفسو ػ المرجع 2
 ك لمنشر البصائر دار 1954 إلى 1830 مف الجزائرية الكطنية الحركة ك االستعمارؼ  السمطة سياسة: بكعزيز ػ يحيى 3

  09 ، ص 2009   ، الجزائر التكزيع
  182 ، ص 2012  بجاية الرياضة ك الشباب مديرية ، 1900 – 1830 الجزائر الفرنسي في االستدمار : عمي ػ بطاش 4

 االستعمار ك العربي المغرب : الدقي نكر الديف : أيضا أنظر 58 ، ص السابق المرجع ، خميف بف الكىاب عبد  ػ5  
 .  08 ، ص 1997 تكنس ، لمنشر صرار الفرنسي

 .09 ص السابق ، المرجع : الدقي نكرالديف -6

  61 ، ص السابق المرجع ،  خميف بف الكىاب عبد -7
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شمالي مدني ك جنكبي  : إقميميف إلىينص عمى تقسيـ الجزائر  : 1871 مارس 22مرسـك 
 1.عسكرؼ 

 
الذؼ يعزز التمثيل السياسي لممستكطنيف االكركبيف المقيميف  : 1870 أكتكبر 04قانكف 

 2( مقاعد6 )إلى ( مقاعد4)بالجزائر مف 
  مف النفكذ ك تقكيتو يكسعكف الذؼ جعل مف المستكطنيف  : 1870 ديسمبر 24قانكف 

 . 3ففي المناطق التي يقطنيا الجزائريكف مسممك

 ك ىك عبارة عف مجمكعة مف العقكبات  :(االنديجينا) 1871 جكاف 28قانكف األىالي 
.  4 ليا بالقانكف العاـألصموالزجرية 

 القضاء عمى الممكية إلى ييدؼ 1873 جكيمية 26صدر في ـ ـ1873: قانكف فارني 
الء ست ك االاألراضيالجماعية لمقبائل ك األعراش حتى يتمكف المعمركف مف شراء ىذه 

.  5عمييا بسيكلة
 أداء سنة 18الذؼ ينص عمى الشاب الجزائرؼ البالغ  : 1912 اإلجبارؼ قانكف التجنيد 

.  6 سنكات03الخدمة العسكرية لمدة 
 عمى المشاركة في إجبارىـ فرنسا ك إلى نقل الجزائرييف إلىييدؼ  : 1914قانكف التيجير 

 .7الحرب العالمية األكلى
 : اإلداري  التنظيم -2
 ،كشدت إلييا تابعتا أرض قطعة فرنسا ،اعتبرتيا الجزائر ألرض الفرنسي المحتل دخكؿ منذ

 ،كمرسـك العسكرؼ  النظاـ رحمة تحت ،كأصبحت العسكرؼ  اإلدارؼ  بالنظاـ قبضتيا
 عسكرؼ  عاـ حاكـ يسيرىا ، فرنسية أرض قطعة الجزائر اعتبر ألنو ذلؾ يبيف ـ22/07/1834

                                                
 34 ص ، السابق ، المرجع بكعزيز يحيى  -1
 62ص السابق ، ، المرجع خميف بف الكىاب عبد 2
  62نفسو ، ص -  3
 481ص  السابق ، المرجع : بكعزيز يحيى 4
 63 ص خميف، المرجع السابق بف الكىاب عبد 5
 63 ص نفسو المرجع 6

  .481 يحي بكعزيز ، المرجع السابق ، ص – 7
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 أف يجب المختمفة كالقكانيف المراسيـ يعني كىذا الحربية، لمكزارة تابع ، فرنسي الحاؿ بطبيعة
  عف تبحث كانت فرنسا ،ألف 1 بباريس فرنسا في مقرىا التي الحربية، الكزارة عمييا تصادؽ
.  2اإلسالـ بحكـ لمجزائرييف مايحممو بكل التركي القديـ النظاـ كبيف بينيا القطيعة

 صعكبات ىناؾ يجعل ، (المعمريف) الجدد كالسكاف األىالي مف كال يعيشيا التي الحياة إف
 3الجزائر في الفرنسي اإلدارؼ  التنظيـ  عمى نفسيا تفرض معطيات بحكـ البالد شؤكف  لتسيير
 االحتالؿ كاجيت التي المختمفة الشعبية المقاكمات بظيكر تميزت الحالية الظركؼ أف ننس ،كال
 ليذا كالرافضيف المؤيدييف الفرنسييف السياسة رجاؿ ،كمف السياسة ليذه الرافضة ك البداية منذ

 التكسع ،بحكـ مختمفة حكليا األراء كانت الجزائر عمى الفرنسية الحممة ،حتى الجديد الكضع
 ظيرت التي المختمفة الشعبية فالمقكمات الفترة، ىذه في الفرنسي االستعمار ميز الذؼ الخارجي

 حد في الجزائر داخل الفرنسي لمتكسع ،كرفضيا جية مف االحتالؿ نتيجة ،كانت الجزائر في
 المكاجية ضد كالكقكؼ القضاء عف تبحت كانت الفرنسية اإلدارية السياسة كىكذا ، ذاتيا

 كفق الجزائر لتسيير مختمفة مقترحات ظيكر الى أدػ مما ، المقاكمات طريق عف الشعبية
 يككف  بديل عف تبحث الفرنسية السياسة ،ككانت 4الجزائر كضع مع تتكيف كاضحة قكانيف
 كل في تصدرىا كانت التي القكانيف خالؿ مف بكضكح ذلؾ كيظير الجزائر في سياستيا لصالح

  . تحقيقيا المراد أىدافيا مع تتماشى لكي مرة
 كبيرة نسبة بيا التي المناطق في مدني حكـ إنشاء تـ ـ،1845أفريل15 مرسـك كبظيكر      
 لمحكـ تخضع أراضي بيا يتكاجد حيث ،ككىراف ،كالجزائر كقسنطينة الفرنسييف المعمريف مف

 بعد إال الكاقع أرض عمى تطبيقا الجديد التنظيـ ىذا يعرؼ كلـ ،5مختمطة كأراضي العسكرؼ 

                                                
. 1997 ،  دار الغرب اإلسالمي لبناف 1962التاريخ السياسي لمجزائر مف البداية إلى غاية : عمار بكحكش -   1

  .134- 125ص ص 

منشكرات المركز الكطني مجمة المصادر ،-نمكذجا الجماعات المحمية- االستعمارية في الجزائراإلدارةأحمد براح ، - 2
 .155،ص 2006، 13ع،1954لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر 

 3- Yver.Georges.Lalgereie  De1830 A Nos Joure.Questions Nored Africaine.1 

Anner.N3.Librairie Du Recueil Sirey .Paris.Juin .1935.P23 

   

4– Ibid.P23 
 
 

  .134- 133عمار بكحكش ، المرجع السابق ، ص ص -  5
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 قسنطينة عالمة: ،كىي عماالت ثالثة إلى الجزائر تقسيـ تـ كعميو ،1 ـ1847 عاـ"بيجك" كفاة
 الجزائر عرفتو التقسيـ ،كىذا الغرب في كىراف كعمالة ، الكسط في الجزائر كعمالة ، الشرؽ  في

 الفرنسييف كالكتاب المؤرخيف بعض ككتابات أصكات ضد دليل ،كىذا التركي الحكـ فترة خالؿ
 ،فالتقسيـ" امريت مارسيل" المؤرخ بينيـ كمف تركية مستعمرة مجرد الجزائر يركف  كانكا الذؼ

 بديال تجد لـ االستعمارية السمطات أف ذلؾ عمى كدليل ، األمثل ىك كاف لمجزائر العمكدؼ
. 2 التقسيـ ليذا مسايرة بقيت فعميو السابق التركي

  : العمالة  - 1 -2
 التغيير بعد  ، العسكرية السمطة إلى 1845 مرسـك اثر جاءت التي المدنية السمطة انتقمت
نشاء المقاطعات نظاـ إلغاء خالليا كتـ  فرنسا، في ـ1848 سنة حدث الذؼ  العمالة نظاـ ،كا 

 ، ـ 1870 – 10-24      مرسـك لكف ، فرنسا ممثل أؼ (PREFET) العمالة عامل ،يحكميا
 ، المدنية المناطق تضـ الجزائر في العمالة كأصبحت الفرنسية،  بالعماالت بدمجيا اقر

 -1902 بيف العسكرية المناطق حساب عمى المدنية المناطق تكسعت ،كقد العسكرية كالمناطق
 حدد الذؼ ـ1902-12-24 قانكف  إصدار إلى االستعمارية باإلدارة أدػ ما ـ،كىك1907
 الجنكب نحك الشماؿ عماالت تمديد لعمميات حدا ككضع ،  الجنكب الى الشماؿ مف المناطق

 بقانكف  ميزانيتيا كحددت . العسكرؼ  القانكني كضعيا كحدد الجنكبية المناطق بمكجبو ،كتأسست
دارتيا ـ،30-12-1902  خاضعة الجنكبية المناطق فأصبحت ـ1904-08-04 بقانكف  كا 

 الصعب مف بأنو تعمـ كانت اإلدارة ،الف الجيش سمطة تحت  ككضعت العاـ، الحاكـ لسمطة
 كميا كانت الثالث العماالت في الشمالية المناطق أف يعني ال ىذا ،كلكف بالمياجريف تعميرىا
 مثل المناطق ىذه داخل العسكرؼ  لمحكـ تخضع منيا العديد نجد بل ، المدني لمحكـ خاضعة
 النظاـ ىذا كبقي الجزائييف مف معتبر عدد يسكنيا كاف ،التي كغيرىا ،افمك، مغنية ،الال العريشة

                                                
.  135مقالتي ،المرجع السابق ، ص  - 1

عمالة كىراف تقع في الجية الشمالية الغربية مف الجزائر،يحدىا شماال البحر المتكسط ،جنكبا الصحراء ،شرقا عمالة - 
 .كىراف ،سيدؼ بمعباس ،معسكر،مستغانـ ،تممساف :،كتضـ المقاطعات االدارية التالية.الجزائر ،غربا المغرب األقصى

 . 99كلد النبية كريـ ، المرجع السابق ، ص -  2
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 مجمس مثل خاصة إدارية كتنظيمات قكانيف ،كليا1ـ1923 غاية إلى بيا مرتبط
 2.  خاصة مستقمة ميزانية ليا ذلؾ إلى المنتخب،إضافة العمكمي العمالة،كالمجمس

 العمالة مساحة ،لكف كمـ600 تتجاكز ال مساحتيا معدؿ فرنسا في العمالة أف المعركؼ كمف 
 بالنسبة المالحظة كنفس  ، مرة عشرة أربعة إلى بعشر الفرنسية العمالة تجاكز الجزائر في

 .3 الفرنسية العمالة سكاف عدد مرات سبع يتجاكزكف  الذيف لمسكاف
 ،كنظـ الثانية الجميكرية عيد في المجالس ظيرت :(العمومي) العام المجمس- 2- 2-1

  بدايتيا في ذلؾ ككاف كجزائرييف أكربييف أعضاء مف ،تشكمت الثالثة الجميكرية عيد في تسييرىا
 فيتـ الجزائريكف  أما القانكف  نص كفق المباشر العاـ باالقتراع انتخابيـ يتـ األكربيكف  ،فاألعضاء

 المجالس نظـ ـ 1875 – 09 -23 مرسـك ك ، الداخمية كزير قبل مف ذلؾ ،كيتـ ، تعيينيـ
  أصبحكا ،ثـ فقط أعضاء 06ب المسمميف الممثميف عدد حدد حيث الثالثة، العماالت في العامة

 يحدد عاما مجمسا عمالة كل في ،ككاف ـ1908 – 09 -24 قانكف  صدكر بعد ينتخبكف 
 02 – 06 مرسـك ،أما ـ 1908 09 – 24 كمرسـك ـ1875 – 09 – 23 مرسـك تشكيمتو
 لـ النسبة ىذه ،لكف الربع إلى المسمميف األعضاء نسبة مف رفع فقد ـ1919 لقانكف  المطبق
 ظل كدينية عرقية أسس عمى السياسي التمييز ،ماداـ األعضاء كىكية التسيير طريقة مف تغير

 عمالة كل مستكػ  عمى المستكطنكف  أصبح كبيذا .4 الفرنسية السياسة كفق كىذا مستمرا
 التابعة المناطق في سمطاتو تمتد الذؼ الصغير، البرلماف ىذا داخل األمكر زماـ في يتحكمكف 
. لممدني

 حاكـ نائب دكائر،يسيرىا الى عمالة كل تقسيـ بعد الدائرة ظيرت :الدائرة - 3 – 1 -2

 ـ1877 عاـ دائرة 14عددىا بمغ كمضبكطة، محدكدة صالحياتو ،(الدائرة رئيس أك)، العمالة
5،   
 

                                                
 . 100كريـ  كلد النبيو ،المرجع السابق ،ص -  1
  .269ص ـ ،2009، كتاب الجزائر ، د ب ف ت ، الجزائر احمد تكفيق المدني -  2
  .102-100كريـ  كلد النبيو ،المرجع السابق ، ص ص ، -  3
  .103نفسو ، ص -  4
  .269أحمد تكفيق المدني ،المرجع السابق ،ص -  5
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. 1 محدكد عدد يعني ـ 1944 عاـ دائرة 20 إلى ،ثـ ـ 1921 عاـ دائرة 17 إلى ارتفعت ثـ
  : البمديات - 4 – 1 -2

 -1838  مابيف (VALEE) فاليي العاـ الحاكـ ىك الثالثة المناطق بيف التمييز فكرة كانت     
 ، المباشرة غير العسكرية كاإلدارة ، المباشرة العسكرية اإلدارة في المناطق ىذه كتتمثل 1839
 األكربييف السكاف مف محدكد عدد تعرؼ التي فيي المختمطة فالمناطق ، المدنية كاإلدارة
 ،كالمناطق الجيش بكاسطة فتسير العربية المناطق يعني فييا، المدني النظاـ لتطبيق كمؤىمة
 المصالح تستقبل لجعميا كافية أكربية سكانية  بكثافة تتمتع التي  المناطق بأنيا تعرؼ المدنية
   .2تستقبميا الف مؤىمة تككف  ،أك المدنية

 مدينة إلدارة بمدية لجاف بإنشاء ـ1834 -ـ1830 مابيف االستعمارية السمطات قامت كقد  
 عمى نص الذؼ ـ1834-07-22 مرسـك قرار كبعد ، احتالليا تـ التي الكبرػ  ،كالمدف الجزائر

 ةاالستعمارؼ  اإلدارة قررت   الشمالية، إفريقيا في الفرنسية الممتمكات مف جزء– الجزائر أف
   .3 اإلدارؼ  لممسئكؿ تخضع بجاية ، ،عنابة  ،مستغانـ كىراف مف كل في بمديات إنشاء
 كصل بمعنى تطكرا عرفت التي المناطق في ـ1847 سبتمبر28 قانكف  حسب البمديات ظيرت
 ،كفي كالجزائرييف األكربييف بيف منتخب بمدؼ مجمس بمدية كلكل ، إلييا ؼاألكركب العنصر
 االستعمارية اإلدارة حاكلت ـ1848 ثكرة كبعد ، 4األكربيف ييـ كاف التنظيـ ىذا األمر حقيقة

 مف العممية أحبط الجيش ،لكف التعييف أسمكب عف ،كالتخمي االنتخاب أسمكب تطبيق الجديدة
 المكاطنة مستكػ  في ليسكا أنيـ بحجة نيائيا الجزائرييف إبعاد ،كتـ5 االنتخابات تزكير خالؿ
  ، إرضائيـ دائما تحاكؿ التي لممعمريف االستعمارية اإلدارة انحياز دليل كىذا. المدنية

                                                
  .10كريـ كلد النبية ،المرجع السابق ،ص -  1

                            
  

2
–
 Ageron .(Ch-R). .Histoire De Lalgerie Contemporaine 1871-1954.Paris 1969. P254.  .  

 

تـ تطبيق ىذا التقسيـ عمى النظاـ البمدؼ الذؼ كضع في الجزائر، خالؿ المراحل األكلى مف الكجكد االستعمارؼ ، - 
لتتحكـ في األمف العاـ ،كتسييل ظركؼ معيشة المستكطنيف ،كالتحكـ في الجزائرييف، مف خالؿ ىذا النظاـ اليجيف الذؼ تـ 

 .اقراره في الجزائر 
. 134عمار بكحكش ، المرجع السابق، ص     -  3

 
  .107كريـ كلد النبية ،المرجع السابق ،ص  4
  .134عمار بكحكش، المرجع السابق ،ص -  5
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.  1 المكاطنة معنى اليعرفكف  الذيف الجزائرييف ،عكس المدنية مستكػ  في ىـ كأنيـ
 :  .C.P.E    . PLEINS EXERCICES الصالحيات الكاممة البمديات  - 1 – 4 – 1 -2

 عددىا ككاف ـ1848 ثكرة بعد ،ظيرت2 الجزائرييف مف أكثر  االكربيف السكاف عدد بيا يعني
3

1850 عاـ 47 إلى عددىا كارتفع 06
5 عاـ بمدية 249 إلى ارتفع ثـ ـ،4

 ،لتصل ـ1891
 البمديات مف القريبة الدكاكير سكاف يضـ البمديات مف النكع ـ،كىذا 1956 عاـ بمدية 333إلى

 ،كىذا األىالي عمى المفركضة الضرائب خالؿ مف ميزانيتيا مف  لمرفع ،كذلؾ معا كاألكربييف
1870 عاـ مف بداية االنتشار في بدا  -الصالحيات كاممة بمديات   -المصطمح

 البمديات . ـ 6
 ـ 1884 04 – 05 قانكف  حددىا ،تركيبتو بمدؼ مجمس بيا يكجد الكاممة، الصالحيات ذات

 ال الذؼ ،7 البمدية المجالس في الجزائرييف بتمثيل المتعمق  ـ1884- 04 – 07 مرسـك ككذلؾ
      ، 8سنكات 03 لمدة تعيينيـ ،كيتـ األعضاء عدد مجمكع مف ¼ نسبة يتجاكزعددىـ ال
 ليـ ليس األعضاء ىؤالء أف بحكـ االستعمارية النزعة يظير ىذا ، العاـ الحاكـ طرؼ مف   
.  االستعمارية  اإلدارة تخدـ خاصة لمقاييس يخضع تعيينيـ أف ،كما دكر أؼ
  :    COMMUNE SUBDIVSIONNAIRES الفرعية البمديات –  2- 4- 1 – 2

                                                
  .107كريـ كلد النبية ،نفسو ، ص-  1

2
 Champ . Lacommine  En  Algerie .Ima .Alger. P P 34-35 -                                                       

                                                                                                     -.                                               

                                                                                                  
–
 Ageron .(Ch-R).Op.Cit.P22. .

3
 

 
 .108كريـ كلد النبية ،نفسو ، ص -  4
. 171عمار بكحكش، المرجع السابق ،ص -  5
 

 
 .108كريـ كلد النبية ،نفسو ، ص - -  6
  .109نفسو ،ص -  7

Ageron.Op-Cit .P135 .  -  
8
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 مع كجكدىا ،انتيى الشماؿ في األكربي العنصر بيا يكجد ال التي المناطق في ظيرت     
  .اإلمبراطكرؼ  النظاـ نياية

 COMMUNE MIXTE العسكرية المناطق في المختمطة البمديات-  3- 1-4- 2

MILITAIRES: 
طكر نابميكف الثالث ، اختفت في شماؿ الجزائر كبقيت اإلمبرا عيد في ـ1866 سنة ظيرت

.  ككاف عددىا ثمانية  (الصحراء )مكجكدة في الجنكب 
  :Communes   Indigènes البمديات األهمية - 4 – 4 -1 -2

أصميا بمديات فرعية تحكلت إلى بمديات األىمية ، كبمساحة محددة في شكل الدائرة أك ممحقة 
، ىي دائرة اختصاصات إدارية تضـ مجمس تسيير يتكلى فيو قائد المقاطعة 1عسكرية 

    .2العسكرية مياـ رئيس البمدية
 بيا :Communes Mixteالبمديات المختمطة في المناطق المدنية  -5 -4 -1 -2

ـ، 1874كيقل فييا العنصر األكركبي ، ظيرت بداية مف عاـ  3عدد السكاف الجزائرييف
 ، كيمكف أف  تتحكؿ ىذه البمديات إلى بمديات ذات الصالحيات 4بمدية78كصل عددىا إلى 

 ، كيسير ىذا النكع مف البمديات المجنة البمدية مف 5الكاممة إذا ارتفع فييا العنصر األكركبي
 ـ ، 1874 جكيمية22 ـ، كقد حدد منشكر 1868خالؿ القانكف المنظـ ليا الصادر في ماؼ 

الذؼ أصدره الحاكـ العاـ تشكيمة المجنة البمدية كفقا لعدد الدكاكير ، كعدد مراكز االستيطاف 
6  .

 :    7جدكؿ يكضح عدد البمديات المختمطة في المناطق المدنية
                

                                                
 .109-108 المرجع السابق ، ص،ص كريـ كلد النبيو ،-  1

2 - Ageron .Op-Cit.P. 140. 

3- Champ – Op- Cit.P 117 . 
 .110كريـ كلد النبيو ،نفسو ،ص -  4
 .135عمار بكحكش ، المرجع السابق ،ص -  5
  .110كريـ كلد النبية ، نفسو ،ص -  6
ـ بمدية عيف تمكشنت المختمطة 1947انتخابات )االنتخابات المحمية في البمديات المختمطة ،كلد النبيةكريـ  - 7

 .173ص ،ـ 2004 ،09ع، ـ1954ـ كد ب ح ك ث أ ف ،مجمة المصادر ،(نمكذجا
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كىراف قسنطينة الجزائر العمالة 
 20 34 24عدد البمديات 

كيدعي مؤيدك ىذا النكع مف البمديات إنيا كانت تستجيب لنمط عيش المكاطنيف ليذاالسبب . 
  .   1دامت طكيال

:  المكاتب العربية - 3
 منذ احتالؿ الجزائر كجدت اإلدارة الفرنسية نفسيا أماـ كاقع جديد البد : تعريفها  -1- 3

أف تتكيف معو لتحقيق أغراضيا المختمفة التي كصمت مف أجميا لمجزائر، ككضعت طرقا 
يجاد سبال لمتعامل  كأساليب لتحقق ذلؾ ،خاصة أنو كاف عمييا  التحكـ أكال في األىالي ،كا 

 . 2معيـ لكسب  كاستخداميـ في انجاز المشركع االستعمارؼ 
     أماـ ىذا الكضع ،تكصل االستعمار لفكرة إيجاد كسيمة ناجحة،تككف ىمزة كصل بيف 

الدكؽ  -  األىالي كاإلدارة الفرنسية  ليككف ىناؾ تكاصل بينو كبيف الجزائرييف ،فتكصل
 ـ،إلى إنشاء ىيئة مكمفة بجمع المعمكمات عف 1833الحاكـ العاـ لمجزائر عاـ - ركفيقك 

 ، ثـ كجدت ىيئة جديدة تعرؼ باسـ إدارة الشؤكف العربية 3الجزائرييف تعرؼ بالديكاف العربي 
 عمى االتصاؿ بالقبائل إلقناعيـ عمى التعاكف مع ة ،كىي مسؤكلي4العربية في عيد دامريمكف 

، ،كلما تكلى الحاكـ العاـ فاليي 5مع فرنسا كىذا ماكانت تريد اإلدارة الفرنسية الكصكؿ إليو 
 – ـ 1837
ـ شؤكف الجزائر قاـ بربطيا بقيادة األركاف العامة لمجيش ،كأعطى األكلكية لمتكسع 1841

 .  6العسكرؼ في الجزائر عمى إدارة شؤكف الجزائرييف الف اإلدارة الفرنسية نظاميا عسكرؼ 

                                                
                                                                                                                       
 1-. Martin Claude .Histoire De Lalgerie Francaise 1830-1962. 4fils  Aymon  13rue Razarine 

.Paris 1963.P210. 
 2- Yver Gerorges.Op-Cit.P 24.  

دار العمـك (1962 – ؽ ـ 814)صالح فرككس ، المختصر في تاريخ الجزائر ،مف عيد الفنيقيف إلى خركج الفرنسيف -  3
  .196لمنشر كالتكزيع ،عنابة الجزائر  ،ص 

ـ ، رسالة المجستير في التاريخ سيدؼ بمعباس 1962 –ـ 1893 الجزائريكف كالشركات األىمية لإلحطياط  شقرة دمحم ، - 4
  .28ص ـ  2013-2014

  .133عمار بكحكش ،المرجع السابق ،ص -  5
 .28شقرة دمحم ،المرجع السابق ، -  6
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كبحكـ ماكانت تعرفو الجزائر،مف اضطرابات كثكرات شعبية ضد االحتالؿ الفرنسي أىميا في 
ـ  1847- ـ1841الذؼ حكـ الجزائر مابيف " بيجك"ىاتو الفترة ثكرة األمير عبد القادر، قرر  

. 1تأسيس المكاتب العربية كبصفة رسمية التي باشرت أعماليا تحت ىذا االسـ 
 العربية ىي ىمزة الكصل التي كانت اإلدارة الفرنسية تبحث عنيا،بيف األكربيف كبيف بفالمكات

األىالي الذيف ىـ أصحاب األرض،كىذه المكاتب تنظيـ إدارؼ بينيما،كىي الحاكـ الحقيقي 
. 2لمقبائل في ىذه الفترة 

مراقبة اإلدارة المحمية في كل منطقة ريفية يسيرىا القياد ، تعمل عمى المكاتب العربية    
جمع المعمكمات التي تخدـ الجيش ،كتقكؼ سمطتو كنفكذه مف خالؿ إحصاء األراضي ، ؿ

كالتعرؼ عمى مجارؼ المياه ،كاخذ فكرة عف التنظيـ السياسي لمقبائل ،كتحديد نكعية المداخل 
لفرض الضرائب كجمعيا ،كما كاف المسؤؤلكف عف المكاتب العربية يقكمكف بدكر القضاة 

حكؿ مياـ "بيجك "  ، كىذا ما ينفي قكؿ3حيث يشرفكف عمى تنفيذ األحكاـ القضائية المختمفة
تغيير العادات دكف المساس بالمؤسسات األساسية كاحتالؿ :"المكاتب العربية حيث يقكؿ 

السمطة الفرنسية مكاف السمطة التي كانت مكجكدة ،دكف أحداث أؼ قمق ك اضطراب، تغيير 
دارتنا،كغزك شيئا فشيئا شعكر المحككميف بجعميـ  ذىنية القادة الجدد بكاسطة نزاىة سياستنا كا 

ىكذا ...." يركف قادة فرنسا،أصحاب السمطة العميا كسيمة ضد الفكضى ،كالعدالة ليؤالء
 ،كىذا يتناقض مع الكاقع ،حيث إف الميمة 4المبادػء التي تسير عمييا" بيجك" كانت حسب

:  األساسية التي أنشئت مف اجميا المكاتب العربية تكمف في ما يمي 
. إخضاع القبائل الجزائرية بكل الكسائل كتمكيف االستعمار مف الكصكؿ الى غاياتو/ 1
. مراقبة الزكايا كقادتيا باعتبارىـ االعامل األساسي لممقاكمة المسمحة /  2
. مراقبة القبائل كحراسة كمتابعة المشبكىيف منيـ / 3
خضاعيـ / 4          .5تقديـ المساعدات الالزمة لمعسكرييف عمى إدارة شؤكف األىالي كا 

                                                
 .  133عمار بكحكش ، نفسو ،ص -  1

ـ شارؾ في حركب نابميكف عيف قائدا لكالية 1804ـ،انخرط في الجيش 1784ىكتكما بيجك مف نبالء فرنسا،كلدسنة:بيجك - 
 .ـ  عمىاثر مرض أصابو 1849ـ،خاض معارؾ متعددة مع األمير ،تكفي عاـ 1836كىراف عاـ 

2-
 Ageron .Histoire….Op-Cit . 47. 

  .131- 130عمار بكحكش ،المرجع السابق ، ص ص -  3
4
- Yvr (Georges). Op-Cit. P 26 . 

 .199صالح فرككس ، المرجع السابق ،ص -  5
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: السياسة الفرنسية وأهم مظاهرها - 4
في عيد الجميكرية الثالثة مع بداية القرف العشريف  ( 1930 ػ 1870)ما يميز الفترة المدنية 

بمدية حددت ميزانيتيا  ( 261 ) 1900ىك كصكؿ عدد البمديات الكاممة الصالحيات  عاـ 
كالذؼ قاؿ " جكؿ فيرؼ "ألىالي الفقراء الديف اليستفيدكف إطالقا مف خدماتيا كذلؾ باعتراؼ 

كحسب الدكتكر كلد النبية فإف .1باف ىذه البمديات استقالؿ مكشكؼ البني البمد األصمي
المصادر الرسمية لمحككمة العامة بالجزائر أف عدد المحاكمات الصادرة مف قبل الحكاـ 

ـ كبداية السداسي 1906اإلدارييف لمبمديات المختمطة في نياية السداسي الثاني مف عاـ 
 محاكمة أؼ بزيادة 28201ـ بمغت 1907 دستكر 24ـ كفقا لمقانكف 1907األكؿ منذ سنة 

. 2 كحدة مقارنة مع المحاكمات الصادرة فييا4.852قدرىا 
. مقارنة لمحاكمات قانكف األىالي في العماالت: جدكؿ 

 العماالت الجزائرية 1906 ػ 1905الفترة  1907 ػ 1903الفترة  الفرؽ 

 عمالة الجزائر  5456 6972 1516+

 عمالة كىراف 6128 6170 42+

 عمالة قسنطينة 11765 15059 3294+

يالحع مف خالؿ الجدكؿ أف ىناؾ ارتفاع رىيب في عدد المحاكمات كبالتالي المخالفات 
،التي كانت تعرقل الجزائرييف ،الذيف أصبحكا يحاكمكف ألتفو األسباب ،نتيجة القكانيف 

الردعية كالزجرية التي سنتيا اإلدارة الفرنسية،كىي متعددة كال تنتيي أبدا بل يتـ تجديدىا دائما 
خدمة لإلدارة الفرنسية التي تحاكؿ القضاء عمى ىذا الشعب بكل الطرؽ كبأبشع الكسائل، 

حتالؿ البالد كاستعباد العباد كمكاصمة الحرب الصميبية التي ىي ضد اإلسالـ  األف غرضيا
 .كالمسمميف

 
 

                                                

 . 36 يحي بكعزيز ، المرجع السابق ، ص – 1
سياسة إلخضاع كقكانيف األنديجينا ، مف خالؿ أرشيف اإلدارة اإلستعمارية في الجزائر ، مجمة الباحث : كريـ كلد النبيو- 2

 . 65  ، ص 2011  ، ديسمبر2في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، عدد 
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 :   السياسة الدينية -1- 4
 سبتمبر 08 ت       كانت بداية ىذه السياسة التي اتخذىا اإلدارة الفرنسية ىي إصدار قرارا

ـ الذؼ استكلت بمقتضاه عمى جميع أمالؾ األكقاؼ اإلسالمية في سائر جيات 1830عاـ 
ضافة إلى ذلؾ أصدرت قرار آخر يـك  ـ أعطت الحق لنفسيا في 1830 ديسمبر 07البالد كا 

كاستغمت صدكر قانكف . 1أف تتصرؼ في تمؾ األكقاؼ اإلسالمية بالتأجير كالكراء كغيرىا
ـ الذؼ يقضي بفصل الديف عف الدكلة بالجزائر ، أخذت تشجع نشر 1907 ديسمبر 27

المسيحية كيخصص ليا ثالثة أرباع ما خصصتو لشؤكف الديف اإلسالمي مع أف عدد 
كصرحت فرنسا غداة احتالليا .2المسمميف أكثر عشر مرات مف عدد أتباع األدياف األخرػ 

 أف ىدفيا مف كراء عممية غرك الجزائر ىك نشر المسيحية 1830لعاصمة البالد في عاـ 
. 3فييا كالقضاء عمى اإلسالـ

 بإنشاء كتأسيس لجانا استشارية لمشعائر الدينية 1930كقامت اإلدارة الفرنسية بالجزائر سنة 
اإلسالمية في كل مقاطعة برئاسة شخص أكركبي ، كعضكية ممثل مف إدارة الشرطة 

 .4االستعمارية
:  أنيا كمما نستخمصو مف السياسة الدينية المنتيجة مف طرؼ اإلدارية الفرنسية

 .حرب صميبية ضد اإلسالـ  كالمسمميف  -

اعتمد ت ىذه السياسة عمى محاكلة طمس كتحطيـ المعالـ اإلسالمية كبداية لمحممة  -
،ثـ اتبعتيا بالتشريعات المختمفة لمحك الشخصية اإلسالمية ظيرت مع العممية 

 .التبشيرية التي أراد ت مف خالليا تمسيح المجتمع الجزائرؼ 

كلمكصكؿ إلى نشر المسيحية كفرنسة المجتمع سعت إلى القضاء عمى المغة  -
العربية،ألنيا أساس التعمـ كالثقافة ،كىكذا حاكلت تجسيد أىدافيا كفق منيجية مدركسة 

                                                
 . 86 . 85 يحي بكعزيز ، المرجع السابق ص،ص ، – 1 

 . 87 يحي بكعزيز ، المرجع نفسو ، ص – 2
  
 . 107ـ ص 1975ت . ف .ك .التعميـ القكمي كالشخصية الكطنية ، ش :  رابح تركي – 3
  .87 يحي بكعزيز ، المرجع السابق ، ص –4
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شارؾ فييا كل أطراؼ مؤسسييا مف رجاؿ الديف،كعمـ االجتماع ،كعسكرييف 
 .كسياسييف

 : اإلنعكاسات السياسية اإلدارية االستعمارية عمى الجزائريين – 5
  تعددت االنعكاسات اإلدارية التي طبقيا االستعمار الفرنسي عمى الجزائرييف كيمكف أجماليا 

: في ما يمي 
تدىكر األكضاع االجتماعية كاالقتصادية لمسكاف كتفكؾ الركابط بيف األعراش نتيجة - 

مصادرة األراضي الزراعية الخصبة ، كتحكؿ الفالح الجزائرؼ مف مالؾ إلى مجرد أجير أك 
 . 1خماس

تأسيس نظاـ سياسي جديد أصبحت فيو السيادة لممستكطنيف قابضيف فيو عمى زماـ الحكـ - 
 عمى كل الخيرات ، كأصبح بيدىـ اسدس جديد ، فأصبح ليمؾ جميع الحقكؽ ، كاستكلك

. ، ليـ بمختمف أنكاعيا2جميع الكظائف ، كاحتكركا كل المياديف
ـ مف الحصكؿ عمى االستقالؿ المالي 1900 ديسمبر 19تمكف المستكطنكف، كفقا لقانكف -

بعد أف أصبحت الجزائر مستعمرة ليا شخصيتيا المدنية ، حيث تقـك فرنسا بصرؼ األمكاؿ 
.  في نظرىـ3عمى الجيش الذؼ ينحصر دكره في تكفير األمف

ـ ، 1903إخضاع الجزائرييف لممحاكـ الزجرية الردعية التي أنشأت خصيصا ليـ عاـ - 
كذلؾ إثر إنتفاضة عيف ،لمحاكمتيـ بالقكانيف الزجرية التي ال صمة ليا بالقانكف المدني العاـ 

. 4ـ1901التركي كمميانة عاـ 

                                                

 . 200المرجع السابق  ص :  بطاش عمي – 1
 .191 ، ص 2007لمحات مف جياد الشعب الجزائرؼ ، د ـ ج :  إبراىيـ مياسي –2
 1954ت.أ.ت.ك.ح.خ.ب.ؿ.ك.ـ.ـ .1954 ػ 1830 خيثر عبد النكر ، منطمقات كأسس الحركة الكطنية الجزائرية –3
. 90ص  .2007.
 
 

 

 . 93المرجع السابق ، ص :  خيثر عبد النكر –4
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كضع شركط قاسية أماـ تعميـ المغة العربية أك فتح مدرسة التعميـ المغة التعربية كذلؾ يـك - 
ـ ، كىذا القرار أصدره الحاكـ العاـ الفرنسي شارؿ جكنار حيث يقضي 1904 ديسمبر 24

بعدـ السماح ألبي معمـ جزائرؼ أف يفتح مدرسة لتعميـ العربية دكف الحصكؿ عمى رخصة  
. 1مف عامل العمالة ، أك الضباط العسكرييف في المناطق الخاضعة لمحكـ العسكرؼ 

ـ ، كسبب ذلؾ ، كىك كجكد داء 1908منع الجزائرييف مف أداء فريضة الحج عاـ - 
. 2الطاعكف كالككليرا في المشرؽ األدنى في ذلؾ الكقت

ـ حكؿ المخالفات المرتكبة بعمالة كىراف ، حسب 1905كالجدكؿ التالي يبيف لنا إحصائيات 
  ، حسب الدراسة التي قاـ بيا دمحم بميل  3ـ1904 مف قانكف 11،13المادتيف 

 
  السفر رخصة ، 13 رقماألسمحة  ترقيم عدم ، 11 رقم الفقرات عدد
  نوع

المخمفات 
 وعددها

  غرامة
وسجن 

غرامة 
فقط 

  سجن
فقط 

مجموع المجموع 
الغرامات 

مجموع 
أيام 

سجن 

غرامة 
وسجن 

مجموع مجموع سجن غرامة 
غ 

وس  م

المخالفات 
والدوائر 

            

 1881 1847 521 316 63 63 163 360 31 6 1 28معسكر 
 1505 2565 445 191 82 112 103 216 46 18 18 10مستغانم 

 151 177 47 18 3 27 11 17 1 2 1 1وهران 
 104 54 43 36 4 3 20 2 5 1 1// بمعباس  

 489 280 149 144 18 17 51 30 13 11//  2تممسان 
 4130 4323 1175 675 164 221 348 655 103 41 21 41المجموع 

 يعني الجزائرييف، عمى الفرنسية اإلدارة تطبقيا التي القمعية السياسة الجدكؿ خالؿ مف يالحع
.  معا سجف،كأحيانا مالية،أك غرامة إلى يؤدؼ فعل أؼ أك تحرؾ أؼ
   

                                                

 .54المرجع السابق ، ص ......يحي بكعزيز ،سياسة التسمط- 1
 . 93خير عزيز ،المرجع السابق ،ص  -2
 
 . 253بميل دمحم ،المرجع السابق ، ص  - 3

خاص بالمخالفات كالمحاكمات ضد الجزائرييف، يحتكؼ عمى مجمكعة مف المكاد حسب :  ـ 1904 ديسمبر 24قانكف - 
 .المخالفات 
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ىذا دليل عمى حقيقة السياسة اإلدارية الفرنسية في الجزائر، التي تعكس ما يكتبو البعض 
.  حكؿ السياسة التنظيمية المزعكمة

: لطرق الصوفية في مواجهة السياسة اإلدارية الفرنسية ا:  رابعا
منذ دخكؿ االحتالؿ الفرنسي أرض الجزائر ، كجد رد فعل   :المقاومة الشعبية  - 1

كمكاجية عنيفة ، تدافع مف اجل ىذه األرض الطاىرة ككذلؾ مف أجل ىذا الشعب المسمـ ، 
تمثمت في المقاكمات الشعبية التي كانت في معظميا تحت لكاء رجاؿ الزكايا كالطرقية ، 

َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل َّللاهِ :" الذيف حممكا راية الجياد في سبيل هللا ، مصداقا لقكلو عزكجل 
َ َسِمييٌع َعِميمٌع   ." 1َواْعَمُموا َأنه َّللاه

  : الجزائرية المقاومة وخصائص مميزات -2
 الفرنسي االستدمار ضد قامت التي المتعددة كاالنتفاضات الشعبية الثكرات أكدت               

 الثكرات كاجيت ،كىكذا القدـ منذ البطكالت أرض األرض ،كىذه الرجاؿ قكة فيو الكطف ىذا ،أف
:  كتميزت ماتممؾ بكل الفرنسي االحتالؿ المتعددة الشعبية

 بعد فيما تتقمص أصبحت أنيا إال متعددة، كانتفاضات بمقاكمات تميزت االحتالؿ بداية -
. كتعدادا عددا متطكرة ،كبكسائل المتكاصل االستعمارؼ  الضغط بسبب

  . 2بسيطة ،كأسمحة الكطني الديني كالحماس القتالية بركح المقاكمة زعماء تميز   -
 

 ضد لمكقكؼ كافيا االستعداد يكف فمـ غالبيتيا في إنذار سابق بدكف  قامت الشعبية المقاكمات -
 ىذه في بارزا كاف الذؼ ىك الديني ،فالعامل سنيف منذ لمحممة خطط الذؼ الفرنسي االستعمار
   .3  السالح حمل عمى حفزىـ ،كالديف المقاكمات

 ىذه في المجتمع في نافذة كانت بارزة،كاسر بأسماء ارتبطت الشعبية المقاكمات غالبية  -
 حب كالكطني،ألف الديني الربط بينيـ ،جمع المختمفة المجتمعة الطبقات فييا ،كشاركت الفترة
. الجزائرؼ  المجتمع أفراد بيف كالتماسؾ التالحـ عمى دليل باإليماف،كىذا مقترف  الكطف

                                                
1

 سورة  ، البقرة ،  األية -  
 .  26 ، ص 2009يحي بكعزيز ، ثكرات القرف التاسع عشر ، د ب ؿ ك ،الجزائر ،-  2

 .زعماء المقاكمة ىـ شيكخ الزكايا كالطرقية الذيف حممكا لكاء الجياد ضد المستعمر الفرنسي -  
  .26يحي بكعزيز ، المرجع نفسو ، ص -  3
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 الديني الحماس الشعبية،ألف المقاكمات في الفعاؿ الدكر الصكفية الطرؽ  لشيكخ كاف -
 لو،فيكذا المشيكد المرابط أك الطريقة شيخ مف الفترة تمؾ في المجتمع أفراد كالكطنية،يكتسبيا

 كل نفاذ إلى ،كقاكمت الفرنسي االستعمار كجو في ككقفت الفعاؿ دكرىا الصكفية الطرؽ  لعبت
.  القمـ ،بكاسطة العشريف القرف  بداية في المكاجية أسمكب تغير إلى ،كحتى تممؾ ما
 كالكطنية الديف الف كذلؾ، الديني بالعامل ممزكجا كاف الذؼ الكطني الكازع  بيف تكامل ىناؾ -

   .1كاحد شيء فيما كمتكامالف مترابطاف
 الفرنسية كاإلدارة ، الصكفية الطرؽ  تمثمو كانت الظرؼ ىذا في الكطني الممثل - 

 مكانة الفرنسية االدارة عرفت ليذا الطرقية بيد الديني كالنازع الكطني االستعمار،فالعامل
 الحل بداية العشريف القرف  فكاف ليا، حالًال  تجد أف فأرادت الجزائرؼ، المجتمع أكساط في الطرقية
 .الجمعيات قانكف  في المتمثل

 :  (الشعبية  )المقاومة الطرقية - 3
 : م (1847- 1823) المقاومة الطرقية بقيادة األمير عبدالقادر القادري -1

في مكاجية االحتالؿ ،تعتبر مف أكبر المقاكمات الشعبية الطرقية التي عرفتيا الجزائر
كيمكف ،حيث اجتمعت مجمكعة مف األسباب كالظركؼ أدت إلى قياميا،الفرنسي 

: ايجازىا في مايمي 
 

بعد ،ـ 1831جانفي 04كصكؿ االحتالؿ الفرنسي الى كىراف كسيطرتو عمييافي  -
 .احتاللو لمعاصمة كالمدف الساحمية

كذلؾ لمكاجية ،الحاجة لقياـ سمطة قكية في الجزائر بعد سقكط السمطة العثمانية  -
 .االحتالؿ الفرنسي 

 .مف السيطرة عمى المقدسات اإلسالمية ،السياسة الفرنسية كماقامت بو  -
كاف البد عمى الجزائرييف الكقكؼ ضد العدك الفرنسي بعد تخمي المغرب كالدكلة  -

 .2العثمانية عمى مساعدتيا

                                                

. انتقاؿ المكاجية مف صكت السالح إلى صكت القمـ، كىذا بعد فشل المقاكمات الشعبية- 
   .26- 27، ص ص المرجع السابق ...الثكراتيحي بكعزيز ، - 1
 .37ص  ،2006،الجزائر .دار المعرفة ، 1ج،ـ(1962-1830)تاريخ الجزائر المعاصر ،بشير بالح - 2
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كبعد سقكط مدينة ،إضافة إلى الفكضى العارمة التي عرفتيا الجية الغربية مف عمالة كىراف 
شارؾ فييا ،مف طرؼ القبائل المجاكرة ،ظيرت حمالت متعددة ،كىراف تحت الحكـ الفرنسي 

كبيذا كانت المنطقة تحتاج إلى قائد يكحد الكممة ،األمير عبد القادر كأبكه محي الديف 
فكانت شخصية األمير االكفر كاالكثر لقيادة ، كالصفكؼ لمكاجية الخطر الصميبي الفرنسي

 .1القبائل بالمنطقة 
: م 1849ثورة االخوان الزعاطشة  -2

التي حاكؿ أصحابيا ،   اجتمعت مجمكعة مف العكامل التي ادت الى قياـ ىذه الثكرة 
كالتي يمكف نكجزىا في ،التي تتزايد يكميا ضد أىالي الجزائر ،الكقكؼ ضد السياسة الفرنسية 

:   مايمي  
كاحمد باؼ لالحتالؿ الفرنسي ،رفض السكاف الذيف كانكا مع األمير عبد القادر -

خاصة بعد احتاللو لمناطق االكراس كالزيباف ،الذؼ ىك عمى مشارؼ الصحراء
في ،كمع تكاجددمحم الصغيربف عبد الرحماف الذؼ كاف خميفة األمير عبد القادر،

 .بسكرة كسيدؼ عقبة

أكالد : انتشار بعض الثكرات الرافضة لالحتالؿ الفرنسي في بعض المناطق مثل  -
 .كالبابكر ،سكاف كقبائل ريغة ،القل ،مميانة ،سكر الغزالف ،المدية ،نايل

التي أدت الى سقكط النظاـ الممكي كقياـ النظاـ ،ـ بفرنسا1848مع قياـ ثكرات  -
   .2كانت عامال محفزا لقياـ الثكرة ،الجميكرؼ 

 سنتيـ 45 الى15خاصة ضريبة أشجار النخيل مف ،رفع الضرائب عمى السكاف  -
دكف النظر إلى األكضاع االقتصادية التي يعيشيا السكاف في الكاحات ،مرة كاحدة 

  .3ككذلؾ الظركؼ األخرػ ،

التي ىيئت الظركؼ إلعالف ،األكضاع التي كانت تعرفيا قسنطينة كنكاحييا  -
 .بانشغاؿ اإلدارة الفرنسية بإخماد االنتفاضات األخرػ ،الجياد

                                                
1

منشكرات سيدؼ  ،1962-1830المشركع الفرنسي الصميبي االحتاللي لمجزائركردكد الفعل الكطنية ،عبد هللا مقالتي -  
 .43ص ،2013نايل الجزائر 

 .126-125ص،صالمرجع السابق ،بشير بالح -  2
  .90-89ص ،ص 2009الجزائر ،د ب ف ث ،ثكرات القرف لتاسع عشر،يحي بكعزيز-  3
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اليككف إال بالقضاء عمى ،العمل عمى الحفاظ الكطف الجزائرؼ كمقكماتو  -
. 1كذلؾ مف خالؿ ركح المقاكمة الدينية الكطنية ،االستعمار الفرنسي 

 :ـ(1857 – 1851 )ثورة سكان القبائل- 3
-1851)تزعميا في البداية الشريف بكبغمة ، مف أىـ الثكرات التي عرفتيا بالد القبائل    

التي اجتمعت فييا ، ـ(1857-1855)ثـ فاطمة الال نسكمر،ثـ الحاج عمر،ـ (1854
خاصة ما تعيشو المناطق األخرػ مف ارض الكطف الرافضة ،عكامل التي أدت إلى قياميا 

:كقياـ ثكرة الشريف بكبغمة في البداية كانت نتيجة إلى ،لالستعمار الفرنسي   
. كصكؿ االحتالؿ الفرنسي إلى بالد القبائل الحتالليا   

  .2أعطت ثكرة الزعاطشة قكة لسكاف القبائل كرفضيـ لالستعمار الفرنسي
: م (1881-1864)ثورة أوالد سيدي الشيخ - 4  

:    اجتمعت مجمكعة مف العكامل كالظركؼ أدت إلى اندالعيا منيا   
السياسة  التي اتبعتيا اإلدارة الفرنسية  مف خالؿ المكاتب العربية ضد السكاف  -
 .مف طرؼ ضباط ىاتو المكاتب ،المتمثمة في سكء المعاممة التي يتعرضكف ليا ،
مف أراضي ،كمصادرة ممتمكات السكاف ،تعدد الضرائب كالغرامات المالية -

 .ضنا منيا أف القير كالضعف يؤدؼ إلى عدـ مكاجية فرنسا ،كحيكانات 
الباش "بمقب " الخميفة"اإلدارة الفرنسية عممت عمى استبداؿ مركز كمكانة كلقب  -

كحددت مناطق إدارتيـ كنفكذىـ ،الذؼ اشتيرت بو عائمة أكالد سيدؼ الشيخ " أغا
كأعطتيا إلى قياد جدد تحت كصاية المكاتب العربية سكاء في البيض أك مناطق 

 .3أخرػ 
 

 

                                                
  .59ص ،المرجع السابق ،عبد هللا مقالتي -  1
 .127ص ،المرجع السابق ،بشير بالح -  2
 . 177ص، المرجع السابق ،يحي بكعزيز -  3
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التي تعتبر مف ،السمطة الفرنسية عممت عمى الغاء المجالس الشرعية اإلسالمية  -
 .1العناصر األساسية في المعامالت اإلسالمية 

السبب المباشر ( truMelat )انطالقا مف ركاية تريممت " يحي بكعزيز"كحسب  -
حيث خالؿ ،المشيكرة في المنطقة " اليف"الندالع ىذه الثكرة كاف سببو لعبة 

فدخل ،المعبة انحاز أحد الصبايحية التابعيف لممكتب العربي إلى بعض الالعبيف 
كبيا تدخل كل الصبايحية ضد ،سي الفضيل في مناكشات مع أحد الصبايحية 
فجاء سي سميماف ،كضربكه،،سي الفضيل كأخذكه إلى  مقر المكتب العربي 

ثـ أخذ سي ،كاحتج لدػ  الضابط الفرنسي ،الى المكتب العربي  (الباش اغا)
كأعمف بعدىا الثكرة ضد ،كاعتبر ىذا بمثابة اىانة لو كلمعائمة ،الفضيل معو 

. 2االحتالؿ الفرنسي 
:م (1872-1871)ثورة الشيخ المقراني والحداد - 5  

:  يمكف اعتبار مجمكعة مف األسباب التي أدت إلى قياـ ىاتو الثكرة المتمثمة في   
ـ التي أدت الى ىالؾ اآلالؼ 1868ـ ك1867المجاعة التي شيدتيا الجزائر في  -

دكف تقديـ ، كاإلدارة الفرنسية  بقيت تبحث عف مصالحيا،مف الجزائرييف 
 .المساعدات الالزمة كالضركرية لمسكاف 

األكضاع ،ظاىرة التنصير التي عرفتيا الجزائر باستغالؿ اإلدارة الفرنسية  -
محاكلة منيا استغالؿ ،االقتصادية كاالجتماعية التي يعيشيا السكاف الجزائريكف 

 .3األكقات المناسبة لنشر المسيحية 
إعطاء المكانة المرمكقة لممعمريف األكربييف بمنحيـ كل الفرص بالجزائر لمتحكـ  -

 .ـ 1870 أكتكبر 24مف خالؿ مرسـك ،في سكانيا 

                                                
 .130ص، المرحع السابق ،بشير بالح -  1
2

 .178ص ،المرحع السابق ...يحي بوعزيز ، سياسة -  
 .  242ص ،المرجع السابق ... ثكرات ،يحي بكعزيز -  3

. منح الجنسية الفرنسية لييكد الجزائر : - ـ الذؼ نص في مجممو عمى 1870 أكتكبر 24مرسـك - 
لغاء عف النظاـ المدني إعالف                                                           -   النظاـ العسكرؼ  كا 
 .نياية المكاتب العربية كسمطة الضباط الفرنسييف                                                            - 
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كذلؾ بحرمانيا مف ،سعت فرنسا إلى تحطيـ أسرة المقراني كالقضاء عمى نفكذىا  -
إضافة  إلى ،" الباش أغا"كاستبدالو  بمنصب ،ـ 1853عاـ "الخميفة"منصب 
ىكتار مف أراضييا في برج بكعريريج التي مف أخصب األراضي 5000مصادرة 

ذالؿ زعيميا الحاج دمحم المقراني ،  .1كا 
- مسريف–مف بنؾ الجزائر مف الييكدؼ ،مشكمة الديكف التي أخذىا الباش أغا  -

التي بحمكؿ اإلدارة المدنية لـ تقبل ،ـ لمساعدة الجزائرييف 1869نتيجة مجاعة 
كفيـ سياسة اإلدارة المدنية ،مما حعل المقراني يرىف أمالكو ألداء الديكف ،ذلؾ 

 .    2الجديدة 
مما ادػ الى ،ـ 1870تجنيد الجزائرييف لمقتاؿ ضد االلماف في الحرب المشيكرة  -

 .  3 مف سكاف الجزائر 15000استشياد مايقارب 
  :م (1908-1881)ثورة الشيخ بوعمامة - 6

:      يمكف ذكر مجمكعة مف األسباب أدت إلى اندالع ىذه الثكرة منيا 
 .ضد االستعمار الفرنسي ،الحركة السنكسية كنشاطيا في المناطق الصحراكية -
االدارة الفرنسية كسياستيا في نشر المشاكل بيف القبائل أىميا كأخطرىا  -

  .4الخصكمات بيف أفراد القبائل خاصة األسرة الشيخية
 .الذؼ يعتبر مصدر معيشةأنعاميـ ،مف القبائل مف االرتحاؿ لمبحث عف الكلء -
 .انتشار ثكرات متعددة في جيات الكطف  -

 

                                                
  .294ص ، المرجع السابق ،بشير بالح -  1
  .244ص ، المرجع السابق ...الثكرات ،يحي بكعزيز -  2
.  294ص، المرجع السابق ،بشير بالح -  3

 بقيادة بركسيا التي كانت تعتبر أقكػ األلمافحيث تـ تكحيد بالد  ،األلمافـ نقطة تحكؿ في تاريخ 1870تعتبر سنة - 
 األلمافكتكررت انتصارات ، قصر فرساؼ إلى األلماف بغزك فرنسا ككصل األلمافكخالليا قاـ ، بأكربامدينة في ذلؾ الكقت 

كعرؼ ،ـ 1945-1939ـ ككذلؾ في الحرب العالمية الثانية 1918-1914 األكلىحتى في الحرب العالمية ،عمى فرنسا 
 . االيطالية التي كانت أقكػ مدينة في ىاتو الفترة تىذا التاريخ تكحيد ايطاليا بقيادة مدينة بيد مكف 

المرجع ...ثكرات ،أنظر أيضا، يحي بكعزيز .102ص ، المرجع السابق ....المشركع الفرنسي ، هللا مقالتي عبد-  4
 .301ص ،السابق 
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 . كىذا االنتشار لمثكرات دليل عمى الكحدة الكطنية كالرفض التاـ لالستعمار الفرنسي
كمحاكلة ،في الجيات الباقية مف الصحراء،تكاصل تكسعات االحتالؿ الفرنسي  -

إقامتو لمركز لممراقبة في قصر تيكت الذؼ ىك قريب مف مغرار التحتاني حيث 
 .1تكجد زاكية الشيخ بكعمامة 

  كمعو أربعة أخريف في  – Weinbrenned- كانبركبر–ككاف مقتل الضابط  -
بعدما كانت اإلدارة الفرنسية ،ـ  بالبيض سببا مباشرا لقياـ الثكرة 1881أفريل 22

 . 2تسعى العتقاؿ الطيب الجرماني مقدـ كأحد أقرباء الشيخ بكعمامة 
 

 : م 1901ثورة عين التركي - 7
:  مف بيف أسباب اندالعيا 

األحكاـ الزجرية التي أصدرتيا اإلدارة الفرنسية في حق الجزائرييف الضطيادىـ  -
 .تيدؼ مف ذلؾ اإلذالؿ  كاالىانة ،في أمكر ختى كلك كانت بسيطة ،

 
المتدىكرة التي أصبح الجزائريكف يعيشكنيا ،األكضاع االجتماعية كاالقتصادية  -
كمصادرة ،بسبب السياسة الفرنسية التي مست في ىذه المرة الحد مف المراعي ،

 . 3الممتمكات 
الذؼ أعطى تسييالت لتكزيع ،ـ 1863أفريل 22انتزاع األراضي ناتج عف مرسـك  -

حيث انتزعت ما يقارب ،كتكزيعيا كمنحيا لممعمريف ، أراضي األعراش 
  . 4ىكتار مف الجزائرييف بالمنطقة 1463

  : م 1906ثورة عين بسام - 8
:  مف عكامل قياـ الثكرة مايمي 

                                                
 .305ص ،المرجع السابق ،بالح  بشر-  1
  .306ص ،نفسو  - 2
 .310ص ، المرجع السابق ،بشير بالح -  3

4- Ageron-Ch.R.Les Algerienes Musulumans Et La France 1871-1919 . Paris  .T2 P 970.   
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كالمتمثمة في مصادرة األراضي كالحصار ،اف السياسة اإلدارية المطبقة  -
 .أدػ الى تدىكر الحالة االقتصادية كاالجتماعية ،االقتصادؼ 

 .اضطيدت السكاف أمنيا كاداريا كثقافيا ،بتطبيقيا لمقكانيف االستثنائية  -
تأثر الجزائريكف بحركة الجامعة ،ـ 1903بزيارة الشيخ دمحم عبده لمجزائر عاـ  -

 . 1كبالحركات اإلصالحية ،اإلسالمية
: تممسان والمقاومة - 9

نتيحة لمحممة الفرنسية عمى الجزائر،كاحتالؿ البالد ،بايع أىل تممساف السمطاف   
المغربي المكلى عبدالرحمف بف ىاشـ ،كعميو تـ تعييف دمحم بنكنة حاكما عمى تممساف 
،كبعد مبايعة األمير عبد القادر مف طرؼ أىل معسكر،التفت جماعة حكؿ األمير 
كعزلكا الحاكـ المغربي ،فأنقسما أىمياالى طائفتيف ،أحدىا جماعة الحضر كاألخرػ 
الكراغمة،كدخمكا في صراع طكيل حتى دخمت عمييـ القكات الفرنسية بقيادة كمكزيل 

،كبقيت (ألف فرنؾ 150.000)ـ ،كفرضت ضريبة عمى سكاف تممساف 1836عاـ 
ـ،كعيف عمييا 1837الحامية العسكرية بيا ،حتى تسمميا األمير بعد معاىدة تافنة 

الذؼ كاف بعيدا عف فف الحكـ ،كازداد الصراع بيف الحضر " البكحميدؼ الكلياصي"
. 2ـ 1842عمييا مف جديد عاـ " بيجك" المارشاؿ ءكالكراغمة إلى غاية استيال

الطرقية واإلدارة الفرنسية قبل الحرب العالمية األولى بين : خامسا 
:   المهادنة واالحتواء

عممت بكل ما تممؾ عمى مكاجية اإلدارة الفرنسية ،    مف الكاضح أف الطرؽ الصكفية 
َواَل َتْحَسَبنه  :"رافعة بذلؾ لكاء كراية الجياد في سبيل هللا مصداقا لقكلو عزكجل ،بالجزائر 

ِ َأْمَواتًتا ۚ  َبْل َأْحَياءٌع ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقونَ  '' : كقكلو عز كجل أيضا." الهِ يَن ُقِتُموا ِفي َسِبيِل َّللاه
ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرهٌع َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًتا َوُهَو َخْيرٌع َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْيئًتا 

ُ َيْعَمُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَمُمونَ  ''.  َوُهَو َشرٌّر َلُكْم َوَّللاه

                                                
 .311ص ، المرجع السابق ،بشير بالح -  1
، د ـ ج ،الجزائر 1الحاج دمحم بف رمضاف شاكش ،باقة السكساف في التعريفبحاضرة تممساف عاصمة دكلة بني زياف ،ج-  2
  .101 100ـ، ص ص 2011،
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كبث الدسائس بيف أتباعيا ،الى تحطيـ كتشتيت صفكفيا ،  كبيذا سعت االدارة الفرنسية 
كعميو ،كالتقرب كالتكدد الييـ باليدايا كالمناصب،كمنح المناصب العميا لشيكخيا كأفراد أسرىـ ،

فياىي أىـ الطرقية بالجزائر تتفتت كتتشتت مثل الطريفة الرحمانية ،استطاعت تحقيق أىدافيا 
  .1كالدرقاكية ،كالقادرية ،

كأصبحكا ،لإلدارة الفرنسية ،    كىكذا نجد أيضا أف شيكخ الطرقية استسممكا مف ناحية أخرػ 
كاكتفى ،كمنيـ مف التـز الحياد كاالبتعاد عف عيكف اإلدارة الفرنسية ،مف المساعديف ليا 
.  2كالتعميـ كالتكجيو كالتربية الدينية،بالعمل المعيكد لو 

كقفكا ضدىا منذ دخكليا إلى أرض ،أف رجاؿ الطرقية كىـ كثر،    كنؤكد أف فرنسا لـ تنس 
يعني ،كبقيت الطرؽ األخرػ ،كالشيخية،كالرحمانية،كعمى رأسيـ الطريقة القادرية ،الجزائر 

كىي نست ،في نظر اإلدارة الفرنسية سببيا الطرقية ،المسؤكلية في مقتل العساكر الفرنسييف 
.  3مافعمتو بالجزائرييف 

عرفت فرنسا مكانت الطرقية بيف أفراد ،  كبعد الدراسة المتكاصمة لمطرقية في الجزائر 
أصبحت تتقرب ،ـ(1918-1914)كبيذا مع حمكؿ الحرب العالمية األكلى،المجتمع الجزائرؼ 
التي شارؾ فييا الجزائريف بدكف أؼ ،ليقدمكا ليا يد العكف في حربيا ىذه،مف شيكخ الطرقية 

. نتيجة لصالح حريتيـ 
: الطريقة التيجانية و االحتالل الفرنسي  

تعددت ردكد األفعاؿ بعد االحتالؿ الفرنسي لمجزائر،كظيرت رد ت الفعل األكلى مف    
طرؼ الطرؽ الصكفية، التي كانت تمثل الجزائرييف في ىذه الفترة ،كمنيا مف كانت تكاجو 

حتى السمطة العثمانية في الجزائر،كعمى رأسيـ الطريقة التيجانية الرافضة لمحكـ التركي في 
.  الجزائر

 كالمالحع أف الطريقة التيجانية في ىذا الظرؼ كانت طريقة ذات انتشار محدكدا ،ألنيا 
 كاالنتشار مقارنة مع الطرؽ األخرػ كالقادرية مثال،كما كحديثة النشأة كىي في طريق النـ

:  ميز الطريقة في بداية االحتالؿ مايمي 
                                                

1-Depont .Op.Cit.P 247 . 
 .359ص ،المرجع السابق ......،ثكرات ،يحي بكعزيز -  2
 .326.329ص،صـ 1998،لبناف .د غ ا ،4ج،تاريخ الجزائر الثقافي ،سعدهللا  القاسـ كأب-  3

 .كـ ،بيا الزاكية الرئيسية لمطريقة التيجانية 70عيف ماضي تبعد عف األغكاط المدينة بحكالي - 
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 .الصراع مع السمطة العثمانية انتيى  بدخكؿ االستعمار الفرنسي  -
 . سنة15عدد المريديف كالزكايا محدكد حيث لـ يمرعمى كفاة مؤسسيا سكػ  -
 .تعرض زعيميا إلى المالحقة كالنفي ككفاتو بالمغرب  -
  . 1 تعرض مدينة عيف ماضي لمعديد مف الحمالت العثمانية  -

انطالقا مف الدعاء الذؼ كاف يقكلو الشيخ أحمد التيجاني عمى : موقفهامن االحتالل  
،كبدخكؿ االحتالؿ "الميـ أزؿ ممكيـ كما أزلت ممؾ المسمميف مف اسبانيا :" العثمانييف

الفرنسي ألرض الجزائر اعتبر اتباعو ىذا استجابة لدعاء شيخيـ ،كىك مف كرامات الشيخ ، 
 كالتفرغ ةإضافة الى حداثة الطريقة،كمحاكلة أتباع الطريقة الخركج مف دائرة الصراعات القائـ

لخدمة الديف كنشره،كىذا في نظرىـ اليأتي إال بمسألة السمطة الجديدة،كتفادؼ العداكة 
معيا،كاعتبرك االحتالؿ الفرنسي بالء مف هللا ،كالمفر مف إرادة هللا ،كبيذا برركا مكقفيـ مف 

 .  2االحتالؿ الفرنسي
  كىذا المكقف جعميـ فيما بعد في صراع مع األمير عبد القادر،كتجسد الكالء إف صح 

التعبير بحكـ مايدعكف مف أسباب كىذا عند التيجانييف ،بعدما سقطت عيف ماضي كتخربت 
ـ ،مف خالؿ االتصاالت التي كانت بيف 1839كأصبحت تحت سيطرة األمير في جانفي 

.  3" فالي"شيخ زاكية عيف ماضي كالحاكـ العاـ " دمحم الصغير التيجاني"
 كلدراسة المكاقف المختمفة لمطرؽ الصكفية ،نجدىا تختمف كيظير ذلؾ جميا ،منذ بداية 

التي حممت لكاء الجياد في سبيل هللا ،كأخرػ بقية متخذة (كىي األكثر)االحتالؿ منيا 
المكقف الحيادؼ ،نتيجة لعكامل متعددة تراىا ىي انجح في ذالؾ الظرؼ ،كحكـ عمييا بأنيا 

 .متحالفة مع االستعمار ألنيا استسممت لو ،كتخمت عف راية الجياد كمحاربة الصميبية 

                                                
بف يكسف تممساني ،الطريقة التيجانية كمكقفيا مف الحكـ المركزؼ بالجزائر،الحكـ العثماني،األميرعبد القادر،اإلدارة -  1

  .199-198ـ، ص ص 1998-1997،رسالة ماجستيرفي التاريخ ،الجزائر،1900-1782االستعمارية
  .198تممساني ،المرجع السابق ، ص -  2
 .199نفسو ، ص -  3
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ات :  أوال   صدار قانون  : 1901قانون الجمع ٕ سمبر 19عد ظهور وا م 1900د

ة خاصة بها ة مال منح الجزائر میزان ،  2الدرجة األولى،والذ یخدم المستعمرن 1القاضي 
م  م في تصرفات األهالي  ومحاولة ، االستعمار  اإلدار ومع تطور التنظ التح

انت تر مصدر الخطر من  ة ورجالها تحت األعین ألنها  الجزائرین،ووضع الطرق الصوف
ة  هذه الطرق، ة التي مصدرها من الطرق انت تدرك خطر معظم المقاومات الشعب ألنها 

ه ات وهذا على ضوء قانون  وعل تأسست في الجزائر خالل الفترة االستعمارة عدة جمع
ات، لهذا استفاد الجزائرون من قانون  ة 01الجمع ل الذ حدد شرو إنشاء  3م1901جو

ات س الجمع ة  وتأس لت  ، 4لذا عملوا على نشر المدارس الحرة و النواد الثقاف التي ش
ة والف اس ة الجزائرة من خالل نشراألسس األولى الس ة الوطن ة الحر الوعي  رة لبدا

ة  ة الوطن القض اب الجزائر للتعرف  اسي في أوسا الش انت  ، لذلك 5الثقافي والس
اب من خالل االجتماعات والدروس والمحاضرات  النواد أحسن قضاء لالحتكاك بین الش

ات المتعددة والمناقشة  االتي تقام في المناس اس القضا ة والس ة  ةاالجتماع ، وعن 6والدین
ات في  عض العوامل  هذاظهور هذه الجمع عود إلى توفر  الذات    :الوقت 

ومة العامة  وصول - ر ( الحاكم العام شارل جونار على رأس الح جوان .1900أكتو
اسة جدیدة وهي  ، 7) 1911ما .1903ما (ثم ) 1901   التقربحیث اتخذ هذا الحاكم س

                                                
   1. 273أحمد توفی المدني ،المرجع الساب ،ص - 

2 -Ageron Charles Roberte. Lhistoire De Lalgerie Contemporaine. P 24. 
3 - Olivier Le Cour Grandmaison. Deli Ndigenat . Anatomie Dun-Monstre-Juridique Ledroit 
Colonial En Algerie Et Dans Lempire Français .Editions La Decouveret.Paris.2010. P 152 . 

ة التصورات في تارخ الصراع اإلیدیولوجي  في الجزائر مابین الحرین:سعید الشافعي  - ـ4  .  1920(العالمیین  جدل
  .  08، ص  2003 – 2002جامعة الجزائر ،  ،تورا دولة في الفلسفةأطروحة د) 1940

عمرهاالستعمار لفظة محدثة مشتقة   - ان أ جعله  ر، واستعمره في الم َ م َ   .من ع
ةبیمال  – 5  ة الوطن   . 15، ص  2014، الجزائر د م ج  م،1954 – 1900منطقة المسیلة بین  ،رم ، معالم الحر

طلة ، الجزائر  – 6 ة من االحتالل إلى االستقالل دار طل ة الوطن    104ص  2009عبد الوهاب بن خلیف ، التارخ الحر
  . 15مال بیرم ، المرجع الساب ص  -7 
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عه للخدمات ىمن الجزائرین اعتماداعل ة تشج ة وللدراسات العر   من خالل إنشائه االجتماع
ة اتخذتها  1905وتلمسان  1904لمدرستي الجزائر  انت هناك إجراءات استثنائ عدما 

ة القرن  ة االستعمارة من الجزائرین في نها ة القرن 19اإلدارة المدن دا والمتمثلة في  20م و
  . 1 1902المحاكم الزجرة 

ة ، وحیث - األزمة المغر عرف  ما  انت تعمل على  انت فرنسا في هذا الوقت منشغلة 
عدم  ادهم  سب ح سب الجزائرین المسلمین إلى جانبها أو  احتالل هذا البلد لذا أرادت 

استها  ة  2المغرب األقصى اتجاهمعارضتهم لس ات والنواد الثقاف علما أن ظهور هذه الجمع
ة  انتزامن مع ظهور حر ة  الش ظهور الجمع ما حدث في تونس  الجزائرین متأثرة 

ةال ة  1896 خلدون ات منها  3 1905والصادق   : ، لذا ظهرت في الجزائر عدة جمع
ة  -1 ة الراشد   : 1902الجمع

الجزائر العاصمة تأسست من قبل أحد الم          الجزائر ، المسمى  في عمرنمقرها 
ة المخصصة " سارو " من أجل مساعدة قدامى التالمیذ الذین درسوا في المدارس الفرنس

ار   . 4لألندیجان التي تنظم دروسا للك
را على المعمرن فق ،  ات والنواد لم تكن ح نماعني الجمع ٕ شملت حتى الجزائرین  وا

شهدها حتى المشرق ال ة عري وتزامنت مع التطورات التي  رة والثقاف ،من حیث النهضة الف
رة اإلصالح في المجتمع اإلسالمي ف ما یتعل    . خاصة ف

                                                
   
ة ، الجزائر : أحمد صار  – 1  ة ، غردا عة العر ا من تارخ الجزائر المعاصر المط ات وقضا    108 ص 2004شخص
  . 109.  108، ص  ص المرجع نفسه: أحمد صار  – 2
س والتطور : مال خلیل  – 3 ة الثالث في الجزائر ، التأس ، رسالة ماجستیر ) 1951 – 1850(المدارس الشرع

  . 141م،  ص ) 2008.  2007(مخطوطة ، جامعة منتور  قسنطینة، 
  . 109. ، ص السابالمرجع : أحمد صار  – 4
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ا  -2 ن وتثقیف المسلمین  هدفمقره مدینة قسنطینة ی  : 1908ناد صالح  إلى تكو
المجتمع الجزائر  ة1واإلرتقاء  اسة الفرنس عاني من الس   .، الذ 

ة -3 ة الجزائر وقبل   1904وهو أول ناد في الجزائر تأسس سنة  : 1904ناد الشبی
ة وقد إتخذوه   1907سنة  حسن العر ة ، ومنهم من  من قبل المعلمین األوائل للغة الفرنس

انا  الجتماعهم بدل المقاهي    . 2م
ة  -4 ق   : 1908ناد التوف

ا یهتم ان نشاطه في الجزائر العاصمة حیث     ة  القضا عض  3الثقاف ، مثله مثل 
قوم على  ات، حیث  م الدروسالجمع م وتقد ة أو  تنظ اللغة العر والمحاضرات سواء 

ة    . 4التي تخدم المجتمع الجزائر الفرنس
ا إن    :تغیرات على  أنتجتوالنواد  تهذه الجمع

ة التي        من خالل تلك المحاضرات والندوات التي  دیداً نفسا ج أعطتهاالساحة الثقاف
ون لها الدور الفعال في مسار ات التي  عض الشخص النهضة  تظهر نتائجها من خالل 

ة ،مولود بن موهوب  :الجزائرة أمثال  م بن سما    . 5عبد الحل
ار الجدیدة ،خاصة الواردة من الخارج عن طر دور الصحف هسا      مت في نشر األف

اسة  ة رغم الس ة في ظهور صحف جدیدة في الساحة الوطن انت اللبنة األساس ،وهي التي 
قة  انت مط ة التي    . 6الفرنس

                                                
ضا . 104عبد الوهاب بن خلیف ،المرجع الساب ،- 1   . 111،أحمد صار ،المرحع الساب ،ص انظر أ
  
ة بتلمسان - 2 ة اإلصالح ،دار زمورة 1931،1956، 1907-اثار ومواقف  -خالد مرزوق والمختار بن عامر،مسیرة الحر

  . 67،ص 2013للنضر والتوزع ،الجزائر ،
  . 104عبد الوهاب بن خلیف ، المرجع الساب ن ص  – 3
  . 113أحمد صار ،المرجع الساب ،ص  – 4
  
5 - A. N.O.M. G G A..B.14H/44  
 
  
  . 113أحمد صار ،المرجع الساب ، ص - 6
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ر متفتح متجدد  ر المنحصر التقلید الى بروز ف عملت على نقل المجتمع الجزائر من الف
ر اآلخر   . یتقبل الف

ة لالستعما       قة التارخ ظهر  رإن الحق الدنا واضحة األطر واألسالیب ،و الفرنسي في 
قتها في الجزائر مقارنة مع مستعمراته اسة اإلدارة التي ط ا األخر ذلك من خالل الس

االستعما ة االستعمار المعروف  م نوع ح ا ، ا أو أس طاني  ر،سواء في إفرق   .االست
ع الجوانب الحضارة،أخذنا     ة في الجزائر التي شملت جم م والقوانین الفرنس ولتعدد المراس

ة  اسة الفرنس ة للس ق عض الصور الحق نما إلعطاء  ٕ عض النماذج العلى سبیل الحصر وا
ة االستعمارفي    .   ةالحق

ا ة : ثان م الفرنس   :نماذج من القوانین والمراس
ة  -1 ة القرن العشرن تعتبر :م1902المحاكم الردع م التي میزت بدا   ،حیث من المراس

ارزن بتارخ          م تو  1902مارس 29ظهرت هذه المحاكم حسب المرسومین ال
مرسوم آخر بتارخ  م المخالفة للقانون  ثبتتو  ، م1903أوت  09تعدیلها  هذه المراس

االفرنسي    .1 1904مارس  13بتارخ  نهائ
ة والمفوضین  طلب من المجالس المال حي بوعزز  ره  وجاءت هذه المحاكم حسب مایذ

یین  المحاكم الزجرة وذلك ،و هالي دون غیرهم لألهذه المحاكم  إلنشاءالمالیین األورو عرفت 
ة وأحد ممثلي اإلدارة  ة ، حیث یرأسها شیخ البلد عوضا عن المحاكم من الدرجة األولى العاد

ر األستاذ دمحم بل، 2بدال من قضاة الصلح  ل أن هذه المحاكم جاءت نتیجة أحداث یحیث یذ
الضغ اسیین الفرنسیین  الس سام مما دفع   على هیئة التشرع انتفاضتي عین الترك وعین 

ة1902إلصدار هذا القانون    . 3م المتضمن إنشاء المحاكم الردع

                                                                                                                                                   
  

اساتها على الجزائرین : دمحم بلیل  – 1  نع ٕ دار سنجاق الدین ) 1914-1881(تشرعات االستعمار الفرنسي في الجزائر وا
  . 227ص  2013للكتاب ، الجزائر 

انت تر لتحقی - من في قهر األهالي الجزائرین،لهذا سعت االدارة االستعمارة  األمن في الجزائر لألوریین 
م التي تتماشى مع تحقی ذلك    .الى اصدار المراس

اسة التسل : حي بوعزز  – 2   . 53المرجع الساب  ،ص ... س
   . 239دمحم بلیل ، المرجع الساب ، ص  – 3

   
 -   
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ة للجزائرین،والمتمثلة في اللغة ،الدین،األرض ة على المقومات األساس زت اإلدارة الفرنس   . ر
سمبر 24قانون  -2   :م  1904د

ة والدین       ة تعمل جاهدة للقضاء ومحارة اللغة العر انت اإلدارة الفرنس ما هو معلوم 
قة الراغبین في تعلمها من أبناء الشعب الجزائر لذا أصدرت هذا القانون  مضا اإلسالمي 
فتح مدرسة بتعلم اللغة  عدم السماح أل معلم جزائر أن  قضي  الصادر من الحاكم العام 

ة د رین في المناط وهم ون الحصول على رخصة من عامل العمالة العر ا العس الض
ر  م العس   .1الخاضعة للح

شتر هذا القرار على من منحت له الرخصة أن یخضع لشرو متعددة منها   :2و
م في المدرسة – 1   .أو الكتاب على حف القرآن الكرم وحده  قتصر التعل
ة صورة من  -2 أ ات التي عدم التحرش  ة وخاصة اآل ات القرآن الصور إلى تفسیر اآل

الظلم و االستبداد    .حرض على الجهاد وتندد 
ذلك تارخ العالم اإلسالمي وجغرافیته – 3   .عدم تدرس تارخ الجزائر وجغرافیته و
ع فنونه  – 4   .عدم التدرس األدب العري ، لجم
ة  – 5 ة والعلم   .عدم تدرس المواد الراض
ان شانها – 6 خضع ألوامرها مهما  ون مخلصا لإلدارة االستعمارة و   . 3أن 

ة  بإلغاءم طالب مؤتمر الزراع الفرنسیین 1908مارس 21وفي      النس م االبتدائي  التعل
ل خطرا علیهم ،وفي  ش عتبر 08للجزائرین ، ألنه  ةقرارا  مارس أصدرت السلطات الفرنس

ة لغة أجنب منع تدرسها في المدارس اللغة العر عد حوادث ما 4ة ، و م،  1945، و

                                                
ي ، ص  78حي بوعزز ، المرجع الساب ، ص  – 1  ح تر ضا ، را   . 373، أنظر أ

ة أنشئت لمحاكمة الجزائرین الرافضیین لالحتالل الفرنسي وذلك للقضاء على الجزائرین  - ة القمع هذه المحاكم االستثنائ
ر   . بدون أ سبب یذ

ي  – 2 ح تر س ، رائد اإلصال: را اد ة الشیخ عبد الحمید ابن  ة في الجزائر ، المؤسسة الوطن ح اإلسالمي والتر
  . 373ص  1،  2012لإلیتصال والنشر واإلشهار ، الجزائر 

    
  . 78حي بوعزز ، المرجع الساب ، ص  – 3
ي ص، ص  - ح تر   . 374 – 373للمزد عن هذا القانون ، أنظر المرجع الساب ، را
  
   4. 79حي بوعزز ،المرجع الساب ص  - 
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ة ، وذلك شر أساسي  اإلدارةفرضت  ة على معلمي اللغة العر ة معرفة اللغة الفرنس الفرنس
  .1للتوظیف 

ح هذا القانون سالحا بی    هذا أص م  دو ة لمواجهة الجزائرن الراغبین في تعل اإلدارة الفرنس
شتى أنواعهم  ة والدین اإلسالمي ، ولكن رغم ذلك عمل الجزائرون المخلصون  الللغة العر

ذا لعبت  ذلك  الكتاتیبمواجهة هذا القانون ، و ة دورها في هذا المجال ، و ا الدین والزوا
انت في ة الحرة التي     .فوهة المواجهة  المدارس العر

  : م1905سبتمبر  27قانون  -3
فصل الدین عن الدولة    هنص هذا القانون في فرنسا  موج مرسوم ( تم صدور قانون  و

هذا عملت اإلدارة  م) 1907سبتمبر 27 الجزائر و فصل الدین عن الدولة  قضي  الدین 
ة في الجزائر ح ع نشر المس ة على تشج   . 2الفرنس

ة العلماء المسلمین    ان هذا األمر من أهم المسائل التي عملت جمع مواجهة اإلدارة على و
ة فصل الدین في اإلستعمارة من أجلها وأطال الصراع بینهما ، من أجل الفصل  قض

ة  اإلسالمي ة في المؤتمر ف،عن الدولة الفرنس ة الوطن ارات الحر ل ت ة نبذتها  هذه القض
ان والحرة  م1936سنة  اإلسالمي اب الب ة أح سنة   )U.D.M.A(، في برنامج حر

ة وأصدروا ثالث  3م1944 انوا مهتمون بهذه القض طلبوا من  مطالب،، حتى أن العلماء 
ستعادة القضاء واألوقاف  ٕ ةخاللها إعادة المساجد للمسلمین ، وا ، طالبوا بتطبی  اإلسالم

سمبر  12قانون  على مبدأ فصل الدین في  ذین نصالال م1907سبتمبر  27وقرار  م1905د
  . 4فرنسا

            

                                                
   1. 79، ص  حي بوعزز ، المرجع الساب -  
  . 87ص  ،نفسه  -3
ة الجزائرة  –4 ة الوطن ز الوطني للدراسات  1954 – 1830خیثر عبد النور ، منطلقات وأسس الحر ، مشورات المر

ة وثورة أول نوفمبر  ة الوطن حث في الحر   . 264ص   2007، الجزائر  1954وال
  . 264خیثر عبد النور ، المراجع الساب  ص  – 5

ر  -   غال دمحمبن الحاج ال ادة اهت ق الهقار والطاسیلي  في نفس السنة صادف هذا القانون مواصلة التوارق لمقاومتهم 
المنطفة    .والشیخ أمودبن مختارضد االحتالل الفرنسي 
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اسم الشعب الجزائر المسلم تطبی مبدأ فصل الدین في الجزائر لكن  هذا طالب العلماء  و
ة االستعمارة في هذه المسالة لم یتطور أبدا وتمشي على حالة ألن  1موقف اإلدارة الفرنس

ة اإلدارة الفرنس اره من المقومات األساس اعت انت تسعى للقضاء على الدین اإلسالمي  ة 
ي أن تطبی قانون فصل الدین عن الدولة  ح تر ة الجزائرة وعلى رأ را الذ للشخص

فرنسا سنة  على الدین الیهود  1907والمطب في الجزائر لمقتضي مرسوم  1905صدر 
قه على  حي فق ورفضت تطب قلالدین اإلسالمي ومؤسساته والدین المس تحت  ىكي ی

ة على  المؤسسات اإلسالم ین النهوض  اشرة حتى تحول بین الجزائرین و طرتها الم س
ة  2الوجه المطلوب ة لم تسلم ال في عهد الجمهورة الثان ة اإلسالم فهذه المؤسسات الدین

  .وال في عهد اإلمبراطور نابلیون الثالث )  1852- 1848(
ع حتى في عهد الجمهورة الثالثة و)  1852 – 1870(   )  1930 – 1870( الط

ة لم تترك أ مجال لتنفس المسلمین  بل لم  س ذلك وأثبت أن اإلدارة الفرنس والتارخ بین ع
تور دمحم العري  ة على قول الد صارت تتفنن " :الزیر ترفع یدها عن تلك المؤسسات الدین

هانته ٕ ة في إذالل المسلمین وا ات الدین یل الجمع م إلى درجة أنها لم تعد تستحي من تش
لت إلیهم إدارة المساجد  3."واألمیین نالمسحییوتعیین المشرفین علیها من بین  الذین أو

التعاون  ا الحرة ورجالها وألزمتهم  ةإدارة الشرطة  معومراقبته الزوا ضد إخوانهم من  الفرنس
  . 4ن یالجزائر

سمبر  24قانون  - 4    :م  1907د
قانون األهالي        ة بإصدار هذا القانون بتجدید العمل  الصادر في قامت اإلدارة الفرنس

ة م 1871جوان  26 فرض معاق الجزائرین الرافضین لالحتالل الفرنسي وذلك بدون  ، الذ 
الحالة عر  وتطب علیهم القمع واالضطهاد ، وفرض على الجزائرین مامحاكمة  ف 

                                                
  . 264خیثر عبد النور ، المرجع الساب  ص  – 1
ي  – 2 ح تر ة للنشر والتوزع ، الجزائر : را ة الوطن ة الشر ة الوطن م القومي والشخص    . 192ص   1975التعل

    
  
  . 49، ص  1999، منشورات إتحاد الكتاب العرب ،  1تارخ الجزائر المعاصر ، ج: دمحم العري الزیر  – 3 

  . 53حي بوعزز ، المرجع الساب  ص  – 4
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ة  ة 1االستثنائ م منها مرسوم ،وواصلت اإلدارة الفرنس عدة مراس تمدید قانون األهالي 
سمبر24 ةم 1907د ة 17بهذا حیث أصدرت مرسوم  ،ولم تكتف اإلدارة الفرنس ل م 1908جو

ار ، الذ  حصاء الجزائرین وذلك تمهیدا لقانون التجنید اإلج ٕ ه تم تسجیل وا موج ، الذ 
ة في الحروب التي تخوضها فرنسا في مستعمراتها أو  ان الجزائرین المشار فرض على الش

رة األول ما حدث في المواجهة العس ة  حتى في الحروب األخر       .2ى والثان
ة تسعى من وراء هذا    انت اإلدارة الفرنس ة  إلىو ات الدین تطالب التي تقیید ظهور الجمع

وتسییر المساجد واألوقاف وحتى تعیین الموظفین الذین لهم  اإلسالميعلى الدین  اإلشراف
ة المؤسسات الدین انت  عالقة  ة سلمته للسلطة الفرنس اإلدارة،ألن هذه األخیرة الكثیر منها 

عه لألوریین  رة،ومنها من تم ب وهذا دلیل على أن الجانب الدیني والمشاعر  ،3 العس
ة ال تولي لها أ اهتمام   .الدین

  :م 1908مارس  21مرسوم - 5
انت تسن القوانین الخاصة لهذا المقوم  م ،ف ة التعل اإلدارة االستعمارة تدرك جیدا أهم
األساسي في المجتمع الجزائر ،وأمام هذا الوضع أصدرت هذا المرسوم الخاص 

ان الجزائر األصلیین  بإلغاء م االبتدائي في وجه س م في )األهالي (التعل ،ألن التعل
ل خطرا على االقتصادنظر األوریین الفرنسیین     . 4ش

صفة خاصة، ألن  واإلدارة  م العري  صفة عامة ،والتعل م  مة التعل ة تدرك ق الفرنس
الدین  لي للشعب الجزائر  ا  الجزائرین وهذا حتما یؤد  اإلسالميهناك ارت

ة ،اسة تعلم ودر إلى  لهم   إالان على الجزائرین في هذا الظرف  لذا ما اللغة العر
م في الكتاتیب، ا التي لها الفضل الكبیر التعل ة في الح أو الزوا فا على اللغة العر

عض العلآ،وحف القر   الوقتالتي تهم الجزائرین في هذا  األخر م و ن الكرم ،و
ة ة الفرنس اسة الثقاف   .الذات، على األقل لمواجهة الس

                                                
اش -1  ة )1962 - 1830( ي للجزائر ة الفرحي ،مختصروقائع وأحداث لیل االحتالل الفرنسشیر  م ،المؤسسة الوطن

   . 96، ص 2007الجزائر، لالتصال والنشر 

اشة الفرحي ،المرجع نفسه ، ص  -2    . 96شیر 

ة ،ج - ة الوطن    823،ص 1،1992، دار الغرب االسالمي ،بیروت ،لبنان ، 1أبو القاسم سعد هللا، الحر
اسة التسل  -     4. 161،المرجع الساب ،ص ...حي بوعزز ،س
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ار قانون التج- 6 رة تجنید الجزائرین لم تكن   : م1912نید اإلج ان ف

عود تارخها الى  قة  رة م،وتطورت 1906ولیدت هذا التارخ،وانما منذ سنوات سا الف
ا منذ  انت تعرفه فرنسا مع المان عد نتیجة الصراع الذ  ما    .1م  1870ف

ار العامة خالل صدور قرار التجنید  األوضاع -1- 6   : اإلج
ة تولي لها  2انت عمالة وهران         ة هامة ،مما جعل اإلدارة الفرنس عوامل اقتصاد تزخر 

ان اهتماما ممیزا ،خاصة أنها عرفت ظاهرة  ة میزت إحد دوائرها وهي هجرة س جدیدة وغر
انت تر أن أهالي 1911تلمسان  ة التي  اسة الفرنس لت نقطة توقف في الس م،التي ش

ة الجزائرفي  عد توقف المقاومات الشعب طرة  حنا تحت الس مختلف العماالت الثالثة أص
  .  الرافضة للتواجد االستعمار 

ان الجزائر     ة القناع س اب منه خاصة سعت اإلدارة الفرنس ، وتبین نیتها الحسنة والش
ة م وهذا لتخفیف القوانین الزجر 1908أصدرت مجموعة من القوانین والتشرعات منذ عام 
ه تم  انت قاهرة في ح الجزائرین وعل   :عنهم والتي 

ا (رخصة التنقل إلغاء -1 ا وخارج لغاء،) داخل ٕ عض األخر منها  وا عض المخالفات وال
 .اإلدارةقضاة الصلح للفصل فیها بدال من السلطة إلى حولت 

ات -2 ات البلد ة في االنتخا في  عددهم ،ورفع منالسماح لنواب األهالي في المشار
  . 3مجالس العماالت 

سب ود  إن هذه انت تهدف من ورائها  ة ، ة من اإلدارة الفرنس اإلجراءات االستثنائ
القوانین المختلفة وهي االن تسعى للوقوف بجنبها،لذا استعانت في  الجزائرین، الذین قهرتهم 

ة،فمنها من وقف م ة ،وعلى رأسهم الطرق الصوف ات الدین الجمع عها ومنها من هذا الوقت 
ة  المقاومات الشعب انت لها عالقة  اد خاصة التي    .اتخذت الموقف الح

  
                                                

الح ، -     237.1،ص  2006، دار المعرفة الجزائر ن  1ج)  1989 – 1830(تارخ الجزائر المعاصر  شیر 
ة ،وشملت ج - بیرا من طرف اإلدارة الفرنس ة معرفت اهتماما  ة االقتصاد   2.التي تعرفها العمالة ع دوائر العمالة لألهم
اسة التسل - 3   .  45 44،المرجع الساب ، ص ص ...حي بوعزز ،س
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ار  – 2- 6   : قانون التجنید اإلج

فر  03صدر هذا القانون في           :  1م ونص على ما یلي1912ف
اب الجزائر ممن بلغو سن  - ة من الش   .القرعة ) 18(تجنید نس
  . سنوات 03مدة التجنید  -
م  - ا  250للمجند قدرها  منحةتقد   .فرن
ض شخص آخر مقابل مبلغ من المال یدفعه له المجند األصلي  - ن تعو   .م

انت فرنسا تهدف من وراء ذلك حسب زعمها تحقی المساواة بین الجزائرین واألوریی     نو
س الحقوق  ات فق ول في الحرب  نحیث وصل عدد المجندین الجزائری 2ولكن في الواج

قارب  ة األولى ما  ة عارضوا ذلك من  3جزائر  500.000العالم ، فأصحاب الثقافة السلف
ش الفرنسي االستعمار ناقة لهم والحیث المبدأ واألساس ، ألن الجزائرین ال  ،جمل في الج

س لهم الجنود الفرنسیین وحتى العمل معهم ول   . 4عالقة 
ة الشرو   د محفو قداش في قض ؤ ون الشاب جزائر األصل،ألن أبناء و  أن 

  .، وهنا نالح التمییز العنصر 5 الفرنسیین مدة الخدمة سنتین ،والسن عشرون سنة
ة على الجزائرین،الذین قهرتهم  اإلدارةأمام هذا الوضع الجدید الذ فرضته السلطة  الفرنس

لهذا  في مقدمتهم العلماء المثقفین الرافضة نانت ردود معبرة من الجزائری القوانین المتعددة،
ن الدفاع ألنه القانون،  أ حقوق  من غیر المم عن دولة ظالمة مستدمرة ال تعترف  لهم 

عض في سبیل دولة غیر مسلمة لذا  عضهم ال قاتلون  هذا القانون یتواجه المسلمون و و
ة بإلغاء القانون  انه وذل،حاولوا المطال انات أو التخفیف من طغ  الرافضةك بإصدار الب

                                                
الح  – 1    . 237المرجع الساب ، ص : شیر 

  . 57حي بوعزز ، المرجع الساب  ص  – 2
  . 63عبد الوهاب بن خلیف ، المرجع الساب  ص  – 3
ة الجزائرة من خالل نصوصه : حي بوعزز  – 4 ة الوطن میني في الحر د ب ت ن ، )  1948 – 1912(اإلتجاه ال

  . 15، ص  2009
   
   
    

5 - Mahfoud Kaddache. Histoire Du Nationalisme Algerien-1919-1939.Tome 01.Edition 
Edif.Alger.2010. P P.28.29 . 
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مقاومات ضد هذا القانون  ام  ٕعتصام العدید منهم ، والق التظاهر والتصادم مع الشرطة وا و
من الجزائر منهم م ، وهجرة اآلالف 1921م أو 1916مثل مقاومة مسعود بن زلما  مابین 

الد المشر  ار  ق إلى    . 1العري فرارا من التجنید اإلج
ة رغم ذلك شارك ا   ة الثان ون في الحرب العالم شار ما سوف  لجزائرون في هذه الحرب 
عض المطالب لتحررهم من ظلم إستبداد اإلدارة )  1945 – 1939(  ة منهم تحقی  غ

ة   .الفرنس

ة  14قانون    -7     ل  :م 1914جو
ة 15 قانون                 ل ات دارینلإل ترك نهأل التحسینات عض ادخل م 1914 جو  صالح

 سنتها التي الجدیدة القوانین حسب وهذا الجزائرین محاكمة الصلح قضاة واحتف محدودة،

ة اإلدارة    :  على نص الذ القانون  وف الفرنس
ضات لدفع الرافضون  حاكم-1     .المحددة للغرامة الفورة التعو
ة اإلدارة السلطة أعوان عرقلة  -2 ه یؤد هم،مهام أداء في والقضائ     .المحاكمة إلى صاح
ة األراضي توزع تخص التي اإلدارة القرارات تنفیذ یرفض من ل حاكم -3  وذلك الجماع

   .الجماعة مجلس موقف صدور عد
همال واضحة مهامهم والحراسة الدورات أفراد - 4 ٕ  حاكم التنفیذ وعدم والتهاون  المهام وا

ه   . 2 صاح
 التجمعات مناط في أو األسواق في الشغب أعمال بإضافة الجزائرین على الجنح تعددت -5

اه، تتواجد حیث م ورفض الم ام حین نوعها ان مهما المساعدات تقد  تنفذ المهام الق

ات على یدل هذا ،3القوانین ائل، بها تقوم انت التي التحر ش لقمة عن حثاً  األفراد أو الق  الع

حت اسة مرهونة أص ة، دارةاإل الس  الى صاحبها تؤد اإلدارة القوانین ومخالفة الفرنس

ة راجع وهذا المحاكمة ة انت التي األماكن ألهم ة القوة مثا ة االقتصاد  للتجمعات واالجتماع

ة    .الشعب

                                                
الح ، المرجع الساب  ص  – 1     . 138شیر 

   2. 222دمحم بلیل ، المرجع الساب ، ص  - 
   3. 223نفسه ، ص  -  
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ه یؤد هذا ل الطاعة، عدم أو المصارف أو الضرائب دفع عدم إلى إضافة-6  إلى صاح

  .1المحاكمة

   :م1919إصالحات :  ثالثا
ة الجزائرین     ة إتجاه الجزائرین  أح ع  فيمشار اسة الفرنس بجانب فرنسا تغیرت الس
عض الحرات أو حهمن خالل ذلك من رادتوأ ا أو نعتبرها إن صح تنم  عض القضا ازلها في 

عد مدافعمالتعبیر رد الج هذا الجنود الجزائرین عن شرف فرنسا في هذه الحرب و ةیل 
فر  04ظهرت هذه اإلصالحات الجمیل  عد 1919ف س الم  ة بین رئ اس مشاورات الس
ومة  مان" الح ل والتي إنتهت بإغالق " جونار لستارسی" والحاكم العام المدني " وصجورج 

  : 3، الذ تضمن ما یلي2هذا القانون اإلصالحي
ة الزجرة في الشمال والجنوب  -   .إلغاء القوانین األهل
  .الغابإلغاء قانون  -
ة مع  - ة الفرنس الحصول على الجنس أحوالهم  احتفاظهمالسماح للمثقفین الجزائرین 

ة  ة اإلسالم   .الشخص
ة - ضها  إلغاء الضر الجزائرین وتعو ة الخاصة  ة المفروضة على ا خاصةضر لضر

  .األوریین
ة  -  ات للجزائرین في المجالس البلد ع االنتخا حیث توس ة،  والعماالت والمجالس المال

ة علما أن شیخ  یخصص لهم رع المقاعد في مجالس العماالت والثلث في المجالس البلد
ا  ون إال أور ة ال   .البلد

  
 

                                                
  .  224دمحم بلیل ،المرجع الساب ، ص  -1 
ة بوعزة  – 2 اسة فرنسا ال: بوضرسا مة  1930 – 1830ة في الجزائر ر ربس اساتها على المغرب العري ، دار الح نع ٕ وا

اسة التسل ،المرجع الساب ، ص ص 101ص   2012للنشر الجزائر ،  حي بوعزز ، س صا،   .  104-103،أنظر أ
ا من تارخ الجزائر والعرب ، ج: حي بوعزز  – 3   .304ص  2009دار الهد ، الجزائر  2موضوعات وقضا
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قاف  - ٕ ة وا ائل واألعراش الجماع ة وأراضي الق وضع حد لنهب أراضي الجزائرین الشخص
اسة ة لمواصلة تلك مل المحاوالت الرا   .الس

ة لحوالي       ات المحل ت في االنتخا  421.000فأهم قرارات هذا القانون منح التصو
ة ة الفرنس حمل الجنس ل شخص  ازات التي یتمتع بها  ذلك االمت  1مسلم جزائر ومنهم 

ات . ة في االنتخا عض الجزائرین في المشار عطي هذا القانون ل ار ممثلهم و ة اإلخت المحل
ة من ا   :لجزائرین إال إذا توفرت لشرو في المترشح التال

  .سنة فما فوق  25ـ من المنتخب 
  .ـ أعزب أو متزوج من إمرأة واحدة

عمل معاد لفرنسا  ون قد إرتكب مخالفة أو قام    .ـ ال 
ش الفرنسي  ون قد جند في الج   .ـ 

ان واحد لمدة سنتین على األقل ما في م ون مق   .2ـ 
ر أ   ذ ة و ة الفرنس صعب على الجزائر الحصول على الجنس بو القاسم سعد هللا لكي 

ن  أمامهوضع هذا القانون عراقیل  م ارهاال  ا ، وهذه الشرو هي  اخت ـ الخدمة في : تقر
رة  ة مع شهادة حسن السلوك تعطي له من سلطاته العس ش والتجرة الفرنس   .الج

اللغ ة  ة ـ معرفة القراءة والكتا   .ة الفرنس
غض الممتلكات في إحد المدن  ة    . واألرافـ ملك

ض أجرة التقاعد منها  ة أو ق   .ـ التوظف لد السلطات الفرنس
ات لشغل منصب عام ، والحصول على وسام فرنسي    .ـ اإلنتخا

ة 21ـ عمره  ة الفرنس الجنس   3سنة ومولود األب جزائر متجنس 

                                                
ضا  212، ص ...  ، المرجع الساب عمار بوحوش  – 1    .، أنظر أ

ة بوعزة ، المرجع الساب ، ص    . 101بوضرسا
  . 216عمار بوحوش ، المرجع الساب ص  – 2 

ة ج – 3 ة الوطن ،  ص ... ،1أبوالقاسم سعد هللا ، الحر   . 273المرجع الساب
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هذه الشرو تم منع  عتبرون و ت على المترشحین الذین  ة في التصو الجزائرین من المشار
ت ح لهم التصو ة وهم المسلمین ، لذا هناك أشخاص قالئل الذین    .1من الدرجة الثان

ر أبو القاسم سعد هللا أن هناك قسم آخر في هذا القانون عنوانه    ذ اسي " و النظام الس
سوا مواطنین فرنس لألهالي الجزائرین المسلمین الذین وهو أنه الجزائرون الذین ال " ینیل

حوا مواطنین  ص ل المجالس اإلستشارة في الجزائر  نفرنسیییردون أن  مثلهم في  س
ون لهم  ات الكاملة س ات ذات الصالح أعضاء منتخبون ، والمستشارن الجزائرن في البلد

ة ة في إنتخاب رؤساء المجالس البلد ومساعدیهم ، ومن جهة أخر الجزائرین  الح المشار
ع اشوات ( نهم الفرنسیون یالذین  اد ، األغوات ، ال حوا ممنوعین) إلخ...الق من  قد أص

ا الجزائرین الذین لم یتجنسوا  يتول ن الرعا ٕ زهم المعین، وا اإلضافة إلى مر منصب إنتخابي 
عض الوظائف تحت  سمح لهم بتقلد  ة، س ة الفرنس بین عمار  2شرو محددةالجنس ، و

ة أو المجالس العامة ، هذه األخیرة التي إرتفعت  ة التمثیل في المجالس البلد بوحوش نس
د الممثلین المسلمین من دحیث إرتفع ع %33إلى  %20فیها نسبت التمثیل الجزائر من 

،  87عددهم وهو  ام ، واألوریون إحتفظو 1919في عام  29إلى  1914من عام  18
ة لم یتغیر الوضع حیث  سار  1914جانفي  13قي قانون والتمثیل في المجالس البلد

ین  ات   لألورو مثل المسلمین  3المفعول فالمسلمون ینتخبون من المترشحین في البلد و
ات حتى لو بإشارة ره هذه اإلصالح  .4الجزائرین في البرلمان الفرنسي لم تذ

حث عنه الجزائرون  تتطلععلى هذه اإلصالحات أنها لم تكن  فالمالح     للمستو الذ ی
ة  اسة اإلدرا ه معظم الجزائرین من الس عان مقابل ما قدموه لفرنسا في هذه الحرب أو مما 

ة وعلى  ة لجهود الجزائرین  اإلصالحاتحي بوعزز، هذه   رأالفرنس النس ال تساو شیئا 
س فیه ل لهم ، لذلك لم یرحب بها أ أحدفي الحرب ول حل أ مش هذا جاءت  5ا ما  ، و

                                                
  . 217عمار بوحوش ، المرجع الساب ص  – 1

  . 1744،  173ص ص،هللا ، المرجع الساب  أبو القاسم سعد – 2  
ة ، المرجع الساب  ص  218عمار بوحوش ، المرجع الساب  ص  – 3 ضا ، بوعزة بوضرسا   . 102أنظر أ
ة بوعزة ، المرجع الساب  ص  – 4   . 102بوضرسا

   
   
   . 304حي بوعزز ، المرجع الساب  ص  – 5 
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ش الجزائرین نتیجة  منتهم مقابل تهم ها تزایدت ه هذه اإلصالحات لصالح المستوطنین و
ة التي تضمنتها هذه اإلصالحات  س هذه الشرو القاس ة  هما تزعمع   .اإلدارة الفرنس

ا ودراسا ه قضا تا ر جمال قنان في  ذ ت في تارخ الجزائر الحدیث والمعاصر تعتبر سنة و
ارزة في تارخ  1919 عض  الجزائر ،ففي هاته السنة صدر االستعمار سنة  منح  قانون 

اسم قانون  عض الجزائرین ،وهو القانون المعروف  ة ل اس فر  04الحقوق الس م 1919ف
لحاحالبرلمان الفرنسي تحت دفع  أصدره ٕ س وزراء فرنسا في ذلك الوقت  وا منصو رئ ل من 

عض المعتدلین من النواب الذین اعتقدوا انه بهذا التعدیل الخفیف الذ ادخلوه على  ،و
افؤوهم على مساهمتهم وجهدهم في الحرب  انوا قد  عض الشرائح من الجزائرین ، ة  وضع

ة    .في صفوف القوات الفرنس
فر نص على مایلي  04وقانون    : ف

ة  إلغاء -1 اسم الضرائب العر   .الضرائب المعروفة 
 تأدیتها لعدد من الشرو من بینها منح ح االنتخاب والترشح لكل جزائر مستوف -2

رة  حامل  أوتاجر  أوموظف أو  لألرضمالك  أو جنسیتینحامل لل أوللخدمة العس
م متوسطة  ا أوللشهادة تعل االستعمارة هي التي تتولى وضع قوائم  واإلدارة. العل

لللناخبین وهي التي  س إلیها أو   التي مهمة تطبی القانون وتفسیره وتحدید المقای
لتا األحوال  . تخدمها في 

اب  -3 ة أمامفتح القانون ال ة الفرنس الجنس اعتبر التخلي  ولقد. الجزائرین للتجنس 
ة للمسلم شرطا  األحوالعن  االشخص م الطلب من اجل الحصول على  أساس لتقد

ة فالمدعي العام  ل الشرو المطلو فاء  ة ،ومع است ة الفرنس دارةالجنس ٕ االحتالل  وا
ة هما م قبول طلب المترشح لنیل حقوق عد أولهما القول الفصل في قبول  في النها

ة     1.المواطنة الفرنس
  
 

                                                
ا ودراسات في تارخ  -1 ة لالتصال والنشر جمال قنان ،قضا الجزائرالحدیث و المعاصر ،المؤسسة الوطن

   180،181ص،ص،  1994واإلشهار،الجزائر،
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اسي المحدود لألهالي  04إن قانون         قة أمام النشا الس فر فتح فجوة ض حیث ف
  : على  نص

ة األرعة  - ة المحل ل المؤسسات التمثیل ات،المجالس العامة (ح التمثیل في  مجالس البلد
م  ومة ،في المناط الخاضعة للح ة ،المجلس األعلى للح ات المال للعماالت ،المندو

ات  ر المدني ،ولجان البلد م العس م الح   ).في أقال
ة تمثیل رفع - ل رمز في المجلس  نس ش األهالي في هذه المؤسسات وحضورهم ولو 

ومة    . األعلى للح
ة في  - ار شیو المشار ات ونوابهم  خاخت   .البلد
ع هیئة الناخبین من األ - أكثر من الى 5000هالي التي لم تكن تتجاوز توس

  . 1عضو400.000
وضح  ة األولى أحمد توفی المدني  و الهدف من هذا القانون الذ جاء عقب الحرب العالم

عض الشیئ نتیجة وقوفهم بجنبها في هاته الحرب  أن فرنسا رأت البد من منح الجزائرین 
الجزائر، فبواسطة هذا  ان لصالح فرنسا ،وتهدئة الوضع الداخلي  ا  التي أدوا فیها دورا ایجاب

ة بین الجزائرین  أنعض مواد قانون األندیجینا، والضرائب البد القانون ألغت  تكون متساو
ة مقارنة مع االورین   انوا یدفعون ضرائب إضاف   .2الذین 

  : ملها تبینجمن خالل هذا القانون نستلخص نقا مهة في م 
ة الجزائرة في هذا الوقت   قة النخ ح مألوفا عند ط ان أص قة االستعمار الفرنسي وان    حق

انت تغفل الجزائرین ظنا منها أن هذا الشعب الیدرك ذلك  ة    .اإلدارة الفرنس
  .سب ود الجزائرین ،واالستعداد أل ظرف 

  

                                                
 13المصادر ،ع  لةم ،مج1939-1919جمال قنان ،الكفاح الوطني وردود فعل االحتالل في الفترة مابین الحرین  -1

ة وثورة ة الوطن حث في الحر ز الوطني للدراسات وال    . 22-21م ، ص ص ،2006م1954أول نوفمبر  ،منشورات المر
ا وثی بیننا ولهم الح فیها   - عض أفراد المجتمع هي الوطن ، وهناك ارت حت في نظر  ة أص    .ألن اإلدارة الفرنس

   2. 223أحمد توفی المدني ،المرجع الساب ، ص -  
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عا ة وموقفها من:  را م والقضا اإلدارة الفرنس   :اإلسالمي   ءالتعل
م  - 1 خضاع هجمن المعلوم أن فرنسا إنت   :التعل ٕ ت أسالیب متعددة للقضاء وا

روها وأنتر  ة یولوجو الجزائرین ، ووصل مف طرة على الثقافة العر ن  أنه البد الس
ة والدین اإلسالمي تسبها األهالي والتي تكمن في اللغة العر ة التي   ،اإلسالم

ستفید منه أبناء  ان  م الذ  ة في ح التعل وأمام القوانین التي سنتها اإلدارة الفرنس
ان  فأصدرتهذا الوطن  ة الجزائرة  ة الوطن قوانین متعددة لتجهیلهم ومحو الشخص

سمبر  24أهمها مرسوم  ة  1904د أمام هذا الوضع ظهرت قبل الحرب العالم
م  ة التعل قة ،رالح العري األولى حر ة المط اسة الفرنس إتجاه  وذلك نتیجة للس

انت تسعى إلى فرنسة الجزائرین ، ة خاصة ألنها  ة عامة واللغة العر     الثقافة العر

م مهدید المؤرخ لنا یبین المجال هذا في ع في التالمیذ عدد إبراه  المؤسسات جم

ة م  على موزعین لمیذت 25000 حوالي ان الذ، م 1900 -  م1899مابین التعل

   : 1مایلي الثالثة الجزائرة المقاطعات
  

  المقاطعات

 صف  األمومة مدارس  األمومة مدارس

 المعلمین

  ببوزرعة

ات  الثانو

  والمعاهد

 المدارس

ة ور  اإلسالم ور  إناث  ذ   إناث  ذ

  74  35  35  540  10.143  71  112  الجزائر

  47  27    546  7.569  70  86  قسنطینة

  43  24    467  3.282  193  201  وهران

  399  334    1553  35  86  164  

        23.547  733  المجموع

                                                
م،المثقفون الجزائرون في مهدید  -1     47ص  2006م ،م د أ ، وهران ، الجزائر، 1912 – 1850عمالة وهران إبراه
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ة هذه  ة القوانین نتیجة قلیلة النس م لمحارة سنتها التي الفرنس ذلك في التعل  الجزائر،و

م قطاع في الممنوحة القروض   .1 جدا قلیلة التعل
ر18علما أن مرسوم    م العام مفتوحة ألطفال  أنم نص على 1892أكتو مدارس التعل

ة لألورین من یرد  الجزائر مثلهم مثل غیرهم ،وهذا النس م األهلي  طب على مدارس التعل
   . 2وااللتحاق بهاالتسجیل فیها 

  : ما نص هذا المرسوم على     
م المهني  -  ر التعل یز على الفالحة(تطو  ) .التر

ة  -   .التقلیل من المدارس االبتدائ
م الفرنسي  -  صالحها في إطار التنظ ٕ ة وا م المدارس اإلسالم   .3تنظ

الغ المخصصة  ات الم ة ،وعدم دفع البلد سبب نقص المیزان إال أن هذه المشارع لم تتحق 
  .لبناء المدارس من میزانیتها 

  . 4م) 1907 -1901( وهذا الجدول یبین عدد المدارس مابین  

  1907  1906  1905  1901  السنة

  255  248  241  228  عدد المدارس

                                                
ة في الجزائر ، -1  م اسة فرنسا التعل   .            149ص م،   2010ت ،الجزائر ،.ن..أ.د.ش عبد القادرحلوش ،س
م األهلي في الجزائرفي عهد االستعمار  لجما - 2 حث 1944-1830قنان ،التعل زالوطني للدراسات وال ، منشورات المر

ة ة الوطن   .    134، ص  2007م،الجزائر ،1954وثورة أول نوفمبر  في الحر
ة تضم ثالثة أقسام على األقل رأسها مدیر فرنسي :قسم هذا المرسوم المدارس الى - ،مدارس مدارس أساس

شرف علیها معلمون  ة تضم قسم أوقسمین یرأسها مدیر فرنسي ،مدارس تحضیرة ،لها قسم واحد  ابتدائ
  .جزائرون 

 
  
م ،مقارات في تارخ الجزائر  - اسي ابراه    3. 22، ص  2007، دارهمرمة ،الجزائر ،1962-1830م

  . 352ع الساب ، ص المرج.....3أبوالقسم سعد هللا ، تارخ الجزائر الثقافي ،ج - 4
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ظهر أن بناء المدارس قلیل وهذا   اإلدارةدلیل على عدم االهتمام من طرف  من الجدول 
الجزائر  م  التعل ة    .الفرنس

اسة ال اإلدارةأهداف -1  ة اتجاه الس ینالفرنس قة على الجزائر ة المط م :تعل  
ة عدة قوانین مختلفة  اإلدارةأقرت     التالي الفرنس م و اتجاه الجزائرین لمنعهم من التعل

ة وهذا یؤد في رأ  م اللغة العر  اإلدارةتحقی أهداف متعددة أهمها الوقوف ضد تعل
ة التي أساسها اللغة  ة الوطن ة القضاء على الشخص ة بدا    . واإلسالمالفرنس

ة     م اسة التعل ن ایجاز أهداف الس م م اإلدارةو ة ف   : ایلي الفرنس
ة الجزائرة  -  ة الوطن   . محو الشخص
ة  إحالل -  ان اللغة العر ة م  .اللغة الفرنس
ة  -  ح  .نشر المس

رة اإلدماج  -                                                                         .تحقی ف
ن  م ر  ي  رأثمین ذلك على تومن خالل األهداف العامة السالفة الذ ح تر تور را : الد

ان الهدف منها هو( ة  و غة فرنس ص الد  غ ال بیرة وصغیرة  محاولة ص ل  خالصة في 
ال بثقافتها ولغتها  ا وحاضرا ومستق ع الروا التي تر الجزائر ماض ،حتى تنقطع جم

ة، وتارخها  ة حتى تنشأ إلى الحضار ،وانتمائها  اإلسالميالقوم ال  األمة العر األج
اسة المرسومة  ل شیئ،ومقطوعة عن  نشأةالجزائرة الصاعدة في ظل هذه الس ممسوخة في 

ة      . 1.)جذورها األصل
قة أن    م وهذا  اإلدارةوالحق ة من خالل التعل انت تعمل على فرض الثقافة الفرنس ة  الفرنس

وس  ة االستعمار الثقاف:(مایبینه األستاذ صالح فر انت حر ة تحاول فرض لقد  م ة والتعل
یر مجتمعنا ، ة وتف ة أخر مغایرة تماما لرؤ انت رؤ ة في الفترة االستعمارة  فالثقافة الفرنس

ة    .).2تسعى لتحقی مشروع فرنسة الجزائر واستئصال مجتمعنا من مقوماته األساس
مختلف مؤسساته  لإلدارةانت     م العري الحر ، ة مواقف واضحة اتجاه التعل الفرنس
ة إذ لم، ة قاس انت القوانین الفرنس ذا  ةتسلم منها حتى المدارس  وه ما  القرآن ا ، وف والزوا

                                                
ي ،المرجع الساب ن ص  - ح تر    1. 105را
وس ،المرجع الساب ، ص -    2. 198صالح فر
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ة العلماء ،  ة المختلفة عد مدارس جمع م ا ومعلمي المدارس التعل ها تضرر شیوخ الزوا و
عید أو قر  ة ،سواء من  ة الوطن انت تسعى لمحو الشخص ة  اسة الفرنس ب ،ألن الس

سهل الوصول  ة ،ثم بها  ة الوطن ة التي هي أساس الشخص ،اعتمادا على ضرب اللغة العر
  . 1إلى الدین اإلسالمي ، والعادات والتقالید المختلفة األخر 

أن األجراء رع اإلسالمي ألنها تشما أنها حافظت في المجال المدني على ال انت تعتبر 
م  اإلسالم) القاید(والقانون اإلسالمي وح قا  اطا وث طان إرت حتلها  2مرت انة التي  والم

انت تعلم أن  القضاء اإلسالمي جعل إدارة اإلحتالل تتخوف منه منذ اإلحتالل ألنها 
ادر الوالي العام سالقضاء اإلسالمي  فتي في محارة اإلحتالل الفرنسي لذا   "لوزال"وف 

ةفي  ام التي ئقضي بإست 1834أفرل  10قرار بتارخ  إصدارإلى االحتالل  بدا ناف األح
ة التضیی على  ان هذا القرار بدا ة ، و مة الفرنس صدرها القاضي المسلم لكن أمام المح

ة على مستو المحاكم التي تشرف القضاة المسلمین بإخضاعهم إ القوانین الفرنس لى األخذ 
   .3علیها

ة  ة:  یتضح من ذلك األمور التال تغییر نم المعاملة مع الشعب  أرادت اإلدارة الفرنس
اسة في مجملها لم تحق األهداف المسطرة والمبرمجة،  ،وهي تدرك أن هذه الس الجزائر
ه  ة ، وعل ا اإلدارة الفرنس قي صامدا متحد تعددت القوانین ووسائلها ،ولكن المجتمع 

عد فشل المقاومات  ا  ة وحده تقر عض المجتمع الجزائر واجه اإلدارة الفرنس رغم وجود 
قة  عض الط اسة اإلدارة من  انت تسعى للوقوف في وجه الس األصوات الجزائرة التي 

  .المثقفة 
  

                                                
م العري الحر في حوض الشلف خالل الفترة  -1 رة ماجستیر في التارخ 1956-1930مخلوفي جمال ،التعل م ،مذ

   . 114،ص  م2009 - 2008،جامعة وهران ،

2- Mahfoud Kaddache.    Op.Cit  .P 25 .   
ة في الجزائر : مزان سعید  – 3 ة الفرنس اسة الدین ا  1870 – 1830من مظالم الس ات التارخ و الجغراف ، مجلة حول

ا لألساتذة بوزرعة ع أعمال الملتقى الوطني الثاني حول مظالم اإلستعمار الفرنسي في الجزائر  3/، المدرسة العل ، خاص 
  .  68ص   2007أفرل  18 – 17، 
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ة والقضاء  -2     :اإلسالمياإلدارة الفرنس
ة لد المسلمین الجزائرین لذا سعت         ائز األساس عتبر القضاء اإلسالمي من الر

مه ة إلى ضره وتحط ان  اإلدارة الفرنس ات القاضي المسلم الذ  من خالل تحدید صالح
ة  ا اإلجتماع ل القضا ة الشرفة ، علما أن  ما جاء في الكتاب والسنة النبو م  ح
حلها القضاء  عض ومشاكلها  عضها ال ة للمجتمع الجزائر ترت مع  ة والدین واإلقتصاد

ما هو موجود في الدین اإلسالمي وأصدرت اإلد ة في هذا المجال عدة اإلسالمي  ارة الفرنس
  :قوانین أهماها وأخطرها 

ل سلطة ، وحص:  1892ما  25ـ قرار  ر نظرة القاضي الذ نزع من القضاء اإلسالمي 
حة ام قضاة الصلح والموارث ،المسلم في األن     ، وتنفیذ أح

  .الفرنسین 
یل لجنة من رجال القانون  1905مارس  22ـ مرسوم الحاكم العام في  سة بالقاضي بتش رئا

ة  ام الشرعة اإلسالم ة الحقوق الفرنسي مهمتها إعداد مشروع تمهید لتقنین أح ل عمید 
ه هذه الشرعة   . 1فرض تحرف وتشو

م الم ة والمفوضین دودائما في ظل الح طلب من المجالس المال المالیین األوریین ني و
المحاكم الزجرة  1902أنشئت محاكم خاصة لمحاكمة األهالي دون غیرهم عام  عرفت 

ة أو أحد ممثلي اإلدارة بدال  ة یرأسها شیخ البلد وذلك عوضا عن محاكم الدرجة األولى العاد
ة فیها یخص مخالفات األهالي المحاكم الجنائ  من قضاة الصلح واستبدلت محاكم الجنح 

ة تواستحب ة اإلسالم   .2منها اختصاصاتها ماعدا األحوال الشخص

                                                
الح ، المرجع الساب  ص  – 1    . 239شیر 

حبذون القضاء اإلسالمي ،لوضوح 1891وتوصل جول فیر عام  - أن الجزائرون یرفضون القضاء الفرنسي و م 
فها قلیلة    .المحاكمات وتكال

  
  . 53حي بوعزز ، المرجع الساب ص  – 2 

الجزائر قانو  - ة  الجزائرین أصدرت السلطة الفرنس ات للتصرف  ل الصالح منح لها  ة الذ  ن المحاكم االستثنائ
ما تشاء مثال القتل أو السجن أو النفي وذلك دون اعتراض    .الرافضین لالحتالل 
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فرض    ة بدائل للقضاء اإلسالمي وهو القضاء الفرنسي الذ  ذا استحدث اإلدارة الفرنس وه
ائل على أساس أنها بدیل  األعراف والعادات والتقالید جدیدة التي عرفتها خاصة منطقة الق

  .1قضاء الفرنسيللقضاء اإلسالمي وهي أقرب إلى ال
ا ، وعملت على تحدید المدارس  م الدیني والزوا حت اإلدارة االستعمارة تراقب التعل وأص
ما راقبت رجال  ة وأغلقت الكثیر منها مما أد إلى قلة القضاة واألئمة والمعلمین ،  القرآن

  .2الدین والعلماء والفقهاء األحرار
اسة    انت متكاملة مع الس قتها اتجاه القضاة اإلسالمي  ة التي ط اسة الفرنس إن الس

انت تهدف من وراء ذلك  ة وقمع الوعي الوطني ، حیث  ح ة ومشارع نشر المس م التعل
ة  ة الوطن اره أساس الشخص اعت ة الصراع ،  اره وتحییده من معر هدم اإلسالم في د

ان ض أر ان هذا الطر األمثل في رأیها إلدماج هذا الجزائرة وتفو ة ، حیث  ه االجتماع
انه  لغاء  ٕ قحالالشعب وا ونت جماعة خاصة من رجال الدین المسلمین ووضعتهم 3يق ،لذا 

ا وشیوخها،  ة الزوا  اإلدارة مما ألزمتهعلى رأس ادارة المساجد، ومنهم من مهمته مراق
ة بتعاون معها ضد    .4 الجزائرینمن  إخوانهمالفرنس

ا ألنه یدرك مما یدل أن  ه نهائ ة القضاء عل غ یز االحتالل على القضاء اإلسالمي  تر
انة هذا الدین في نفوس المجتمع وهو األساس في العالقات االجتما ین ة بین الجزائر عم

 ُ ة ظهر،وهذا  ق   .نیتها الحق

                                                                                                                                                   
ة القرن  - سام 20وفي بدا صوت جدید رافض لالستعمار الفرنسي متمثل في صوت انتفاضة عین  م اهتزت الجزائر 

ة إلى إصدار قانون  نوصوت انتفاضة عی ات ،ممادفع اإلدارة الفرنس املة الصالح ات  م الذ 1902الترك ،في البلد
ة    .بواسطته ظهرت المحاكم الردع

ة بوعزة ، المرجع الساب  ص  – 1   . 144بوضرسا
   
  . 53حي بوعزز ، المرجع الساب  ص  – 2 

ح دبي  – 3 ة العلماء المسلمین في الرد علیها : را ة في الجزائر ودور جمع ة الفرنس م اسة التعل ،  1952 – 1830الس
ة ، غیر مشورة ، الجزائر ،  توراه في علوم التر ة ، أطروحة د   . 147ص   2011 – 2010دراسة نظرة تحلیل

 . 53حي بوعزز ، المرجع الساب ، ص  -4
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الدین اإلسالمي والقضاء ، ا الجزائرین  م ارت ة ح انت فرنسا من خالل القوانین القضائ
التشرع القضائي الفرنسي أو تهدف إلى التي أصدرتها ،  انت  ة   االحر ر أ قض

الجزائرین  م الخاص  رغام الجزائرین لتح ٕ القضاء اإلسالمي وا أ ر القضاء الفرنسي 
ة  عني في نظر اإلدارة الفرنس   : فیها 

ة القضاء اإلسالمي  -   . نها
القضاء الفرنسي  - ون  ا المتنوعة بین الجزائرین    .حل القضا
ة  - م أنها قطعة فرنس ح   .خل نظام قضائي جدید في الجزائر 
ار القضاء الفرنسي بین الجزائرین   -   .نشر أف
سب أطراف على أطراف أخر خالل المنازعات  -   .محاولة 
رة القضاء اإلسالمي لد أفراد الم -   . جتمع الجزائر ،وحل محله القضاء الفرنسي سر ف

ا بین أفراد المجتمع  ا والعشائر لهم الدور الفعال في حل القضا ان شیوخ الزوا عدما 
ح هناك خطر علیهم  ا المتنازعة بین أفراد المجتمع لذا،أص الفصل بین القضا   .قاموا 

ة اإلشراف على المحاكم اإلس ذا أرادات اإلدارة الفرنس ة وه س محاكم مدن ة وتأس   الم
ة  رغامو جنائ ٕ   .  1الجزائرین للتحاكم فیها وا

ة أخر تكمن في القضاء على  اإلدارةسن القوانین من طرف   ة یهدف إلى إستراتج الفرنس
ةالعالقات  انا تسامح الدیني ، ولهذا  االجتماع ة على القضاء اإلسالمي وأح انت مبن التي 

زتالقضاء وللوصول إلى ذلك  االهتمامأرادة  ة الخاصة  ر م اسة التعل ذلك على الس
عث منه أساس الدین اإلسالمي ،  نالجزائری م العري الذ ین انت أعینها على التعل و

ة للفرد الجزائر وللوصول إلى  اة الیوم ع أسس الح  أجبرتفرض قوانین جدیدة في جم
ة ة مفرنسة  المتعلمین على دراسة اللغة الفرنس ل نخ هذا تش ارة ، و ة اللغة(إج ) إزدوج
ام المقبلة    .تعتمد علیها فرنسا في األ

  

  

                                                
   106بلیل ،المرجع السابق ،ص دمحم -1
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ا ً ة     :خامس ة والتنصیر شیر ة الت   :العمل
ة على الجزائر            ةما هي إال حملة  1830المعلوم أن الحملة الفرنس على  صلیب

ة  في الجزائر ما هي إال محاولة إخراج الجزائرین من  التنصیرةالجزائر المسلمة والعمل
ة محل  ح انة المس ح الد هذا تص حین ، و حوا مس ص ي  دینهم اإلسالمي وتنصیرهم 

ة في الجزائر انة اإلسالم م  .1الد ما یوضحها األستاذ إبراه ة واضحة  عوا إستراتیج لذا إت
ة  سي وتتمثل في النقا التال   :لون

ة واللهجات لتحقی عمل - شرن تعلم اللغة العر ة التنصیر في الجزائر البد على الم
ة المختلفة لیتحدثوا مع الجزائرین بلغتهم ، وقاموا حتى بترجمة نصوص من اإلنجیل  المحل

ة  ائل ة والق   .إلى اللغة العر
اس إستوحوه  - ه(الل اس المسلمین في الجزائر ) شب   .من ل
ة عدم التحدث مع  - قتصر ذلك في البدا نما  ٕ ة وا ح انة المس اشرة عن الد الجزائرین م

ن أن یتقبلها اإلنسان الجزائر  م ا التي  عض القضا   .على 
ام بهذه المهمة - ات للق ونت  مجموعة راه   .2وللوصول إلى المرأة الجزائرة 

اسة التدرج بدأتها ب  إلى إضافة      عت س   :ذلك ات
ة الموجودة في الجزائر ،التي تعود  إبراز - ح   . اإلسالميقبل الفتح  فترة ما إلىالمعالم المس
  .       العهد الروماني  إلى، التي تعود المدفونة في األراضي الجزائرة  اآلثارالتنقیب على  -

                                                
ي   -1  ح تر ،   ص : را   . 107المرجع الساب
شیرة التي استعملت وسائل وطرق وأسالیب متعددة رغبتا   -  ة على الجزائر صحبتها حمالت تنصیرة ت الحملة الفرنس

یز على األیتام  ة التر انت البدا ح الجزائرین ،   .منهم في تمس
ح فرستا جاهزة الستغالله هو محاول:التنصیر  - ص ة ،ف انة النصران دخاله في الد ٕ ة إخراج المسلم من دینه اإلسالم وا

  . ألغراض متعددة لصالح االستعمار 
ة  - طل على دعوة النصار اآلخرن إلى النصران المعنى االصطالحي  شیر  معنى  ،"الت شر  شیر لفظة مشتقة من  الت

ارة،، وتهللفرح  ِشَ ر ومنه ال َ علمه المخب روهي الخبر السار الذ ال شَّ عطاه الم ه أو ما  ر  شَّ شر هي ما ی ُ      .،وال

م لونسي  – 2 ان اإلحتالل الفرنسي ، د ه ل ن ت ، الجزائر :إبراه حوث في التارخ اإلجتماعي والثقافي للجزائر إ
  . 229،  228ص   2013

م القومي ، مرجع ساب – 3 ي ، التعل ح تر     . 108 – 107ص  را
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انة في الجزائر إلقناعوذلك    ح الناس أن أصل الد التالي الرجوع إلى األصل ةمس ، و
   .  1وترك اإلسالم

ة التي        حیین ودورهم في إنشاء المساجد،مثل الروا وأطلقوا األساطیر التي تمجد المس
ان م م ،لتقول أن الجامع الكبیر  حي قد ل دیني مس ا على ه ذا عملوا على تعرة بن

ذلك أسطورة الجامع الجدید بناه عبد م ل ، و حث عن أثار هذا اله حي أساس المسجد لل س
سة ن ان قد صدر له لبناء المسجد فبنى    .  2وأن األمر 

ل ما اإلدارةوسعت       ة  ،فعملت على  اإلسالميتملك على القضاء على الدین  الفرنس
شیرة ،وذلك من ات الت ع الحر ة وتشج ح انة المس انت  نشر الد خالل القوانین التي 

م الذ 1907سبتمبر27موجود في قانون تخدمها وتسهل لها الطر في ذلك مثل ماهو 
فصل الدین الجزائر  قضي    .3عن الدولة وذلك 

ة الحملة ألن من حملة أهدافها       اسة فرنسا في تنصیر الجزائرین واضحة منذ بدا وس
رتیر الحاكم  ه س ة فیها والقضاء على اإلسالم وهذا ما صرح  ح هو العمل على نشر المس

ا فقال 1832ائر في عام العام الفرنسي للجز  اسة رسم   :م هذه الس
ح ، « ون للجزائر إله غیر المس ام اإلسالم قد دنت وفي خالل عشرن عام لن  أن آخر أ

ننا نشك على أ حال  م ننا أن نشك في ان هذه األرض تملكها فرنسا ، فال  ونحن إذا أم
  . 4»أنها قد ضاعت من اإلسالم إلى األبد

هذا تعددت     فهم حول مهمة إرجاع هذا الشعب إلى  و ثرت تآل نداءات رجال الدین و
ة أجدادهم ، وحیث أن اإلسالم  اره دین أغلب حي بإعت   .حضیرة الدین المس

أقسى حي قادر الیوم على ضمه إلینا  فوسائل العن انتزع منهم ذلك  ، على أن الدین المس
ا واحدا ما  " یجر فال"وتعتبر مرحلة  5وصیرورة معنا شع شیر في الجزائر  األب الروحي للت

                                                
عاد  – ر،العدوان الفرنسي على الجزائ و آخرون  الغالي الغري -1  ات واأل ز الوطني للدراسات الخلف ،منشورات المر

ة وثورة أول نوفمبر  ة الوطن حث في الحر   .   275 م ص 2007، م 1954وال
   2. 276،المرحع نفسه ، ص وآخرون  الغالي العري - 
  . 87المرجع الساب ، ص حي بوعزز ،  -3
  
  . 45مزان سعید ، المرجع الساب  ص  -4
ة بوعزة ، المرجع الساب  ص  – 5   . 146بوضرسا
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اشر على  ة وتأثیره الم ل المؤسسات الدین انت أخطر مرحلة إلستحواذه على  عرف 
شیر  ع نشاطه الت ثیرا على توس ،  1أصحاب القرار في إدارة اإلحتالل وهذا العامل ساعده 

ل الوسائل للوصول إلى المرأة ولكي  شیر أهدافه عمل  یزة في األسرة حق الت فهي الر
و  الوصول إلى المرأة و ة على إرسال والتنصیر ال ینجح إال  اسطتها عملت السیدة اإلفرق

س أسر جزائرة منشرات و م م صرةقد نجحوا في تأس المساعدات للمقبلین  من خالل تقد
ش لهم  ل وسائل الع   :على الزواج وتوفیر 

ة للمنتصر وت - النس حث عن خطیبته  ائها ال م المهر ألول   .قد
ن للمتنصرن المتزوجین  -   .توفیر الس
ة للمتزوجین  - م مساعدات مال   .تقد
ات الجزائرین  - ان والشا ة التي یدفعها الش الغ المال إنشاء صندوق المهور الذ یجمع الم

شرن   .2الذین تعملون مع الم
اسة التنص ة الجزائیولنجاح س ر عدة قوانین وضوا إلى أن ر في الجزائر وضعت أسقف

ا عام  ا ه ال ارة عن دستور جاء من فصول صادق عل حت ع   3م1188أص
قا المرسوم سنة  والمطب في الجزائر  1905وحین تقرر فصل الدین عن الدولة في فرنسا ط

ة رفض اإلحتالل تطبی هذا المرسوم على 1907عام  ة والیهود ح انة المس ة للد النس م 
قیت شؤونه خاضعة للحاكم العام الفرنسي في الجزائر رغم إلحاح الدین اإل سالمي وحده ف

ور على اإلسالم   . 4الجزائرین على تطبی المرسوم المذ
ستمرت فرنسا في تدخلها وتسیرها لشؤون الدین اإلسالمي ، طیلة فترة اإلحتالل في    ٕ وا

ه  انتیالوقت الذ حررت ف ٕ  نالد ة ، وا ة والیهود ح عتدائها على الدین اإلسالمي واضح المس

                                                
   

  . 150 – 149ص  ص،راح دبي ، المرجع الساب  – 1
ة بوعزة ، المرجع الساب  ص  – 2   . 147بوضرسا
م القومي ، المرجع الساب   ص  – 3 ي ، التعل ح تر    .  109را

    
ة :شیر فاید  –4   رة تارخ یب أرسالن ، دراسة ف مي واألمیر ش شیر اإلبراه ا العرب والمسلمین في آثار الشیخ ال قضا

توراه في العلوم في التارخ الحدیث والمعاصر ، جامعة مشور ، قسنطینة ،  رة ، أطروحة د    2011 – 2010وف
  . 84-  83 ،صص
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ة لكي  ة الفرنس ومات المتعاق ل الح  ةحاولومالمختلفة من األهالي ،  االحتجاجاتخمد تو
أن تدخلها في أمور دینهم هو من مصلحة المسلمین ة  1دائما إقناعهم  ألنها فرنسا دولة الئ

اسة  ه دستورها إال أنها إحتضنت في الجزائر س شیروف ما ینص عل واسعة النطاق  ةت
ة الجزائر سنة  س أسقف ان ذلك من تأس موجیها 1838لتنصیر الجزائرین و م والتي رسم 

  .  2الجزائر ألتنصیر النشا 
انت تقوم على تنصیر المسلمین الجزائرین والعمل على    ة  ة لإلدارة الفرنس اسة الدین الس

ة  ة خاطئة عن طر شیوخ الطرق الصوف م إسالم إخراجهم من اإلسالم ،أو إعطائهم مفاه
انا محارة الدین اإلسالمي  قي للدین اإلسالمي ،وأح ا التي ابتعدت عن المنهج الحق والزوا

لها  طرقة غل المساجد أو تحو اشرة    .  3نائس أو ثكنات للجند  إلىم
زت على عدة وسائل سواء  قه ،ر انت مجموعة الفیجر تحق أمام هذا الوضع الجدید الذ 

ة التي عرفها المجتمع الجزائر  م ،أو الحالة االجتماع من مجاعات ،واألمراض التعل
ة الخطیرة مثل الكولیرا ،وانتشار القح و  ة واالقتصاد الجفاف ،واستغلت الحالة االجتماع

شیرة حي والطعن في الفتح اإلسالمي  ،   لتمررأهدافها الت ماضیهم المس واقناع الجزائرین 
ائل  الد الق   .4الذ میز مثال 

ان البد علیهم أن یتخذوا        شرون أهدافهم  ة  اإلجراءاتولتحقی الم   : 5التال
ة المختلفة  -  ة واللهجات المحل .                           ضرورة تعلمهم اللغة العر
ون مستوحى - اس یجب أن  اس الجزائرین المسلمین  الل .                      من ل

ما هو مشترك بین  ة  اشرة مع الجزائرین أن تكون البدا ة م ح عدم التحدث عن المس
ة  ح       . سالمواإلالمس

                                                
   . 74ع الساب  ص خیثر عبد النور ، المرج -1

  . 74نفسه ، ص  -2 
اعة والنشر 2 1892- 1867سعید مزان ،النشا التنصیر للكاردینال الفیجر في الجزائر  -3 ،دار الشروق للط

   .  268،ص 2009والتوزع،الجزائر،
  
الح  – 4  ة : شیر  ة الجزائرة من الثقافة الفرنس ة اإلصالح عالم المعرفة د ت الجزائر ) 1940 – 1925(مواقف الحر

  . 72ص   2013
  . 280ب ، صا، المرجع الس وآخرون  الغالي الغري -5 
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ات للوصول  - ان علیهم للوصول للمرأة الجزائرة أن یتخذوا راه    .1ذلك  إلىو
  
ان المنطقة ،حیث    ة واضحة للعمل على تنصیر س اسة فرنس ائل س وعرفت منطقة الق

ض سنة  وصل عدد اء الب تلمیذ ،ووصل عدد  1039مدرسةبها  21م 1901مدارس األ
شرین في منطقة  ة "الم اء و 06" أوده ان ،وهذه  08أ ض ،بهدف تنصیر الس أخوات ب

غ رسالتها التنصیرة  ان لتبل عدة طرق للوصول الى الس ة سعت   . 2المدارس الدین

ة وعدد التالمیذ بها    : 3والجدول التالي یوضح مناط المدارس الدین
     

  عدد التالمیذ  نطقةالم

  35  )بونوح(ذراع المیزان 

  65  لإلناث ) ابن إسماعیل (ذراع المیزان 

ة(فورناسیونال    25  لالناث) أوده

  40  )یت االرعاءأ(فورناسیونال 

ة (فورناسیونال    105  )أوده

  125  )تاقمونت عزوز (فورناسیونال 

  84  )ورر أ(جرجرة 

  82  )أوغقن (جرجرة 

 

                                                
   1. 280ب ، صا، المرجع الس وآخرون  الغالي الغري - 
   2. 73عبد القادر حلوش ، المرجع الساب ، ص  - 
   3. 73نفسه ، ص  - 
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مهم الدین  اإلدارة،هؤالء سعت  561نالح من الجدول عدد التالمیذ   ة تعل ح ة المس الفرنس
رامج  ات و حي اعتمادا توص ة "الفیجر "المس ات الدین الواج ام  ز على الق  الذ ر

ا المتمثلة في   ة یوم ح   : 1المس
اح ومساء  -  ل ص ا  سة جماع  .الصالة في الكن

ة الوع -  عمل ام  س واألحد  الق ل یوم خم ان   .واالرشاد للس
ة  -  اد الدین ل شهر وعند اقتراب مواعید األع  . تطهیر األنفس في 

ة المرضى واألطفال  -   .رعا
م النصائح لألزواج الیتامى المتنصرن  -   .تقد

ة  -  ة األبو مهم الرعا  .الزارة المستمرة لألزواج وتعل
ة  اإلدارةما سعت       ة علنا ،في نظرهم لیؤثروا  إبراز إلىالفرنس ممارسة الطقوس الدین

ة على الجزائر ،حیث رتلوا ة هذا االحتفال منذ الحملة الفرنس انت بدا ان الجزائر،   على س
ه  اتف   .2  اإلنجیلمن  آ

ة بهدف تحقی أهداف واضحة  ة لإلدارة الفرنس النس اسة التنصیرة واضحة المعالم  إن الس
  :وشاملة منها 
ا  -  ح الجزائرن تدرج  .تمس
ار أصحاب الظروف اال -  انة إخت ة تلقینهم الد دا ة من أطفال و ة الصع جتماع

ة   .النصران
سب المجتمع  -   .العمل على إظهار المحاسن في المعاملة والنشا بهدف 

ة -  ة و تارخ یز على مناط دون أخر لعوامل إجتماع  .التر
 .وف برنامح التنصیر  السعي إلى تحقی األهداف المسطرة - 

 
 
 
  

                                                
   1. 315مزان سعید ،المرجع الساب ، ص  -  
   2. 277،المرجع الساب ، ص وآخرون الغالى الغري  -  
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ا ً شیر  -سادس ون للنشا الت   :  مواجهة الجزائر
ة ، محاولة منهم القضاء على التواجد       ة المقاومة الشعب ا والطرق واصل شیوخ الزوا

الجزائر ة االستعمار  ح ة مستمرة بین اإلسالم والمس انت حرا صلیب ،وهناك  ،ألنها 
قیت م 20ة السنوات األولى من القرن غا إلىم 19مقاومات أخر استمرت من القرن  ،و

ا والكتاتیب  ةالزوا ة ،خاصة تلك القوانین التي  القرآن اسة اإلدارة الفرنس صامدة أمام الس
اسة جدیدة دخیلة وهي  ات الذ فرض س م اإلسالمي من جهة ،وقانون الجمع مست التعل
ة  ة مضطرة لسیر مع اإلدارة الفرنس ة التي من خالله وجدت الطرق الصوف ات الدین . الجمع

ا  -1  :الزوا

ننا ال           عید ،وزاد  االزواالدور والفضل الذ لعبته  ارإن م في الجزائر منذ عهد 
ل عنها اشمله قول أحمد توفی المدني حیث ق هذا الدور خالل فترة االحتالل وهذا ما

قطرنا هذاعل:" ة  ة ال ض الطرق الصوف ع تس مزة تارخ ابر،تلك أن نط رها حتى الم ن
الد في عصور اإلسالمتحف  أناستطاعت أنها هي  الجهل والظلمات وعمل رجالها  بهذه ال

ا الكاملون على س الزوا قومون إلى یرجعون فیها الضالین  )الراطات(تأس سواء السبیل و
ث العلم في صدور م الناشئة و مة بتعل التي بذلوها والتي نقف  الرجال،ولوال تلك الجهود العظ

نا الدنانجد ال أمامه موقف المعترف المعجب لما  ة وال لعلوم الدین  ساعة في    ."1أثر العر
ة، وواجهت الحملة   ة الوطن ة للشخص یتظح من هذا أنها حافظت على المقومات األساس

ة ،وتحف القران الكرم  م اللغة العر ة االستعمارة ،فعملت على تعل التنصیرة خالل الحق
مه ، ال ،  وتعل ة علوم  إلى إضافةونشره بین األج ان وللطل ا تقدمها للس انت الزوا أخر 

عد خاصة في مواصلة أسس  أالف ،بهذا تخرج منها ما  ان لهم شأن ف ة الذین  الطل
ة  ة العر ةالشخص       . 2للجزائر اإلسالم

  

                                                
   1. 375أحمد توفی المدني ، المرجع الساب ، - 

                                                                        . 315مزان سعید ،المرجع الساب ، ص  -2 
عة لطرقة معینة، تؤد مهامها المختلفة  – ا تا انت هناك زوا ز لشیخ الطرقة،أولشیخ مرا ، ومنه  ا منها ماهو مر الزوا
.  
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ا ودورها ،یرت دور الكتاتیب  ةحین نتحدث عن الزوا ةبها،ألن الكتاتیب  القرآن ظهر  القرآن
مر علیه ة التي  ع التالمیذ أو اعملها من اسمها فهي المرحلة األساس حفظة القران  جم

انت الكرم  ة التي  م اسة التنصیرة والتعل ة ترد  اإلدارة،وسعت للوقوف ضد الس الفرنس
  .فرضها على الجزائرین 

  :الكتاتیب - 2
ة        وجدت في روع الوطن خالل فترة  حیث ما "المسید"أو  تعددت مهام الكتاتیب القرآن

ذلك تعددت ومن بینها    : 1االستعمار،ألن مهامها 
 .تحف القران الكرم  - 

 .لها مهام المساجد  - 
 .یتل بها األطفال دروس تالوة القران  - 

استه التنصیرة وحافظت على نشاطها -   .واجهت االستعمار وس
انت اإلدارة  -  اسة التجهیل التي  قها ،فوجد فیها الجزائرون قاومت س ة تط الفرنس

 .البدیل األنسب واألفضل 
ة في  -  ة والتارخ بیرة ألهمیتها الترو صورة  انتشارها في الحواضر والقر 

  .نفوس الجزائرین 
ة ،هذا ماجعل الجزائرین       اللغة العر ة والقراءة، انت تعمل على نشر الكتا ما 

م في  انت تحارب التعل ة التي  ة ،وواجهوا القوانین الفرنس حافظون على على اللغة العر
  .2الجزائر 

  : المساجد  
،حیث  رسالة المسجد واضحة منذ العهد االسالمي ،فأرض الجزائر التخلو من المساجد    

م  ح انتها في نفوس الجزائرین  ان لم ل م هواالنتماء  اإلسالمانتشرت في  ،فمهامها  إل
  :  ددة منها  متع

ة  -  ة اإلسالم ة الوطن  .عملت عل حف الشخص

                                                
   391.1-390ص ص مزان سعید ،المرجع الساب ،  - 

م القومي ،-   ي ،التعل ح تر    2. 235المرجع الساب ، ص .....را



ین            الفصل الثاني اساتها على الجزائر ة وانع ة الفرنس   م 1919 –م 1901قوانین اإلدارة المدن

 

 92

ات  -  ة رغم الصعو اسة اإلدارة الفرنس الد وواجهت الس  . عمت أرجاء ال

ادة ،یجمع أفراد المجتمع  -  زا للع  . مر

زا  -   .لإلرشاد والوع ،ومقرا ألداء فرضة الصالة مر
م ،وتلقین  -  ة في التعل ا لمعرفة القواعد األساس م قبل االنتقال إلى الزوا انا للتعل م

 .العلوم األخر  
حضور اإلمام -  اد  الد والع ه مناقشة أمور ال   . یتم ف

قة ا ،ألنها في حق ثیرة مع مهام الزوا األمر  فهي تتقاطع وتشترك في أمور 
ة تهدف إلى الحفا على مقومات األمة    . 1مؤسسات دین

ة الثالثة  إن     اسة هذه المؤسسات الدین ة منذ الوهلة األولى  اإلدارة،واجهت الس الفرنس
انت تدرك  واإلدارةمار الفرنسي للجزائر، عمن دخول االست ة  ةالفرنس هاته المؤسسات  أهم

انت للطرفین معروفة ، ة فشلت  أن إال،لذا المجابهة  أمام صمود المؤسسات القوة الفرنس
ة ة ،ومظاهر التكافل االجتماعي ، وحل الخصومات  اإلسالم ات الدین ة ، فالمناس الدین

اسة  والنزاعات المختلفة ،ومظاهر قف أمام الس ا  متعددة میزتها جعلت منها ،جدارا صل
ة  ة الرام ل الوسائل واألسالیب التي  إلىالفرنس فرنسة األمة الجزائرة وتنصیرها ،رغم 
عتها للوصول  وقفها  أنها إالغایتها ، إلىات   .وجدت من یواجهها و

ا ً ع ة على المجتمع الجزائر   -سا   :أثر القوانین الفرنس
ن استخالص مجموعة من    ة عل المجتمع الجزائر ،ولكثرتها وتع اآلثارم دها دالسلب

عض منها  ر ال ن ذ   : م
ا -1 ا واقتصاد   :اجتماع

ع الجزائرین بدون استثناء،  - ان الرف  خاصةانتشار الفقر والذ مس جم س
اطهم  األولىالدرجة  م ارت والفالحة التي هي مصدر رزقهم  األرضح
شهم ، عد سلبهم  همجعلتألن الضرائب والقوانین وع عمال أجواء لد االورین 

التالي  انت لدیهم ،و نقص في المنتوج  إلىذلك  أدأجود األراضي التي 
عد مصادرة األراضي المخصصة  ة، الفالحي ،وتقلص المساحات الرعو

                                                
   1 . 391-390، ص ص ،المرجع الساب.......،النشا التنصیر مزان سعید  - 
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فقد ما هذا وجد الفالح نفسه  ملكه ، لها،و وأمام اقتصاد جدید رأسمالي ان 
واجه اإلفالس مما أد 1االقتصاد التقلید الموجه لالستهالك الذاتي ینافس  ،و

قى من أمالكه ع مات  . 2إلى الكثیر منهم ب
ة جعلت من الضرائب وسیلة إلضعاف وتفقیر الجزائرین ،وهوما اإلدارة -  الفرنس

ة حت الضرائب العر الوسیلة  أد إلى إحداث اختال الت داخل المجتمع ،وأص
ة للمستوطنین ،حیث تساهم في بناء  ة ،واالقتصاد ة االجتماع المثلى في التنم
ة أثرت على التماسك االجتماعي  اء الضرب ة لهم ،فاألع قر وتجمعات محل

اء أو حتى الفقراء   .3سواء األغن
ا   -2   :ثقاف

ة  - ة الوطن انت واضحة ،وهي القضاء على الهو ة  اسة فرنسا الثقاف س
اسة  قها  اإلدماجللجزائرین ،انطالقا من س فشلت في  أنها إالالتي أرادت تطب

المقومات  ةذلك لتمسك أفراد المجتمع الجزائر  انت تشتر  آلتها، اإلسالم
ع الحقوق  ة مقابل جم  . 4لفرنسیین مثل االتخلي عن األحوال الشخص

انت تهدف  أنما  - ة  ة الفرنس م اسة التعل ة إلى الس القضاء على الثقافة الوطن
عتبر میدانا  األصیلة للمجتمع ،ونشر انها، ألن ذلك  مه م م الفرنسي وتعل التعل

ح مع فرنسا  ص ه  ل المجتمع الجزائر الى مجتمع فرنسي ،و ا،هدفه تحو تجرب
م الثقافة الجدیدة ا هح   . 5لدخیلة عل

  
  
  
  

                                                
   73الهوار ،المرجع الساب ، ص  عد - 1

   20فى األشرف ،المرجع الساب ،ص مصط - 2
   . 32ص  المرجع الساب ، شقرة دمحم ، -3

اة الكفاح ، - 4    105، ص 1984ت  ،الجزائر، .ن.و.ش أحمد توفی المدني ،ح

  . 125ص  حلوش عبد القادر ،المرجع الساب ،- 5
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م سعت  - التعل ة  اإلدارةمن خالل التشرعات المتنوعة الخاصة  العمل  إلىالفرنس
م الدیني هذا الوطن من ح التعلم  أبناءعلى حرمان  لغاء التعل ٕ ،وض ،وا

ارهم على الرخص في فتح المدارس ،وجعل اللغة  ج ٕ تصرفات المعلمین ،وا
ارة  ج ٕ ة هي األولى وا م الفرنسي الفرنس ،ووضع شرو واضحة لخدمة التعل

طرق أخر وتحدوا اإلدارة  منع أبناء هذا الوطن من التعلم  ل هذا لم  ،
ة   ا،والكتاتیب القرآن ة ،ومنهم من وجد ضالته في الزوا   .الفرنس

ن  أن إال   ة قلیلة في تكو اسة نجحت بنس فئة واضحة وظاهرة في المجتمع هذه الس
ماالجزائر في ه ة التي  اته الفترة ،المزدوجة اللغة والتي سوف تدخل ف النخ عرف  ما  عد 

ة الجزائرین  ق ة لتمییزهم عن     . 1أطلقتها علیهم الصحافة الفرنس
  

ة   - 3   : احتواء شیوخ الطرق الصوف
ة ،فعملت على   ة وخطورة الطرق الصوف انت تدرك أهم الجزائر  ة  سب اإلدارة الفرنس

بیرة في المجتمع الجزائر  ة  ،ألنها تعلم أنها أعلنت شیوخ وزعماء هذه الطرق التي لها أه
ت أنها تهدد مصالحها ووجودها في الجزائر  هذا أدر ة ،و الجهاد والوقوف ضد اإلدارة الفرنس

عض  عضها ال  إلضعافها،فاستعملت أسلوب اإلغراء والقوة واالستدراج ،ومحاولة ضرب 
هذا تكون سهلة للوقوع بین ید  م قوتها ،و ة ، اإلدارةوتحط عض الطرق الفرنس ومنه تطلب 

ة للتغلب على طرقة أخر منافسة لها ، اإلدارةالمساعدة من  ولعل ذلك ظهر بین الفرنس
ة ،وتطور العالقة بینهما لحد المواجهة  انت فرنسا تشجع الطرق 2الطرقة القادرة والتیجان و

ة الصوف ة ،واالنتماءات الجهو ة ،محاولة منها زرع بذور الفتنة بتأجیج النعرات العرق
ة ،اللهاء الشعب الجزائر وصرفه عن قضیته ،وأن  ،والعزف على أوتار اللهجات المحل

اء الصالحین قبور األول   . 3الدین هو المسلك بجالبیب األضرحة والتبرك 

                                                
ي ، المرجع الساب ، ص  - 1 ح تر   . 118را
ة في الجزائر  -2 اسة الفرنس اسة اإلدارة (م1914- 1830عثمان زقب ،الس توراه علوم )دراسة في أسالیب الس ،رسالة د

اتنة ،    . 116م ،ص 2015-2014في التارخ ،جامعة 

ة ال -3 ة اإلصالح اسي لنشا الحر عد الس ائل سعید شرفي ،ال ة وأثره على منطقة الق س  ،) هالوشهد شاهد من أه(اد
   .124م ، ص 2006م ،1954،م و ل و ف ح و ث أ ن  13ة المصادر ،ع لمج
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دراكزائر ،نفوذ هذه الطرق داخل المجتمع الج إن   ٕ ة نفوذهم  اإلدارة وا مة وأهم ة ق الفرنس
ا والتي وصفت ببؤر التوتر والتعصب  ة والزوا مثلونها شیوخ الطرق  على،والمخاطر التي 

ة  المقاومة ضد االحتالل الفرنسي ،لذاالمصالح الفرنس ما یتعل  سعت الحتواء  ،خاصة ف
ونوا عونا لها إلخضاع األهالي  ة لإلدارةهؤالء الشیوخ ل    .  1والسلطة الفرنس

ة    ازات ،وصوال إلى حد فرض الرقا ا واالمت ة والهدا واعتمدت فرنسا على المغرات الماد
حوا تحت  ص التالي  ة شیوخها والتضیی علیهم وذلك إلخضاعهم و ا ومراق على نشا الزوا

اتب رحمت عض ، وتكلیف الم عضها ال اعها أسلوب ضرب الطرق ب ها وسلطتها ، مع إت
م إشرافها على شؤون األهالي ح مراقبتها  ة    . 2العر

التالي     ع نشاطها و ة وتت ة الحتواء الطرق الصوف عتها اإلدارة الفرنس إن األسالیب التي ات
ا ماوصلت  ظهر جل هاستغاللها ، ة ،ومنافستها للطرقة القادرة التي الطرقة التیج إل ان

تور تلمساني  ر الد ادة األمیر عبد القادر ،و ق حملت لواء الجهاد ضد االحتالل الفرنسي 
ة على هذه الحالة ناتجة عن عدة  حت فیها الطرقة التیجان ة التي أص بن یوسف أن الوضع

اب    :  3وهيأس
ه في أواخر عهده  - الجزائر وماتمیز  م العثماني    . ناقمة على الح
رة  -   .متعددة استهدفت عین ماضي عانت من حمالت عس
وأبي حت في تلمسان  هذه الحمالت الحقت مؤسس الطرقة سواء في عین ماضي أو -

  .سمغون ،وأخیرا اضطرته على الهجرة 
ة االستعم   ام المستبدین من هللا  الءار الفرنسي واعتبر زعماء الطرقة التیجان ه الح   قهر 

قضي هللا أمره  إلى،هللا ،بل علینا االقتناع بها  إلرادة،والمغیر الذین نشروا الفساد والجور  أن 
4 .  

                                                
   118ه ،ص المرجع نفس - 1
   119نفسه ،ص  - 2
    . 197، ص المرجع الساب بن یوسف تلمساني ، -3

   198نفسه ،ص  -4
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دخالهم في      ٕ عتها مع الجزائرین لكسبهم ،وا ة ،واألسالیب التي ات ونتیجة القوانین الفرنس
ل ما ة ،تحمه من معاني  نهج الفرنسة  فشلت في ذلك  أنها إال،خاصة األحوال الشخص

  : وظهرت ردود أفعال متنوعة أهمها 
انت في  -  ة،و ة المختلفة ،التي في غالبها تزعمها شیوخ الطرق المقاومات الشعب

ة ،التي  اسة الفرنس ة خیر دلیل على رفض الس هاته الفترة الطرقة الرحمان
ة للمجتمع الجزائر انت ترد بها القضاء عل   .ى المقومات االسالم

ابها في  -  ن تحدید أس م  : الهجرة المختلفة والتي 
 .القتل والنفي والتشرد الذ تعرض له الجزائرون  - 

 . 1نهب األمالك المختلفة والتخرب والتدمیر  - 
ات     ة ناتجة عن قانون الجمع قتها على الطرق ة التي ط اسة الفرنس م،  1901إن الس

ة ألهداف منها    : الذ أجبر الكثیر منها إلى الدخول في دائرة اإلدارة الفرنس
ة والتقرب منها سب اإلدارة الفرنس   .ــ 

مي   .ــ العمل على مواصلة نشاطها الدیني والتعل
ة ة الوطن  . ــ المحافظة على إرثها الحضار والثقافي المتمثل خاصة في الهو

                                                
او ،دوافع الهجرة الجزائرة  خالل القرن  - 1 ح انم ،الملتقى الوطني حول الهجرة  الجزائرة 19جمال  مرحلة  إ

   . 45-44، ص ص 2007،منشورات وزارة المجاهدین ،الجزائر )1962-1830(االحتالل 
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: الطرق الصوفية في تممسان : أوال  
عرفت الجزائر انتشارا كاسعا لمطرؽ الصكفية كلمزكايا،كىذا مابينتو عدة            

 أككتاؼ ديبكف ككسافيي ككبكالني : دراسات لعل اىميا

     (Octave Depont Et Xavier Coppolani ) ـ ،   ك لكيس ريف 1837
 (  Louisse Rinn ) كانتشار الطرؽ الصكفية في الجزائركمدينة تممساف بالذات ،،  

، الذؼ عرفت حياتو كميا 1صاحب الشخصية الصكفية المعركفة الشيخ أبكمديف شعيب
طمبا لمعمـ ،فمف المتعمـ ببالد المغرب كالمشرؽ ،إلى العالـ المعمـ ببجاية ،كالتي مف 

خالليا تخرج عمى يده األالؼ مف الطمبة الذيف أصبحكا عمماء كنشركا عممو كطريقتو التي 
. 2عرفت بالمدينية 

       كخالؿ فترة االحتالؿ الفرنسي بالجزائر عرفت عمالة كىراف مجمكعة مف الطرؽ 
 :  3الصكفية المعركفة كالمتمثمة في

المعركفة خاصة بمدينة تممساف ،كانتشرت مف تممساف كندركمة : الطريقة الدرقاكية   - 
إلى ارزيك ،كالغزكات،كسيدؼ بمعباس كمعسكر ،كغميزاف، كتيارت كفرندة ،كصل مريدىا 

ـ ما يقرب عف عشرة أالؼ مريد ،الطريقة كاف يرأسيا في بداية الثالثينات 1933عاـ 
الشيخ مصطفى العشعاشي ،كمنيا تفرعت عدة زكايا بتممساف منيا الزاكية المامكشية التي 

تعمـ بيا مصالي الحاج ، كزاكية الشيخ ابف يمس ،كزاكية الشيخ بكعبدلي قرب كىراف 
.  ،كزاكية سيدؼ عدة بتيارت ،كزاكية الشيخ شنتكؼ بمعسكر 

تنسب إلى الشيخ أحمد بف مصطفى بف عميكة التي أسسيا عاـ :   الطريقة العميكية  
ـ ،انتشرت مف مستغانـ إلى كىراف، سيدؼ بمعباس ،تممساف ،غميزاف كليا اتباع في 1910

.  مناطق متعددة  
                                                

 ق ،باألندلس ،يعرؼ  باألندلسي ، االنصارؼ ،اإلشبيمي ،المغربي ، 509الشيخ أبكمديف الشعيب ،مف مكاليد -  1
البجائي نسبة الى بجاية ، التممساني ، كانت بداية رحمتو بالمغرب األقصى ، حيث نزؿ بطنجة ثـ سبتة ،كبعدىا استقر 
بفاس ، انتقل بعدىا ألداء فريضة الحج كىناؾ التقى بالشيخ عبد القادر الجياللي ،حيث أخذ عنو كألبسو الخرقة الصكفية 

 . ق 594، عاد بعدىا الى بالد المغرب كنزؿ ببجاية ، تكفي بتممساف بمنطقة العباد سنة 
  . 120الطاىر بكنابي ، المرجع السابق ، ص -  2

                                                                                                                                             

A.W.O.I2260 .27 Mars 1942  /.Et.A.N.O.M.B//3331.G.G.A.09/06/1926.   -
3

-  
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 .  1تنتشرفي  كىراف كندركمة كغميزاف ليا سبع زكايا:     الطريقة الطيبية  
تنتشر في مستغانـ ،تيارت ،غميزاف ،عيف تمكشنت ،سيدؼ بمعباس :     الطريقة القادرية  

.  ، تممساف ،ندركمة ،فرندة ، سيق ،ارزيك ، مركزىا مستغانـ بيا زاكيتيف 
  .  2تنتشر في تممساف ، ندركمة ، الرمشي :    الطريقة العيساكية  
       نجدىا في كىراف ،تيارت ، سيدؼ بمعباس ،مقرىا ببكقيراط ، :   الطريقة  السنكسية  

.  تنسب الى الشيخ ابف طككؾ           
.  نجدىا في معسكر ،مستغانـ ، ارزيك  :  الطريقة الشاذلية  
.  تنتشر في مازكنة ،غميزاف ،تيارت ،تممساف  :  الطريقة الرحمانية  
.  نجدىا بمستغانـ  : الطريقة العزكزية 
. تنتشر في سبدك بتممساف ، ككىراف : طريقة حمداكة  

 كىذا كذلؾ ماكجدناه في األرشيف الفرنسي ،كمابيناه في المالحق،إال أنو يذكر أحيانا 
 . 3الطريقة الدرقاكية  كالدرقاكية اليبرية 

 
 

 :الزوايا : ثانًيا  
 :  تعريف الزوايا- 1
:  لغة-   1- 1

زيا الشيء أؼ جمع الشيء ، زكيا ،                كىي كممة مأخكذة مف فعل زكػ 
كسميت بذلؾ الف المذيف فكركا في ،  ، كتعني زكػ  كانزكػ بمعنى ابتعد كانعزؿ 4كقبضو

                                                
1
     A. N.O.M. G G A. 16H/5        

 2 – A. W.O, S I 3898 , Affaires  Musulmanes , 1837 – 1961 ./Et-Edmonte Doutte .Les 

Aissaoua Tlemcen.Chalons-Sur-Marne-Martin Freres –Imprimeures Editeurs.Place De 

Larepublique.50.1900.P P 07- 08. 

3-     A.N.O.M.G G A .16H /5 .RA.                                                                                                                                                                                                                                                                    
،دار الخميل لمنشر (1962-1862)عبد المنعـ القاسمي الحسني، زاكية اليامل مسيرة قرف مف العطاء كالجياد  -  4

دكر الطريقة العكمامية أك اإليمانية في مقاكمة : قكرارؼ عيسى :  ، انظر أيضا 123 الجزائر ،ص –كالتكزيع ،بكسعادة 
 ، منشكرات جامعة أدرار 2 ، التصكؼ في اإلسالـ كالتحديات المعاصرة الجزء 11الشيخ بكعمامة ، الممتقى الدكلي 

 .  290 ، ص 2009 الجزائر – ، المطبعة العربية ، غرداية 1،ع
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بنائيا أكؿ مرة مف المتصكفة كالمرابطيف اختاركا االنزكاء بمكانيا كاالبتعاد عف صخب 
 اليدكء كالسككف المذيف يساعداف عمى التأمل كالرياضة الركحية يفالعمراف كضجيجو طالب

كيناسباف جك الذكر كالعبادة كىي مف الكظائف اإلسالمية التي مف اجميا كجدت ، 
، كتعرؼ كذلؾ الزاكية بركف البيت أك البناء كليا معاني أخرػ مثل تزاكػ القـك أؼ 1الزاكية

. 2تضامنكا مف اجل غرض ما
 
 

:  اصطالحا- 2 -1
في بداية ظيكرىا بالمغرب مرادفة لكممة رابطة كىي المكاف الذؼ                      

ينعزؿ فيو الكلي كيعيش فيو بيف تالميذه كخدمو ك الدينييف ثـ تطكرت فأصبحت مكانا 
طعاميـ  ، كمنيا ما ىك عبارة مجمكع مككف مف مسجد 3لمعبادة محال إليكاء المسافريف كا 

كمدرسة أك معيد لمتعميـ الديني القرآني كمأكػ لمطمبة الداخمييف يعيشكف في تمؾ الزاكية 
 ، كتطمق الزاكية عمى مقر المرابط في حياتو أك بعد مماتو كالتي يككف قد 4مف دكف مقابل

 ، كيذكر عبد العزيز 5أسسيا بنفسو أك أسست عمى ضريحو مف بعده مف طرؼ األتباع
شيبي أف الزاكية تحتكؼ عادة عمى مصمى كغرفة قصرت عمى تالكة القرآف كمدرسة 

كتمقيف عمـك الديف كقكاعد المغة العربية كما تضـ غرؼ أك مراقد إليكاء ، لتحفيع القراف 
كيمحق بيا ضريح الكلي الصالح كيككف ، الطمبة ك ضيكؼ الزاكية كالحجاج كالمسافريف 

ىدا الكلي في الغالب ىك مؤسس الزاكية أك احد المرابطيف بيا مف سطعت شيرتو بالناحية 
 ، كىك مكاف المبادرة الفردية العفكية الذؼ يأتي مف البحث 6كتجاكزت شيرة المؤسس نفسو

                                                
1
  .  203صالح مؤيد العقبي ، المرجع السابق ، ص-   

2
 . 128عبد المنعـ القاسمي الحسني ، المرجع السابق ، ص-    

3
. 5 العيد مسعكد ، المرجع السابق ،ص-   

كالزاكية حمت محل الرباط الذؼ ىك المكاف الذؼ يخمك كينزكؼ فيو الكلي مع تالميذه كأتباعو ، ككاف بداية تأسيس  - 
. الرباط ىك لغرض جيادؼ 

. 290قكرارؼ عيسى ، المرجع السابق ،ص  -  4
 . 27فياللي المختار، المرجع السابق ، ص -   5
. 14عبد العزيز شهبي ، المرجع السابك ، ص  -  6
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كىي الركف الذؼ يمجأ إليو لممارسة الحياة ، البحث الركحي تعرؼ في العالـ العربي فقط 
. 1الباطنية في األصل 

 يرػ أف الزاكية ىي عبارة عف مكاف تجمع مف حكليا بيف عشريف إلى ثالثيف ودونوفو
كىي بناية مربعة الشكل تعمكىا قبة تبنى تكريما ،مسكنا كأحيانا تشمل مدينة بكامميا 

 ، كفي العيد العثماني ككذلؾ بعده كاف يؤسسيا صاحبيا بأمكالو الخاصة كزاكية 2لممرابط 
أك بعد ، الفجيجي بحدكش أك يقيميا لو مريدكه في حياتو كزاكية سيدؼ  أبي السعادات 

كذلؾ إف المرابط بعد مماتو يدفف تحت قبة يمحق بيا في الغالب ، مماتو كىك الشائع 
. 3مصمى كأحيانا سكنا لمطمبة كيطمقكف عمى المكاف اسـ الزاكية

 

: نشأة الزوايا وتطورها  - 2
إذ سميت في بادغ األمر بدار الكرامة  (ىػ 05)ظيرت الزكايا بالمغرب الكبير بعد القرف 

ـ بمراكش ثـ 12-ىػ 06كالتي بناىا الخميفة يعقكب المنصكر المكحدؼ في أكاخر القرف 
 (ـ14-13 ىػ 08- 07 )عمى الزكايا التي بنكىا في عيدىـ في القرف * أطمق المرنيكف 

اسـ دار الضيف كمف ذلؾ الزاكية العظية التي أسسيا السمطاف أبك عناف المريني خارج ،
 ـ كزاكية سال في نفس التاريخ قرب مدينة 14- ىػ 08مدينة سال في منتصف القرف 

. 4الرباط 
 ىػ 06اف ظيكر الزاكية في أكاخر القرف " عنكاف الدراية"كيذكر الغبريني صاحب كتاب 

التي كانت عبارة عف  (ـ1215-ىػ 611:ت)كالمتمثمة في زاكية أبي زكريا يحي الزكاكؼ 

                                                
1
-  Bachir Bouattou  :Le Soufisme En Algerie. Dar Essabil – Algerie 2013. P 297  

 
2
 دراسة انتركبكلكجية حكؿ الجماعات الدينية عند مسممي الجزائر، ترجمة كماؿ فياللي ، د –اإلخكاف : ادكارد دكنكفك  -  

 . 26 ،ص 2003 الجزائر–عيف مميمة .ىػ 
 ىػ ، في عيد عبد الحق ، بدخكليـ 610 الكطاسية أقامكا ببالد الريف سنة ةىـ الذيف أقامكا دكلة بني مريف أك الدكؿ*- 

. ىػ ، كبيا بدأ تاريخ دكلتيـ668مراكش 
3
 .6العيد مسعكد ، المرجع السابق ،ص  -  

4
. 14عبد العزيز شيبي ، المرجع السابق ، ص  -  
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بناء صغير ممحق بالمسجد يقـك فييا صاحبيا بالتعبد كالخمكة بمفرده كيخدمو بعض أقربائو 
. 1كيؤدؼ الصمكات الخمس كيعقد حمقات الدركس في المسجد 

 ،كمع *ـ مرادفا لكممة الرباط13- ق 07كمصطػمح الزاكية ظير في المغرب حكالي القرف 
 ، كمف 2ذلؾ فاف الزاكية ليست في جميع األحكاؿ مكاف الرباط الذؼ ىدفو عسكرؼ حربي

ىذه الفترة دخمت الزاكية مرحمة أخرػ في التطكر كأصبحت مكانا يقصده الناس لزيارة 
كتنتقل إدارة الزاكية ، كفي حالة كفاتو فييا ، الشيخ الصكفي كالتبرؾ بو التماسا لمدعاء
 ، 3كتعاليـ المريديف إلى احد أبنائو أك أقاربو
ـ أثناء الفترة المرينية كحكـ بني عبد الكاد 14كعرفت الزاكية تطكرىا الكامل في القرف 

طارىا المحدد المعركؼ  ، كذكر ابف 4الذيف أخذت الزكايا في عيدىما شكميا األخير كا 
، كتطمق *مرزكؽ التممساني أف الزاكية ىي ما يعرؼ في الشرؽ باسـ الرباط أك الخانقاة 

. 5بصفة خاصة عمى المنشآت الصكفية
كتطكر مفيـك الزكايا بعد ذلؾ في المغرب العربي باف صارت مؤسسة لرؤساء الطرؽ 

إضافة إلى ككنيا مأكػ لطمبة القرآف كالعمـ ، يجتمع فييا المريدكف لذكر األكراد ، الصكفية 
 . 6كبقية الزكار الذيف يقصدكنيـ 
ـ مجمكعة مف الزكايا منيا الزاكية الثعالبية في 15- ىػ 09كعرفت الجزائر خالؿ القرف 

 ، كفي 7كالزاكية السنكسية في تممساف كغيرىا، مدينة الجزائر كالزاكية المالرية في قسنطينة
                                                

 ، 204صالح مؤيد العقبي، المرجع السابق ، ص :  ،انظر أيضا 223الطاىر بكنابي ، المرجع السابق ، ص  -  1
 . 27كفياللي المختار،ص

يطمق عمى المكاف الذؼ يجتمع فيو المجاىدكف لمكاجية العدك ، كرد أؼ خطر يكاجو البالد خاصة في : الرباط *- 
يحمل معاني كثيرة منيا انو مشتق مف كممة ربط كالتي : الحدكد ، كاحتباس النفس لمجياد ك الحراسة ، أما اصطالحا 

. تعني االلتزاـ كالتعيد ،كاف المرابط يعاىد هللا عمى التصرؼ الحسف كالذؼ فيو خير اإلنسانية 
  .15عبد العزيز شيبي ، المرجع السابق ، ص  -  2

 . 226الطاىر بكنابي ، المرجع السابق ، ص  -  3
 .131عبد المنعـ القاسمي ، المرجع السابق ، ص  -  4
 . 15عبد العزيز شيبي ، المرجع السابق ، ص -  5

كجمعيا خكانق ،كممة فارسية تطمق عمى المباني التي تقاـ إليكاء الصكفية الذيف يحمكف فييا لمعبادة ، : الخانقاة *- 
 . كفي العيد العثماني كانت الخكانق تدعى التكايا مفردىا تكية ، كما أف الخانقاة كثيرا ما تككف مدرسة أيضا

 .17نفسو ، ص  -  6
  .40 ،ص 1أبك القاسـ سعد هللا ، المرجع السابق ج -   7
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كعظـ نفكذىا الركحي كاتسعت دائرة ، كفي العيديف العثماني كالفرنسي قكية شككة الزكايا
، كتعددت أنشطتيا كصار الحكاـ يتقربكف منيا كيطمبكف كدىا كيتحالفكف معيا ، عمميا 

كما كانكا يحظكف بو مف سمعة ، لما يتمتع بو شيكخيا مف شعبية في أكاسط الجماىير 
 . 1كصالح كعزة نفس،كما يتصفكف بو مف استقامة كتقكػ ،طيبة كتقدير كاحتراـ 

كيذكر أبك القاسـ سعد هللا باف الزكايا في بنائيا يختمف عي بناء المسجد كالمدرسة حيث 
 2قميمة النكافذ يكحي شكميا بالعزلة كالتقشف اليدكء، تتميز بقصر حيطانيا كانخفاض قببيا 

، أما المشرؼ عمى الزاكية المرابطية المرابط نفسو أك احد ذريتو كيدعى شيخ الزاكية كىك 
يتكلى التعميـ بيا أك اإلشراؼ عمى أساتذتيا كيعاكنو في إدارة الزاكية ككيل كعدد مف الخدـ 

. 3المتطكعيف
ثالثة " زاكية اليامل"ذكر عبد المنعـ القاسمي الحسني في كتابو : أنواع الزوايا- 3

: أنكاع أك أقساـ لمزكايا 
، كىي الزاكية البسيطة التي ىي عبارة عف مجمكعة مف أبنية متالزمة  : النوع األول

كمنيا غرؼ التدريس كالمكتبة كالجامع ثـ ، منيا مبيت لمطمبة كىي غرؼ حكؿ حصف كبير
. المرافق الالزمة كتككف األراضي التي حكليا حبسا عمييا في الغالب تتعيش منيا

كىي الزاكية التي تقـك حكؿ ضريح ألحد المرابطيف أك كلي مف اإلشراؼ : النوع الثاني
.  تعمكه قبة

كىي الزاكية التي يقـك فييا كلي كيعيش كسط طمبتو كمريديو الذيف يتمقكف  : النوع الثالث
الطريقة عمى يديو كعرفت تمؾ باسـ الزاكية الطرقية ألنيا تقـك أساسا عمى طريقة صكفية 

كتعتمد في منيجيا التعميمي عمى حفع القرآف الكريـ كالفقو كالتفسير كالحديث كتزيد ،معينة 
. 4كتقاـ فييا حمقات الذكر، عمى ذلؾ بتدريس عمـ التصكؼ 

: كيرػ دمحم عمي دبكز أف الزكايا تنقسـ إلى ثالثة أنكاع كىي 

                                                
  .206صالح مؤيد العقبي ، المرجع السابق ، ص -  1

 .269 ،ص 1أبك القاسـ سعد هللا ، المرجع السابق ج -  2
3
 . 27فياللي المختار، المرجع السابق ، ص  -  

4
 .131عبد المنعـ القاسمي ، المرجع السابق ، ص  -  
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كىي الزكايا المطمقة كالتي أنشأت مف اجل أعماؿ البر كلـ تنسب إلى  : النوع األول
ال إلى مؤسسيا (المنطقة  )شخص مثل زاكية اليامل فإنيا نسبت إلى مكانيا الجغرافي 

. كيقصدىا الناس لبرىا كعمميا 
تنسب إلى شخص ميت تقدسو المنطقة فيريدكف إحياء ذكراه كبالتالي  : النوع الثاني

. ينسبكف الزاكية إليو 
 . 1ىي الزاكية التي تنسب إلى طريقة صكفية كىي فرع لمزاكية األصل: النوع الثالث

في حيف خالؿ العيد االستعمارؼ يرػ ابك القاسـ سعد هللا إما أنيا مركزا ألحد مشاىير 
المرابطيف مثل الشيخ دمحم بف أبي القاسـ الياممي كفي ىذه الحالة كانت الزاكية مركز 

مثل زكايا بعض شيكخ " كأما مركزا لمحضرة ك الزردة كممارسات البدع ، التعميـ كالعبادة 
. 2" العيساكية كالحنصالية كالعمارية 

لمطرؽ الصكفية نظاـ بنيكؼ خاص يرتكز عمى  : نظام بنية الطرقية الصوفية- 3-1
: ثالث عناصر أساسية التي تعتبر أسس كل طريقة صكفية كىي 

اتخذت دالالت صكفية منيا السمكؾ لإلشارة إلى الطريق الصكفي  :  الطريقة-3-1-1
خركج مف كىـ الغفمة كحب الدنيا ، لما يحممو مف دالالت خاصة بالخركج كالدخكؿ معا 

كالدخكؿ في طاعة هللا محبتو كليا أيضا معنى المنيج التربكؼ الذؼ يحدد المسمؾ إلى هللا 
 . 3عبر مراحل مختمفة ابتداء مف العمل كقكاعد الشريعة ككصكال إلى الحقيقة 

لكل طريقة مؤسس كيمقب في الغالب الشيخ كسميت بعض الطرؽ : الشيخ- 3-1-2
كىك المدرس كالمصمح كالمفتي كالمستشار كالدليل الركحي لكل مف ، بالشيخ المؤسس ليا 

 ، كيستمد نفكذه مف مكانتو الدينية 4يمجأ إليو كال يعترؼ إال بقكة هللا عز كجل كرسكلو
فيك  ، كتحديد عالجيا ، باعتباره العارؼ باهلل كالقادر عمى تربية النفكس بتشخيص عمميا 

                                                
كماؿ دحكماف الحسني ،اشراؼ الجزائر كدكرىـ :، انظر 37-36 ،ص1دمحم عمي دبكز ، المرجع السابق ،ج -  1

. 94-93 ، ص 2009 ،1الحضارؼ في المجتمع الجزائرؼ ، د،خ،ف،ت، الجزائر ط
 .171 ،ص 3أبك القاسـ سعد هللا ، المرجع السابق ج -  2
 .57بف عكف بف عتك ، المرجع السابق ،ص -  3

4 - DEPONT , OP CIT , P : 96-195 Et A. Court Recherches Sur L’état Des Confréries 

Religieuses Musulmanes In R.A N62-1921 – OPU . ALGER 1986 P 88  . 
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بتمؾ  الصفات الحامل لكل أصناؼ العمـك كالمالؾ لمكرامات ككل مقكمات الكالية 
 كىك أيضا المربي الذؼ يأخذ بيد المريد خطكة خطكة في طريق التصكؼ التي ، 1كالصالح

. 2ال يستطيع المريد أف يسمكيا منفردا، كثيرة الشعاب ، تكصف بأنيا كعرة المسالؾ 
ذكرناه سابقا حكؿ الزكايا أف الزاكية كمؤسسة تعميمية  إضافة إلى ما:  الزاوية -3-2

كىيئة دينية كمركز إرشاد كتكجيو كمكاف خدمات كرعاية يككف عمى أساس االنتساب 
الركحي لصاحب الطريقة كاالنتماء إلى الكلي الذؼ أنشأىا ، أك جدد نشاطيا كالذؼ ميز 

 . 3الحياة داخل الزاكية ىك التعميـ 
كيرػ بعض الباحثيف حسب الشريف دحكماف أف ىناؾ فرؽ بيف الزكايا القديمة أك زكايا 
المرابطيف ، زكايا الطرؽ الصكفية ، فالنكع األكؿ في نظره أسس لمطمبة كنشر العمـ ، أك 

االستقباؿ الغرباء كالبؤساء كالمحركميف أك مكاف لمزكايا الذيف يأتكف لتقديـ الصدقات 
كالمسافريف المقطكعيف كالمتشرديف ،كالنكع الثاني ما ىي إلى أككاخ يعطى التعميـ بيا في 

. . 4اليكاء الطمق كىي مقر االجتماع ألصحاب الطريقة
 :تاريخ الزوايا في تممسان - 4

: عرفت تممساف خالؿ العيد الزياني مجمكعة مف الزكايا منيا 
.  زاكية العباد بظاىر تممساف  -
 . زاكية سيدؼ أبي الحسف التي بناىا السمطاف أبك سعيد عثماف الزياني  -
 .زاكية الحمكؼ بجانب مسجد الشيخ الحمكؼ  -
زكايا أخرػ كزاكية أبي عبد هللا ،كزاكية أبي زيد عبد الرحمف بف يعقكب بف عمي  -

،كزاكية الحسف بف مخمكؼ الشيير أبركاف قرب المدرسة الجديدة التي بناىا 
  .5السمطاف أبك العباس أحمد العاقل ،كزاكية البناء ،كزاكية الشيخ السنكسي

                                                
1
. 36التميمي العجيمي ، المرجع السابق ،ص  -  

2
 .60بف عكف بف عتك ، المرجع السابق ،ص -  

 .84بعارسية صباح ، المرجع السابق ،ص -  3
 . 94المرجع السابق  ص : الشريف دحكماف  -  4
، (ـ926- ؽ ـ814)صالح فرككس ، الكجيز في تاريخ الثقافة الجزائرية  مف العيد الفينيقي الى غاية االستقالؿ -  5

  .77-76ـ ،ص ص 2015المعارؼ لمطباعة ، الجزائر ،
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 : م1902 (ندرومة  )أهم الزوايا و الطرقية بنواحي تممسان-ثالًثا

حسب ما كجدناه في التقارير الفرنسية في أرشيف ما كراء البحار ، بنكاحي  -
. 8952 تقريررقـ 1902ندركمة كىي إحدػ بمديات تممساف حسب إحصائيات  

يكضح أىـ إحصائيات لمزكايا كالطرقية كعدد اإلخكاف كمقدمي (1)        جدكؿ 
: 1ـ 1902كل الطريقة لعاـ 

 

 

 

 

 

 

 
 

مف خالؿ الجدكؿ نالحع أىـ الطرؽ الصكفية الفاعمة، كاف كانت لكل طريقة أتباع، حيث 
تأتي الطريقة الطيبية األكلى التي عدد مريدىا ،يفكؽ الطريقة اليبرية التي تعتبر مف 

 . الطرؽ الحديثة النشأة في ىذه المرحمة مقارنة مع الطرؽ األخرػ كالشادلية مثال

 النفكذ الطرقي ككسب المريديف متكاصل بيف الطرؽ الصكفية ،كنتيجة لقانكف الجمعيات 
. ـ ،فاف غالبية الطرؽ كانت في ىذه الفترة مسالمة في تعامميا مع اإلدارة الفرنسية1901

                                                
1
  - - A.N.O.M.16H/5.C.I.E. RA.31/12/1902. 

في بداية القرف العشرييف كانت ىناؾ بعض الجيات مف الكطف تشيد بعض االنتفاضات ىنا كىناؾ ،بحكـ العداكة - 
.كالسياسة الفرنسية المطبقة في البالد مف طرؼ اإلدارة الفرنسية   

عدد اإلخكاف    عدد المقدمكف    عدد الزكايا    الطريقة  

       263 02        01      الشادلية  

      350      02        01      الدرقاكية  

 605      03        01      الطيبية  

 305      07        01      الزيانية  

  536      04        01      اليبرية  

     126       01        01      العيساكية  
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يكضح أىـ احصائيات لمزكايا كالطرقية كعدد اإلخكاف كمقدمي كل الطريقة  (2) جدكؿ
 :1ـ بندركمة 1903ديسمبر31حسب تقرير

عدد اإلخكاف عدد المقدمكف عدد الزكايا الطريقة 

 243 02 01الشادلية 

 353 02 01الدرقاكية 

 598 03 01الطيبية 

 307 07 01الزيانية 

 539 04 01القادرية 

 127 01 01العيساكية 

 64 01// الكرزازية 

  
ما يمفت االنتباه في الجدكؿ الثاني، ظيكر الطريقة القادرية في اإلحصائيات بعدما كانت 
غير مكجكدة في السنة السابقة،كأنيا تحتل الرتبة الثانية بعد الطريقة الطيبية التي دائما 
تحتل الصدارة مف حيث عدد اإلخكاف ،كالجدير بذكر أف الطريقة القادرية تحتل مكانة 

البأس بيا بحكـ األمير عبد القادر الذؼ تصدػ لالحتالؿ الفرنسي،كىك مف الجية الغربية 
كممف دافعكا عمى تممساف قبل كصكؿ االستعمار إلييا كاحتالليا فيما بعد، كمف الطرؽ 

. الصكفية التي ليا اخكاف كلـ تؤسس زاكية بعد كما ىك الحاؿ لمطريقة الكرزازية مثال

 

 
                                                

1- A.N.O.M.16H/05.G G A .RA  31/12/1903. 
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يكضح أىـ احصائيات لمزكايا كالطرقية كعدد اإلخكاف كمقدمي كل الطريقة (3)    جدكؿ 
 :1ـ بندركمة 1904 ديسمبر31حسب تقرير

عدد اإلخكاف عدد المقدمكف عدد الزكايا الطريقة 

 312 02 01الشادلية 

 365 02 01الدرقاكية 

 710 01 01الطيبية 

 408 07 01الزيانية 

 543 04 01القادرية 

 143 01 01العيساكية 

 68 01// الكرزازية 

 
كىناؾ ارتفاع ىائل في عدد األتباع بالنسبة لمطريقة الطيبية ،متبكعا بالطريقة القادرية،ثـ 
الزيانية ، في حيف أف عدد الزكايا لـ يتغير ،ألف القكانيف الفرنسية أصبحت صارمة كليس 
باألمر الييف أف تستطيع بناء زاكية ،إال بمكافقة اإلدارة الفرنسية التي أرىقت الجزائرييف 
بالتشريعات المتعددة كالتي شممت جميع الجكانب،خاصة المتعمقة بالجانب االقتصادؼ 
كالتعميمي ،ألف الزكايا تبنى مف طرؼ تبرعات األىالي،أك مف األكقاؼ اإلسالمية التي 

. كانت ممكف معظـ الزكايا كشيكخ الطرقية 

 

 
                                                

1- A.N.O.M.16h/05.G G A .Ra  31/12/1904. 
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يكضح أىـ احصائيات لمزكايا كالطرقية  كعدد اإلخكاف كمقدمي كل الطريقة (4)جدكؿ 
 :1ـ بندركمة 1906ديسمبر31حسب تقرير 

عدد اإلخكاف عدد المقدمكف عدد الزكايا الطريقة 

 325 02 01الشادلية 

 372 02 01الدرقاكية 

 725 02 01الطيبية 

 408 07 01الزيانية 

 540 04 01القادرية 

 145 01 01العيساكية 

 70 01// الكرزازية 

  
عمى عدد  الطرقية  نالحع أف الجدكؿ يبف مدػ التكاصل بيف السنكات في الحفاظ

فالمكانة التي تحتميا الطريقة الطيبية تنافس الطرؽ األخرػ كعمى رأسيا الطريقة القادرية 
بحكـ تمريخ الطريقة، كعمى ماقدمتو ليذا المجتمع ،كميما كانت الطريقة كشيخيا أك مقدميا 

فيي  تعبرعف الحالة الدينية التي تعرفيا تممساف،كىي مدينة خصبة لتمقي الطرؽ 
. األخرػ،كاألرضية مكجكدة ،ألنيا تستقطب كل الطرؽ 

 

 

                                                

1- A.N.O.M.16H/05.G G A .RA31/12/1906. 
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يكضح أىـ احصائيات لمزكايا كالطرقية كعدد اإلخكاف كمقدمي كل الطريقة  (5)جدكؿ
 :1ـ بندركمة 1910 جكاف30حسب تقرير 

عدد اإلخكاف عدد المقدمكف عدد الزكايا الطريقة 

 334 02 01الشادلية 

 390 02 01الدرقاكية 

 740 02 01الطيبية 

 405 07 01الزيانية 

 555 04 01القادرية 

 158 01 01العيساكية 

 62 01// الكرزازية 

 

ـ 1910كيذكر بشير يمس شاكش أف تممساف انتشرت بيا سبع زكايا حسب إحصاءات 
الزاكية القادرية الككرغمية ،مقدميا قارة كزاف حمكبف دمحم ،الزاكية المدنية مقدميا : كىي

بكرصالي العربي كلد دمحم كلد جمكؿ،ك الزاكية الدرقاكية يمس شاكش حاج دمحم بف حاج 
عالؿ، كالزاكية الدرقاكية اليبرية أكزيف الحاج عبد القادر،إضافة إلى الزاكية 

  2العيساكية،كالزاكية الطيبية كالتيجانية كالكرزازية 

 

 

                                                

1- A.N.O.M.16H/05.G G A .RA  30/06/1910. 
، 03ـ،مجمة أفكار كأفاؽ ،ع 1911تممسمف لسنة   حكؿ ىجرة BARBEDATTEبشير يمس شاكش ،باربديت  - 2

  .82ـ، ص 2012 ،جكاف 2منشكرات جامعة الجزائر 
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 :1ـ بندركمة 1911 جكاف30جدكؿ يكضح أىـ إحصائيات لمزكايا كالطرقية حسب تقرير 
عدد اإلخكاف عدد المقدمكف عدد الزكايا الطريقة 

 درقاكية  -01الدرقاكية 

 ىبرية  -01

03  

02 

                    

205 

340 

 744 01 02الطيبية 

 367 03 01الزيانية 

 585 03 01القادرية 

 165 01 01العيساكية 

 94 01 01الكرزازية 

 
يظير الجدكؿ بداية التدقيق في تشخيص عدد اإلخكاف مقدمي كل طريقة بضبط،ىاىي 
الطريقة اليبرية تظير في ىذا اإلحصاء مع الطريقة الدرقاكية ،كاختفاء لمطريقة الشمدلية 
التي تعرفيا المنطقة ،فيبقى التركيز عمى ماىك مؤثر،كالجديد أف اإلدارة الفرنسية تدرؾ 
خطكرة ىذه الطرؽ ،كأنيا مازالت تمثل المجتمع الجزائرؼ كبقكة،ألف فترة الشخصيات 

،مايعرؼ بالنخبة التي ميزت بداية 2الفاعمة بدأت تظير مثال مع بف سماية ،ابف رحاؿ 
. القرف العشريف 

 

                                                

1- A.N.O.M.16H/05.G G A .RA  30/06/1911. 
2- A.N.O.M. .GGA.14H/44. 
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: الدور الديني و الثقافي لمزوايا و الطرق الصوفية  -رابًعا
يذكر يحيى بكعزيز أف ىذه الزكايا اىتمت بتحفيع القراف الكريـ لألطفاؿ الصغار ك الكبار 

 المتعاقبة ك يساعد ذلؾ عمى اإلسالميةك نشرتو بصكرة مكثفة ك متكاصمة في األجياؿ 
  1محك أمية الحرؽ مف جية ك حالة القراف الكريـ مف النسياف ك الضياع ك االندثار

 إلقميـ خاصة إلييا التي لـ يصل البقاع  في المكاطف ك اإلسالـكما عممت عمى نشر 
. 2جانية ك السنكسيةتيالصحراء النائية كما فعمت اؿ

 

....... أف كظيفتيا تعميـ مختمف العمـك الدينية ك غير الدينية  : أخرك يصنف في مقاـ 
 مثل بإنشاء  يقكمكف  المسممكف فإف يقـك بيذا الدكر أفباستطاعة المسجد كحده  لـ يكف إذا

تؤسس ىذه المدارس بجكار  أحيانا  أنو، ككجدت السعادة، حيث ىذه المدارس ك تعميميا
  ك مف خالؿ انتشار الزكايا في كامل ،3المساجد نظرا لمصمة الكثيقة بيف الديف ك العمـ

 فأكجد بذلؾ نكعا األرياؼ في نشر العمـ ك الثقافة في األساسيأرجاء الكطف تركز دكرىا 
البية الطرؽ الصكفية كالقادرية ك الرحمانية أعطت غ ؼ، المدفكمف التكازف بيف األرياؼ 

 فالطرؽ 4أىمية خاصة لمتعميـ بل كاف مشايخ الطرؽ ىـ العمماء الذيف يعممكف العمـ
 مف البيئة االجتماعية ك الثقافية لممجتمع الجزائرؼ ك ةاحالصكفية تعددت أفكارىا المستك

ىا مل الركحي ك التربكؼ عمى حسب الطريقة ك نشاطاقدمت خدماتيا عمى أكمل كجو لمع
.  5جيؼستراتاال

                                                

 ، 21 ص 2004  ،1الجزائر ط -  ANEP منشكرات الجزائرؼ  الغرب في العتيقة المساجد : بكعزيز يحيى -1
  21 ص نفسو ، المرجع بكعزيز ، يحيى - 2
 1981، 63 ،العدد ثقافية مجمة ، 20 ك 19 القرنيف خالؿ الجزائر في  الدينية المؤسسات أكضاع : بكعزيز يحيى -3

  13  الجزائر ، ص التكزيع ك لمنشر  الكطنية الشركة
 ك لمبحكث الكاحات مجمة ، الجزائر في الزكايا ك الصكفية لمطرؽ  الديني ك الثقافي الدكر : بكعالـ العالي عبد- 4

  467 ص ،2011 / 15 ، العدد الدراسات
 467ص نفسو المرجع  : بكعالـ العالي عبد-  5
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 لقات كالحك ىنا يأتي دكر المختمفة المعركفة، تركزىا عمى الجانب الديني في نشاطاتيا 
شراؼ الشيخ نفسو أك أحد أبنائو إ بمجالس الذكر التي كانت تنظـ مف داخل حـر الزاكية

 السمكؾ ك آدابحيث يتـ التركيز عمى أمكر تتعمق بمجاؿ العبادات ك الفرائض ك 
 . اإلسالمية كتخدـ المجتمع1المعامالت التي تقضييا الشريعة

  (الرجل أك المرأة )حيث يجد الفرد دانية جكاؿركحية ك اؿتربية اؿ ا تعمل عمى ؼاكانت الزك
ميما كاف سنو ما يحتاجو مف النصيحة كاالرشاد ككل ما يسعى إليو بشرط حسف النية 

. 2ليتحقق ما يصبك إليو

خالؿ العيد العثماني كبعده االستعمارؼ حققت الزكايا نجاحا كبيرًا في نشاطيا المختمف، 
حيث نافست المدارس في المدينة، كبيذا حافظت عمى المقكمات الكطنية التي كانت كل 

. 3الزكايا كالطرؽ الصكفية تسعى إلييا
 

االحتفاالت الدينية المختلفة كانت الزوايا تسعى للميام بها، ألنها نمطة تجديد ومنطلك آخر 

  4. جديد في مهامها الدينية والتربوية والثمافية، وحتى في ربط العاللات بين الزوايا

الدور والمهام التي تميزت بهما الزوايا والطرق الصوفية متشابهة ومتكاملة ومتعددة، 
 .أهمها المحافظة على الهوية الوطنية الجزائرية

: المدارس القرآنية-  خامًسا
ىي مدرسة يقـك عمى أمرىا شخص كاحد يدرس فييا أغمب عمـك  :   تعريفها- 1

الشريعة كالمغة، كبذلؾ أشبو ما تككف مؤسسة تعميمية عالية بقيادة عالـ يتقف عمـك متعددة 
، يعمـ الطالب باإلضافة لمقرآف األخالؽ كاألدب كاإلرشاد كالنصح ،كعميو المدرسة القرآنية 

منبع أساسي ميـ ألبناء المجتمع خاصة فيما يخص تعميـ حفع القرآف الكريـ كمبادغ 
                                                

 2015 الجزائر 15 ، العدد االجتماعية ك اإلنسانية العمـك مجمة بالجزائر الصكفية الطرؽ  ك الزكايا : الطيب العمارؼ - 1
. 130ص ،

 
 .130 ، ص السابق المرجع : الطيب العمارؼ  - 2
  .130، ص السابق المرجع ، الطيب العمارؼ -  3

 . 130 ، ص نفسو المرجع - 4
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 كالمتتبع لتعاريف كمفاىيـ الرباطات كالخانقاة كالزكايا كالكتاتيب فكل 1الشريعة اإلسالمية
يرمي بالدرجة األكلى إلى حفع القرآف الكريـ كتربية الفرد عمى األخالؽ الحميدة لخدمة 
الديف كالمجتمع فيذه األسماء تحمل معيا معنى كاسع لخدمة الديف كالمجتمع فياىك أبك 

: القاسـ سعد هللا يقكؿ عف ذلؾ 
، كيقكؿ  «2ا مف جية كزكايا كمدارس متنقمة مف جية آخرػ عفالرباطات إذف كانت قال» 

ككاف أساس التعميـ ىك الديف بحفع القرآف الكريـ كاف أساس التعميـ الثانكؼ، » :أيضا 
 . 3«كالعالي أيضا، كلـ يكف تعميـ القراءة كالكتابة إال تابعا لحفع القرآف الكريـ

   كالزكايا حسب العصر الحالي تعني مركز تحفيع القرآف الكريـ كتعميـ أصكؿ الديف 
اإلسالمي كالتعميـ الشرعي كنشر األخالؽ كالفضائل اإلسالمية لذا فيي بذلؾ حصكف 

، كمنو تعميـ المغة العربية، أك حفع القرآف الكريـ كتعميـ كترسيخ الفضائل 4العقيدة كاإليماف
. الحميدة التي يتميز بيا المسمـ ىي مف أساسيات المجتمع التي يجب المحافظة عمييا

كحسب التقارير الفرنسية أف ىناؾ مدارس قرآنية متعددة كانت منتشرة ،بتممساف كبمدياتيا 
المختمفة،حيث يختمف عدد التالميذ مف بمدية إلى أخرػ ،كحتى مف دكار إلى أخر،أما 
الشيئ الميـ إف ىناؾ إقباؿ متزايد عمى ىذه المدارس التي تمعب دكرا ميما في ىاتو 

،كندركمة، 6،التي عرفت افتتاح مدارس متعددة في تممساف كبمدياتيا مثل الغزكات5الفترة
. كسبدك كباقي البمديات األخرػ التابعة لتممساف

 
 

                                                

تجميات المدارس القرآنية عمى اليكية الثقافية اإلفريقية ، أعماؿ الممتقى الزكايا كالمدارس : لخضر عبد الباقي دمحم - 1
 ، دار الكتاب الغربي لمطباعة النشر كالتكزيع كالترجمة ، الجزائر 1القرآنية بيف تحديات الحاضر كرىانات المستقبل ج

   .133   ص 2013

 . 272  ص 1385 ، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ، الجزائر 1تاريخ الجزائر الثقافي ج:  أبك القاسـ سعد هللا – 2
 . 318 ، 317 سعد هللا ، المرجع السابق ص، ص – 3
زكايا منطقة زكاكة ، كدكرىا في الحفاظ عمى المغة العربية كالديف اإلسالمي ، أعماؿ الممتقى الزكايا :  حياة بناجي – 4

  . 167  ص 2013 ، دار الكتاب العربي لمطباعة ، النشر كالتكزيع كالترجمة ، الجزائر 1المدارس القرآنية ج
  
  

5-A.N.O.M. B.4S/08. C.I .E.19/07/1933.        

6-A.W.O.4064.Affaaires Musulmanes.R.N4257.01/07/1932. 



 م 1931 –م 1901 الحياة الثقافية والسياسة و اإلدارة الفروسية في مىطقة تلمسان ووىاحيها ما بيه   الفصل الثالث

 115 

: دور المدارس القرآنية-  2
: تعددت أدكار كمياـ المدارس القرآنية منيا           

. نشر كتعميـ القرآف الكريـ كغرس مكاـر األخالؽ ، كمعالـ العقيدة اإلسالمية -

إضافة إلى دكرىا في تعميـ كحفع القرآف الكريـ عمى المقبميف عمييا تحفيظا جيدا  -
 :يذكر لذلؾ األستاذ رابح تركي 

أنيا ليا دكر ىاـ في نشر القراءة كالكتابة بالمغة العربية مما جعل الجزائريكف " -
يحافظكف عمى معرفتيـ بالمغة العربية كلك في صكر بسيطة كمتكاضعة بيدؼ طرد 

اإلحتالؿ المغة العربية مف اإلدارة كمعاىدة التعميـ كعف طريق الكتاتيب القرآنية ، كاف 
 "1حفع القرآف كمو أك جمو منتشرا بيف الجزائرييف إنتشارا كاسعا

ككاف ليا الدكر في تمتيف صمة القرابة ، كأكاصر المحبة بيف أفراد األمة عمى مستكػ  -
الكطف، كتعميق الثكابت القكمية كركح التديف في قمكب المتعمميف، كالمتقيديف لذا ىي 

 .مصدر نشاط ككئاـ حيث يستمد منيا األفراد

كالجماعات تربيتيـ المشتركة كثقافتيـ المكحدة المتمثمة في نقل العادات كالتقاليد المكركثة 
 . 2كاالتجاىات الفكرية كالمعتقدات الدينية

 
 

 

 

 

                                                
  .235التعميـ القكمي ، مرجع سابق  ص :  رابح تركي – 1

الكتاتيب القرآنية في الجزائر كدكرىا في المحافظة عمى كحدة األمة كأصالتيا ، دار الغرب لمنشر : أحمد األزرؽ - 2
 . 23  ص 2002 الجزائر –كالتكزيع ، كىراف 
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كفي زكايا القرآف كالعمـ كالتربية كالكتاتيب نشأ كترعرع المصمحكف كالمجاىدكف  -
 . 1كاألكلكف 

ساىمت في كل حركة فكرية كنيضة قكمية يقـك بيا المفكركف كالمجددكف كالعمماء  -
المصمحكف في المجاؿ التربكؼ الديني في حدكد إمكانيتيا المحدكدة، كدائرة 

 .2صالحيتيا المعيكدة

يعتبر التعميـ في ىذه المدارس نكع مف المقاكمة كالصمكد ضد االستعمار الفرنسي،  -
 . 3كحفاظا عمى الديف اإلسالمي كمقكماتو

 
: العشرين القرن  بداية في تممسان أعالم من -سادًسا  

 
   :الشيخ عبد القادر المماوو  -1

ىك عبد القادر بف عبد هللا دمحم بف عبد الكريـ بف عبد الرحمف ،المعركؼ كالممقب 
بالمجاكؼ ، كذلؾ نسبة الى قبيمة مجاكة التي استقرت عمى الحدكد الجزائرية المغربية ،كلد 

 25ق بتممساف ،مف أسرة عممية متدينة ،تكلى أبكه القضاء في تممساف 1266/ـ1848سنة 
 ، ترعرع كتربى 4سنة ، حيث درس في جامع القركييف التي درس بيا بالمغرب  االقصى

بتممساف منذ طفكلتو كحفع القراف الكريـ بيا، كتعرؼ عمى المبادغ االكلى لبعض العمـك 
،كبعدىا تنقل الى اماكف اخرػ لتحصيل العمـك االخرػ ،حيث كانت كجيتو االكلى الى 

ـ ، (1868- 1855 )الحكاضر المغربية بيف تيطكاف كطنجة كفاس في الفترة المتدة بيف 
                                                

   
  
الزكايا الصكفية كالعزابة كاإلحتالؿ الفرنسي في الجزائر ، دار الغرب لمنشر كالتكزيع ، كىراف :  عبد العزيز شيبي – 1  
 . 88   2007 الجزائر –
  .261 ص 23 أحمد األزرؽ ، المرجع السابق  ص – 2

،أطركحة دكتكراه في 1954-1929ثابتي حياة ،األكضاع االقتصادية كاالجتماعية لمقطاع الكىراني -  3
  .261،ض 2011-2010التاريخ،جامعة،أبي بكربمقايد ،تممساف،

 27،28دكيدة نفيسة ،مالمح الريادةعند المجاكؼ ،أعماؿ الممتقى الكطني حكؿ الشيخ عبد القادر المجاكؼ ،تممساف - 4 
 . 12 ،ص 2011ـ ، ـ ك ش د ك، تممساف عاصمة الثقافة اإلسالمية ،2011نكفمبر 
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،ثـ عاد الشيخ عبد القادر الى الجزائر بيف سنتي 1كختـ رحمتو العممية بجامع القركييف 
سنة ،كاختار مدينة قسنطينة التي اىميا طمبكا منو تربية 22ـ  ،كعمره (1870- 1869)

ابنائيـ في مدرسة حرة ،ردا منيـ عمى اىتماـ فرنسا المتزايد بالمدرسة الفرنسية اإلسالمية 
 ،كبقسنطينة تزكج كانجب ،كباشر 2كسعييا الحتكارالتعميـ كالقصاء كالديف االسالمي 

 ، استطاع الشيخ المجاكؼ اف يؤثر في عدد كبير مف تالميذ قسنطينة سكاء 3التدريس بيا
احمد الكنيسي ،كالشيخ المكلكد بف المكىكب المدرس :في الجامع اك المدرسة منيـ 

بالمدرسة الفرنسية االسالمية كىك مف ركاد النيضة في الجزائر ،كاحمد الحبيباتني ،كاحمد 
.  5 ،كشيخ زاكية بالمسيمة دمحم بف عبد هللا 4بف سعيدبف مرزكؽ،كمصطفى بف دمحمزادؼ

ـ عينتو اإلدارة الفرنسية مدرسا بالمدرسة العميا في مدينة الجزائر 1898   في عاـ 
شعاعو في مجاؿ اإلصالح 6ـ1904 افريل 26كبالمدرسة الثعالبية في   ، ازداد نشاطو كا 

كالتربية كالتعميـ ،فدرس طمبة القسـ العالي كاستطاع اف يقيـ تكازنا خفيا في المدرسة ضد 
التيار االستشراقي الضارب بقكة فييا،كالذؼ رعتو اإلدارة الفرنسية  بحكـ قرب المدرسة مف 
دكائر السمطة ،إضافة الى ميمة التدريس أككمت إلى الشيخ المجاكؼ ميمة الكعع بمسجد 

 .  7 ـ1908سيدؼ رمضاف ابتداء مف عاـ 
    كترؾ الشيخ المجاكؼ عددا مف التالميذ في قسنطينة المتأثريف بأفكاره ك شخصيتو 

الشيخ عبدالكريـ باش تارزؼ مفتي الحنفية في قسنطينة ، كالشيخ :المتميزة ،مف بينيـ 
                                                

.  كانت محطة ميمة لو ،حيث برع في مختمف المعارؼ كأجازه شيكخيا كعمماؤىا:جامع القركييف  -  
   .85ـ،ص 1978 ،مطبعة البعث ،قسنطينة ،2 دمحم عمي دبكز ،نيضة الجزائر كثكرتيا المباركة ،ج– 1
 قكبع عبد القادر ،الشيخ عبد القادر المجاكؼ كنشاطو اإلصالحي ، أعماؿ الممتقى الكطني حكؿ الشيخ عبد القادر – 2

 . 26 ،ص 2011ـ ، ـ ك ش د ك، تممساف عاصمة الثقافة اإلسالمية ،2011 نكفمبر 27،28المجاكؼ ،تممساف 
ـ 1878ـ ،ثـ مدرسا بالمدرسة اإلسالمية الفرنسية عاـ 1873عيف الشيخ المجاكؼ كاعضا بجامع سيدؼ الكتاني عاـ - 

. ،كذلؾ مف طرؼ االدارة الفرنسية 
 33- 32 ، ص2008ـ ، ـ ك اك ا ،الجزائر ، ( 1950- 1850)جياللي صارؼ ،بركز النخبة المثقفة  الجزائرية - 3
 .
 . 152 ،130 ، المرجع السابق ، ص ص 3ابك القاسـ سعدهللا،تاريخ الجزائر الثقافي ،ج- 4
 . 233نفسو ، ص- 5
ـ ،اطركحة دكتكراه العمـك في 1920- 1900دمحم دراكؼ ،قضايا المجتمع الجزائرؼ في اىتمامات النخبة االصالحية - 6

 . 142ـ ، ص 2015-2014 ابكالقاسـ سعدهللا ،2الجزائر - التاريخ ،جامعة 
   .27قكبع عبد القادر ، المرجع السابق ، ص - 7
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حمكد بف الدراجي قاضي الحنفية بالجزائر ، كالشيخ سعيد بف الزكرؼ المدرس بالثعالبية 
كمديرىا بعد ذلؾ ،كالشيخ محمكد بف دالي المعركؼ بكحكؿ المفتي كصاحب جريدة كككب 

.  1إفريقيا 
ككاف السيخ المجاكؼ مف رجاؿ اإلصالح الذيف عرفتيـ الجزائر ، حيث كاف مف المحاربيف 

لمبدع ،كمف منبو المجتمع بساعة الخطر ، ىذه المكاقف جعمتو يالقي اىانات الناس 
.  2،كمكاجيات مع اإلدارة الفرنسية 

 

: (م1928 -1861)،( ه1347 -1477) رحال بن دمحم الشيخ -2
تاريخ  في البارزيف العمماء ،مف رحاؿ بف عمي بف احمد بف البشير حمزة الحاج بف دمحم ىك

 حجر في  كنشأ3 ـ 1861 ابريل 14/ق1277 سنة شكاؿ ثالث في ندركمة ببمدية الجزائر،كلد
 ، الكريـ عمره مف الخامسة السنة يتجاكز لـ كىك الكتاب كادخمو تربنو فأحسف كالده حجر
 اإلمبراطكرؼ  بالمكتب ؽفالتح عاصمة إلى ندركمة مف انتقل ثـ  الفرنسية المدرسة كدخل

 مدة في الفرنسية المعمكمات مف  معرفتو يمكف ما تمقى  الكقت ذلؾ في باألىالي المختص
 سنة مف جكيمية شير أخر كفي ، فطرؼ  كنبكغ عبقرية بمكاىب يمتاز  كاف  حيث كجيزة

 المكظفيف، سمؾ في دخل ـ1875 سنة سبتمبر شير في تزكج كبيا ندركمة إلى رجع ـ1874
  مترجـ  أصبح ثـ امؤقت كمساعدتو لكالده احتراما اضطرار قبميا التي األغا كظيفة في

.  4الرسمي ندركمة قائد فأصبح التقميدية القيادة منصب
 بباريس فرنسا أقامتو الذؼ الكبير المعرض عمى لمتفرج أكركبا إلى سافر ـ1878 السنة في
 معرفة مف لتمكنو ترجماف بصفتو الكفد بيذا ،التحق المسمميف المكظفيف كبار مف عدد رفقة

                                                

 . 154ـ ، ص 1989 ، د غ  ا،بيركت، 7ابك القاسـ سعد هللا ، تاريخ الجزائر الثقافي ج- 1
 . .25 ـ ، ص2009 ،د ا ،الجزائر ،2عمار طالبي ،ابف باديس حياتو كاثاره ،ج- 2
  .340، ص 1995، د ـ ج 4عبد الرحماف  الجياللي ،تاريخ الجزائر العاـ ،ج - 3
  ، جامعة 2 مقالتي عبد هللا ، أعالـ تممساف كدكرىـ في الحركة الكطنية كثكرة التحرير الكبرػ ، مجمة العصكر  ع– 4

  .248 ـ  ص 2011كىراف 
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 ،بحكـ تطكيرىا في كالمساىمة ، خدمتيا عمى عاـز كىك بالده إلى كعاد ، الفرنسية المغة
. 1  المختمفة ،كاالنجازات العمـك في كتقدـ تطكر مف فرنسا في  ماشاىده
 مف  تزكؿ كادت التي العربية المغة ماتعانيو كخاصة ، بالجزائر العاـ تدىكر رحاؿ ابف الحع
 ،عامال البالد بنفسو كيطكؼ يسعى كاخذ القراف لغة لغتو عف فيو يدافع أف فقرر ، الكجكد
 كأخذه ىؤالء ،فأمضاه الجزائرية البالد كاعياف كالكجياء النكاب إمضاءات عمى الحصكؿ عمى
.  ما نكعا بالجزائر التعميـ إصالح في الحسف اآلثر لو فكاف  بباريس الشيكخ مجمس إلى معو
 في المستشرقكف  عقده الذؼ عشر الحادؼ المؤتمر في مترجمنا شارؾ ـ1897 سبتمبر في

 فييا تطرؽ  ( اإلسالـ مستقبل) عنكاف تحت الفرنسية بالمغة قيمة محاضرة فيو ألقى . باريس
 جانفي أخر كفي . عقالنية إسالمية بطريقة كاقتصادية كسياسية اجتماعية مشاكل حل إلى

 في بكىراف المجمس ىذا نفس كذلؾ انتخب كما  العمالي بالمجمس عضكا انتخب ـ1903
 انتخابو تجدد ثـ ، كذلؾ المالي لممجمس انتخب التاريخ نس كفي ـ1920 فيفرؼ  شير

 المرة ىذه فيو يتجح فمـ  المالي المجمس اما ـ 1926 سنة في العالي المجمس لعضكية
. 2 ضده الحككمة بيا قامت التي لممعاكسة

 ضد ليدافع باريس إلى رأسيـ عمى ىك  كذىب ـ1912الجزائر نكاب أعياف مف كفدا ألف 
 صفكؼ في التجنيد حق الجزائرييف عمى فرض الذؼ ـ،1912اإلجبارؼ   التجنيد قانكف 
 التيامي ابف بالقاسـ الدكتكر مثل النكاب  النكاب بعض مع التقى حيث ، الفرنسي الجيش
 كالدكتكر خالد األمير صحبة باريس إلى أيضا سافر ـ1922 سنة كفي ، حمانة بف ،عباس
 ،3.االنديجينا- الزجرؼ  القانكف  إرجاع ضد  لالحتجاج حمكد قائد عمي كدمحم مكسى قاسـ

 تحقيق الى ـ،سعى1926 عاـ الثانية،ككذلؾ لممرة ـ1920 عاـ العمالي بالمجمس أنتخب
 عاـ ،تكفي الفرنسية اإلدارية لمسياسة مكاجيتو خالؿ لمجزائرييف،مف المطالب بعض

. 4ـ1928

                                                
، 03ـ،مجمة أفكاركأفاؽ ،ع 1891عبد الحميد حاجيات ،قراءة لكثيقة دمحم بف رحاؿ حكؿ المطالبةباالصالحات  - 1

  .54. ص  53،ص 2012،تصدرعف جامعة الجزائر،
  ، ص 1أبكالقاسـ سعد هللا ، الحركة الكطنية  ج /  ، أنظر أيضا248مقالتي عبد هللا ، المرجع السابق ، ص -  2

    .249 مقالتي المرجع السابق ، ص –3
 . 450عبد الرحماف الجياللي ،المرجع السابق ، ص  -  4
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لعبت الجمعيات كالنكادؼ الثقافية، :    الممعيات والنوادو الثقافية بتممسان-سابًعا
. دكرا بارزا في تنشيط الحالة الثقافية،بتممساف كباقي المدف بظيكر شخصيات فعالة

: الممعيات الدينية  -1
مف خالؿ السعي الحثيث لإلدارة الفرنسية،لمتحكـ في الطرقية،كحسب قانكف الجمعيات    

ـ ،أصبح أؼ عمل ديني أكعممي تحت أنظار اإلدارة الفرنسية،خاصة فيما يتعمق 1901
بالشخصيات الناشطة،كىذا ماتبينو التقارير الفرنسية حسب ماعثرنا عميو الخاص 

، 1التي كانت تتميز بمكانة خاصة بيف الجزائرييف( 981تقريررقـ )بالشخصيات كالزكايا 
ـ، بخصكص الحياة الجديدة لمطرؽ الصكفية ،التي كجدت 20     كىذا ماميز بداية القرف 

نفسيا البد إف تسير مع السياسة اإلدارية التي أرادت فرنسا تطبيقيا عمى الطرقية بالجزائر 
بحكـ مكقعيا الديني كالتعميمي مما جعل شيكخ الطرقية كالزكايا ،العمل في الدخكؿ ظمف 

قانكف الجمعيات كالبقاء مع التفاعل االجتماعي ، في جيات الكطف المختمفة،كالسعي 
لمحفاظ عمى التعميـ في المدارس كالزكايا ،كالبحث عف معمميف،كأئمة المساجد ،لخدمة 

. 2المجتمع،كتقديـ الدركس التعميمية المختمفة ألفراد األمة  
كالمتتبع لتاريخ الرباطات ،يجد أنيا كانت السباقة في قضية التعميـ بمختمف أنكاعو ،فبعدما 

كانت قالعا كثغكرا لمجياد ،تحكلت الى مراكز لمتعميـ،كمساكف لمطمبة كالغرباء،فيذه 
المراكز الدينية عرفتيا الجزائر قبل االحتالؿ الفرنسي ككذلؾ بدكرىا كمياميا التي قدمتيا 

.  3لممجتمع
، كالجزائر العاصمة كانت 4كعميو تأسست جمعيات دينية مختمفة حسب التقارير الفرنسية

األكلى في تأسيس الجمعيات الدينية اإلسالمية،ككاف الشيخ أحمد زكي كىك أستاذ 
 . 5بالمدرسة الثعالبية قد أسندت إليو رئاسة الجمعية الدينية اإلسالمية بالعاصمة

 

                                                
1--A.N.O.M. B.4S/08. C.I .E. 16/08/1903. 

 .ـ 235،20/11/1931جريدة البالغ ،ع  - 2
  .261 ، ص ، المرجع السابق 1أبك القاسـ سعد هللا ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج - 3

  4-  A.N.O.M. B.4S/08. C.I .E. 16/08/1903.                                                           
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 أعضاء 10المنتخبة كالتي ظيرت في الدكاكير ،حيث تتألف مف " بالشرطية" إف مايسمى 
 البمدية في مياميا ، كىي مف المنظمات الشعبية ،الف بعد نياية المقاكمات س،تشبو مجاؿ

الشعبية ،اتجيا األىالي ليذه المنظمات ،ككانت اإلدارة الفرنسية تسعى مف كرائيا لتحقيق 
،شراء (العصاة،كالمنشقيف )فرض غرامات مالية كمصادرة األمالؾ :  األىداؼ التالية 

 ،كعمميـ 1الخيكؿ كالعتاد،إعادة النظر في أحكاـ القضاة كالمجاف التأديبية ،كمراقبة القياد
بأف المحرؾ األساسي لمجزائرييف ىك المقاكمات المختمفة،كقادتيـ الذيف ىـ مف الطرؽ 

. 2الدينية 
 مختمفة دينية خيرية أىميا جمعية خيرية دينية  ت  كفي عمالة كىراف تأسست جمعيا

:  ـ ، ىدفيا1931 /03 /31بمستغانـ في 
اإلصالح الديني ،كنشر المحبة كاالحتراـ بيف أكساط المجتمع ،ككسب الكظائف 

كالمناصب عف طريق العدؿ كاإلنصاؼ كاحتراـ الكظائف الدينية التي يجب أف تسند إلى 
. أصحابيا

أسسيا الشيخ دمحم مرزكؽ كمكالؼ الحسف البغدادؼ : الجمعية الدينية االسالمية التممسانية
.  3ـ 05/05/1931بعد عكدتيما مف تاعضمة بعد تأسيس ج ع ـ ج ،في

كاإلدارة (الشعب )كالمعركؼ أف ىذه الجمعيات كانت تمكف مف طرؼ تبرعات العامة
الفرنسية تراقب مايجرؼ بيا عف كثب ألنيا كانت ترػ فييا الخطر السابق الذؼ يمثل 

 فرنؾ فرنسي في سنة 264.850.00 ليا  عالمقاكمات الشعبية ،فيذه الجمعية كصل التبر
 . 4 شخصا 22ـ ككاف عدد المتبرعيف 1930

   
 
 

                                                
 ، 64  ص ص 1983مصطفى األشرؼ ، الجزائر األمة كالمجتمع ، ترجمة حنفي بف عيسى ، ـ ك ؾ ، الجزائر -  1

65.  
 . 269ص المرجع السابق،   ، كآخركف الغالي غربي-  2
  .77خالد مرزكؽ ،المرجع السابق ، ص -  3
   .ـ 1931 / 01 /19 ، 195البالغ ،ع ،  -  4
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عرفت عمالة كىراف عدة   : الممعيات والنوادو الثقافية بتممسان-2
 ،  1جمعيات كنكادؼ ناتجة عف حركة الشباف الجزائرييف التي كانت تعرؼ بالشباف األتراؾ

 . ىذه الجمعيات كالنكادؼ التي كاف ليا الدكر الفعاؿ في الحركة الكطنية 
  :النوادو   - 1– 2 
،  2ـ 1910مارس 28تأسس في :  نادؼ الشباف الجزائرييف -  
 ـ ، كاف يضـ مجمكعة مف األعضاء المتعاطفيف 1930تأسس عاـ : نادؼ الرجاء -   

.  مع حزب الشعب الجزائرؼ ،كاف يترأسو السيد بسطاكؼ عبد القادر 
.  الذؼ كاف يشكل النادؼ األساسي الذؼ تفرعت منو باقي النكادؼ األخرػ : نادؼ النجاح 

.  ـ  1913تأسس سنة :نادؼ الشباب التممساني  
 ـ ،حيث كاف  يضـ  في صفكؼ أعضائو 1938تأسس في جكاف :نادؼ مستقبل تممساف 

 ،  ليذا 3مجمكعتاف إحداىا ذات اتجاه إصالحي إسالمي  ، كالثانية ذات اتجاه استقاللي
 .  كانت اإلدارة الفرنسية ترػ فيو ناديا خطيرا يحمل تكجيات كطنية 

ـ أعضائو أفكارىـ كطنية ،كمنيـ مف 1937تأسس في أكتكبر :نادؼ الشبيبة لمدينة مغنية 
  .4لو عالقات بجمعية العمماء المسمميف 

:  نكادؼ تممساف انتشرت منذ بداية القرف العشريف كتعددت مما يدؿ عمى 
. التاريخ الحضارؼ كالفكرؼ لتممساف- 
. الثقافة المتعددة- 
. بيا نسبة ىائمة مف المثقفيف الذيف عرفيـ التاريخ الجزائرؼ - 
. كبانتشار النكادؼ انتشرت الجمعيات- 
 

 
 

                                                
1
  - Doutte Edmont. Lislam Algerien En 1900.In B.S.G.A.O.N-1900 

   
 .50، ص المرجع السابق  ميديد ،إبراىيـ - 2
 .  اتجاه إصالحي إسالمي كىـ ينتمكف إلى جمعية العمماء المسمميف ،اتجاه استقاللي أصحاب حزب الشعب الجزائرؼ -  3

 A.W.O. C.I.E. November.1937.            -4 
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  :  الممعيات- 2 -2
 ـ ،بعد تأسيس جمعية 1931 فيفرؼ 20تأسست بتممساف في   : الممعية القرآنية - 

العمماء المسمميف سمحت اإلدارة الفرنسية بتأسيسيا خكفا مف المد الكىابي ،فكانت ىذه 
الجمعية تقـك بتعميـ القرآف الكريـ ، كتقديـ مساعدات لممحتاجيف ،ككاف المحامي قاضي 

 . دمحم كىك مف تممساف يقـك بمينة التدريس بيا  
ـ ،أعضاؤىا 1937تأسست بتممساف في جكاف :  جمعية رابطة الترقية األخالقية لألىالي -

 . 1متعاطفكف مع جمعية العمماء المسمميف ،كمنيـ مناضمكف في حزب الشعب الجزائرؼ 
. 2ـ1937نادؼ الشبيبة لمدينة مغنية،الذؼ تأسس في اكتكبر 

:   إضافة الى ذلؾ كجدت عدة جمعيات كنكادؼ أخرػ بتممساف منيا 
، الدائرة الفرنسية   (الشباب الجزائرؼ )جمعية العمماء ،أصدقاء الكتاب ،نادؼ السعادة 

.  الجزائرية ،الجمعية الدينية اإلسالمية ، 
سعى شيكخ الطرقية كالزكايا إلى تأسيس عدة : الممعيات الدينية الطرقية - 

جمعيات التي كاف ليا الفضل في تنشيط الحياة الثقافية في الجزائر خالؿ فترة 
: االحتالؿ الفرنسي كمف بينيا 

ـ نتيجة الخالؼ الذؼ كقع بيف 1932سبتمبر13تأسست في :  جمعية عمماء السنة  -
 . 3رجاؿ الطرقية ،كرجاؿ ج ع ـ ج حكؿ طريقة العمل أسمكب الدعكة إلى هللا 

ـ ،ىدفيا المحافظة عمى 1938تأسست سنة : جمعية جامعة مشايخ الطرؽ كالزكايا -
الديف اإلسالمي مف الحاقديف عميو،كبيذا تأسست جمعية الرشاد التي كانت فرعا مف 

  . 4الجامعة كامتدادا ليا
:  يتككف مكتب الجمعية مف 

 .الرئيس :سيد عمي مبارؾ قدكر   -

                                                
1-

A.N.O.M. 9H38.1937.  

 
2-

A.W.O.C.I.E.Novembre 1937. 
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 .مبارؾ عمي بف عالؿ :  النكاب  -
.           سيد عمي مبارؾ زركؽ 

.          عبد القادر القاسمي 
 .الكاتب العاـ :أحمد األكحل  -
 .النائب :الميدؼ بكعبد هللا   -
 .أميف الماؿ :سيدؼ بكمديف بشير -
 .النائب : نجار دمحم -
 .المراقب :حمك العاصمي  -
.  النائب :ابف سراج أحمد  -

. 1ىذه الجماعة مف الشيكخ التي كانت تسير الجمعية 
. الحفاظ عمى الديف اإلسالمي : - كتعمل الجمعيات الدينية عمى 

 .تعميـ المغة العربية كتحفيع القرآف الكريـ  -
 .العمل عمى المساندة كتكافل اإلجتماعي  -
 .القضاء عمى اآلفات اإلجتماعية اليدامة لمقيـ اإلسالمية  -
 .إقامةحفالت لممناسبات الدينية  -
 .إلقاء محاضرات كعقد ندكات متنكعة  -
 .سعي إلى نشر ركح اآلخاء كالتضامف بيف أفراد المجتمع  -
. نشر الثقافة التي تتماشى مع العاداة كالتقاليد اإلسالمية  -
 
 
 
 
 

 
                                                

  .385قبي ،المرجع السابق ،ص عصالح مؤيد اؿ - 1



 م 1931 –م 1901 الحياة الثقافية والسياسة و اإلدارة الفروسية في مىطقة تلمسان ووىاحيها ما بيه   الفصل الثالث

 125 

  1تتمثل أىمية النكادؼ كالجمعيات في : أهمية الممعيات والنوادو الثقافية - 4
.  كانت بمثابة المدرسة الحقيقية بالنسبة لمشباب الجزائرؼ  - 
 الجمعيات الدينية كانت تسعى مف أجل تنكير كنشر أفكار داخل المجتمع   -

الجزائرؼ المسمـ ،كمحاربة البدع كالخرافات المنتشرة في أكساط المجتمع ، كتسعي مف 
.   خالؿ ذلؾ الحفاظ عمى المغة العربية كالتمسؾ بالديف اإلسالمي  

 الجمعيات كالنكادؼ كانت أساس النشاط الثقافي الذؼ كاف لو بعدا سياسيا مما أقمق -
اإلدارة الفرنسية ، حيث رأت فيو األسمكب الجديد لمقاكمة سياستيا المختمفة ،فسياسة 
التجييل قكبمت بفتح مدارس مف طرؼ الجزائرييف لفائدة التالميذ ،كسياسة التنصير 

حاربتيا الجمعيات كالنكادؼ ذات االتجاه الديني مف أجل محاربة الظكاىر االجتماعية 
السيئة ،كنشر التعاليـ الدينية الصحيحة ، أماالفقر كالمجاعات كانت الجمعيات الخيرية 

 . تقدـ مساعدات لممحتاجيف 
 كانت ىذه الجمعيات الكسيمة الكحيدة لمحفاظ عمى اليكية الكطنية الجزائرية -

.  2،كمجابية السياسة الفرنسية 
 النكادؼ كالجمعيات كانت مكانا ميما لعقد االجتماعات ،التي تتناكؿ المسائل -

السياسية مثل التمثيل البرلماني ، الحق في التصكيت ،مسألة األحكاؿ الشخصية 
 . 3،قانكف األنديجينا ،حرية التعميـ ،الصحافة العربية ،الضرائب ،الخدمة العسكرية

ليا دكر تربكؼ في تأسيس المدارس كجمع التبرعات ليا ،كسياسيا بمساندتيا لمطالب - 
الحركة الكطنية،ككقكفيا ضد السياسة اإلدارية الفرنسية،عف طريق العرائض كالشكاكؼ 

  .4كبرقيات االحتجاج المتكاصمة لمسمطة اإلدارية 
 

 

                                                
ـ ،رسالة  دكتكراه (1939- 1870)بختاكؼ خديجة ،التحكالت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية في عمالة كىراف -   1

 . ـ 2012- 2011في التاريخ ،جامعة كىراف ،
  .494بختاكؼ خديجة ، المرجع السابق ،ص -  2
  .127بكسعادة خيرة ، المرجع السابق ، ص  -  3
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:   التطورات السياسية في تممسان ونواحيها-ثامًنا
 :التنظيم اإلدارو المحمي -1

     عرفت الجزائر تنظيما إداريا منذ دخكؿ فرنسا إلى أرضنا الطيبة ،تميز ىذا التنظيـ 
بخصائص متباينة كاضحة ،سكاء في فترة النظاـ العسكرؼ أك في فترة النظاـ المدني ،كىذا 

.  في العمالت الثاللثة المعركفة كحتى الصحراء 
   كىاىي تممساف تشيد تطكرات بارزة مف خالؿ ىذا التنظيـ المدني ،في كامل 

:     كحتى في البمديات المجاكرة ، حيث نجد مايمي 1بمدياتيا
:  ـ( 1956-1874)البمديات ذات الصالحيات الكاممة- 1-1  

ـ ،حيث تضـ خمسة 1884ق كىذا سنة 1778كانت تممساف تتربع عمى مساحة 
نقربي ،منصكرة ،صفصاؼ -  أبك تاشفيف حاليا–بريا  ): مراكز استيطانية كىي

،كشيد ىذا العدد  (.،كالمساحة التي كاف يممكيا بنؾ الشركة العامة               
،عيف فزة،بكف  (الحناية)أجاف ايتياف:مف البمديات ارتفاعا فيما بعد كضـ كل مف 

.                                                             2(أكالدميمكف )،المكسيار(بف سكراف)دييسر 
ضمت تممساف أربعة بمديات : م ( 1956-1874)البمديات المختمطة -  1-2

سبدك ،الرمشي ،الغزكات ،مغنية ،ككصل عددالبمديات عمى المستكػ  : مختمطة ىي 
. بمدية 78الكطني حسب الفترة المدركسة 

:             كالجدكؿ التالي يبيف عدد البمديات المختمطة في المناطق المدنية مابيف 
. 3ـ، حسب العمالت الثالثة (  1874-1956) 

                                                
ـ التي في المناطق التي ينعدـ فييا 1874-1868ىناؾ بمديات تعرؼ باسـ البمديات الفرعية ،ظيرت مابيف -  1

العنصر األكربي في شماؿ الجزائر ،كاختفت مع نياية النظاـ العسكرؼ في شماؿ الجزائر بعد أربع سنكات مف ظيكرىا 
ـ،ىي بمديات مجزأة تحكلت إلى بمديات 1956-1874فقط ،كىناؾ بمديات تسمى بالبمديات األىمية التي ظيرت مابيف 

أىمية باسـ جديد كمساحة محددة في شكل دائرة أكممحقة عسكرية ،برئاسة قائد عسكرؼ ،استمر كجكدىا إلى غاية 
. ـ 1923االستقالؿ في الصحراء ،كبمدية مغنية األىمية أخر بمدية عسكرية تختفي مف شماؿ الجزائر سنة 

   
ـ ،الممتقى الدكلي تاريخ حاضرة تممساف 1954-1919كريـ كلد النبية ،الحياة السياسية في بمديات تممساف كنكاحييا -  2

 .24ـ ، ص 2011ـ ،تنظيـ كزارة الثقافة ،2011عاصمة الثقافة اإلسالمية  كنكاحييا ، تممساف

  .24المرجع نفسو ،ص -  3
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 24عمالة المزائر  
 20عمالة وهران  

 34عمالة قسنطينة  
 

 كعرفت تممساف كنكاحييا تنظيما إداريا محميا شمل كامل البمديات كظيرت
ـ التي في 1874-1868ىناؾ بمديات تعرؼ باسـ البمديات الفرعية ،ظيرت مابيف 

المناطق التي ينعدـ فييا العنصر األكربي في شماؿ الجزائر ،كاختفت مع نياية النظاـ 
العسكرؼ في شماؿ الجزائر بعد أربع سنكات مف ظيكرىا فقط ،كىناؾ بمديات تسمى 

ـ،ىي بمديات مجزأة تحكلت إلى 1956-1874بالبمديات األىمية التي ظيرت مابيف 
ممحقة عسكرية ،برئاسة قائد  بمديات أىمية باسـ جديد كمساحة محددة في شكل دائرة أك

عسكرؼ ،استمر كجكدىا إلى غاية االستقالؿ في الصحراء ،كبمدية مغنية األىمية أخر 
 . 1ـ1923بمدية عسكرية تختفي مف شماؿ الجزائر سنة 

نما التعامل مع  في حقيقة األمر ىذا التنظيـ ما ىك إال تنظيـ عرفتو الجزائر بالكامل ، كا 
بعض األمكر كالجيات يدخل ضمف السياسة اإلدارية الفرنسية التي كانت تسعى إلى خمق 
تطكرات إجتماعية كثقافية ،ألخذ مرحمة جديدة داخل التنظيـ البمدؼ حتى الدكار ، فغياب 
المؤثر اإلجتماعي تزحزح كذىب صكتو كىي المقاكمة الشعبية التي كانت تمثميا الطرقية 

كاآلف أصبحت جمعيات دينية يمنع عمييا العنف أك الفكضى بحكـ قانكف الجمعيات 
نما التعامل 1901 ـ، فالجمعيات الدينية بتممساف كاضح أمرىا كاإلدارة الفرنسية تعمـ ذلؾ كا 

.  بينيما يككف بالقانكف كالحذر لذا كانت البمديات تحت أنظار اإلدارة كىي تراقب كل شيء 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .24كريـ كلد النبية ، المرجع السابق ،ص -  1



 م 1931 –م 1901 الحياة الثقافية والسياسة و اإلدارة الفروسية في مىطقة تلمسان ووىاحيها ما بيه   الفصل الثالث

 128 

: 1    أما التنظيـ اإلدارؼ في مدينة تممساف كنكاحييا يبينو الجدكؿ التالي
 
اإلدارة /المسيرالعدد البمديات الفترة نوع البمدية   

المير  333المناطق المدنية  1956-1847البمديات ذات الصالحيات الكاممة  1

الميش  22المناطق العسكرية  1874-1868البمديات الفرعية  2

الميش  19المناطق العسكرية  1956-1868عسكرية /البمديات المختمطة 3

الميش  08المناطق العسكرية  1956-1874البمديات األهمية  4

الحاكم االدارو  78المناطق المدنية  1956-1868المدنية /البمديات المختمطة 5

 مف الجدكؿ نالحع أف التنظيـ اإلدارؼ الفرنسي في تممساف كاف دقيقا منذ التنظيـ 
العسكرؼ ،إال أنو في الفترة المدنية تغيرت السياسات ككثرة القكانيف كالتشريعات الجائرة 

،ككانت اإلدارة تيدؼ مف كراء ذلؾ تحقيق تنظيـ إدارؼ كاضح كجيد ليسيل عمييا السيطرة 
، فغالبية البمديات تسير تحت نظرة الجيش مما يدؿ أف اإلدارة الفرنسية تحاكؿ السيطرة 

عمى الكل كيخمك الجك لمعنصر األكركبي في البمديات بكامميا يعني القضاء عمى السكاف 
. األصمييف

 كاختمفت أحيانا أىمية البمديات مف عمالة إلى أخرػ كذلؾ حسب معطيات متعددة ،منيا 
 .  (السكاف )تركيبة السكاف ،كالحالة االقتصادية ،كحتى الحالة الثقافية بيف األىالي 

   أصبحت اإلدارة الفرنسية في البمديات تدمج بعض الدكاكير بيدؼ الرفع مف 
أصبح الفرد الجزائرؼ )ميزانيتيا،كىذا يعني أف الجزائرؼ يساكؼ مبمغا مف الفرنكات الفرنسية 

. 2في مدخكؿ ضرائب البمدية  (فرنؾ3.13يساكؼ 
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 :  البمديات المختاطة العسكرية والمدنية في تممسان ونواحيها– 2   
   ىذه البمديات تجمع مناطق مختمفة ،ىي المراكز االستيطانية ككذلؾ الدكاكير حيث 

تشكمت بأمر مف الحاكـ العاـ ،كأخذت تنظيما اقميميا كاداريا كسياسيا لو الشخصية المدنية 
كاالستقاللية المالية في منطقة تممساف ،التي كانت احدػ دكائر عمالة كىراف ،كضمت 

 :  1البديات المختمطة  األربعة التالية
 :  بمدية سبدو المختمطة - 2-1

،أعيد 17ـ في المناطق العسكرية ،حيث كاف عددىا 1868ظيرت ىذه البمدية عاـ 
. 2ـ1874سبتمبر 23تنظيميا بظيكر الجميكرية الثالثة حيف تأسست رسميا بتاريخ 

كالجدكؿ التالي يكضح أىـ ماكانت تضمو البمدية مف قبائل كدكاكير، تابعة لبمدية سبدك 
 .المختمطة 

ـ ( 1956 -1868)المختمطة سبدك بمدية
 

 CENTRE ET DOUARبالهكتار  المساحةسبدو  المختمطة البمديات

- COMMUNE 
 SEBDOU CENTRE 22959إستيطاني  مركز ـ سبدو 1
 SEBDOU  DOUAR 9994دوار  ـ سبدو 2
 DOUAR AIN- غرابة  عين دوار 3

GHORABA 
 TRIBU AHL- غفار  أهل قبيمة 4

GHAFAR 
 TRIBU AZAIE- عزاو  قبيمة 5
 TRIBU OULED- حمو  أوالد قبيمة 6

HAMOU 
 TOTAL 369743الممموع  

 كصغيرة كبيرة بكل أخذ في الفرنسية اإلدارة بو تعمل الذؼ المحكـ التنظيـ الجدكؿ مف نالحع
 تممساف كمنطقة ، اإلقتصاد في األساسي المحرؾ ىي كالدكاكير الريف ألف الدكار في خاصة

 تطبيقيا فرنسا أرادت التي اإلقتصادية كالتنظيمات ، السيمة بأراضييا الغنية المناطق مف
 (األماكف ىذه في جديد تنظيـ). كالقبائل الدكاكير تيـ التي التشريعات عف ناتجة
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:  بمدية الرمشي المختمطة  - 2-2  
      كانت الرمشي عاصمة لبمديتيف مكنتانياؾ كىي بمدية كاممة الصالحيات ،كالرمشي 

سكاف % 92.65ـ ، بنسبة سكانية 1880عاصمة البمدية المختمطة كذلؾ منذ عاـ 
 1(في لجنة البمدية)اعضاء 09ييكد كفرنسيكف ،يمثل البمدية % 3.18مسممكف جزائريكف ك

جدكؿ يمثل بمدية الرمشي المختمطة  .             
 CENTRE ET DOUAR - COMMUNEبالهكتار  المساحةالرمشي  المختمطة البمديات

 COMMUNE REMCHI الرمشي  مركز - 1
 CENTRE TAKBALET- تاقبالت  مركز - 2
 CENTRE SIDI AMARA- عمارة  سيدو مركز - 3
 CENTRE TERNI- ترني  مركز - 4
 DOUAR TERNI- ترني  دوار 5
 DOUAR BENI OUZAN- وزان  بني دوار 6
 DOUAR OULED ABDELI- عبدلي  سيدو أوالد دوار 7
 DOUAR FEHOUL- فهول  دوار / فرقة 8
 DOUAR CHIOUKH- شيوخ  دوار/ف 9
 FRACTION DOUAR TAFNA- تافنة  دوار /ف 1

 FRACTION DOUAR ZENATA- زناتة  دوار /ف 11
 TRIBUT OULHACA- ولهاصة  قبيمة 12
 TRIBUT OUARSUON- ورسوس  قبيمة 13
 TRIBUT AHL ZERBOUN- زربون  أهل قبيمة 14
 TRIBUT BEBI MESTER- مستر  بني قبيمة 15
 TRIBUT AIN DOUZ- دوز  عين قبيمة 16
 DOUAR OULED RIYAH- رياح  أوالد دوار 17
 DOUAR OULED ALAA- عال  أوالد دوار 18

 TOTAL 163910الممموع  

بمدية الرمشي تتعدد بيا دكاكير لذا كاف التركيز اإلدارؼ عمى ىذه البمدية كبيرة بحكـ 
. التعداد البشرؼ كبالتالي المساحة المكزعة بيف القبائل كدكاكير 

 

                                                
 .26كريـ كلد النبية ،المرجع السابق ،ص -  1



 م 1931 –م 1901 الحياة الثقافية والسياسة و اإلدارة الفروسية في مىطقة تلمسان ووىاحيها ما بيه   الفصل الثالث

 131 

:   بمدية مغنية المختمطة  -2-3
ـ 1922ـ ،كمقر لبمدية مختمطة منذ 1844أصبحت بمدية مغنية مركزا إداريا منذ     

،كأعطتيا اإلدارة الفرنسية أىمية كبيرة ،نظرا لحدكدىا مع المغرب األقصى ،ألنيا كانت 
تخشى مف االتصاالت بيف المغاربة كالجزائرييف كبالتالي تيريب األسمحة الى الجزائر التي 

. 1شيدت تطكرات ىائمة في نضاؿ الشعب مف أجل التحرر 
أف ىذه التنظيمات اإلدارية التي قامت بيا  ): كعمى رأؼ األستاذ كريـ كلد النبية      

اإلدارة الفرنسية بالجزائر ماىي إال تجارب فرنسية قاـ بيا النظاـ العسكرؼ مدعيا أنو نظاما 
مؤقتا ،كلكف حيف قاـ النظاـ المدني ،تـ تعديمو باختراع شخصية الحاكـ اإلدارؼ ،الذؼ 

أصبحت لديو السمطة المطمقة في دائرتو ،ميمتو تكمف في احتراـ القانكف االستعمارؼ في 
( .  2المناطق المختمفة

.  3ليا التابعة كالدكاكير المختمطة مغنية بمدية  يمثل التالي الجدكؿ
 

 CENTRE ET DOUARباليكتار  مساحةمغنية  المختمطة البمديات

- COMMUNE 
 COMMUNE DE مغنية  بمدية -  1

MARNIA 

 DOUAR ACHACHE-   عشاش دوار - 2
 DOUAR BENI- وسين  بني دوار - 3

OUASSINE 
 DOUAR BENI- بوسعيد  بني - 4

BOUSAID 
 DOUAR KHEMIS-   الخميس دوار 5
 DOUAR M’SIRDA- الفواقة  مسيردة دوار 6

FOUAGA 
 DOUAR M’SIRDA- التحاتة  مسيردة دوار 7

TAHATA 
 DOUAR ATTLA- عطية  دوار 8
 DOUAR BENI- منقوش  بني دوار 9

MENGOUCH 

                                                
1

 لمنشر كالتكزيع ةـ في عمالة كىراف ،دار األلمعي1954-1939عبدالقادر بمكفة ،حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية -  
  .159 ـ  ،ص 2011،قسنطينة ،

  .25كريـ كلد النبية ،المرجع السابق ،ص -  2
  .29نفسو ص -  3



 م 1931 –م 1901 الحياة الثقافية والسياسة و اإلدارة الفروسية في مىطقة تلمسان ووىاحيها ما بيه   الفصل الثالث

 132 

 DOUAR DJOUIDAT- دمويدات  دوار 1
 DOUAR ZEMMARA- زمارة  دوار 11
 DOUAR MAAZIZ- معزيز  دوار 12
 DOUAR KEF- الكاف  دوار 13

 TOTAL 163910الممموع  

إف ىذه التجارب اإلدارية ما ىي إال نتيجتيا اإلجابية تخدـ العنصر األكركبي ، كاإلدارة 
الفرنسية فميما كانت النتائج فيي ليست مف صالح أىميا ، رغـ إختالؼ السياسة اإلدارية 

في الفترة المدنية عمى ما كانت عميو في الفترة العسكرية ، 
  :بمدية ندرومة المختمطة - 2-4

ـ ، 1842بمدية ندركمة مف البمديات القديمة التاريخية ،احتميا االستعمار الفرنسي في 
ـ مايقارب 1950ـ ،بمغ عدد سكانيا عاـ 1880كأصبحت مركزا لبمدية مختمطة منذ عاـ 

. 1نسمة 7855
1956 – 1866) تممساف دائرة في المختمطة البمديات عدد يبيف التالي الجدكؿ

ـ(2  
 

المختمطة البمديات  المساحة 
 باليكتار

 عدد
 الدكاكير

 عدد
 القياد

 مراكز
 االستيطاف

المختمطة سبدك بمدية 1  373633 10 10 05 
المختمطة رمشي بمدية 2  139158 16 09 02 
المختمطة ندركمة بمدية 3  70138 08 06 1 
المختمطة مغنية بمدية 4  163910 09 06 1 

يبيف الجدكؿ عدد دكاكير كالقياد كمراكز اإلستيطاف ىذه األخرػ التي عددىا كبير في 
بمدية سبدكا المختمطة  مقارنة مع البمديات االخرة ككذلؾ في عدد القياد في حيف بمدية 

.  الرمشي تنفرد عف باقي البمديات بعدد الدكاكير
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في حقيقة األمر ىتو التنظيمات التي شيدتيا تممساف مف حيث البمديات كالدكاكير نالحع 
أنو إختمفت عف بعض البمديات األخرػ ، ألف ىذا التنظيـ يدخل في إطار السياسة 

المعتادة التي طبقتيا فرنسا في الجزائر كدليل قاطع أف الجزائر تنظر إلييا فرنسا أنيا 
. مقاطعة تابعة ليا 

 : النخبة التممسانية ودورها- تاسًعا
  :  تعريف النخبة -1

تعددت كجيات النظر في قضية إعطاء التعريف المناسب لجماعة النخبة ىذه       
ـ كعرفت بالنخبة كىـ الجزائرييف الذيف جمعكا بيف الثقافة 1907الجماعة تأسست عاـ 

العربية كالفرنسية كالمترجميف ، الصيادلة ، القضاة ، المحاميف ، الصحفييف ، التجارة 
 ، كتعني بمفيكميا العاـ لدػ الجزائرييف المثقفيف كىذا 1كالطمبة ف العماؿ كالمزارعيف

المفيـك يكضحو عبد الكريـ بكصفصاؼ حيث كضح بأف ىذه النخبة الكاعية مف المثقفيف 
التي تعرؼ دكرىا السياسي كالكطني في كقت إنتشرت فيو األمية كالجيل عمى سائر أفراد 
المجتمع فيي زبدة المجتمع أك خياره عمى اإلطالؽ في الرأؼ كالحجة كالبرىاف عمى فساد 

. 2النظرية أك إصالحيا
 كبو مصطمح النخبة كما يراه بعض الباحثيف في التاريخ كفي عمـ اإلجتماع تختمف مف 
حضارة إلى أخرػ كمف مجتمع إلى آخر مف حيث الفئة كالتسمية كلكف المتفق عميو اف 

ىذه النخبة ىي المجمكعة القميمة المتميزة ، لذا تـ إستخداـ ألفاظ عديدة لمداللة عمى 
مجمكعات متميزة في المجتمع كانت تمثل في جكىرىا فئات مف النخبة المكجكدة فعميا ، 

حيث كاف الكبراء ، كالكجياء ، كاألعياف كالعقالء ، كالرياس ، كاألشراؼ ، كاألجكاد  
تسميات لمحكاـ كالكالة كالعمماء كقادة الجيش كالفرساف ، كاألسر الدينية ، ككاف ىؤالء 

                                                

 . 53 عبد الكىاب بف خميف ، المرجع السابق ص – 1
 ف دار اليدػ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، عيف مميمة  2تاريخ الجزائر الحديث كالمعاصر ج:  عبد الكريـ بكصفصاؼ – 2

   .271 ـ  ص 2013الجزائر 
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 ، مما يبيف أف 1ينتمكف إلى الخاصة أك الصغرة التي أصبحت تعريف إصطالحا ، بالنخبة
ىناؾ إختالفا كاضحا في تعريفات النخبة كدكرىا ككظائفيا السياسية كاالجتماعية  نظرا 

ختالؼ النظـ السياسية كمرجعياتيا الفكرية تجاىاتيا كا  . 2لطبيعة المدارس كا 
كىذا ما يطبق عمى النخبة الكطنية الجزائرية كما سمتيا الصحافة الفرنسية كالدكائر 

السياسية الفرنسية بإسـ جماعة النخبة، تمييزا ليـ عف بقية أفراد الشعب، كذلؾ تشجيعا ليـ 
عمى مكاصمة السير في طريق محاكلة إدماج الجزائر في فرنسا كدعكة الجزائرييف عمى 

التجنس بالجنسية الفرنسية كىذا يتعارض كما ىك معركؼ مع مقكمات الشخصية الجزائرية 
 3اإلسالـ ، كالعركبة ، الكطنية الجزائرية: كىي 

فيذا المصطمح قد انتشر في القرف العشريف خاصة ليغطي نشرات الصحف كغيرىا ، ألف 
الصحافة الفرنسية بجميع أشكاليا كألكانيا كالدكائر السياسية الفرنسية ىي التي أطمقت إسـ 

عمى جماعة مف الناس تمييزا ليـ عف بقية أفراد المجتمع، كذلؾ تشجيعا ليـ " النخبة" 
لمكاصمة السير في طريق اإلدماج كالمطالبة بالجنسية الفرنسية، ألنيـ الكحيديف القادركف 
خكانيـ ككنيـ يممككف قكة فكرية كثقافية تجعميـ في الصف  عمى التأثير عمى زمالئيـ كا 
األكؿ مف المجتمع ، بل كفي طميعتو كبيذا يصبحكف بحق الكسطاء النشيطيف كالفعمييف 

. 4بيف المجمكعتيف المتباعدتيف ثقافيا كدينيا
 

فالمراد مف اإلدارة الفرنسية كأعكانيا في ىاتو الفترة محاكلة إقناع النخبة الجزائرية خاصة 
مزدكجة المغة لمسعي لتحقيق مطمب اإلدماج كذلؾ لتحقيق الجنسية الفرنسية حتى يتمكف 

. االستعمار مف السيطرة عمى المجتمع الجزائرؼ 
 

                                                

 ف أطركحة دكتكراه في التاريخ ، جامعة 1962 – 1954تطكر الييئات القيادية لمثكرة التحريرية :  عبد النكر خيثر – 1
 . 15  ، ص 2006 – 2005بكزريعة  الجزائر 

تشكل النخبة الدينية في الجزائر  دراسة ميدانية بمنطقة تممساف ، أطركحة دكتكراه في عمـ :  فضيل  حضرؼ – 2
  .46  ص 2013 – 2012اإلجتماع جامعة بمقايد أبكبكر تممساف 
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كىذا المصطمح عرؼ مع ظاىرة اإلستدمار الفرنسي في الجزائر كميما كانت مصطمحاتو 
مثل النخبة أك المثقفيف أك المتطكريف ، فيـ مف تعممكا في المدراس الفرنسية كتأثركا 

 خالفا لجماعة النخبة التقميدية التي مثميا 1بالثقافة األكربية كأشتيركا بمظاىرىا كتقاليدىا
المشايخ كالعمماء المصمحيف منيـ كالطرقييف كالشعراء الشعبييف الذيف تخرجكا مف الكتاتيب 

 ، كيذىب 2القرآنية كالمساجد كالزكايا كفي بعض الحاالت مف المدارس العربية الفرنسية
بعض الباحثيف عمى تقسيـ مجمكعة النخبة إلى  نكعيف كىناؾ البعض اآلخر إلى أكثر 

، كيتفق أكثر باحثيف (...الحضر، المرابطيف ، المعاصريف: جماعة النخبة  )  3مف ذلؾ 
:  عمى أنيا تنقسـ إلى 

التي يقكؿ عنيا عبد الكريـ بكصفصاؼ أنيا عرفيا  : ممموعة النخبة العصرية-  1 
إنيا ثريات الشباف المتخرجيف مف الجامعات الفرنسية الذيف كانكا » : أحد المثقفيف بقكلو

قادريف بأعماليـ أف يصعدكا فكؽ الجماىير كأف يضعكا أنفسيـ في مصاؼ ناشريف 
يعرفكف جيدا الحضارة األكربية :" حيث يقكؿ عنيـ عمي مراد « 4الحضارة الحقيقييف

لتعريفيا لإلخكانيـ في الديف ، ككانكا مكاليف لطرؽ التفكير كطريقة الحياة الفرنسية ألف 
:"  كيقكؿ عنيـ رابح تركي5"تككينيـ كاف بالدرجة األكلى تككيف فرنسي في الغالب عنيـ

نبيركا بمظاىر الحضارة الفرنسية كالتقاليد  ممف تثقفكا بالثقافة الفرنسية الخالصة ، كا 
 . 6«الفرنسية، فأصبحكا دعاة متحمسيف إلدماج الجزائر في فرنسا كالتجنس بجنسيتيا

                                                

 . 251المرجع السابق ، ص :  عبد القادر حمكش – 1
  169 ص 2008 ، دار الغرب لمنشر كالتكزيع ، كىراف  1بحكث كقراءات في تاريخ الجزائر العاـ ج:  خالد بكىند – 2
دكر النخبة الجزائرية أثناء اإلستعمار كبعده في الجزائر ، رسالة ماجستير عمـ االجتماع الثقافي ، :  كريمة بكبكر – 3

   . كبعدىا 30  ص 2006 / 2005جامعة الجزائر  

   
 

 . 273 عبد الكريـ بكصفصاؼ ، المرجع السابق ، ص – 4
5- Ali Mered.Le Reformisme Musulman En Algrie De 1925 À 1940.Les  Editionsel 

Hikma , Alger 1999.P261.  
 

 . 159  المرجع السابق  ص 2أبكا القاسـ سعد هللا ، الحركة الكطنية الجزائرية ، ج/ أنظر
   .118رابح تركي ، التعميـ القكمي ، المرجع السابق   ص - 6
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   فحياة النخبة قد كانت قائمة عمى أساس الفكر الغربي في كل شيئ  في العيش ، 
كالثقافة كطريقة العمل ، حيث كانت ترغب في تحكيل المجتمع الجزائرؼ إلى مجتمع 

 . 1غربي
 كانت أىدافيا ال تخرج عف اإلطار العاـ 1941   فيذه النخبة منذ نشأتيا إلى غاية سنة 

الكاضح في برنامجيا كىك المطالبة بالمكاطنة الفرنسية كالمساكاة في الحقكؽ السياسية 
كاإلجتماعية كاإلقتصادية مع الفرنسييف ، كىي مطالب تدعكا إلى المشاطرة بيف الجزائرييف 

 . 2كالمعمريف الفرنسييف
عرفيا بأنيا مجمكعة الجزائرييف الذيف " جكرج مارسي"    كيذكر سعد هللا أف الفرنسي 

جمعكا بيف الثقافة العربية كالثقافة الفرنسية كالذيف يعرفكف في نفس الكقت عف مؤلفي 
 .3العصر اإلسالمي الذىبي كعف كتاب التراث الفرنسي

 
  :النخبة المحافظة- 2

   ىي النخبة العربية التي تككنت في المعاىد كالجامعات الشرقية بل كفي الزكايا الجزائرية 
كليا إلياـ كاسع بالثقافة العربية كالثقافة الفرنسية لذا جمعت بيف المحافظة 

 ، كظيرت مالحميا تظير عشية المكاجية العسكرية األكربية األكلى كتمت 4كالمعاصرة
.  5كتطكرت خالؿ العشرينات كالثالثينات مف القرف العشريف

                                                

 . 403  صالح فرككس ، مرجع سابق  ص – 1
 . 279 عبد الكريـ بكصفصاؼ ، المرجع السابق   ص – 2
  .159سعد هللا ، المرجع السابق   ص - 3

 . 281عبد الكريـ بكصفصاؼ ، المرجع السابق  ص  -4
 . 169خالد بكىند ، المرجع السابق  ص /   أنظر 

  .281عبد الكريـ بكصفصاؼ ، نفسو  ص  - 5
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ىي الطبقة المشبعة بالثقافة العربية » :كىي التي يقكؿ عنيا الدكتكر إبراىيـ ميديد 
اإلسالمية أك ىي مزدكجة المغة كالثقافة كالكعي باليكية الكطنية كىك صنف المتعمميف 

، كيذكر سعد هللا أنيا « 1الديف إستفادكا مف فرص التعميـ الفرنسي كلك بدرجات متفاكتة 
ضمت المرابطيف كاألعياف اإلقطاعيف كمنيـ القياد كأعيانيـ الذيف أعمنكا الكالء لفرنسا 

كقدمكا خدمات ليا ،خاصة أبنائيـ لمخدمة العسكرية ،كاستفادكا مف فرنسا بعض اإلمتيازات 
 2 ، كعددا صغيرا مف المثقفيف التقميديف أك العمماء1،ليذا كانكا يدافعكف عمى مصالحيـ 

كىذه الطبقة تككنت في المدارس القرآنية كالمدارس الفرنسية الجزائرية كفي بعض جامعات 
 .  3الشرؽ األدنى

   فيذه النخبة المحافظة برزت كقكة كطنية جماىيرية عمى جميع المستكيات ، حيث كانت 
براز المعالـ التاريخية لمشعب الجزائرؼ كعممت  تيدؼ إلى أحياء المغة العربية كتجديدىا ، كا 

عمى محاربة مظاىر اإلنحراؼ األخالقي كاإلجتماعي ، كنادت بتحرير المرأة المسممة 
كتعميميا تعميما عربيا حديث ، كعممت سياسيا عمى مقاكمة الطرقييف كشيكخ الزكايا الذيف 
شكىكا صكرة اإلسالـ كحتى الذيف خدمكا فرنسا ، كىاجمكا اإلدارة اإلستعمارية ككصفكىا 

 ) ، فشعار أعضائيا 4بالكحشية كالعنصرية كاألعماؿ الالإنسانية التي يقـك بيا في الجزائر
كاف اإلصالح ، كذلؾ بالمحافظة عمى الشخصية الكطنية الجزائرية    (قسـ مف ىذه الكتمة 

 
 

                                                                                                                                               

النخبة التممسانية كدكرىا الثقافي كالسياسي كاالجتماعي في نياية القراف التاسع عشر عمى نياية  ح : إبراىيـ ميديد - 1
  .193  ص 2012  2ع األكؿ ، مجمة  آفاؽ كآفكار ، جامعة الجزائر  

 . 147  سعد هللا ، المرجع السابق  ص   -2
3-A.W.E.Serio.I 4476.Plitique Algeriene Empote Generale.1918. 

 . 147المرجع السابق  ص :  سعد هللا –4
 . 282عبد الكريـ بكصفصاؼ ، المرجع السابق  ص   - 5
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ة ؼارحضآخر كاف يحب كيشجع التعميـ بالفرنسية لمجزائرييف كحمل رسالة فرنسا اؿ كقسـ 
  .1في الجزائر

   :دورها -2
ـ مع حركة الشباب الجزائرؼ 1892    إف دكر ىذه النخبة كبدايتيا كانت في عاـ 

التي باشرت إتصاالتيا مع المسؤكليف الفرنسييف لنقل إنشغاالت الجزائرييف كمعاناتيـ 
" جكؿ فيرؼ " كالمطالبة بتحسيف ظركؼ معيشة الجزائرييف ، كتـ إستقباليـ مف طرؼ 

كىكذا أصبحت فيما بعد تعرؼ بجماعة  (عضك مجمس الشيكخ خالؿ زيارتو لمجزائر )
 . 2النخبة

   كالتي عرفت فيما بعد بمجنة الدفاع عف مصالح المسمميف كالتي عرفت أكؿ كفد جزائرؼ 
 يعبر البحر األبيض المتكسط بإتجاه باريس ليعبر لمسمطات الفرنسية عف 1833منذ سنة 

.  رغبات الجزائرييف ، حيث قاد الكفد الجزائرؼ السيد عمر بكضربة
الذؼ كاف رئيسا لمكزراء  )   ككاف في إستقباؿ الكفد الجزائرؼ السيد جكرج كميمنصك 

 ، 3 ، حيث إجتمع الكفد ضد مشركع التجنيد اإلجبارؼ 1908 أكتكبر 3في  (الفرنسييف
كتعديل قانكف االنديجاف كرفع نسبة التمثيل في المجالس المحمية ، كالمساكاة بيف األككربيف 

 . 4كالمسمميف
  5:  ككميمنصك كعد الكفد مما يمي

انتخاب الجزائرييف في المجالس العامة لمعماالت بدال مف تعيينيـ مف اإلدارة الفرنسية   -

. القياـ بدارسة جدية لقضية منح الحقكؽ السياسة لمجزائرييف  -
                                                

  

  .148 سعد هللا ، المرجع السابق   ص –1

 . 114 عبد الكىاب بف خميف ، المرجع السابق ص –2
 . 182 سعد هللا ، المرجع السابق  ص – 3 
  .114 عبد الكىاب بف خميف ، المرجع السابق   ص –4

  .183 – 182 ، المرجع السابق  ص،ص 2 سعد هللا ، الحركة الكطنية ، ج– 5 
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 . جكاف عاـ 26عدـ فرض إلدماج عمى الجزائرييف ، كأرسل كفد ثاني في  -

حامميف مذكرة مطالب مقابل اإلنخراط في " جكف كارؼ "  لمقابمة الرئيس 1912 -
  :1الجيش الفرنسي فييا

 .إنياء اإلجراءات اإلضطياية كالقكانيف اإلستثنائية  -

 .تمثيل نيابي جاد ككاؼ لمجزائرييف في كل المجالس بالجزائر كفرنسا  -

 .تكزيع عادؿ لمضرائب  -

 .تكزيع متساك لمصادر الميزانية بيف الجزائرييف كالككلكف  -

 .المطالبة بتخفيض فترة الخدمة العسكرية مف ثالث سنكات إلى سنتيف  -

 . سنة 21 سنة عمى 18تبديل سف التجنيد مف  -

. إلغاء مكافأة التجنيد -

( 1918 – 1914 )كعرفت جماعة النخبة بعد المكاجية األكربية العسكرية األكلى 
إنقساما عمى إتجاىيف سياسييف شكال المنابع الفكرية األكلى لمكفاح السياسي في إطار 

 : 2الحركة الكطنية الجزائرية ىما
 : األول (اإلتماه )التيار  -

       قبل شركط اإلندماج الالمشركطة ككسيمة مع الفرنسييف، مطالبيف بالجنسية الفرنسية 
مقابل التخمي عف اليكية العربية اإلسالمية بزعامة ابف التيامي ، ابف جمكؿ ، بكضربة ، 

. األستاذ صكالح 
 
 

                                                
 . 184 – 183 سعد هللا ، نفسو  ص،ص – 1 

  .115عبد الكىاب بف خميف ، ص / أنظر - 
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: الثاني  (اإلتماه)التيار  -

طالب أصحابو بحق الحصكؿ عمى الجنسية الفرنسية مع التمسؾ بالمقكمات الشخصية 
العربية اإلسالمية كىذا اإلتجاه بقيادة األمير خالد ، كالحاج مكسى كالميندس قايد 

. محمكد 
 

: النخبة التممسانية - 3
: المدرسة اإلسالمية العميا بمدينة تممسان - 3-1
: التأسيس  - 3-1-1

قرب " بالعباد "1848نشأت في شير جكيمية  » 1   في حقيقة األمر أف ىذه المدرسة
، كاف ىدفيا تعميـ الشباب كخصكصا تككيف       (في البداية )مسجد سيدؼ بكمديف 

، تفاديا في تكجييـ إلى زكايا منطقة القبائل (العربية  )بالنسبة لمقبائل  (اإلدارييف )
مرسـك  (بمكجب مرسـك )، كتـ تأسيسيا نيائيا بقرار « 2حيث التعميـ المناكغ لنا

 الذؼ أصدرتو الجميكرية الثانية الذؼ ينص عمى إنشاء ثالث مدارس 30/09/1850
في كل مف المدية ، تممساف، قسنطينة، لتككيف مكظفيف لتكلي المياـ اإلدارية 

كالقضائية كالسمؾ المدني، تكضع تحت رقابة السمطة العسكرية بكاسطة المكاتب 
 استقرت مدرسة المدية نيائيا في الجزائر بعدما 1859 ، حيث في سنة 3العربية

 . 4 إلى مدينة البميدة1855 جانفي 17تحكلت قبل ذلؾ بقرار كزارؼ في 
 

                                                
يدرسو درسا كدراسة ،إذ أكرره لمتمكف منو ،كدارست كدرست ، - درس الكتاب–المدرسة كممة مشتقة مف الفعل  - 1

كالمدرس كىك المكضع الذؼ يدرس فيو ،كالمدرسة منشأة مف مستحدثات اإلسالـ ،فمـ تكف معركفة قبمو كتذكر المصادر 
، كتبنى المدارس عادة خارج (ـ10)فترة ظيكرىا مع كجكد اختالؼ بينو ، في الربع الثالث مف القرف الخامس اليجرؼ 

 .المساجد

   .195ميديد ابراىيـ ، المرجع السابق  ص - 2 

  .66 رابح دبي ، المرجع السابق  ص – 3 

رسالة ماجستير في  ( 1951 – 1830 )المدارس الشرعية الثالث في الجزائر التأسيس كالتطكر :  كماؿ خميل – 4 
  .69   ص 2008 – 2007التاريخ ، جامعة مشكرؼ قسنطينة  
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  كسميت بالمدارس الحككمية الثالث، أك المدارس الرسمية أك المدارس الشرعية أك 
 . 1الفقيية

  اليدؼ مف تأسيس المدارس الحككمية الثالث :

بعاد السكاف الجزائرييف عف تأثيرات  - جعل ىذه المدارس االسالمية تحت رقابتيا ، كا 
 . 2رجاؿ الديف الجزائرييف األحرار في الزكايا كالمدارس الحرة

منافسة الزكايا كالمدارس  المنتشرة في مختمف أرجاء البالد كالمجاكرة في بالد صغرػ  -
الزيتكنة في تكنس ، كالقركييف في المغرب األقصى ، كحتى جامع األزىر في : مثل 
  .3مصر

ستمالة  - تككيف فئة مكالية تمعب دكر الكسيط بيف السكاف كاإلدارة الفرنسية ، كا 
الجزائرييف كتقريبيـ مف اإلدارة االستعمارية مف خالؿ إشرافيا عمى الديف اإلسالمي 
حتكائيـ الكثير لرجاؿ العمـ كالفقياء   .4بعد إدراكيا التعمق الشديد لألىالي باإلسالـ كا 

إبقاء أك ضماف كالء رجاؿ الديف الجدد الُمككنيف عمى الطريقة الفرنسية منفذيف  -
  .5لمشاريعيا االستعمارية في الجزائر

أف تككف حظكظ العماالت متساكية خاصة في جمب عمماء مختصيف في الشؤكف  -
 .6الدينية

                                                

 . 69 كماؿ خميل ، المرجع السابق  ص – 1
2- Rinn(L),Opcit , P : 274 P15 

   .71 – 70 كماؿ خميل ، المرجع السابق  ص – 3

   .68 رابح دبي ، المرجع السابق  ص –4

 . 59عبد القادر حمكش ، المرجع السابق  ص – 5 
 . 76إبراىيـ لكنسي ، المرجع السابق  ص   - 6
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إختيار مدينة تممساف في الغرب لتػأسيس بيا ىذه المدرسة، بحكـ تاريخ ىذه المدينة  -
، ككذا لمكقعيا الجغرافي الحدكدؼ مع  (الدكلة الزيانية )كالتي تعرؼ بمدينة الزيانييف 

المغرب األقصى ألنيا طالما كانت سدا منيعا لدخكؿ التأثيرات الثقافية مف المغرب 
إضافة إلى الكثافة العممية كالثقافية التي تمتع بيا حيث كانت ليا مدارس  . 1األقصى

كالمدرسة  (1310)تشد ليا الرحاؿ كالمدرسة التاشفينية كمدرسة أكالد اإلماـ 
  .2اليعقكبية

، الذؼ " سيدؼ بكمديف الشعيب" الكاقعة بمسجد  (بمنطقة العباد  )ككذلؾ مدرسة العباد 
 3(ـ1339 – 1338)ىػ 739أسسو السمطاف المريني أبكالحسف عمي في سنة 

 ، 4(ـ1347)ىػ 747كتأسيس ىذه المدرسة كاف متأخرا عف المسجد حيث كاف في سنة 
كىذا ما جعل اإلحتالؿ الفرنسي يفكر بالمدينة تممساف بالغرب الجزائي كنقل مقر المدرسة 
اإلسالمية التممسانية إلى مسجد سيدؼ أبي الحسف التبسي لفترة مف الكقت ثـ أعيدت لمعباد 

منزال " الحاج الحبيب مبخكث" ـ اشترػ أحد أعياف مدينة تممساف إسمو 1885، كفي سنة 
بالقرب مف مسجد سيدؼ إبراىيـ المحمكدؼ ، ككاف الحاج الحبيب قائدا عمى منطقة 
 . 5المنصكرة فجعل ىذا المنزؿ أك أكقفو لمتعميـ فأصبح مقرا لممدرسة اإلسالمية العميا

 ، إفتتح المقر الجديد لممدرسة كىي عمى الطراز العربي 07/05/1905  كفي سنة ، 
، " بيافف " ككزير تعميـ  " شارؿ جكنار" اإلسالمي حيث حضر اإلفتتاح الحاكـ العاـ 

باؿ " كأعياف المدينة كالطاقـ اإلدارؼ كالبيداغكجي لممدرسة عمى رأسيـ مدير المدرسة 
 . ²6ـ900 عمى مساحة تقدر بػ 1903كتقرر تشييد ىذه البناية سنة " ألفرد
    

                                                
   .75كماؿ خميل ، المرجع السابق  ص - 1 

 ، الغرب الجزائرؼ ، نمكذجا ، رسالة 1914 – 1884التعميـ الرسمي الفرنسي في الجزائر :  مدني حسيف – 2 
  .61   ،  ص 2013 – 2012ماجستير في التاريخ جامعة كىراف  

  3 – Brosselord(Ch): Les Inscription Orabes De Tlemcen – Mosquée Et Medersa De Sidi 

Boumediene In : R.A.N° :18 / 1859 .P:406. 

 . 75 كماؿ خميل ، المرجع السابق  ص – 4
 

  .63 . 62مدني حسيف ، المرجع السابق  ص،ص   - 5

  .63 نفسو  ص – 6 
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: دورها في تكوين النخبة - 2- 3-1

لممدارس المختمفة التي تأسست أك ظيرت في فترة االحتالؿ الفرنسي دكرا كاضحا كميما 
حتى لك كاف بسيطا ، فيذه المدرسة اإلسالمية التممسانية يذكر إبراىيـ ميديد أنيا لعبت 

، كما بعدىا أيضا كذلؾ  (1912 – 1848 )دكرا ميما لمغاية سكاء مف الناحية الزمنية 
في استقباؿ الكفكد المختمفة لمطمبة كتخرجيـ ، كذلؾ في الجانب التككيني ليـ كىك التككيف 

الذؼ اقترب بيداغكجيا مف التحديث في البرامج عمى الطريقة العصرية عبر المراحل 
 ، كما أنيا لعبت دكرا ميما في الجانب العممي التربكؼ مف حيث 1التاريخية المعركفة

التسيير اك العالقات التي كانت تربطيا مع الزكايا الدينية التي تزكدىا بأفكاج الطمبة لفترة 
إظافة إلى العالقات العضكية أك  . (بعمى مراسي )طكيمة مثل زاكية أكالد سيدؼ الطيب 

. التكاممية تبيف أساتذة الشريعة كالمغة كالفقو الذيف ينتمكف إلى ىذه المدارسة ، كالمدرسيف 
في مساجد المدف الكبرػ كتممساف ، أك كىراف ، معسكر ، سيدؼ بمعباس ، مستغانـ 

بصفتيـ مفتيف كأئمة كمعمميف داخميا يمكف إلحاقيـ كأساتذة بالنسبة لممدرسة التممسانية 
مف اإلدارة الحككمية أثناء شغكر المناصب ، كفي حاالت عديدة يعيشكف في القضاء 

 . 2الرسمي بصكرة عادلة أك المستشاريف ، مساعديف في بعض المياـ العميا
   كتخرج مف ىذه المدرسة عدد ىاـ مف الطمبة كبيذا إستطاعت المدرسة أف تحتل 
مكانتيا في المجتمع الجزائرؼ الكسيط داخل المؤسسات االجتماعية كالدينية كالثقافية 

 لقد أصبحت ىذه المدرسة إلى ما بعد 3كإدارييف كقضاة كمفتيف كمدرسيف كغير كذلؾ
ـ تقـك بدكر ىاـ كعاصمة دينية في الجزائر ، كالتي إستطاعت أف ُتككف دفعات مف 1900

ـ متشبعة بالثقافة العربية اإلسالمية ، كُمممة بعمـك المغة كمبادغ 1848الطمبة إبتداءا مف 
 . 4، الفرنسي (المدني ،الجنائي ، اإلدارؼ  )القانكف 

                                                
  .196إبراىيـ ميديد ، المرجع السابق  ص - 1 

 . 196نفسو، ص - 2
 . 197 – 196نفسو  ص،ص - 3
   .197 نفسو  ص – 4
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كمف بيف العمماء المترجميف في الشريعة كالمغة كالنحك كالتكحيد في الجية العربية مف 
الحناية ،  )مف تممساف كمكالؼ الطيب كلد بف عكدة " سي أحمد بف طالب :"الكطف أمثاؿ 

قاضي ترارة ) سي دمحم كلد عبد هللا مف تممساف ، كسي الطاىر بف غراس  (تممساف
كسي دمحم بف مرابط مف تممساف ، كالحاج دمحم بف عبد هللا الزقاؼ ، صاحب  (بندركمة 

إجازة في البالغة مف جامعة األزىر ، كشغل كذلؾ منصب مدير لممدرسة كسي دمحم بف 
كيس ، كسي دمحم بف الشيخ ، كسي الحبيب بف العربي ، كسي دمحم بف أحمد ، كسي الحاج 

. بف بكطالب ، كسي الميمكد بف نميش ، كسي أحمد بف البشير مف معسكر 
  ىذا األخير كاف آخر مدير عربي ليذه لمدرسة كسي الطاىر بف حساف ، كالبغدادؼ بف 

 ، كمف الذيف تفكقكا في المغة الفرنسية إضافة إلى المغة العربية 1يكسف كالياشمي بف أحمد
 . 2كالعمـك اإلسالمية الشيخ أبي بكر عبد السالـ بف شعيب ، كالشيخ عبد السالـ مزياف

    ككاف ىناؾ أساتذة فرنسيكف يدرسكف المغة الفرنسية كالعمـك الُمَدَرَسة بيذه المغة منيـ 
 )كاساتذة المغة الفرنسية   (Ricat)كريكات  (Bilard) المترجميف العسكرييف بيالر 

Decieux)   ديسيك كدستانغ( Destaing)   كريندامؾ( Rindemek)  كايدمكند دكتي( 

Edemond Douté)  كلياـ مارسي (W.Marcais) كالفريد باؿ ،(A.bell)  ، كغيرىـ 
كىذه المدرسة ككنت عشرات الطمبة سيمعبكف دكرا مميزا في الحياة الثقافية كالسياسية في 
 )عمالة كىراف خاصة كالجزائر بصفة عامة بعد المكاجية العسكرية األكلى العالمية الثانية 

 . 3ـ( 1945 – 1939)ـ ، (1919 -1914
: حركة الشبان المزائريين التممسانيين - 3-2

 ىي مجمكعة الطمبة الشباب خريجي المدرسة العربية ، :الظهور-1- 3-2 -
الفرنسية ، كمدرسة تممساف اإلسالمية سمك بشباف األتراؾ في تاريخ الجزائر الثقافي  

  (E.douite)مف طرؼ المستشرقيف مثل إدماف دكثي ككلياـ مارسي ،
(W.Marcai) 

4 
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، حيث يذكر خيثر عبد النكر أف النخبة الجزائرية كما يسمى بالشباف الجزائرييف طالبكا 
لغاء القكانيف  اإلدارة الفرنسية باالىتماـ باألىالي ،كتحقيق المساكاة مع األكركبييف، كا 
الزاجرة الخاصة باألىالي ،كاإلقالع عف معاممة األىالي بالسكء كذلؾ قبيل المكاجية 

 ، كتكمـ المفكر كالمثقف كما يصفو ميديد إبراىيـ 1العسكرية العالمية األكلى كما بعدىا
كىك أبك بكر عبد السالـ يف شعيب بمناسبة أشغاؿ المؤتمر العالمي لعمـ اإلجتماع 

بككنيا نخبة جزائرية تمكنت بعمق في المغة الفرنسية . ـ 1900الككلكنيا لي سنة 
بترددىا عمى مدارس العاصمة أك عمى المدارس اإلسالمية كالمدرسة العميا بتممساف 

 ػ كالننس2كقسنطينة كالعاصمة ، كما أنيا درست اآلداب كالمغة الفرنسية كعمـك أخرػ 
النيضة الثقافية التي عرفتيا الجزائر خاصة في بداية القرف العشريف كذلؾ سكاء 

لمطالبتيـ لمصحف كالمجالت الصادرة في الجزائر أك المسمكح بدخكليا مف الخارج أك 
نشاطيـ داخل األندية كالجمعيات التي يؤسسكنيا، األمر الذؼ سيبمكر أفكارىـ كيصقل 

آرائيـ كينظـ اتجاىاتيـ السياسية اتجاه القضايا المختمفة التي يعاني منيا المجتمع 
 . 3الجزائرؼ 

   إف بركز ىذه النخبة المتمثمة في أكلئؾ المدرسيف كأعكاف المدرسيف كبعض الطالب 
الثانكييف كبعض الجامعييف كالصناعييف، الذيف إستفادكا مف السياسة التعميمية التي 

. تبناىا الجميكريكف 
كىي السياسة التي كاف ليا أصداء في الجزائر حيث إستخدمت بعض الشخصيات 

 كأغست Feryنفكذىا لمحاكلة خدمة التحرير الثقافي لمجزائرييف أمثاؿ ، جكؿ فيرؼ 
 L.bourgeois ، كلييكف بكرجكا E.combes كأميل ككمب A.Burdeauبكرد ك 

  4. كغيرىـA.rambaudكألفريد رامبكا 
 

                                                                                                                                               

  .358 عبد النكر خيثر ، المرجع السابق  ص – 1
  

 . 198 ابراىيـ ميديد ، المرجع السابق  ص –2
  

 

. 199نفسو ص - 3
  .203عمار بكحكش ف المرجع السابق  ص  -4



 م 1931 –م 1901 الحياة الثقافية والسياسة و اإلدارة الفروسية في مىطقة تلمسان ووىاحيها ما بيه   الفصل الثالث

 146 

.    كبيذا ظيرت ىذه الفئة لمكجكد لتنكر الجك الثقافي كالسياسي لممجتمع الجزائرؼ 
 أنو قادة حركة الشباف الجزائرييف كانكا يقكمكف بنشاط ىائل في الميداف ؿ   كما يقا

الثقافي كفي المدف الكبرػ بالذات ألنيـ كانكا يجدكف المغة الفرنسية كيختمطكف 
بالمفكريف الفرنسييف كيدافعكف عف مبادغ تتمثل في التقدـ كالرقي كحصكؿ الجزائرييف 

(عمى معرفة المبادغ السياسة كاالقتصادية
1 . 

 : دورها 2 – 3-2
. عقد سمسمة مف المحاضرات اليامة  -

 .مساعدة الشباب الجزائرؼ عمى العمل كالتفكير كالعيش عيشة حديثة  -

القياـ بجمع أكلئؾ الجزائرييف الذيف يرغبكف في تثقيف أنفسيـ كتطكير أفكارىـ العممية  -
 .كاالجتماعية

كتككيف الشباب الجزائرؼ سياسيا كذلؾ بمطالبة الصحف المختمفة كبالمغتيف جزائرية  -
 .2كانت ، مشرقية أك غيرىا مف صحف عكاصـ العالـ

العمل عمى نشر فكرة الكعي الثقافي ك بيف أكساط المجتمع ، كىذا مابينو عمار  -
ـ كحاكلكا مف خالليا نشر 1904عاـ " المشعل " أنشأكا جريدة بكحكش ، حيث

ظيار التعمق بالشخصية الجزائرية كذلؾ مثل حرصيـ عمى  أفكارىـ المتقدمة كا 
 كمعارضيـ السياسية لمسياسة الفرنسية في 3التمسؾ بالقيـ اإلسالمية كالتقاليد الجزائرية

ـ الذؼ ينصر 1908 جكيمية 17ـ حيث صدر مرسـك 1908الجزائر ظيرت عاـ 
 سنة كذلؾ قصد انضماميـ في 18عمى إحصاء الشباف الجزائرييف الذيف سنيـ 

ـ 1908صفكؼ الجيش الفرنسي، كقدمكا إحتجاجا لمحككمة الفرنسية في شير أكتكبر 
تجنيد الشباب الجزائرؼ، الذيف رفضكا القرار )حكؿ القرار المتعمق بالخدمة العسكرية 

كلـ يتقبمو معظـ الجزائرييف كطالبكا بالحصكؿ عمى حقكؽ أساسية تتمثل في تعديل 
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لغاء ببعض بنكده كتخفيض العقكبات الكاردة فيو كرفع نسبة التمثيل  قانكف األنديجينا كا 
. 1في اإلنتخابات المحمية كالمساكاة  بيف المسمميف كاألكركبييف

ستطاعت ىذه الفئة البشرية أف تبرز أيضا سياسة الحكـ  ( 1911 – 1900)طكنات "   كا 
، (التي كانت تيدؼ إلى جمب الطبقة المثقفة إلى فرنسا لنشر رسالة فرنسا الحضارية 
ستغل أعضاء حركة الشباف الجزائرييف التأييد الشعبي لتدعيـ مكانتيـ السياسية في  كا 

ضد اإلدارة الفرنسية في " الحق" الداخل كخارج الجزائر ، فقامكا بحممة قكية في جريدة 
الجزائر كطالبكا في مقاالتيـ بإنشاء بنؾ إسالمي، كا عطاء قركض لمفالحيف، كا عطاء 

نشاء مركز لتدريب كتككيف الجزائرييف في  ضمانات لمفالحيف بأف اليغادركا أراضييـ، كا 
 2 الميف الصناعية كاإلىتماـ بالتعميـ الذؼ ينبغي تكفيره ألبناء المسمميف

نادؼ "  ُكجد بتممساف 1901  ككاكبت مدينة تممساف ىذا الحراؾ الثقافي كالسياسي فمنذ 
ـ حيث 1910 مارس 28كعرفت تأسيس نادؼ الشباف الجزائرييف يـك " الحضارة كالتقدـ 

كالمدرس بكعمي " أبكبكر عبد السالـ بف شعيب: تشكمت المجنة اإلدارية مف األستاذ 
غكت، كخكجا ابف تركية دمحم، كمكظف بالبنؾ ابف دالي دمحم، كتاجر شالبي عبد الكريـ مع 

سماعيل دمحم ، كتكعياد دمحم كعبكرة مصطفي ،كقمكش : ستة معمميف كىـ  بغشي غدك ابف كا 
ـ ، طرأ تغيير 1912 مارس 23قادة ،كمسممي دمحم كعندما تجددت إدارة ىذا النادؼ يـك 

بف عمر بف عمي ، كديب أيكب  عمى ىيأتيا بصعكد أربعة تجار شالبي عبد الكريـ ، كا 
بف إسماعيل دمحم كعبكرة مصطفى كمساعدؼ  كخراجا الحاج كثالثة مدرسييف يخشى دمحم ، كا 
محاـ ، ابف دركش مصطفى ، كيكنس غكتي ، كالمحامي طالب عبد السالـ ، كمحاسب  
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ـ أسس 1952ابف بادؼ دمحم كفالح برار بف عمي ، كمالؾ مالطي دمحم ، كخالؿ سنة 
المدرسكف المسممكف بتممساف جمعية رياضية سميت ، بالنادؼ المسمـ التممساني ترأسو 

  .1المحامي طالبا عبد السالـ
:  ممعية طمبة شمال إفريقيا المسممين -3-2-3

، ممثمييا مف طمبة األقطار المغاربية 2ـ1927  تأسست ىذه الجمعية في باريس عاـ    
الثالثة الكاعيف بقضية كحدة أقطار المغرب العربي ،ككجد الطمبة الجزائريكف في البداية 

صعكبة لالنضماـ لمجمعية ألف اإلدارة الفرنسية عممت عمى إقصائيـ بكل الكسائل 
كسمحت ليـ باالنخراط في الجمعيات الفرنسية ألف الجزائر ليا كضعيا الخاص كليست 
كباقي دكؿ المغرب العربي ألف تكنس كالمغرب األقصى تحت الحماية كالجزائر قطرا 

محتال ،كرغـ ذلؾ بذؿ الطمبة المغاربة كتكنسيكف جيكدا حتى تـ انضماـ مف يمثل الجزائر 
  .  3كطمبتيا في فرنسا

 15الى06   احتضنت تممساف المؤتمر الخامس لجمعية طمبة شماؿ افريقيا المسمميف مف 
ـ ،عمما أف أشغاؿ ىذا المؤتمر افتتحيا الشيخ العالمة البشير اإلبراىيمي 1935سبتمبر

ممثل الجية الغربية لمجزائر في ىذه الفترة ،ككانت نتائج المؤتمر ميمة جدا،حيث تتمثل 
 :  4في النقاط التالية 

 العربية لغة رسمية ال ةعمى الحككمة العامة بالجزائر اعتبار المغ)تعميـ المغة العربية - 
   .  (لغة أجنبية 

                                                
  .288 . 199 إبراىيـ ميديد ، المرجع السابق  ص،ص – 1 

 . 107أبك القاسـ سعد هللا ، المرجع السابق ،ص -  2
أعضاء برئاسة 07أفريل بالمدرسة الخمدكنية ، حظره مف الجزائر 22الى 20انعقد أكؿ مؤتمر ليذه الجمعية بتكنس مف - 

فرحات عباس ، تناكؿ المؤتمر المكضكعات الخاصة بالتعميـ العربي بشماؿ افريقياكالتعميـ العالي كالتعميـ الصناعي 
ـ ، كاف رئيس المؤتمر فرحات 1932أكت 29الى 25كتعميـ المرأة ،كانعقد المؤتمر الثاني بالجزائر بنادؼ الترقي مف 

عباس كرئيس المجنة التحضيرية لممؤتمر قدكرساطكر كاتب عاـ جمعية طمبةشماؿ افريقيا التي كاف يرألسيا عمي الزاكش 
،ككانت تكصيات المؤتمر تتعمق بالمغة العربية كالتاريخ كالتعميـ كفتح المجاؿ أماـ خرجي الجامعات ،كحث األمة عمى 

 .فتح المدارس الحرة 
 ـ ،أطركحة دكتكراه دكلة في التاريخ الحديث 1954-1925عبد المجيد بف عدة ، الخطاب النيضكؼ في الجزائر -   3

 .116ـ ، ص 2005-2004كالمعاصر ، جامعة الجزائر ،
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. اعتبار المغة العربية إلزامية في التعميـ االبتدائي  - 
.  تأسيس مدرسة عميا لتككيف المعمميف بالعربية  - 
. السماح لمشعب الجزائرؼ بتأسيس المدارس الحرة لتعميـ المغة العربية - 
. السماح لمعمماء بتدريس الديف اإلسالمي ،كرفع القيكد المتخذة ضدىـ  - 
. إدخاؿ مادة تاريخ إفريقيا الشمالية في برامج التعميـ االبتدائي،كتطكير المغة العربية - 
. حرية تأسيس الجمعيات كالنكادؼ كالمجالت لمتعريف بثقافة شماؿ إفريقيا - 
. محاربة األمية كعمى الحككمة إلزاـ األكلياء بإرساؿ أكالدىـ لممدارس  - 
. تأسيس عدد كاؼ لمدارس تعميـ البنات كتككينيـ مبادػء المغة العربية كاإلسالـ  - 

:  1ككانت ىناؾ قرارات أخرػ خرج بيا المؤتمر تتعمق ب 
. بالكضعية العسكرية لمطمبة المسمميف الجزائرييف  - 
. الكضعية المادية لمطمبة المسمميف الجزائرييف  - 
حق الطمبة الجزائرييف بنيل المناصب اإلدارية كفي العدالة كمناصب المختمفة - 

. األخرػ،كذلؾ بعد تخرجيـ مف الجامعات 
مف تذكرة النقل بالقطار فيمل يخص الطمبة الجزائرييف % 50المطالبة بتخفيض - 

  . (تكنس )بالزيتكنة 
  كمقابل ىذه الجمعية تأسست جمعية اتحادية الطالب الفرنسييف،التي كانت تسعى 

لتشجيع اإلدماج ،كتحطيـ كل مالو عالقة بالعركبة كاإلسالـ ،حيث حضرت مع األحزاب 
ـ ،كأعمنت تأييدىا لبرنامج 1938جانفي 11المؤيدة لسياسة الجبية الشعبية في اجتماع 

 .    2الحككمة كقبكليا اإلدماج 
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ـ ، رسالة ماجستير في 1946-1938عمر مباركي ،نشاط الحركة الكطنية أثناء الحرب العالمية الثانية مف -   2
 .32ـ ،ص 2013-2012التاريخ الحديث كالمعاصر ،جامعة الجزائر ،



 م 1931 –م 1901 الحياة الثقافية والسياسة و اإلدارة الفروسية في مىطقة تلمسان ووىاحيها ما بيه   الفصل الثالث

 150 

 
: الصحافة في تممسان - 4 

انتشرت في تممساف عدة صحف منذ ظيكر الصحافة خالؿ الحقبة االستعمارية كىذا    
: 1ـ  حسب الزبير سيف اإلسالـ1922ـ ك1892الجدكؿ يكضح أىـ الصحف مابيف 

 
عدد الصحف السنة عددالصحف السنة 

1892 02 1910 05 
1893 02 1912 04 
1894 02 1913 04 
1896 02 1915 04 
1897 02 1916 04 
1899 02 1921 01 
1901 02 1922 01 
1909 05  // //

 
 

ـ،أصدرىا األديب 1947التي بدأت في الظيكر منذ أفريل 2  إضافة إلى مجمتي العبقرية 
عبد الكىاب بف منصكر،في تممساف ،ذات اتجاه إصالحي،كمجمة الذكرػ التي ظيرت منذ 

  . 3ـ،ذات اتجاه طرقي1954فيفرؼ 
 (Lecho De Tlemcen) صدػ تممساف :  كىناؾ جرائد أخرػ كىي 

(LALATAFNA    كبريد تممساف(Le Courrie De Tlemcen) ) ، كتافنة 
(Lavenir De Tlemcen)4  ،  كانتشرت في تممساف جرائد  ف كمستقبل تممسا    

 

                                                
  .86،ص1982الجزائر،ت ،  ش ك ف،3،ج1900-1870تاريخ الصحافة في الجزائر، ،اإلسالـسيف  الزبير-  1
2

 .354 ، ص 2013 المعرفة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،عالـ،1دمحم صالح ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية، ـ-   

  .149 دمحم الصالح ايت عمجت ، المرجع السابق ، ص  -3
4

نجد جرائد بريد تممساف كصدػ تممساف كتافنة عمى مكقع المكتبة الفرنسية،كجريدة مستقبل تممساف في أرشيف كالية -  
 .A.N.O.M.5I/52.RA.N.199.19/03/1940/- أيضا.كىراف 
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،أخبار (تكنس) أخرػ جريدة العمراف،االسبكع،الزىرة ،الزىك،النيضة،البعث ،تكنس الفتاة، 
.1(مصر)، مجمة اإلخكاف المسمميف(مصر)، الفتح كالشكرة(المغرب األقصى)العالـ   

:     ككانت ىناؾ جرائد تابعة لمطرقية كأخرػ متداكلة بيف الطرقييف كأتباعيـ منيا   
،(1919)،النجاح(1926)،الحق(1926)،البالغ الجزائرؼ  (1923)  لساف الديف   

ػالكفاؽ (1938)،الرشاد(1935- )مجمة - ،الفضيمة(1932)،المعيار(1932)اإلخالص 
  . 3،مجمة المرشد2( 1938)

    كالجدير بالقكؿ أف الصحافة التممسانية لعبت دكرًا فعااًل في المنطقة خاصة فيما يتعمق 
: بػ   

 .نشر الكعي السياسي الكطني -

 .المساىمة في نشر األفكار االصالحية كالثقافية -

 .(خاصة العالـ العربي )ربط العمل الثقافي لممنطقة بالعمل الثقافي الخارجي  -

 .ترسيخ فكرة القكمية كاليكية الكطنية لألجياؿ المتتالية -

. المساىمة في ربط األفكار الكطنية المتكاجدة داخل ربكع الكطف -

                                                
نمكذجا،مجمة  تممساف كنكاحييا 1954ك1920كالمشرقية في الجزائر مابيف  الصحافة المغاربية  انتشارإشكاليةدمحم قكرصك،-  1

 .50-48ـ، ص ص 2012، جكاف 03افكاركأفاؽ،ع
   .428،429صالح مؤيد العقبي ،المرجع السابق ، ص ص -  2

 .ـ كىي لساف حاؿ الجمعية14/12/1932اإلخالص أكؿ جريدة لجمعية عمماء السنة ،كاف أكؿ صدكر ليا في - 
  .131دمحم الصالح عمجت ،المرجع السابق ، ص -  3
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: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : أوال  
Association des Oulémas Musulmans Algériens                                                    

الجزائرؼ،  حدث بارز في تاريخ نضاؿ الشعب (A.O.M.A )-تعتبر مناسبة ظيكر ج ع ـ ج
عنصر جديد في أطراؼ الصراع مع اإلدارة الفرنسية،التي تعددت ليا اتجاىات المكاجية بعد ك

ظيكر نجـ شماؿ إفريقيا،كشخصية األمير خالد الجزائرؼ الذؼ كاجو اإلدارة الفرنسية بعد 
      .الحرب العالمية األكلل ،كأصبب يطالب بمطالب تخدـ الشعب الجزائرؼ 

                                     

    :التأسيس- 1- 1
ـ ، مف أنصار 1931 ماؼ 05 تـ تأسيس جمعية العمماء المسمميف في               

عمماء الجمعية لتككيف الجمعية التي تناىض أىداؼ المستعمر كالتي جعمكا ليا شعارا يعبر  
 .1عف اتجاىيـ كمقصدىـ ىك اإلسالـ ديننا ، كالعربية لغتنا كالجزائر كطننا

كالتي  (1930 – 1830)االحتفاالت التي قامت بيا فرنسا بمركر قرف مف احتالليا لمجزائر 
الجزائر،عجمت في فكرة  أظيرت الحقد كالكراىية كالبغضاء التي يكنيا رجاؿ االحتالؿ لعركبة

 2.التأسيس ، بيف صفكؼ المصمحيف مف رجاؿ مدرسة التجديد اإلسالمي
،ككاف 3كىـ جميعا ليـ ماض مشيكد في خدمة الجزائر ، كالعركبة ، كاإلسالـ ، كالسمفية 

البد مف جمع شتاتيـ كتفرقيـ في منظمة كاحدة كبذلؾ ظيرت جمعية العمماء المسمميف إلل 
، كبفضل رجاليا كدعـ الشعب الجزائرؼ كالكقكؼ معيا ضد اإلدارة الفرنسية كاف ليا 4الكجكد

. ما تريده في نضاليا التربكؼ كالثقافي  كالسياسي 

                                                

تتمخص مطالب األمير خالد في المساكاة بيف الجزائرييف كالفرنسييف في جميع الحقكؽ،كتظير مطالبو التي قدميا -
  .،التي تعرؼ بمطالب األمير خالد العشرة ـ1925عاـ 

  .96 ، ص 2011في ذكرػ يـك العمـ ، د د ط، :  زركاؽ الخميسي – 1 

   .208ص ...    المرجع السابق ...الشيخ عبد الحميد ابف باديس : تركي رابب عمارة – 2

 .201 رابب تركي ، الكفاح القكمي ، المرجع السابق ، ص – 3 
  .208 رابب تركي ، الشيخ عبد الحميد باديس ، المرجع السابق ، ص – 4
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عمما أنو كاف في صمب الجمعية إصالحيكف مقتنعكف، فكاف كذلؾ عدد مف ممثمي الزكايا 
كحتل مف بسطاء الناس التي نكاياىـ حسنة، كلـ تكف العناصر المؤسسة األكلل مككنة كميا 

. 1مف أنصار اإلصالح 
   كيرػ رابب تركي أف جمعية العمماء تعتبر حركة إصالحية سمفية مف ناحية ، كما تعتبر 
حركة قكمية كطنية مف ناحية أخرػ ، فيي حركة إصالحية سمفية باعتبارىا كانت تعمل 

عمل مكافحة البدع المنافية لمديف ، كدعكة الجزائرييف إلل العكدة إلل الكتاب كالسنة ، كعمل 
 ،2السمف الصالب مف الصحابة كالتابعيف رضي هللا عنيـ في كل ما يصل بأمكر الديف

المعربيف ذكؼ  )فيي تستمد أصكليا مف تصارع األفكار بيف مختمف المثقفيف الجزائرييف 
،كالكتابات التي تحمميا مف ( الشياب) كيتضب ذلؾ مف  مجمة إبف باديس  (ثقافة إسالمية

 . 3أفكار كاضحة انطالقا مف األىداؼ المسطرة كالمراد تحقيقيا 
نما كانت فكرة ليا سنكات    كفكرة تأسيس ج ع ـ ج ،لـ تكف كليدة ىذا التاريخ كا 
بعيدة،تجسدت كظيرت مالمحيا بعد تأسيس نادؼ الترقي بالعاصمة في جكيمية 

ـ ،ىكذا اعتبر 1927 جكيمية 25ـ،افتتب الشيخ ابف باديس ،سمسمة المحاضرات في 1927
 ،كتكلل 4النادؼ مركز الطبقة المثقفة،كمكز لمزكار كالعمماء العرب مف مختمف الجيات 

ـ، تكلل رئاستيا الشيخ دمحم (1940أفريل16)رئاستيا الشيخ ابف باديس ،إلل غاية كفاتو 
ـ كىذا العاـ الذؼ قاـ االحتالؿ بحميا بعد 1956 حتل عاـ 1940البشير اإلبراىيمي مف عاـ 

.  عاـ مف قياـ الثكرة المسمحة في الجزائر
 

ج،ع،ـ،ج محطة بارزة في تاريخ تصارع كتصادـ األفكار بيف الجزائرييف بمختمف اتجاىاتيـ 
. الفكرية كالثقافية خاصة إذا تحدثنا عف الفكر اإلصالحي ك الفكر الطرقي

                                                
  Ali Merad, Ibid  P 117.         -1 

  .209 رابب تركي ، الشيخ عبد الحميد ابف باديس ، المرجع السابق  ص – 2 
Ali Merad, Ibid  P 109-3 

  .201رابب تركي ، الكفاح القكمي ، المرجع السابق  ص .أيضا /.04/12/1936، 46 جريدة  البصائر ،ع – 4 
 في الجزائر،المؤسسة الكطنية اإلصالحي كأثرىا أحمد الخطيب ،جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف /أنظر أيضا

. 106، ص 1985لمكتاب ،الجزائر ،  

مف أىـ انجازات نادؼ الترقي تأسيس ج ع ـ ج ،نادؼ الفالح ،جمعية الزكاة ،الجمعية الخيرية اإلسالمية الكبرػ ، -
  .،مساعدة الفمسطنييف المسيحي عمل عمل مقاكمة التجنس ،كالتبشير
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  :أهدافها  -2- 1
           تعددت أىداؼ جمعية العمماء المسمميف مف أجل الدفاع عف الشعب الجزائرؼ 

: كالشخصية العربية الكطنية المسممة كمف بيف أىدافيا 
اإلصالح الديني كاالجتماعي كالثقافي كىي إلل ذلؾ ترمي إلل ما ترمي إليو األحزاب - 

. 1السياسية مف تحرير األفكار كاألكطاف كالشعكب كالسيما فيما يتصل بالجزائر
جمع القكػ المكزعة مف العمماء عمل اختالؼ حظكظيـ في العمـ لتتعاكف عمل خدمة - 

. 2الديف اإلسالمي كالمغة العربية كالنيكض باألمة الجزائرية مف طريقيما
تطيير الديف اإلسالمي مما لحق بو مف خرافات كبدع ، في عصكر التأخر التي اعترت - 

المسمميف لعدة قركف ، كمحاكلة إيقاد شعمتو الكىاجة في القمكب تمؾ الشعمة التي بذؿ 
. االحتالؿ مف أجل إطفائيا كل غاؿ كنفيس حتل تنيار مقاكلة الجزائرييف الصمبة ىذه

إحياء المغة العربية كثقافتيا ، كالعمل عمل نشرىا في البالد بعد أف عمل اإلحتالؿ عمل - 
. كدكرىا كدفف حضارتيا في الجزائر أكثر مف قرف مف الزمف 

العمل عف طريق حقي تحت ستار تعميـ الديف ، كالكعع كاإلرشاد ، عمل القضاء عمل - 
. 3سياسة الفرنسية ، كالتنصير كالتجنيس كاإلدماج التي يسير عمييا االحتالؿ في الجزائر

 . 4الدفاع عف االحكاؿ الشخصية الجزائرية العربية اإلسالمية كحماية حضارتيا- 
العمل الخيرؼ بكاسطة العمـ كالديف ،كىذا كذلؾ كانت تنادؼ بو ج ع ـ ج ػكالعمل خالص - 

. 5لكجو هللا عزكجل،
 فالحركة اإلصالحية مياميا صعبة لمغاية بحكـ قكانيف اإلدارة الفرنسية في الفترة المدركسة 

. خاصة إذا تحدثنا عف مدينة تممساف كما سكؼ نعرؼ 
                                                

.356 ، ص 1994 ، 7 ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ، ط4تاريخ الجزائر العاـ ج:  عبد الرحمف الجياللي – 1   
 جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف ، سجل مؤتمر جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف ، دار المعرفة ، الجزائر – 2 

  .43  ص 2009
  204رابب تركي ، الكفاح القكمي ، المرجع السابق ،ص.انظر أيضا .47،11/12/1936 جريدة  البصائر ،ع –3

  

 .48،25/12/1936جريدة البصائر،ع- 4

  .557،ص 1934، 10،مج1الشياب  ،ج- 5
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ف تاريخ الحركة اإلصالحية بالجزائر ظير إ: الحركة اإلصالحية بتلمسان :  ثانيا 
مع مطمع القرف العشريف متزامنًا مع ظيكر جماعة النخبة، إال أف طريقة اإلصالح اختمفت 

  .مف فترة إلل أخرػ حسب معطيات الكاقع خاصة مع تطكر السياسة الفرنسية بالجزائر
: تعريف الحركة اإلصالحية-  1

زالة الفساد كعرفو ابف باديس ب: اإلصالح لغة  إرجاع : كىي كممة صد معنل الفساد كا 
. 1الشيء إلل حالة اعتدالو ، بإزالة ماطرا عميو مف فساد   

مشتق مف الفعل أصمب كصَمب كصُمب كىي تدؿ عمل تغيير حالة الفساد عف : اإلصالح لغة 
. 2الشيء إذا زاؿ فسادة 
  3« َواَل ُتْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها» كما في قكلو تعالل 

يشير اإلصالح كذلؾ إلل الحركة كالعامة التي تحاكؿ القضاء عمل الفساد الذؼ : اصطالحا 
ينشئ الخمل في كظائف التنظيـ االجتماعي أك أؼ جانب منو ، كيتـ مف خالؿ العديد مف 

 . 4القنكات كالمدارس كالمساجد كاألحزاب كالجمعيات 
قامة مجتمع بديل عنو مبني عمل  كاإلصالح االجتماعي ىك مناقضة الفساد االجتماعي كا 

 5أسس فكرية كعقائدية سميمة تنشأ عنيا سمككيات صحيحة لجميع المظاىر االجتماعية 

ِإْن ُأِريُد »يظير ىذا المعنل في قكلو تعالل عمل لساف سيدنا شعيب عميو السالـ :اصطالحا 
َلْيِه ُأِنيُب  ْلُت َواِ  ِ ۚ َعَلْيِه َتَوكا ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت ۚ َوَما َتْوِفيِقي ِإالا ِباَّللا . 6« ِإالا اإلِْ

                                                
  
  

( 270 ص 6 ، مجمد 1930 جكاف 1349 محـر 1الشياب  )15المرجع السابق، ص : بشير بالح – 1

.  ـ 4،24/01/1936 جريدة الصائر ،ع– 2

 .57: القرآف الكريـ ، سكرة األعراؼ ، اآلية – 3

 سمير الكيفي ،دكر المؤسسة الدينية الرسمية في التغير االجتماعي ،رسالة ماجستير،قسـ عمـ االجتماع ،جامعة باتنة – 4
. 38، ص2013   

   

 

 . 39نفسو ، ص  – 5

.88سكرة ىكد ، اآلية : القرآف الكريـ  – 6  
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 كقد أكد القرآف 1كالحركة اإلصالحية في الكطف العربي أصميا مف تعاليـ اإلسالـ نفسو 
الكريـ كالسنة النبكية المطيرة أف التجديد كاإلصالح عادة ربانية متكاترة في عالـ كل ما فيو 

إف هللا يبعث » : كىذا ما يذكره النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث الذؼ ركاه أبي ىريرة 2مشع بالفساد  
كيبيف ىذا الحديث النبكؼ عمل أف « ليذه األمة عمل رأس كل مئة سنة مف يجدد ليا دينيا 

التجديد الدكرؼ في المجتمعات اإلنسانية حتمية ضركرية تبرر في النياية الحقيقة مقدسة 
غير أف القياـ بإصالح حاؿ الفرد االجتماعية كالدينية يتطمب مف زعماء األمة أف يييئكا قدرا 

كبيرا مف كسائل القكة كالرعاية الشاممة كتكفير األيدؼ العاممة لكسب األرزاؽ كالعمل عمل 
خمق الكحدة بيف الجماىير الشعبية كىذه العكامل كميا ضركرية مف أجل القياـ بحركة 

 ، كاإلصالح  في معناه العاـ يدؿ عمل تغييرات تدخل عمل بنية 3إصالحية شاممة كناجحة  
الخ ما يفرض تصحيحيا أك ...مؤسسة أك نظاـ أك أكضاع اجتماعية أك ثقافية أك اقتصادية 

 . 4تطكيرىا كتحسيف أدائيا ، استنادا إلل مرجعية ركحية أك فكرية معينة 
كأما الحركة اإلصالحية ىي ذلؾ النشاط الديني الثقافي االجتماعي التقكيمي الذؼ تكلتو 

كحببتو بيف الحربيف أك ما بعد ذلؾ كتمة مف العمماء كالمثقفيف المتشبعيف بالعركبة ك اإلسالـ 
، كالمتأثريف باإلصالحية المشرقية بقيادة اإلماـ ابف باديس في سبيل األخذ بالجزائرييف إلل 
اإلسالـ الحق كالقضاء عمل كل عكامل الفساد كاالنحالؿ الثقافي كاالجتماعي أك السياسي 

.  ، الذؼ عرفتو البالد نتيجة السياسة الفرنسية5ضمنيا 
                                                

 ،  ص 2012 ، دا ق ؿ ف ت، عيف مميمة ،الجزائر 1تاريخ الجزائر الحديث كالمعاصر ج:  عبد الكريـ بكصفصاؼ –1 

223 . 

 . 15 بشير بالح ، المرجع السابق ، ص – 2
االصالحيت هتىاجذة عبش العصىس ولكن تختلف هن حيج الحذث في حذ راته، الزي جعلها تقىم هن أجل التغييش  الحشكت- 

. وإصالح الىضع الوىجىد
  

 . 224 ػ 223 عبد الكريـ بكصفصاؼ ، المرجع السابق ص، ص – 3

 . 15 بشير بالح ، المرجع السابق ، ص – 4

 . 6،07/02/1936 ،انظر أيضا،البصائر ،ع16ص :  نفسو– 5
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اعتمدت حركة ابف باديس اإلصالحية في أسسيا النظرية عمل أف العمـ الصحيب كالخمق 
المتيف ىما األصالف المذاف ينبني عمييما كماؿ اإلنساف ، كأف اإلصالح ذك شقيف مترابطيف 

كاالستعمارية كنتيجة لمعمـ كالتعميـ مف " الطرقية"، كالتعميـ مف ناحية كنبذ الجمكد كاألكضاع 
. ، فيذا حسب ما كصمت إليو الحالة السياسية كالثقافية في الجزائر1ناحية ثانية 

: دور الحركة اإلصالحية - 2
كضعت الحركة اإلصالحية التي تمثميا جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف نصب  -

عينيما الحفاظ عمل مقكمات الشعب الجزائرؼ ىدفا تسعل إلل تحقيقو لتحسيف 
. 2األجياؿ كا عدادىا لممستقبل مف أجل تحرير الجزائرييف مف ربق العبكدية كاالستغالؿ

الحركة اإلصالحية كانت تدعك إلل إصالح العقيدة ك األخالؽ كتربية الفرد كبالتالي  -
 . 3الكصكؿ إلل األعماؿ  

عمل العمماء المصمحكف التابعكف إلل ج،ع،ـ،ج كذلؾ في جميع أنحاء البالد عمل  -
نشر المدارس كبناء المساجد كينشركف فكرة اإلصالح لذا حققكا نتائج ايجابية متعددة 

 . 4في فترة قصيرة رغـ العراقيل التي كاجيتيـ مف اإلدارة الفرنسية كالطرقية
سعت إلل بعث كنشر كترسيخ اليقظة الكطنية كالثقافة اإلسالمية التي ىي أساس  -

. 5اليكية
 اجتمعت ظركؼ متعددة كاف المجتمع الجزائرؼ يعيشيا بسبب السياسة اإلدارية التي كانت 
تطبقيا السمطة الحاكمة ، فعممت الحركة عمل مجابية ىذه السياسة بحذر،رغـ عمـ اإلدارة 
الفرنسية بأمكر كثيرة،لكف الطريقة كالمنيج كحنكة رجاليا حققت الحركة اإلصالحية نتائج 

. مرضية ،خاصة في مجاؿ التعميـ كالتربية 

                                                
    .241 – 240، ص صعبد الكريـ بكصفصاؼ ، المرجع السابق  -  1 

 .91 ص 2010 ، د ـ ج، الجزائر ،1962 – 1830محطات مف تاريخ الجزائر المجاىدة :  عبد القادر خميفي – 2
    .146عبد الكريـ بكصفصاؼ ، المرجع السابق ، ص   - 3
 . 10،13/03/1936جريدة البصائر،ع- 4
. 103 المرجع السابق ، ص – عبد القادر خميفي – 5
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الفكر اإلصالحي متزامنا مع الكضع أك الحدث العاـ، : الحركة اإلصالحية والتصوف - 3
 المسمميف المعاصريف ينحدركف مف مدرسة فكىذا ما جعل غالبية المفكريف اإلصالحيي

، مؤسس الكىابية ىك الكحيد الذؼ يرفض ىذا القكؿ كاالنتماء "كابف الكىاب " التصكؼ
فالتصكؼ كاف مككف كالتربية العضكية التي انحدر منيا اإلصالحيكف كركاد اإلصالح 

يميل الل التصكؼ بغيتو في إصالح " جماؿ الديف األفغاني"السمفي في الشرؽ األكسط 
اإلسالـ التي ليا قيد بتصكؼ الركحاني لكثير مف الشيكخ التي كاف يعمق عمييا مف حالؿ 

في شبابو عضكا في الطريقة الحفصية ذات االتجاه الشاذلي "حسف ألبنا "دركسو ، ككاف 
ـ  أف الحركة السمفية كالجديدة تقـك عمل 1928صرح في ميثاؽ اإلخكاف المسمميف سنة 

جالؿ "األب الركحي لمباكستاف يعتبر نفسو مف أتباع " دمحم إقباؿ"الحقيقة الصكفية كمف جيتو 
   .1" الديف الركمي

 : بدايتها- 3-1
 كانت ىناؾ زيارات متعددة لشيخ كرئيس كمؤسس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف      
. ـ 1923لمدينة تممساف فكانت البداية سنة "عبد الحميد ابف باديس "اإلماـ 

 كالبحث عف الرجاؿ المخمصيف الذيف يحممكف عبئ 2  كذلؾ مف أجل التعرؼ عمل أىميا
أبي "ك التقل كذلؾ بالشيخ  "دمحم مرزكؽ "الدعكة إلل  اإلصالح بيذه المدينة ، فتعرؼ بالشيخ 

. 3المعركؼ بالقاضي شعيب الذؼ عرؼ بعممو الكاسع" بكر شعيب بف عمي
 كتعرؼ عمل 1927 أفريل 28مدينة تممساف ثابتة في "عبد الحميد ابف باديس "كزار الشيخ 

حمد "أحد رجاؿ الجمعية السنكسية التي كاف ترأسيا ـ" مكالؼ الحسف البغدادؼ"الشيخ  
 بدعكه مف الجمعية السنكسية 1931 ، كعاد إلييا سنة 5، ليكحد عالقتو بشيكخيا" 4مرزكؽ 

                                                

1-Bachir Bouattou.Op.Cit.P.307-308.    
 

  .16  ص 2013دمحم بكمشرة ، حياة دار الحدث العامرة تممساف ، مطبعة مزكار ، الكادؼ ، الجزائر   – 2
  .127 خالد مزركؽ ، المختار بف عامر ، المرجع السابق  ص – 3
  .128 نفسو ، ص – 4

   

  .127 نفسو ، ص – 5
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الخيرية التي كاف ىدفيا ترقية أىالي تممساف مف الناحية االجتماعية كالثقافية كتكحيد كممتيـ 
دخاليـ في العمل اإلصالحي خراج الطرقييف مف بدعيـ كا  . 1، كا 

كىكذا نالحع إصرار أىل تممساف عمل معرفة العمـ كالعمماء،ككذا طبيعتيـ التي تحبذ العمـ 
. كالمعرفة، كىي تبحث عف تجديد دائـ لمحياة اليكمية،كحبيـ لعمماء ج ع ـ ج 

 ، كأثناء حديثو بنادؼ 1932إلل تممساف سنة " ابف باديس"    كعاد مرة أخرػ الشيخ 
السعادة، بيف الشيخ أىداؼ زيارتو لتممساف مثل إنشاء شعبة جمعية العمماء المسمميف كترقية 

، حاكؿ إلقاء درس بالمسجد األعظـ لكنو منع مف ذلؾ ، فتدخمت ..الشعب الجزائرؼ 
في دار " ابف باديس"الجمعية السنكسية ، ليتـ في األخير تقديـ الدرس مف طرؼ الشيخ 

 كحث الناس عمل اإليماف كالمحبة كالصبر كالمكاصمة في طريق اإلصالح ، فأحبو 2.البمدية
  3.أىالي تممساف كتعمقكا بو أكثر مما مضل

حكؿ قضية إنشاء فرع الجمعية العمماء المسمميف أك " أبك القاسـ سعد هللا"   كيذكر المرحـك 
تشير إحدػ المذكرات الصادرة عف كالية » ـ  أنو 1932مقر لمجمعية في تممساف سنة 

كاف  (شعبة  ) لجنة 1932كىراف إلل أف الشيخ ابف باديس قد أنشأ بتممساف في سنة 
كلما كاف ىذا اإلماـ   . «" سيدؼ إبراىيـ المصمكدؼ"اماـ جامع " مزياف دمحم"سيتكلل رئاستيا 

عف "مزياف أحمد "مكظفا رسميا فإف الحاكـ العاـ ، بطمب مف كالي كىراف ، أمر بأف يتخمل 
رئاسة المجنة ، تثبيتا لممشركع كضغطا عمل العناصر المكظفة ، حتل ال تتعاطف مع حركة 

عف المجنة فيجب "مزياف أحمد "اإلصالح كقد أمر الحاكـ العاـ بأنو إذا لـ ينجب فصل 
ـ ، الذؼ ينص عمل ضركرة الحصكؿ عمل رخصة مسبقة قبل 1812تطبيق قانكف أكتكبر 

تككيف المجنة ، كقد جاء في ىذه المذكرة أف النقطة الحساسة ىي تممساف ، كأنيا تستمـز 
 4.مراقبة خاصة ليا

                                                                                                                                                   

  .127 خالد مرزكؽ ، المرجع السابق  ص – 1
 

  .129 نفسو  ص – 2
  .16 دمحم بكمشرة ، المرجع السابق  ص – 3

  

مجمة الثقافة ،  (1940 – 1933 )الشيخ اإلبراىيمي في تممساف مف خالؿ الكثائق اإلدارية :  أبك القاسـ سعد هللا – 4
  .75 ، ص 1988 – 101العدد 
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كتشير بعض التقارير الفرنسية،انو كاف ىناؾ اجتماع مف أعضاء الزكايا ضد العمماء،كىذا 
: 1ـ كالذؼ انعقد في حسيف داؼ بالعاصمة،حضره كل مف24/08/1937حسب تقرير

 نائب رئيس جمعية الزكايا: سي قدكر الحمكؼ  -

 .األميف العاـ لمزكايا:الشيخ الربحي -

 .مفتش عاـ لمزكايا :الشيخ القسـ عبد القادر -

 .(تماسيف)شيخ الطريقة التيجانية :الشيخ السايب  -

 .رئيس االكقاؼ :الشيخ نجار دمحم  -

حيث بيف المجتمعكف،أنيـ ضد التكجو السياسي لجناح العمماء،كعمل رأسيـ الطيب 
. 2(نحف ضد التكجو السياسي لإلسالـ )العقبي 

ـ الذؼ منع 1933 فيفرؼ 13   كال ننس القرارات كالمراسيـ الخاصة بالمدارس كالتعميـ كقرار 
قامة حمقات الكعع كاإلرشاد بيا كقانكف  العمماء كرجاؿ الجمعية مف التدريس في المساجد كا 

ـ الذؼ نص عمل منع أؼ شخص أك منظمة مف إنشاء مدرسة كالتعميـ 1938 مارس 08
 3.فييا

طمب منو أىالي   (الجزائر )مغادرة تممساف نحك العاصمة " ابف باديس"كحيف عـز الشيخ 
 ككعدىـ بأف يبعث عالـ أحسف منو فكاف الشيخ دمحم البشير ـتممساف البقاء فاعتذر لو

  4اإلبراىيمي
الذؼ كصفو بأنو فخر عمماء الجزائر كأنو كاف النابغ ، كالمحاضر العبقرؼ ، كالداىية 

ـ بمحي تممساف فمـ يكف اإلماـ ابف 1938 ككصفو الشيخ ابف باديس في أكتكبر 5اليادغ
عندما يصفو بصفات متميزة عف غيره كانما شكر " اإلماـ اإلبراىيمي"باديس مجامال ألخيو 

                                                                                                                                                   

قضايا العرب كالمسمميف في آثار الشيخ البشير اإلبراىيمي كاألمير شكيب أرسالف ، دراسة : بشير فايد / انظر أيضا
  .68  ص 2010 / 2009تاريخية كفكرية مقارنة ، رسالة دكتكراه في التاريخ جامعة منشكرؼ ، قسنطينة ، 

1
 -A.W.O. I2260./24-08-1937. 

2
 -Ibid. 

   

  .16 دمحم بكمشرة ، المرجع السابق ، ص – 3 
  .182 ، ص 2011أفريل ػ ماؼ ( 4 – 3)محي تممساف ، مجمة الكعي العدد المزدكج :  دمحم اليادؼ الحسني – 4
  .162ص :  نفسو – 5
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كامتناف ككفاء بينيما،كالحقيقة أ حيانا تقاؿ ميما كصل الشخص لذلؾ المقاـ،كىذا اعتراؼ مف 
. 1صديق كأخ في المسيرة النضالية 

أبك "ـ كعمل كصف المرحـك 1933إلل تممساف في أكؿ جانفي " اإلبراىيمي"كصل الشيخ 
فالمدينة نقطة ساخنة بكالية كىراف ، كحركة اإلصالح أخذت تنمك بيا ": القاسـ سعد هللا 

حتل شعرت اإلدارة اإلستعمارية بخطرىا ، فيذا الكالي العاـ بالجزائر يكتب إلل كالي كىراف 
بعد أقل مف أسبكعيف عف كصكؿ اإلبراىيمي إلل تممساف يطمب منو الحضكر إلجتماع 

الدعاية التي تقـك بيا جمعية العمماء في الجزائر » بالجزائر لدارسة عدة مسائل منيا 
 2.«كاإلجراءات الكفيمة بمحكر ىذه الحركة التي تتطمب إنتباه السمطات العامة

كىناؾ تسييالت مف طرؼ اإلدارة الفرنسية ،لرجاؿ الطرقية بتممساف لمكقكؼ ضد نشاط 
،فياىـ أصحاب الطريقة العميكية يجتمعكف لتأسيس مكتب ليـ لينافس (الجمعية)اإلصالحييف

 : 3اإلصالحييف، حيث اجتمع كل مف
 .مدرس بزاكية سيدؼ عدة بتيارت: غالـ هللا دمحم -

 .مفتي شمف :بكمزراؽ كنكغي  -

 .قاضي عيف تمكشنت :شرقي بف عبد هللا  -

. (لديو جكاز سفر بريطاني )اليمف : عبدهللا عمي صياد -
: 4كالجمعيات الدينية كالطرقية في الجزائر كاف ىدفيا العاـ 

 .السيرعمل مصالب الطائفة المسممة -

 .الدعاية االجتماعية لمطائفة المسممة  -

. حماية المؤسسات الدينية  -
كىذا دليل عمل انتشار أفكار كأىداؼ الحركة اإلصالحية في الجزائر أؼ كامل تراب 

التي يمثميا أعالـ جمعية العمماء المسمميف  (شماؿ جنكب ،  شرؽ غرب  )الجزائر 
الجزائرييف كالتي أصبحت تيدد اإلدارة الفرنسية 

                                                

  .182 دمحم اليادؼ الحسني ، المرجع السابق ، ص -1
  .75 أبك القاسـ سعد هللا ، المرجع السابق ، ص –2 -

 
3
 -A.W.O. C.I E.R/04/10/1937. 

4
 - A.W.O. C.I E.R/24/10/1936 
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    كيذكر المرحـك أبك القاسـ سعد هللا أف الشيخ اإلبراىيمي حاكؿ منذ كصكلو إلقاء بعض 
كبعد يكميف فقط حاكؿ » الدركس لكف اإلدارة المدنية المحمية نبيتو الل ذلؾ حيث يقكؿ

اإلبراىيمي في تممساف أف يمقي دركسا في الجامع الكبير فاستدعتو السمطات المحمية كنبيتو 
إلل منع الخطب كالدركس في المؤسسات الدينية اإلسالمية ، كتذكر الكثيقة أف اإلبراىيمي 

بتممساف التي  (الجمعية القرآنية  )أظير األذعاف ، كلكنو لـ يستسمـ ، فقد ربط عالقات مع 
يبدكا أنيا تأسست عمل أثر زيارات أبف باديس إذ أف ىذه الجمعية ىي التي دعت اإلبراىيمي 

 «. 1لتكلي رأستيا
   كيذكر خالد مرزكؽ أنو الشيخ اإلبراىيمي ألقل بعض الدركس بالمسجد الكبير كمسجد 

بقرية العباد لكنيا لـ تدـ كثيرا نظرا لممضايقات التي تعرض ليا مف " أبكمديف شعيب"سيدؼ 
قبل بعض الطرقييف ككذا اإلدارة الفرنسية التي كانت تعتبر أفكاره مف الكىمة األكلل ضد 

 ، كدرس الشيخ اإلبراىيمي كذلؾ في الزاكية اليبرية مدة تقارب السنة ثـ 2مصالحيا
. 5 ، كما كاف يمقي المحاضرات في النكادؼ المحمية مثل نادؼ السعادة3تركيا

 مف السمطات المحمية بفتب مدرسة حرة 1933 ماؼ 27كطمبت الجمعية القرآنية بتممساف في 
كلكف السمطات رفضت طمبيا ، فألقي اإلبراىيمي بتقديـ المحاضرات في  (الترخيص ليا  )

، كمف خالؿ المحاضرات كالدركس التي كاف يقدميا الشيخ اإلبراىيمي 6نادؼ السعادة 
أصبحت لو طبقة تستطيع القكؿ عنيا أنيا شبانية ممتفة حكلو كتنشر أفكاره كأخالقو، في ىذا 

كاستطاع أف يجمع حكلو نكاة مخمصة لو نشرت سمعتو في األكساط »  الصدد يقكؿ سعد هللا 
«.  6عمل أنو عالـ كبير

أف يكسب قمكب الناس في تممساف ،بحكـ مايكسبو مف " اإلبراىيمي"  كىكذا استطاع الشيخ 
عمـ ،كأخالؽ كتكاضع ،مف جية ، كرغبة أىل تممساف في التعمـ ،كمعرفة المزيد مف العمـك 

                                                

  .76أبكا القاسـ سعد هللا ، المرجع السابق ، ص - 1
..139 ،138 خالد مرزكؽ ، المرجع السابق ص، ص – 2   

.   18 دمحم بكشمرة ، المرجع السابق ،  ص–3 1  
 .139خالد مرزكؽ ، المرجع السابق، ص- 4
  .76 أبك القاسـ سعد هللا ، المرجع السابق ، ص – 5
  .76نفسو ، ص  -6  
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المختمفة ،خاصة التي تتعمق بدينيـ الحنيف ،ظف إلل ذلؾ البحث عف الجديد ،كالخركج مف 
. سيطرة الطرقية،التي ربما كانت برامجيا كاضحة مف حيث العمـ كالمعرفة 

: أهم انجازاتها   - 3-2
تعتبر مف أىـ انجازات ج ع ـ ج في عمالة كىراف  :تأسيس دار الحديث -  3-2-1  

،التي كانت بمثابة نقطة تحكؿ في حياة الجمعية نتيجة ماترتب عنيا مف أحداث في تاريخ 
 .مدينة تممساف بذات ،كعمل ماحققتو الحركة اإلصالحية في مشكارىا اإلصالحي 

 مع بعض  *ـ سعل الشيخ البشير اإلبراىيمي1935في عاـ :  قطعة أرض دار الحديث -
سكاف تممساف لشراء قطعة أرض ككاف ليـ ذلؾ ، كىي عبارة عف دكاف لييكدؼ إسمو بف 
يشك خاص ببيع الحبكب ، كبيف فترة الشراء كالبناء إستعمل الدكاف كقاعة يدرس فيو الشيخ 
اليادؼ السنكسي الصغار بالنيار كالشيخ دمحم مرزكؽ بالميل ، ك فكرة بناء مدرسة الحديث 

ـ تنسيقا مع الجمعية 1932التي كانت منذ قدـك الشيخ دمحم البشير اإلبراىيمي في أكتكبر 
    .1 الدينية اإلسالمية بتممساف التي كاف عمل رأسيا المحامي عبد السالـ طالب

     كبمحافظة األمالؾ بتممساف يكجد عقد الممكية ألرض دار الحديث  كمسجمة يـك  
 كىذا العقد يتعمق 27/28بحث رقـ عنكاف 1490ـ مف السجل الحامل رقـ 17/02/1936

 )* بشراء ممكية تتمثل في مستكدع كبير لمحبكب كاجيتو الرئيسية تطل عمل شارع بكماريا

                                                

 جمعية العمماء المسمميف ،كمف ركاد الحركة اإلصالحية في الجزائر ،الرجل مؤسسييالشيخ البشير اإلبراىيمي مف  *- 
ـ بنكاحي مدينة سطيف ،تمقل تعميمو األكلي عمل يد أبيو 1889 جكاف 14الثاني في جمعية العمماء المسمميف ،كلد في 

كعمو ،تنقل الل دكؿ عربية متعددة ،حينيا اكتسب ثقافة عممية كدينية مكنتو مف تقديـ العمـ الكافر ألبناء جمدتو مف 
الجزائرييف في مناطق متعددة ،قاـك ككاجو االدارة االستعمارية ،كبعض الطرقييف ،خاصة في الغرب الجزائرؼ ،تكفي رحمو 

.ـ 1965ماؼ 19هللا في   
،دار 1907،1931،1956خالد مرزكؽ ، كالمختار بف عامر ، مسيرة الحركة اإلصالحية بتممساف ، أثار كمكاقف ،-  1

. 188-187ـ،ص ص 2013زمكرة لمنشر كالتكزيع،الجزائر   
(تممساف حاليا )معناه الحدائق بالمكاف المعركؼ بأقادير" بكماريا* -   
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، كيكجد خمف المستكدع متجر كبير كفناء 2ـ140: كتقدر مساحتو اإلجمالية  (البايمؾ سابقا 
ف ىذا العقد كغيره مف العقكد األخرػ ، كيذكر فيو إسـ البائع كالمشترؼ   ،كىذا دليل 1  ، كا 

 . (تممساف )عمل حقيقة ىذه األرض بالمنطقة 
محتكػ  )كأما المشترؼ حسب النص الرسمي " ابف أنشك " فالبائع ىك تاجر لمحبكب اسمو 

 . 2 إما الجمعية تدعل رسميا الجمعية الثقافية التممسانية (العقد 
:   بناء دار الحديث -

ـ انطمقت لجنة مدرسة دار الحديث في أعماليا المتمثمة في 1936 فيفرؼ 17     في يـك 
البناء تحت إشراؼ الشيخ دمحم البشير اإلبراىيمي ، حيث كانت مشاركة ىائمة مف طرؼ 

سكاف تممساف في  ىذا البناء العظيـ كالرمز الكبير ، فمنيـ مف ضحل بمالو، كآخر بقكتو 
 ،كيعتبر الشيخ اإلبراىيمي المحرؾ األساسي 3 كعرقو، كبعضيـ بدعائو ، ككل حسب طاقتو

لعممية البناء كالتمكيل ، حيث كاف دائما حاضرا في ميداف البناء لمتفقد بمساعدة بعض 
. يدؼأعضاء لجنة التش

:    تسمية دار الحديث -
 حبا أك تبركا بأسماء أخرػ ، كل ذلؾ تطمق     كانت كمازالت بعض األسماء ميما كانت 

تـ فعال عمل دار الحديث  حسب اإلنجازات ، أك ما حققو ذلؾ الشخص أك المكاف ، كىذا ما
                                                

   

   

. 189نفسو ، ص  – 1  
.192نفسو ،ص  – 2  
.193-192نفسو، ص ص - 3  
ىك اإلماـ أبك زكريا، محيي الديف، َيْحَيل بف َشَرؼ بف ُمِرؼ بف حسف بف حسيف بف دمحم بف جمعة بف ِحزاـ، النككؼ، * -  

عاش النككؼ في كنف أبيو كرعايتو، ككاف أبكه في ديناه ق،631كاف مكلده رحمو هللا في شير المحـر سنة  ،ثـ الدمشق
.ق676،تكفي في مستكر الحاؿ مباَركًا لو في رزقو  

أديب كشاعر كمتصكؼ ، صاحب اكبر : ـ( 1883-1808)األمير عبد القادر بف محي الديف بف مصطفل الحسني *- 
 ـ،مؤسس الدكلة 1883 ـ ، كتكفي بيا سنة 1852مقاكمة شعبية في الجزائر ضد االحتالؿ الفرنسي ،استقر بدمشق في 

.  الجزائرية الحديثة  ، لو عدة مؤلفات خاصة الشعرية
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بتممساف ، ك  حسب األستاذ خالد مرزكؽ تـ اختيار ىذا االسـ مف طرؼ الشيخ اإلبراىيمي 
بدار الحديث تيمنا بدار الحديث األشرفية بسكريا الشقيقة ، كالتي كاف مف أعالميا اإلماـ 

.  1  تقي الديف النبكي كدرس فييا األمير عبد القادر  يـك نفيو إلل دمشق كاإلماـ* النككؼ 
: إفتتاح دار الحديث  -
ىذه المحظات كالمكاقف التي تسبق اإلفتتاح في كل مناسبة أك تدشيف معمـ أك مكاف       

معيف ، يككف مميزا حسب العكامل المتعددة ، كيف ذلؾ ؟ كأىل تممساف  يعشكف تحت رحمة 
ـ  سنة دار 1937تعتبر سنة » :كما يقكؿ سعد هللا  اإلدارة الفرنسية المتسمطة ، بيذا

 ، ك في 2 «الحديث ، فمنذ الخريف طغت أحداثيا كظير اسميا في المراسالت باستمرار
ـ تعددت المراسالت بشأف التحضير الفتتاح دار الحديث ثـ كصف 1937شير سبتمبر 

االحتفاؿ نفسو ، فقد ذىب اإلبراىيمي إلل الجزائر لكضع الممسات األخيرة في برنامج 
 ، كىذا الجك البييج كالمميز  ، تـ فيو إفتتاح دار 3  *االحتفاؿ كالمشاكرة مع ابف باديس

ـ ، كىذا بعد سنة مف بناءىا ، 09/1937 /27ىػ ، 1356 رجب 21الحديث يـك اإلثنيف 
بحضكر الشيخ  عبد الحميد بف باديس رئيس جمعية العمماء المسمميف ، إضافة إلل 

                                                
   
    

 .15دمحم بكمشرة ،المرجع السابق ،ص  – 1
 . 74 ص   ،المرجع السابق،أبك قاسـ سعد هللا ، الشيخ اإلبراىيمي- 2
  .90نفسو ،ص –  3

عبد الحميد بف دمحم المصطفل بف المكي بف دمحم كحكؿ بف الحاج عمي النكرؼ : الشيخ عبد الحميد ابف باديس  ىك* -     
ديسمبر 04كلد بمدينة قسنطينة في . بف دمحم بف دمحم بف   عبد الرحماف بف بركات بف  عبد الرحماف بف باديس الصنياجي

سنة،شيخو األكؿ  أحمد أبكحمداف الكنيسي 13ـ ، نشأ ابف باديس في بيئة   عممية، فقد حفع القراف الكريـ كعمره1889
،كالل مكة ،يعتبر مف ابرز      عمماء كالشخصيات التي عرفتيـ الجزائر ،ىك الرجل األكؿ  (الزيتكنة )،انتقل الل  تكنس 

في جمعية العمماء الجزائرييف ،كمف ركاد الحركة االصالحية في الجزائر ،كانت لو مكاقف كاضحة اتجاه السياسة االدارية 
. ـ 1940أفريل 16الفرنسية ،كرجاؿ الطرقية،تكفي في 
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شخصيات بارزة مف أعضاء الجمعية ، كقدر عدد الحاضريف في يـك اإلفتاح ما يزيد عف 
 .1 ألف مف كل جيات القطر الجزائرؼ 20

لحضكر االحتفاؿ كل رؤساء الطرؽ الصكفية       كحسب سعد هللا الشيخ  اإلبراىيمي دعا
 تممسانييف كذلؾ تخمكا عف االفتتاح اً مف دائرة تممساف  لكنيـ  قاطعكا االحتفاؿ ،حتل أعياف

ألنيـ انضمكا إلل حزب الشعب ، أمثاؿ الدكتكر عالؿ ، كالمحامي فخار ، كالمحامي بككمي  
  يكميا خرج أىالي المدينة كميـ بكل أصنافيـ أعمارىـ  ، ،2  حسف ، كالتاجر بكعمي عبد هللا

حتل بعض المستعمريف لمقاء زعيـ النيضة اإلصالحية كرئيس جمعية العمماء المسمميف 
 . 3   ، الشيخ عبد الحميد بف باديس *الجزائرييف

، ككصل الشيخ 4       كيذكر سعد هللا أف االحتفاؿ جرػ بناءا عمل الكثائق في ىدكء تاـ
عبد الحميد بف باديس عمل الساعة العاشرة كالنصف صباحا إلل محطة القطار ككاف معو 

ستقبل بحفاكة كبيرة تميق بمقامة  3000،  ككاف يظـ حكالي 5كفد  رسمي مف العمماء ، كا 
 مف الجزائر كقسنطينة كنكاحي تممساف كما حضر حكالي ثالثة 700 إلل 600شخص بينيـ 

مف تكنس كحكالي خمسة عشر مف المغرب ، كأثناء الطريق بيف المحطة كالمدرسة أنشد كل 
الني أناشيد دينية ، كقد حاكؿ بعض الخصـك التصفير تمف  ابف باديس كاإلبراىيمي كالكر
 ابف باديس كممة ػكىـ في الحاؿ ، كأماـ المدرسة ألقؼعمل المككب كلكف المنظميف أكؽ 

                                                

 ـ2014 ، غرناطة لمنشر كالتكزيع ، الجزائر2دمحم الحسف فضالء ، المسيرة الرائدة لمتعميـ العربي الحر بالجزائر ، ج- 1 -1
   .20 ،ص 

  .90 أبك القاسـ سعد هللا ، نفسو ، ص -2

 
 ـ ،بنادؼ الترقي بالجزائر العاصمة ،مف 1931تأسست جمعية العمماء سنة : جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف * -  

أىـ أقطابيا الشيخ عبد الحميد ابف  باديس ،الشيخ البشير اإلبراىيمي ،الشيخ الطيب العقبي ،الشيخ العربي التبسي ،دخمت 
في صراع كبير مع اإلدارة الفرنسية مف جية ،كالطرقية مف جية أخرػ ،مف أىـ أىدافيا الحفاظ عمل المقكمات الكطنية 

،سعت إلل تأسيس عدة مدارس عبر الكطف لمكاجية السياسة اإلدارية الفرنسية التي كانت (المغة ،الديف ،العركبة )الجزائرية 
. تسعل إلل فرنست الشعب الجزائرؼ كتنصيره 

.198خالد مرزكؽ ،المرجع السابق ،ص  - 3  
  -4   .91أبك القاسـ سعد هللا ، نفسو ، ص 

.198خالد مرزكؽ ،المرجع السابق ،ص  -  5  
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قصيرة رفع الناس عندىا أصابعيـ بالتشيد كالتكبير كحضر ثالثة مف الصحفييف العرب 
 . 1  كصحفي مف جريدة األمة ، كمدير جريدة العدالة ، كالثالث مف الجزائر

      كقد أفتتحت المدرسة بدركس في القرآف كالفقو عمل يد الشيخ اإلبراىيمي كاليادؼ 
 05 منيـ عمل قسميف مف 70 تمميذ ، 130السنكسي ، ككاف لممدرسة ستة أقساـ مع حكالي 

 سنة إلل ما فكقيا 15 تمميذا مف 20 سنة يعمميـ بابا أحمد العربية كالكتابة كحكالي 13إلل 
يعمميـ الككيل الشرعي ، مرزكؽ دمحم المستشار البمدؼ يعطييـ دركسا في القرآف أما الشيخ 

 .2 اإلبراىيمي فيعطي دركسا في  الفقو إبتداءا مف الرابعة بعد الظير
لـ تسمـ دار الحديث كأعضاءىا مف اإلدارة :  دار الحديث واإلدارة الفرنسية -3-2-2

الفرنسية ألنيا منذ قدـك رجاؿ الجمعية لتممساف كانكا  تحت األعيف ، ككذلؾ الحراؾ الديني 
العممي  المكجكد  بيف رجاؿ اإلصالح كرجاؿ الطرقية بالمنطقة ، كىذا ما يذكره شيخ 
المؤرخيف أبك القاسـ سعد هللا أف المدرسة لـ تحصل عمل الرخصة فإف أصحابيا كانكا 

 ، لذا كاف عمل اإلدارة الفرنسية نبييف مكقفيا مف ىذا 3  بشأنيا1892عازميف إفشاؿ مرسـك 
الحدث الذؼ عرفتو مدينة تممساف مف جية ، كماعرفتو  جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف 

مف جمعة آخرػ ، كأماـ ىذا يقكؿ سعد هللا  كنصب نائب الكالي بعدـ التسامب مع ىذا 
قترح عمل الكالي تطبيق القانكف عمل المدرسة ، كذلؾ بتكجيو اإلتياـ إلل  الكضع ، كا 

ستعماؿ مكبر الصكت ، : مسؤكلي المدرسة عمل مايمي  القياـ بمسيرة غير مرخص بيا ، كا 
كمياجمة السيادة الفرنسية في خطبة الكرثالني، كنصب نائب الكالي بأف التيمة األكلل ىي 

لل ستة أشير، إ يكما 15األىـ ، كاألكضب كينص عمييا القانكف صراجة ، مثل السجف مف 
أما المكبر فقد إستعمل بداخل  (1935حسب قانكف  ) فرنؾ 2000 إلل 16كالغرامة مف 

أما  (1861قانكف  )سي البسيط ضد إستعمالو ؼالمدرسة كلذلؾ يمكف تطبيق العقاب البكؿ
الخطبة التي ىكجمت فييا السيادة الفرنسية فقد كانت داخل المدرسة كفي اليـك الثاني مف 

 .4 االحتفاؿ
                                                

  .91أبك القاسـ سعد هللا ، نفسو ، ص - 1 
  .92نفسو ،ص -2  

  3 .92أبك القاسـ سعد هللا ، ص  -  
4 .93 ػ 92نفسو ، ص ص ،  - 
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 الفرنسي دافع اإلبراىيمي كطالب عبد السالـ عف المسيرة اإلدارؼ  ؼ      كأماـ ىذا المكؽ 
الني مف المحطة ، ككاف عدد الضيكؼ كثيرا كال يمكف تبأف الجميكر إتبع ابف باديس كالكر

، كلـ تصبر السمطات الفرنسية عمل إستمرار 1  لل جمػػػاعػات صغيرةإفصل ىذا الجميكر 
 ، كالمعمـك أف 31/12/1937فتب المدرسة ، كأمر الكالي العاـ بالجزائر بغمقيا رسميا في 

اإلدارة الفرنسية بتممساف قامت بغمق األقساـ المخصصة لمتعميـ ، أما قاعة المحاضرات 
كالجامع بقيا قائميف ، ككاف الشيخ اإلبراىيمي يقدـ دركسو في الجامع كقاعة المحضارات 
عاديا كيمتقي بالكبار مف الناس ، كدخمت المدرسة في صراع مفتكح مع السمطات المحمية 

. 2 التي رفضت الترخيص ليا بالتعميـ منذ رفضو التكقيع عمل محضر غمق المدرسة
    كمع  ىذه التطكرات تـ محاكمة الشيخ اإلبراىيمي كطالب عبد السالـ كىذا ما ميز سنة 

ـ مف حياة دار الحديث فيذا عقب تقديـ الجمعية الدينية المشرفة عمل دار الحديث 1938
 ، كىذا ما يذكره أبك 3  ـ1938/ 28/01بمطمب رخصة لتعميـ إلل السمطػػات الفرنسية يـك 

كمة يـك االقاسـ سعد هللا حيث يقكؿ أنو تـ تقديـ اإلبراىيمي كطالب عبد السالـ إلل المب
ـ ، كقد حكمت المحكمة بتبرئة طالب عبد السالـ ، كىك نائب برلماني 27/06/1938

 فرنكا غرامة بدكف تنفيذ ، كىك الحكػػـ الذؼ 16كلكنيا حكمت عمل الشيخ اإلبراىيمي ب 
أكدتو محكمة استئناؼ بالجزائر ، ككانت التيمة ىي القياـ بمسيرة مف محطة القطار إلل 

. 4  مقر مدرسة دار الحديث دكف رخصة
: أهم الطرق الصوفية المحلية بتلمسان  – 4 

     نذكر ما كجدناه في أرشيف كالية كىراف أف ىناؾ عدد كبير مف الطرؽ الصكفية 
المنتشرة في عمالة كىراف قبل تأسيس جمعية عمماء المسمميف الجزائرييف كظيكر النشاط 

اإلصالحي بالعمالة، ىذا زيادة عف الدراسات التي قاما بيا لكيس ريف ك أككتاؼ 
  Xavier Coppolani Et Octave Depont) (الني كديبكف،كككب

                                                

  1 .214خالد مرزكؽ ، المرجع السابق ، ص  - 
  2 .93قاسـ سعد هللا ، نفسو ، ص اؿأبك  - 
3 .221خالد مرزكؽ ، المرجع السابق ، ص  - 

  
 4 .93أبك القاسـ سعد هللا ، نفسو ، ص  - 
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     ( Louiss Rinn)الطريقة  الطيبية كالدرقاكية كالقادرية  كالعميكية : كمف أىميا( 
كالسنكسية كالشذكلية كالعيساكية كالرحمانية كالعزكزية الحمداكية ،  (مصطفل العشعاشي

كالرحمانية ، أما أكثر إنتشارا  في مدينة تممساف كنكاحييا القادرية كالدرقاكية كالعيساكية 
 .  1  كالعميكية،التيجانية  ،كالطيبية

 
كالطرقية المذككرة ذات المنشأ المغاربي خاصة بالد المغرب كانتشارىا في الجزائر، ناتج عف 
التقارب االقميمي بيف البمديف، كتممساف مف المدف القريبة جدًا لممغرب لذا كانت سباقة في 

. استقطاب الطرؽ الصكفية التي تظير بالمغرب
 

نيا تممؾ زكايا أ    كالتي كانت ليا مكانة في األكساط الشعبية بحكميا التاريخي إضافة 
، كزاكية بف يمس  (الدرقاكية  )متعددة  مثال الزاكيا العمكية كالقادرية ، كالطيبية ، كالشاذلية 

 . 2  التي تعتبر مف أقدـ الزكايا بتممساف كزاكية بمقايد
 : المواجهة بين الطرقيين ورجال اإلصالح بمدينة تلمسان ونتائجه  -5
 :قبل تأسيس دار الحديث  – 5-1

ف كرجاؿ اإلصالح بدأت مع قدـك  الشيخ البشير اإلبراىيمي ؼبداية المكاجية بيف الطرقي     
إلل مدينة تممساف كبداية نشاطو اإلصالحي بالمنطقة ألف رجاؿ الطرقية رأكا أف مكانتيـ  
أصبحت تتقيقر كتتزعزع لذا عممكا عمل مكاجية الشيخ اإلبراىيمي كنشاطو بالمدينة كسبقو 

 رفض السمطات الفرنسية بالسماح لشيخ ابف باديس  بتقديـ درس بالجامع 1932في صائفة 
 الحتضاف الشيخ ابف باديس  ككذلؾ لتأسيس ػالكبير ، كىذا يدؿ أف ىناؾ فئة تممسانية تسع

 ،كىناؾ أخرػ يسبب ليا المشاكل كينافسيا كعمل 3 فرع  لجمعية العمماء المسمميف بالمنطقة
عمل اإلدارة عدة مكاتب  كرد):رأسيـ أصحاب الطريقة العميكية حيث ذكرت في جريدتيا 

                                                

- 1 A.W.O.I Affairs Musulmans .Ra. 3898 . 30/06/1934.  

 ، مف خالؿ الكثائق األرشيفية ، 1947 / 1940كريـ كلد النبية ، منازعات كشخصيات فاعمة في مدينة تممساف ، - 2
 . 02 ،  ص 2011تممساف عاصمة الثقافة اإلسالمية  . 1954/ 1911الممتقل الدكلي  لتاريخ حاضرة مدينة تممساف  

   .74المرجع السابق ، ص ....أبك قاسـ سعد هللا ، الشيخ اإلبراىيمي -3
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كجميعيا يكشف عمل أف الخاصة كالكثير مف العقالء مستاؤكف جد األسف عمل ماعكمل بو 
..(. 1  الكفد مف اإلساءة مف تالميذ الشيخ اإلبراىيمي

 ذات نشاط مكثف لشيخ اإلبراىيمي بتقديـ دركس كمحاضرات 1934       ككانت سنة 
متعددة في نادؼ السعادة ، كبيذا أصبحت دركسو ذات صدػ في األكساط االجتماعية 
التممسانية كنكاحييا كمنو ظيرت فئة جديدة ضده خاصة المكاقف المختمفة حكؿ بعض 

  دركسو كأثارت جداؿ كبيرا خاصة مف  أتباع الطريقة العمكية في ما يخص البناء عمل القبكر

 ،تشيع الجنائز ككذا طرد آدـ مف الجنة التي ثارا ضدىا أتباع الطريقة الدرقاكية كأصبحت 2
، كحسب دراسات كالكثائق المكجكدة أف 3  ىناؾ مناشير ضد الشيخ اإلبراىيمي بالمنطقة

نما حتل في الدكائر  نشاط الشيخ اإلبراىيمي كاف مكثفا ليس في تممساف كنكاحييا  فقط كا 
  .(بعمالة كىراف )كالبمديات المجاكرة 

: بعد تأسيس دار الحديث – 5-2
ـ  كالنشاط  المكثف لشيخ اإلبراىيمي كرجاؿ اإلصالح 1937     بعد تأسيس دار الحديث 

بتممساف تغيرت معطيات المكاجية خاصة بعد نجاح اإلصالحييف في االنتخابات 
ـ كتأكيد الشيخ ابف باديس أف الصراع المكجكد البد  أف يزكؿ كأف نشاط 1935البمدية

المتمثل في نشر العمـ كالفضائل الحميدة التي ىي أساس الكحدة بيف أفراد كالجمعية كاضحا 
 *، في المقابل نجد أصحاب الطريقة العميكية كعمل صفحات جريدة لساف الديف   4األمة

                                                

.3ـ ، ص 1933 جكاف 2 ،295جريدة البالغ، ع -  1 
     .71ـ ، ص 1933، فيفرؼ  9 ،ـ 2مجمة الشياب ،ج  -  2

  .78أبك القاسـ سعد هللا ، نفسو ، ص   -  3  
 
  
.
4-Ali Merad .Op-Cit, P266.      

جانفي 03ىي صحيفة دينية سياسية ،كانت ثصدر كل يـك ثالثاء ،صدر عددىا األكؿ في :صحيفة لساف الديف *- 
 مف الشكائب كتكصيال لو عمل حقيقتو الحنفية الخالصة قكتخميصا ؿـ ،ىدفيا مف أجل إعالء كممة الديف تمكينا لو 1923

 12الل األجانب فضال عف أبناء الممة ،صدرت في البداية تحت رعاية الشيخ أحمد مصطفل العمكؼ ،كتعطمت بعد العدد 
.ـ ،ثـ فيمابعد تظير جريدة لساف الديف الثانية 1923سنة   
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يحل باألمة يككف  تيجمت عمل الشيخ اإلبراىيمي كأف دار الحديث سكناه الجديدة ، كأف ما
بسببو ، ككصفكه بداعية الضالؿ كاألفاؾ األثيـ ،كىذا كمو ناتجا عف التخكؼ مف الشيخ 

 . 1 كمف تأسيس دار الحديث اإلبراىيمي

 كسائل النشاط الكطني التي عرفتيا منطقة تممساف ك نكاحييا متعددة أىميا الزكايا   ك 
كالطرؽ الصكفية كالجمعيات كالنكادؼ كالكشافة اإلسالمية كاألحزاب الكطنية ، إضافة لدكر 
المساجد حتل إف كانت تحت الرقابة االستعمارية ، ككذالؾ المدارس الحرة ، التي مف أىميا 

 التعميمية  إال أنيا تنشط في أكقات أخرؼ  خاصة  ادار الحديث بتممساف إضافة إلل ميمتو
ـ ، حيث كاف النشاط قائما في قاعة 1937 / 31/12في المناسبات الدينية رغـ غمقيا في 

المحاضرات كالجامع  كاستمر الشيخ اإلبراىيمي  في تقديـ دركس بيما،  قررت  اإلدارة 
ككاجيا الشيخ اإلبراىيمي ىذا القرار   (مف قبل األكاديمية)الفرنسية احتالؿ دار الحديث 

كطمب أف تبقل لو  قاعة المحاضرات كالجامع لكف اإلدارة قررت أف يككف االحتالؿ  لدار 
الحديث كامال، إال أنو بقيت مطالب أىالي تممساف متكاصمة لممحافظة عمل دار الحديث ، 

 ، كتشير بعض التقارير منيا التي قدميا مدير مدرسة الحديث سنة   2(دار الحديث كما ىي)
بتممساف الذؼ كتبو أحد المدرسيف اسمو ناصر بف الشيخ  ـ حكؿ كاقع التعميـ الحر1939

،مبينا تراجع مكانة رجاؿ جمعية العمماء (تممساف)محمال رجاؿ الطرقية إخفاؽ التعميـ بيا 
،كيبيف أف التعميـ عند الطرقييف ينقصو الكسائل كاألىداؼ الكاضحة ،كأف الركابط بيف 

  الصراع حكؿ الزعامة بيف الشيخ عدة إللالطريقة العميكية كالطرؽ األخرػ تقمصت ،مشيرا 
 
 

                                                                                                                                                   

-ـ 1932 بتممسافاإلبراىيميالبشير  الشيخ دمحم نشاط  عبد الرحماف بف بكزياف ،مكقف الطرؽ الصكفية مف-1
 . 235ـ ،ص 2015،جامعة الكاد ،نكفمبر 3كالدراسمت التاريخية ،ع  ـ،مجمة المعارؼ لمبحكث1939

 .  99 ، 97  أبك القاسـ سعد هللا ، المرجع السابق ، ص -2
ـ ،ترعرع في الزاكية العميكية كتمقل تعميمو كمنيا استمد 1898مف مكاليد مدينة مستغانـ عاـ :الشيخ عدة بف تكنس *- 

ـ (1939-1937)تكجيو الفكرؼ ،أخذ العمـك الدينية كالطريقة الصكفية ،مف اثاره أنو أنشا صحيفة لساف الديف الثانية 
.ـ 1952،كمجمة المرشد ،ككتب عدة مقاالت في جريدة البالغ ،تكفي عاـ   
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،كىذا حتل عند الطريقة التيجانية (تممساف )  *ك الشيخ العشعاشي(مستغانـ )*  بف تكنس
. 1  التي ترفض أف تككف تحت تبعية أحد شيكخ المغرب

: مكانة وآثار دار الحديث    5-3
ماحققتو إنجازات رجاؿ الحركة اإلصالحية بتممساف كعمل رأسيـ الشيخ البشير         

اإلبراىيمي  يصب بتأكيد في ما حققتو دار الحديث  كفي تغيير نظرة كحسابات رجاؿ 
:  الطرقية كاإلدارة الفرنسية ، كيمكف إيجاز ذلؾ فيمايمي  

ضرات كالدركس التي كانت تقدـ الدينية كالعممية تنافس  المرابطيف كرجاؿ الطرقية االمب -
. كتحارب أفكارىـ خاصة في ما يتعمق بالعقيدة 

بخطر دا ر الحديث كرجاليا  (تممساف كنكاحييا  )إحساس رجاؿ الطرقية بالمنطقة  -
اإلصالحييف كىذا ما يذكره أبك قاسـ سعد هللا حكؿ التقرير الذؼ أعده مركز اإلعالـ 

ـ ، حكؿ الكضع بتممساف حيث يبيف أف فئة 1939 /01 /27كالدراسات بكىراف 
أنيـ تحصمكا  (اإلصالحييف  )المرابطيف أحست بالخطر سكاء مف أتباع جمعية العمماء 
كىذا  . (اإلبراىيمي كأصحابو  )عمل رخصة إعادة فتب دار الحديث ، يعني انتصار ليـ 

ال يخدـ المرابطيف ألف مكانتيـ اىتزت بعد قدـك الشيخ اإلبراىيمي ثـ تأسيسو لدار 
 .2 الحديث

 (بعض الطرقييف  )ىا ؼكا عادة فتب دار الحديث يعني  انيزاـ لإلدارة الفرنسية كمعاكف  -
 .كانتصار لرجاؿ اإلصالح ، كجمعية عمماء المسمميف 

 
 

                                                

 
 مناطق متعددة مف أقطار العربية إللـ ،انتقل 1892مف مكاليد مدينة تممساف سنة : الشيخ الحاج مصطفل العشعاشي *- 

.ـ 1971 في تممساف ،تكفي عاـ اإلصالحية التي كاجيت الحركة الطرقيةكالتقل بمجمكعة مف العمماء ،يعتبر مف رمكز   
 

1.A.W.O.I 4064 Janvier 1939.                                                                                                              

 . 94أبك القاسـ سعد هللا ، نفسو ، ص  -  2
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تو الفترة مقركنا بدراسة تكاجد الشيخ اكميما كاف فإف دراسة تاريخ دار الحديث خالؿ ق -
اإلبراىيمي بيا ألف جيكد الشيخ ، كأىل تممساف عامة ، كاإلصالحييف بصفة خاصة 

تعرضكا كذالؾ لإلضطياد في دينيـ كلغتيـ كقيميـ الحضارية كعالقاتيـ اإلجتماعية ، 
كمف أىـ الشخصيات التي ساندت الشيخ اإلبراىيمي بتممساف نذكر منيـ طالب عبد 

السالـ رئيس جمعية الدينية كمكالؼ حسف البغدادؼ ، فالكل كاف يسعل مف أجل تحقيق 
 . أىداؼ تخدـ المجتمع كالديف كالكقكؼ ضد السياسة اإلدارية الفرنسية بالمنطقة

كأنو أصبحت ىناؾ شخصيات ىامة تحسب عمل الحركة اإلصالحية كعمل دار الحديث - 
بكعياد بف عمي ،كالشيخ اإلبراىيمي ،كبف عكدة أبكعياد ،كبيا أصبحت دار :بتممساف أمثاؿ 

 . 1  الحديث قمعة مف قالع اإلصالح اإلسالمي في الجزائر
مكازيف القكػ أصبحث كاضحة في منطقة تممساف ، كالتنافس كبير ، لتحقيق طمكحات  - 

المجتمع ،ميما كانت خاصة ،الصراع في االنتخابات داخل البمديات كالدكائر بالمنطقة 
  2 .ـ20/09/1947 )ـ ، نتيجة ظيكر دستكر الجزائر  19/10/1947خاصة االنتخابات 

استطاعت مدرسة الحديث أف تنشر كتؤسس فكرة الحرية كالتعبير كمكاجية العدك ميما - 
كاف ،اتجاىو الفكرؼ أك العقائدؼ ،كىذه الفكرة مكجكدة في كل المدارس الحرة التي أسستيا 

. جمعية العمماء المسمميف 
نو  عتأسيس دار الحديث بتممساف أعطل إىتماما إضافيا لرجاؿ الجمعية بالمنطقة ، نتج- 

، مدرسة عبد المؤمف بف عمي كمعيا مسجد * تأسيس مدارس أخرػ   أىميا بمنطقة ندركمة
ـ ، مف طرؼ الشيخ اإلبراىيمي ، كعيف عمل 1949 /09 / 11، كتـ تدشيف مدرسة في 

 . 3 (أحد أساتذة دار الحديث  )إدارتيا األستاذ عبد الكىاب بف منصكر 
                                                

 1 .4كريـ كلد النبية ،المرجع السابق ،ص -   
 . 6نفسو ، ص -  2

مف أىـ مدف تممساف ، أخذت إسميا مف قبيمة ندركمة التي تنتمي إلل بطكف الككمية التي ليا ثالثة بطكف : ندركمة * - 
ندركمة ، مغاكة ، بنكبمكؿ ، كسميت بفمكسف ، تعرؼ برجاليا كعممائيا أمثاؿ إبف رحاؿ ، تحدث عنيا الرحالة كالمؤرخكف ، 

.  مف المدف الحضارية في تاريخ المنطقة اباعتباره
ـ ، مجمة 1956-1900خير الديف شترة ، نشاط الحركة اإلصالحية ك التعميمية بمدينة ندركمة كضكاحييا خالؿ الفترة - 3

 . 165ـ ، ص 2014 ، جامعة كىراف ، 13العصكر ، ع 
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 نياية سيطرة الطرقية عمل العقكؿ بالمنطقة ، كظيكر أفكار كتكجيات جديدة ، بعد ما -  
كانت أفكار رجاؿ الطرقية ىي المييمنة كالمسيطرة ، كنياية شخصيات طرقية ، كظيكر 

     1. ليا مكانة خاصة في نفكس التممسانييف أصببشخصيات إصالحية جديدة ، التي 
ساىمت دار الحديث في بعث كنشر أفكار جديدة أكساط المجتمع التممساني ، الذؼ سكؼ - 

يساىـ في التطكرات التي عرفتيا الجزائر  قبل كبعد الحرب العالمية الثانية ، كىذا  ماميز 
    . 2 ـ1945النخبة التممسانية بعد 

،التي تـ افتتاحيا رسميا يـك (رضي هللا عنيا)إنشاء تكأمة دار الحديث كىي مدرسةعائشة - 
. 3ـ،التي أصبحت مركزا لتعميـ البنات 11/05/1952األحد
افتتاح مدارس أخرػ يككف ليا دكر فعاؿ عمل المستكػ اإلصالحي كالتعميمي ،كحتل - 

،مدرسة الرمشي ،أكالد عدك ،الحنايا (صبرة)السياسي منيا مدرست سبدك ،مدرست بكحمك
  .4،أكالد ميمكف 

 :مشروع بلوم فيوليت  -ثالثا
-Maurice Viollette  - 1870 –مشركع فيكليت،كمكريس فيكليت :   أصله -1

حاكـ الجزائر مف .مف رجاؿ الحزب االشتراكي الفرنسي ،ماسكني ،سيناتكر 1960
 الجبية – ـ ،ككزير الدكلة مكمف بشؤكف الجزائر في الحككمة 1927 –ـ 1925ماؼ 

 . كميندس المشركع بمـك فيكليت –الشعبية 

 1936يكنيك 04 – السمطة في فرنسا حككمة الجبية الشعبية اليسارية تكلما استمـ
 ابتيج بانتصارىا – Leon Blum –ـ،برئاسة الييكدؼ ليكف بمـك 1937ـ ،مارس 

الجزائريكف كما يذكر فرحات عباس ، كعمقكا عمييا اآلماؿ كأعمنكا ثقتيـ فييا، كما 
كتب الشيخ اإلبراىيمي في مجمة الشياب ، كأرادت ىي أف تعبر عف عطفيا 

                                                
.06كلد النبية كريـ ، المرجع السابق ، ص - 1   

2
 - A.N.O.M. GGA..5I/52   Association des Oulémas . 04/12/1940                                                                                                                    

. 

  3 .28دمحم الحسف فضالء ،المرجع السابق ،ص -

 4 A.N.O.M. 5I/51 Association des Oulémas 1936-1946      .                                     
28،ص                                          حسف فضال/أيضا 
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المزعـك عمل الشعب الجزائرؼ ،فأعمنت عزميا عمل إحياء كتبني مشركع قانكف 
 ـ اثر اجتماع إلحدػ لجاف مجمس الشيكخ برئاسة 1931فيكليت الذؼ ظير سنة 

مكريس فيكليت ،ككاف محل نقاش في فرنسا منذ ذلؾ العاـ لما يقرب مف عقد مف 
- .  مشركع بمـك فيكليت –الزماف،كأطمق عميو 

اكتكبر 15كقد عرض كزير الدكلة فيكليت ذلؾ المشركع عمل مجمس الكزراء في
 1،كظير في الجريدة الرسمية الفرنسية1936
،مشتمال عمل ثمانية فصكؿ كخمسيف مادة ،تتمحكر حكؿ 1936ديسمبر  30 يـك 

: العناصر التالية 
. إدماج الجزائر في فرنسا  -
 جزائرؼ مف حممة الشيادات،كبعض المكظفيف 25000تمكيف ما يقرب مف  -

مف اكتساب الجنسية الفرنسية ، ..كالقياد ،،كقدماء المحاربيف ،كحممة األكسمة 
كمف االنتخاب في القسـ األكؿ مع الفرنسييف ،دكف إلزاميـ بالتخمي عف قانكف 

كمعنل ذلؾ إبقاء أغمبية الشعب الجزائرية عمل . األحكاؿ الشخصية اإلسالمية 
 .حالو ،كينتخب قسـ منو فقط في القسـ الثاني 

 .القياـ بإصالح زراعي كتعميمي لصالب األىالي  -

 .الغاء المحاكـ الرادعة  -

 . البمدية كالكالئية سزيادة تمثيل الجزائرييف في المجاؿ -

 .تمكيف الجزائرييف مف انتخاب ممثمييـ في البرلماف الفرنسي  -

إعطاء بعض مناطق الجنكب مناطق العسكرية الحالة المدنية في شكل بمديات  -
 .مختمطة 

  .2إنشاء كزارة لشؤكف إفريقيا يدخميا جزائريكف  -

 
 

                                                
   382 ...379بشير بالح،المرجع السابق ،ص ص  -    1 
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 :المواقف المختلفة - 2  

كقد اختمفت المكاقف مف المشركع ،فتحمس لو االندماجيف ، كرأكا فيو فرصة لخالص الجزائر 
 بكرفضو نجـ شماؿ إفريقيا كمية ،ألنو يعطي حق االنتخا. مف الحالة األىمية  االندجينا 

 برجكازؼ ،كيترؾ في الجيل كالشفاء  ستة مالييف فالح،كيمحق الجزائر نيائيا 25000ؿ
اداة استعمارية لتقسيـ الشعب الجزائرؼ بفصل  ( P.P.A -)بفرنسا ،كاعتبره مصالي الحاج

. النخبة عف الجماىير 
 (A.O.M.A )كتحفع منو العمماء

 ،كلـ يرفضكه صراحة ، مفضميف كتـ نكاياىـ الحقيقية إلل 1 
،بالرغـ مف ترحيبيـ " شارؿ أندرؼ جكلياف " أياـ خيبة األمل مف المشركع ،عمل حد تعبير 

بما قد يتيحو لمجزائرييف مف بعض الحقكؽ كالمكاطنة دكف التخمي عف األحكاؿ الشخصية 
اإلسالمية ،كعبرت عف ذلؾ كتحفظت مجمة الشياب في عدة مقاالت، ككصف بأنو ليس مف 
البرامج  الكاممة التي تغير حالة المسمميف ،مف الكضعية الحالية إلل أخرػ أحسف،  إلل أف 

 ، كما ظير ذلؾ في صحف 1938 -1937يظير الرفض المكقف النيائي الرافض بيف 
الجمعية في عدة مقاالت التي تبف ذلؾ عمل التمسؾ باألحكاؿ الشخصية اإلسالمية كرفض 
كل ما يمس بو كالتمسؾ بالحقيقة ليذا الشعب ،كاالبتعاد عف التالعبات التي تريدىا اإلدارة 

 ،كأما الككلكف كرؤساء البمديات مكقفيـ كاضب بحكـ التعامل 2الفرنسية مف   مشركع فيكليت
 قد اعتبره إعالميـ مؤامرة عمل فبأف الككلك"بشير بالح "اليكمي مع الجزائرييف ،حيث يبف 

 الفرنسية عمل الجزائر كامتيازاتيـ الكبيرة ةالجزائر ،كرفضكه ألنو قد ييدد في تصكرىـ السياد
كشنكا حممة شرسة ضد المشركع ،تمثمت أىـ . فييا كىيمنتيـ المطمقة عمل أكضاعيا 

ىـ رفض  ف ك اعال1937يناير 300 إقميـ كىراف يـك  مظاىرىا في اجتماع شيكخ بمديات
مف الشير نفسو ،عبركا فيو 15 شيخ بمدية جزائرية بالعاصمة يـك 300المشركع ،تـ اجتماع 

عف شجبيـ المشركع باالجتماع، ك أرسمكا كفدا إلل باريس لمضغط عمل السمطات الفرنسية 
جبارىا عمل التخمي عنو  .3كا 

                                                
1
- A.N.O.M.5i/51. Association Des Oulémas ..1936-1946  
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 الجماعية ،كما تحدثت صحافة ـ بتقديـ استقاالتو1937 بمدية في فبراير 400ثـ ىدد رؤساء 
    -ثـ ذكرت جريدة الكقت . شيخ بمدية 250 مارس المكالي عف استقالة 8المستكطنيف في 

 le temps كتمادػ المستكطنكف .شيخ بمدية 321مارس أف عدد المستقميف 11الباريسية في
. في ثكرتيـ كتصدييـ لممشركع

كظل المشركع بيف مد كجزر ،كالتصكيت عميو يتأجل مرة ،إلل أف رفض في نياية المطاؼ 
   Daladierمف قبل البرلماف الفرنسي  تحت ضغط المستكطنيف في عيد حككمة دالديية 

  1939.1عاـ 
ىذا المشركع يعكس حقيقة التعامل التي تطبقيا اإلدارة الفرنسية لكسب الجزائرييف ، كالحقيقة 
أف إتجاىات الحركة الكطنية كانت ليا مكاقف كاضحة إتجاه ىذا المشركع كل حسب أفكاره 

كطمكحاتو ، إال أف المساعي التي تريدىا طبقة النخبة ىك كسب بعض المشاريع لصالب ىذه 
.  األمة
:  م 1937 –م 1936المؤتمر اإلسالمي : رابًعا

   :1936المؤتمر اإلسالمي -  1 
 : مبادرات لعقد المؤتمر اإلسالمي- 2

       إف فكرة عقد المؤتمر اإلسالمي الجزائرؼ دعا إلييا الشيخ عبد الحميد ابف باديس منذ 
 ، كأظيرت مالمب ىذه 2(1936 جانفي 03في جريدة الدفاع يـك  ) 1936بداية جانفي 

ـ ، كتشكيل حككمة 1936الفكرة بقكة بعد اإلعالف عف نتيجة االنتخابات التشريعية بد ماؼ 
كبيذا إلتمس الشيخ ابف باديس دعـ فديرالية المنتخبيف  ( 1936 جكاف 4)ليكف بمـك 

المسمميف لقسنطينة التي كاف يرأسيا الدكتكر ابف جمكؿ الذؼ لو عالقات طيبة مع رئيس 
. 3جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف الشيخ ابف باديس

                                                

  .  379،382المرجع السابق ،ص ص ..........بشير بالح،   تاريخ الجزائر  - 1

 Ali Merad .Op-Cit, P270.      2  –  

  259 أنظر أيضا عمار بخكش ، المرجع السابق ، ص 
.66رابب تركي ، الكفاح التعميـ القكمي ، المرجع السابق ، ص   

Ali Merad .Op-Cit, P  3 – 274.      
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ج ، مف جية ككذا .ع .ـ .   كلعبت الظركؼ السياسية دكرىا في ىذه المرحمة لنشاط ج 
النشاط المكثف لمحركات اإلصالحية التي تشيدىا معظـ المدف الجزائرية ، كعمل رأسيا في 
ىذا الظرؼ مدينة تممساف كالزيارات المتتالية ، ألعضاء الجمعية ، كنفس الكقت ركاد الحركة 

اإلصالحية ، ألنيا كجدة األرضية خصبة لتقبل اإلصالحات ، التي تقـك بيا أفراد 
. الجمعية،كيتجمل ذلؾ مف خالؿ ماحققتو بعد خمسة سنكات مف التأسيس 

 ماؼ تحت رعاية مشتركة بيف جمعية العمماء 15كبيذا تـ عقد اجتماع إعالمي بقسنطينة في 
 1المسمميف كفدرالية المنتخبيف المسمميف  كبذلؾ تـ االتفاؽ عمل فكرة عقد المؤتمر

كعمل أساس تككيف لجنة ميمتيا نشر الفكرة بيف األكساط الجماىيرية، لتحقيق اليدؼ العاـ 
 أخرػ لصالب الجزائرييف ،كاف ىذا المؤتمر سكؼ بكىك فكرة عقد المؤتمر كتحقيق مطاؿ

 2ينعقد في شير جكا ف المقبل كتحقيق  إصالحات شاممة لكافة الجزائرييف 
 07 ، كفي يـك 3 جكاف تـ عقد اجتماع تحضيرؼ بنادؼ الترقي06 يـك ، أؼ في 15كبعد 
 في قاعة 4كافتتب المؤتمر اإلسالمي الجزائرؼ األكؿ رسميا (1936 جكاف 07األحد  )جكاف 

 .5(األطمس حاليا )سينما الماجيستيؾ 

: إف  الحقيقة الكاضحة مف ىذا المؤتمر تظير في 
تجمع الزعماء  في ىذا المؤتمر دليل عمل السعي لتحقيق المطالب ليذه األمة ،كلك أف ىناؾ 

دراؾ حقيقة  إختالؼ في الفكر كاإلتجاه إال أف اليدؼ كاحد  ىك خدمة ىذا الشعب ، كا 
السياسة الفرنسية التي تحاكؿ في كل مرة منب بعض الحقكؽ كاإلمتيازات لمجزائرييف لتظير 
في رأييا النكايا الحسنة ليذا الشعب كحتل لمعالـ ،كىي فرصة لمجزائرييف لمـ الشمل كعمل 

 .ترؾ الخالفات كالنزاغات كالعمل لصالب الكطف كأفراده 

 
 

                                                

Ali Merad .Op-Cit, P  1 - 270   

  Mahfoudh Kaddache , Histoire Du Nationalisme,Ti1 2– Edition,E.N.A,Algre P200. 

Ali Merad .Op-Cit, P 274. 3–  

  Ibid,P275  - 4 
  Mahfoudh Kaddache , Op-Cit, P220 -5 
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. الكحدة الكطنية تحققت بيف الجزائرييف: - كىذا المؤتمر يظير
. ػػ العامل المشترؾ لتحقيق مطالب مشتركة بيف رجاؿ الحركة الكطنية كىك القضية الكطنية

. ػػ الكقكؼ عمل حقيقة السياسة الفرنسية المطبقة ضد الجزائرييف
ك كانت ج ع ـ ج تسعل إلل تحقيق مطالب عدة ليذا الشعب ،كبذلت عدة مجيكدات إلل 

أف جاءت ىذه الفرصة السامحة لجمع شمل الجزائرييف ،في كممة كاحدة رغـ بعض 
 .االختالفات بحكـ الفكر النيضكؼ لكل اتجاه 

: أهداف المؤتمر - 3
كاف ىذا المؤتمر ييدؼ  إلل محاكلة جمع صفكؼ قادة األمة رغـ اختالؼ الفكر       

اإليديكلكجي كالسياسي ،كلكف الميـ أف يككف ىناؾ اتفاؽ  عمل الحد األدنل مف المطالب 
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية التي يمكف لمختمف االتجاىات السياسية في 

 ، كما يظير ىدؼ المؤتمر مف خالؿ نداء المكجو 1البالد االتفاؽ عمييا كىي تيـ الجميع 
لل العمل في طريق كاحد  في نياية االجتماع إلل الجزائرييف عمل ضركرة بتنظيـ أنفسيـ كا 

لل العمل في المراكز الرئيسي  لمجزائر كعمل أف تككف األفكار المختمفة لصالب نجاح  ةكا 
 ،فجيات العماالت الثالثة ،كانت تسعل لتكحيد المطالب  ، كنشر فكرة المؤتمر 2المؤتمر

. 3اإلسالمي الجزائرؼ مطالبيف األطراؼ األخرػ عمل العمل لنجاح المؤتمر
 

كالمؤتمر مف جية أخرػ أعطل فكرة جديدة لزعماء الحركة الكطنية كىي حقيقة الكحدة 
الكطنية كالعمل عمل تكحيد المطالب ميما كانت االتجاىات السياسية كااليديكلكجية، ألف 

. العامل المشترؾ ىك األمة الجزائرية
 
 
 

                                                

.66 رابب تركي ، التعميـ القكمي ، المرجع السابق ، ص – 1  
Mahfoudh Kaddache , Histoire Du Nationalisme,Ti2 2– Edition,E.N.A,Algre P135.  

  Ibid,P130    3–  
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 : مطالب المؤتمر اإلسالمي- 4
: 1تـ إتفاؽ المؤتمركف عمل جممة مف المطالب تتمثل في

.  إلغاء جميع  القكانيف اإلستثنائية – 1
.  إلحاؽ الجزائر بفرنسا– 2
 المحافظة عمل الشخصية اإلسالمية حسب القانكف اإلسالمي  – 3
.  فصل الديف عف الدكلة بصفة عامة – 4
.  إرجاع سائر المعاىد الدينية إلل الجماعة اإلسالمية– 5
.  إرجاع أمكاؿ األكقاؼ لجماعة المسمميف– 6
.  الحرية التامة في تعميـ المغة العربية ، كحرية القكؿ لمصحافة العربية – 7
.  التعميـ اإلجبارؼ لمبنيف كالبنات – 8
. ف جعل التعميـ مشتركا بيف المسمميف كاألكربيي– 9

.  تساكؼ األجر إذا تساكؼ العمل ، كتكزيع الخيرات بالتساكؼ –10
 : 2كيضيف إلل ذلؾ يحي بكعزيز

 إلغاء كل ما أتخذ ضد المغة العربية مف كسائل استثنائية، ك إلغاء فكرة اعتبارىا لغة –11
.  أجنبية

.  الزيادة في معاىد الصحة المستشفيات كالمستكصفات – 12
.  تككيف جمعيات تعاكنية فالحية كمراكز لتعميـ الفالحيف – 13
.  اإلقالع مف انتزاع ممكية األرض – 14
.  تكزيع األراضي الشاسعة البكر عمل الفالحيف– 15
.  إلغاء قانكف الغاب – 16
 . إعالف العفك السياسي العاـ، كتكحيد ىيئة الناخبيف– 17

 
                                                

 . 384، 383المرجع السابق، ص،ص  ... 1 بشير بالح، تاريخ الجزائر ج– 1 
Mahfoudh Kaddache Op-Cit, P140,  أنظش/     

 54 – 53 –يحي بكعزيز ، اإلتجاه اليميف في الحركة الكطنية الجزائر ، مرجع سابق ص، ص 2
 .260عمار بكحكش ، المرجع السابق ص / انظر ايضا 
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      تعد ىذه المطالب شاممة ككافية تقدما بيا أعضاء المؤتمر، كتخدـ مصالب األمة 
. 1الجزائرية 

كالسعي كراء خمق جك عاـ يساعد الجميع عمل تكحيد الجيكد كالكقكؼ ضد السياسة اإلدارية 
الفرنسية ،كذلؾ بكتمة مكحدة مف رجاؿ الحركة الكطنية ،كالقكة تأتي مع الكحدة ،الف جمع 

. الصفكؼ يعني الصمكد أماـ االستعمار كمطالبتو بالحقكؽ 
       مطالب المؤتمريف تكافقت مع طمكحات كتطمعات القادة السياسييف كحتل الطبقة 

الشعبية ألنيا شممت مختمف المطالب باختالؼ االيديكلكجيات السياسية التي تعرفيا الجزائر، 
 ـ لـ تتكحد 1830إال أنيا تصب في كعاء كاحد تحقيق مطالب أساسية ليذا الشعب، فمنذ 
. االيديكلكجيات السياسية التي تحمميا النخبة الكطنية إال في ىذا المؤتمر

 
         كالمالحع عمل ىذه المطالب يجد فييا جميع الجكانب الحضارية التي أرادت جماعة 

 ككل اإلطراؼ أرادت أف تشارؾ لي تبدؼ عالمؤتمريف تحقيقيا ،ألف الظركؼ ساعدت الجمي
. رأييا في أمكر البالد كالعباد 

 : (فرنسا  )وفد مطالب المؤتمر اإلسالمي في باريس  - 5 
ستطاع ىذا الكفد مقابمة  إنتقل كفدا مف المؤتمر اإلسالمي بقيادة ابف جمكؿ إلل باريس كا 

ـ كقدـ لو الكفد اإلسالمي 1936 جكيمية 23يـك " ليكف بمـك" رئيس الحككمة الفرنسية 
المطالب كالمكائب المنبثقة عف المؤتمر التي كافقت عمييا األحزاب السياسية المجتمعة في 

 ، حيث أكد الدكتكر ابف جمكؿ لمرئيس ثقة المسمميف ، كأشار 2ـ1936 جكاف 07الجزائر يـك 
لل رغبتيـ في اإلحتفاظ  عمل ىدكء السكاف كتكافق مختمف األعراؽ التي تسكف الجزائر ، كا 

لل أمل المسمميف في المصادقة عمل إصالحات ميمة ، كمف جيتو قدـ  بيذا اإلتحاد كا 
المستشار البمدؼ لمجزائر كاألميف العاـ لمجنة التنفيذية لممؤتمر اإلسالمي ميثاؽ مطالب  

 
                                                

                                                                  /ايضا .ـ 1936 أكتكبر 30 41 البصائر العدد – 1 
A.N.O.M. 5I/51     Association Des Oulémas 1936-1946 

. 261 عمار بكحكش ، المرجع السابق ، ص – 2   
Mahfoudh Kaddache Op-Cit, P320-   
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يسكنيا فرنسيكف ليا الحق في كل ... المسمميف كألب عمل أف الجزائر كىي أرض فرنسية 
 . 1عناية فرنسا باإلضافة إلل المطالب المتضمنة في الميثاؽ

: رد فعل الحكومة االستعمارية -  6
بعد زيارة الكفد الجزائرؼ لمحككمة الفرنسية كتقديـ مطالبو المنبثقة عف المؤتمر اإلسالمي 

بيانا أكضب فيو بأنو كاف سعيدا بإستقباؿ " ليكف بمـك"بالجزائر أصدر رئيس الحككمة الفرنسية 
الكفد الذؼ جاء مف الجزائر كأف حككمتو قد إتخذت إجراءات لصالب الجزائر كسكؼ تتخذ 

. 2إجراءات أخرػ في المستقبل
ـ بداية المعاناة مف عدة 1936   كعرفت جمعية العمماء المسمميف إبتداءا مف شير جكيمية 

مشاكل الناتجة عف تزعميا لممؤتمر اإلسالمي كتعاكنيا مع األحزاب السياسية األخرػ بقصد 
الحصكؿ عمل التمثيل النيابي في البرلماف الفرنسي كتعميـ المغة العربية في المالييف 

ـ حيث تمكف الحاكـ العاـ لمجزائر أف 1936 جكيمية 18الجزائرية ، حيث كانت بدايتيا يـك 
.  يضغط عمل مفتي 

الجزائر العاصمة آنذاؾ الشيخ المفتي بف دالي الممقب كحكؿ ، حيث طمب منو إصدار فتكػ 
يقكؿ فييا بأنو أعضاء المؤتمر اإلسالمي ال يمثمكف السكاف المسمميف الجزائرييف كبأنيـ عبارة 
عف أقمية مف الميرجيف الذيف يريدكف إثارة الفكضل في البالد ، كقاؿ بأف مف يدعكف بأنيـ 
العمماء كىـ ال يحممكف شيادات عممية أك رتب حقيقية ، قد ذىبكا إلل باريس بقصد مطالب 
سياسية كدينية ، كقاؿ في فتكتو أيضا بأف أعضاء المؤتمر اإلسالمي غير مؤىميف كال يحق 
ليـ الحديث باسـ المسمميف الجزائرييف كأف مفتي الجزائر يحتج عمل مدخل أعضاء المؤتمر 

 . 3اإلسالمي في الشؤكف الدينية لمجزائرييف كقد بعث فتكاه ىذه إلل الحككمة الفرنسية
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   كأدت ىذه التطكرات إلل اغتياؿ الشيخ المفتي كحكؿ في شير أكت مف طرؼ مجيكؿ 
كأتيـ الشيخ الطيب العقبي باغتيالو كتـ القبض عميو دكف أؼ دليل أك حجة كاضحة كىذا 

. 1االستيداؼ جمعية العمماء المسمميف كشيخيا الشيخ ابف باديس
إف المكانة التي كصمت إلييا جمعية العمماء تجعميا في مفكرة اإلدارة الفرنسية ،كبعض 

األطراؼ األخرػ في الساحة الكطنية ،كاف كاف ذلؾ لـ يكف عمنا،إال اف المتتبع لألحداث 
.  يدرؾ مكانت الجمعية التي ىي تسعل الل خدمة ىذا الشعب 

نما منذ  فالدسائس التي تكنيا اإلدارة الفرنسية ليذه األمة ليست كليدة ىذا الظرؼ كا 
ذلؾ " عماربكحكش"ـ،حيف ظيرت حقيقة ىذا االستعمار ،كفي ىذه الظركؼ يكضب 1830

ـ كتبت مقاال أك 1936 أكتكبر 1المعادية لميسار الفرنسي يـك " الكقت " كيبيف أف جريدة 
ضحت فيو مخاكؼ فرنسا مف إقداـ حككمة الجبية الشعبية عمل إصدار مراسيـ لإلصالحات 
السياسية ككضع الجميع أماـ األمر الكاقع ، كقد أثار ىذا المقاؿ إحتجاجات كبيرة في الجزائر 
كفي فرنسا مف حككمة الجبية الشعبية التي أصدرت بيانا أنكرت فيو كجكد أية نية إلصدار 
مراسيـ خاصة بإصالحات السياسية ، كأعمنت أنيا تستقدـ بمشاريع سياسية تعمق بإعطاء 

 بعض الحقكؽ السياسية ألبناء الجزائر األصميف إلل البرلماف الفرنسي لكي تناقشيا ، كأماـ 
 الفرنسي ، كرؤساء البمديات في الجزائر فىذا اإلعالف قاـ ممثمكا األكربيف في البرلما

بإضرابات كانت نتيجتيا إصابة اإلدارة الجزائرية بشمل تاـ ، كرفض النكاب في فرنسا بمناقشة 
المشركع الذؼ تقدمت بو الحككمة لمبرلماف كىدد األكربيكف في الجزائر بإحداث فكضل في 

الجزائر ليذا تخمل رئيس الحككمة عف مشركعو الخاص بالجزائر كحاكؿ إقناع أعضاء 
المؤتمر اإلسالمي بأنو سيطبق اإلصالحات السياسية في الجزائر عف طريق إصدار مراسيـ 
تنفيذية لكنو كاف يدرؾ جيدا أف مجمس الدكلة الفرنسي يستطيع أف يرفض المراسيـ الحككمية 

 يعني أف الظرؼ صعب 2التي ال تستند عمل قكاعد قانكنية معترؼ بيا في  التشريع الفرنسي،
كاف الخطر إذا كاف ىناؾ إصالحات لفائدة الجزائرييف فالكضع يتغير،كىاىـ أعضاء البرلماف  
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الفرنسي يحاكلكف االبتعاد عف ىذه اإلصالحات التي تخدميـ ،ألف اإلصالحات في نظرىـ 
ممنكعة عمل ىذا الشعب الذؼ ىك مغمكب عف أمره ، ،لذا السياسة اإلدارية الفرنسية كاضحة 

. كال يمكف تغميط الكاقع ،فاإلصالحات المزعكمة ما ىي إلل شعارات ال تخدـ  الجزائرييف 
 :م 1937المؤتمر اإلسالمي الثاني - 7

 بنادؼ الترقي بالجزائر 1937 جكيمية 11 إلل 03إنعقد المؤتمر اإلسالمي الثاني مف 
حيث  (مف قسنطينة74 مف الجزائر ، 28مف كىراف ، 52 )مشاركا * 154العاصمة كحضره 

لـ يكف لو حجـ المؤتمر اإلسالمي األكؿ كال احتفالياتو كال حماسة كجرػ في إحدػ القاعات 
 . 1المتكاضعة

كىك تكممة إلل ما تـ تحقيقو في المؤتمر السابق ،ك المكاصمة عمل المطالبة بتحقيق مطالب 
. جديدة كا عادة بناء فكرة مكحدة ليذه األمة 

  النجاح الذؼ حققو المؤتمر في جمع أعضاء الحركة الكطنية ،يعتبر في حد ذاتو انجاز 
بالنسبة لمجزائرييف،فاألمكر كاضحة بالنسبة لمجميع  فيما يتعمق باإلدارة الفرنسية كمعاممتيا 
مع الجزائرييف،لكف رجاؿ الجمعية كمف المخمصيف لمقضية الكطنية أرادكا أف يككف ىناؾ 

. مؤتمر ثاني لمكاصمة النقاش في قضايا أخرػ تيـ األمة الجزائرية 
إف مكضكع  اإلصالحات التي أرادت فرنسا  :أهداف المؤتمر اإلسالمي الثاني- 8

تحقيقيا لمجزائرييف، كاف بمثابة الشعمة التي سكؼ تضع الجزائرييف مع حقائق أخرػ لإلدارة 
الفرنسية ،إال أف كحدة الصف كالمكاجية معيا تككف بمثابة الحمقة التي سكؼ تككف بداية 

انطالؽ مطالب أخرػ ربما يكتب ليا النجاح في حيف اإلدارة الفرنسية، تتالعب كتربب الكقت 
لتضع مبررات ، كحتل المعارضة في فرنسا عندىا قكؿ في ىذه الحاالت ،فكانت أطراؼ 

 رئيس الحككمة التخمي عف اإلصالحات الخاصة بالجزائرييف كأصبب ىناؾ  ضغط بتطاؿ
، 2عمل رئيس الحككمة الفرنسية لكي يتخمل عف مشركع اإلصالحات السياسية في الجزائر
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 1ككاف االشتغاؿ تقريبا شامال حكؿ مسألة تحديد العالمات بيف الجبية الشعبية كالمؤتمر
ككانت اآلراء مختمفة بيف االشتراكيف كالشيكعييف فاالشتراكييف يميمكف إلل االنخراط الكامل 
في الجبية الشعبية بينما كاف الشيكعيكف يركف بأنو يتعيف عمل المنظمتيف التعاكف كليس 

اإلندماج ، كىناؾ مف أراد أف يجعمكا مف المؤتمر حزبا حقيقية كلكف بقي االنشغاؿ األساسي 
2يتمثل في اإلبقاء عمل المؤتمر رغـ تباطؤ الحككمة كتيديدات الحركة الكطنية

 

 
: نتائج المؤتمر اإلسالمي الثاني  - 9
ظيرت نتائج المؤتمر مف خاللو ىدفو الذؼ تمحكر حكؿ بفاء تجمع المؤتمر متمسكا - 

. بالجبية الشعبية
 .عدـ اإلنتساب إلل أؼ حزب كاف- 

 . 3" بمـك فيكليت " العمل عمل تحقيق مطالب الميثاؽ كمشركع - 
يبقل المؤتمر تجمعا يمتنع عف كل نشاط إنتخابي ، عمل أف تتكلل تسيير ىذا التجمع - 

 عضكا كتعييف مف ضمنيا مكتب كتشتمل عمل إتحادات في 45لجنة تنفيذية تتككف مف 
. 4العماالت كعمل فركع

 إنشاء منظمة شبيبة المؤتمر اإلسالمي الجزائرؼ كىذا ما 1937كتقرر بعد ذلؾ في جكيمية 
كاليدؼ منو العمل في الشرعية مف أجل الحصكؿ عمل " اآلديفاس " أعمنت عنو جريدة 

المساكاة التامة كالكاممة دكف قيد، في إطار احتراـ قانكف األحكاؿ الشخصية ككذلؾ تكحيد 
حركة الشبيبة المسممة الجزائرية تحت راية المؤتمر اإلسالمي كفي اتجاه مع الشعب الفرنسي  

 
 

                                                
 

   

Mahfoudh Kaddache Op-Cit, P325 - 1  

 2    المجمد 1954 إلل إندالع حرب التحرير 1871 شارؿ ، ركبيرت أجيركف ، تاريخ الجزائر معاصرة مف إنتفاضة – 2
  .720 ، ص 2008، ترجمة جماؿ فاطـ كأخركف، دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، كالجزائر 
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في عمل مشترؾ مف أجل اإلحراز عمل المطالب العادلة، كبيذا تـ إنشاء فركع لشيبة 
. 1المؤتمر اإلسالمي الجزائر في داخل البالد

نطالب : "    ككاف برنامج الشبيبة في الكاقع ىك نفسو برنامج المؤتمر اإلسالمي كىك 
لمسممي ىذا البمد بإعطائيـ جمل لحقكؽ كالحريات التي تتمتع بيا عناصر أخرػ مف السكاف 

الجزائرييف ، لكننا لف نقبل ميما كاف الثمف كال تحت أؼ ذريعة أف يمحق أدنل مساس 
  2"بقانكنيـ لألحكاؿ الشخصية نطالب بتحسيف الكضع االقتصادؼ كاالجتماعي فكرا كبجدية 

 بالحقكؽ ميزت تيارات الحرمة الكطنية ،كاف كاف كل طرؼ عمل حدا ،إال أف ةكالمطالب
المؤتمر اإلسالمي قرب كجيات النظر في كثير مف المطالب كيظير ذلؾ مف خالؿ 

. 1936المطالب المتفق عمييا سابق في مؤتمر 
 مف جية ،  P.C.A-كنظرا لمصراع الذؼ كاف قائما بيف أعضاء المؤتمر مف الشيكعييف

كأعضاء المؤتمر اآلخرييف مف جية أخرػ في مقاطعة كىراف كمقاطعة قسنطينة ظيرت 
الذؼ صار رئيس " األميف العمكدؼ"مالمب األزمة الجديدة داخل أعضاء المؤتمر ، كحاكؿ 

شبيبة المؤتمر اإلسالمي التي كاف عدد أعضائيا قميل كلكنيا قكية ألنيا ذرع العمماء ، لكنو 
فشل في ذلؾ ، كما فشل الشباب الذيف حاكلكا أف يؤسسكا تحت إشراؼ ابف باديس كالمؤتمر 

اإلسالمي حزبا كطنيا إسالميا جزائريا كعندما صارت جمعية العمماء محل متابعات مف 
الحككمة ارتأت االبتعاد عف مباشرة نشاطا سياسي ، كلما إتيـ الشيخ الطيب العقبي 
. 3ـ1938باالعتداؿ كانتزعت منو إدارة جريدة البصائر تقرب مف الدكتكر ابف جمكؿ في عاـ 

:  يعكد ىذا الحراؾ العاـ الل
 .اختالؼ سياسي طبيعي  -

 .عدـ التقارب المسبق مف كجيات النظر -

 .االنشراخ داخل الحركات أحيانا متسرع بحكـ التشدد في المكاقف -

 .تظير ربما مالمب فكرة الزعامات  -

                                                

Mahfoudh Kaddache Op-Cit, P330 -1  
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 .محاكلة فرض الرأؼ  -

. 1كل ىذا كأمكر أخرػ جعمت النشاط الكطني تظير مالمحو كصكره عمل الساحة السياسية
كمف جيتيا حاكلت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف أف تتعاكف مع إبف جمكؿ ، كفرحات 

تفق الجميع عمل تقديـ انشغاالت جماعية مف طرؼ المنتخبي  الجزائرييف إذا لـ تتـ فعباس كا 
، كلكف ىذا التيديد لـ بحق أية نتيجة مممكسة ، "بمـك فيكليب " المكافقة عمل مشركع 

ستقباؿ عبد الحميد ابف باديس مف منصبو كرئيس لمجنة التنفيذية لممؤتمر اإلسالمي بعد  كا 
رفض المنصب "  ، كيذكر أجيركف أنو 2ـ1937 ديسمبر 19إنتخابو في ىذا المنصب يـك 

كبيذا صار في " بناء عمل ضغط أصدقائو ، حيث كاف ذلؾ مثيرا الشبيية كبيرة عمل حركتو 
ـ رفض 1938 ، كفي شير سبتمبر 3المكتب الجديد أربعة شيكعييف مف ضمف عشرة أعضاء

ضطرت الحككمة لسحبو ، كبذلؾ إنتيت  مجمس الشيكخ الفرنسي مشركع بمـك فيكليت ، كا 
أحالـ جمعية العمماء كأحالـ ابف جمكؿ بأف حككمة اليسار الفرنسية ستنصف الجزائرييف  

. 4 في الجزائرفكتجعميـ متساكيف في الحقكؽ مع األكربيي
ـ تقمص النفكذ السياسي لمجمعية كتعرضيا ألزمات داخمية كمكاجيات 1938كما ميز سنة 

ـ قررت فرنسا منع األناشيد 1938عديدة مع اإلدارة الفرنسية في الجزائر ، فمنذ بداية 
الكطنية ، كتقديـ الشيخ الطيب العقبي لممحاكمة بتيمة إغتياؿ مفتي الجزائر الشيخ بف دالي 

. (كحكؿ  )
كفرض رقابة مشددة عمل نكادؼ جمعية العمماء كمنعيا مف القياـ بأؼ نشاط ثقافي أك سياسي 

ـ ، ككذلؾ 1938 جانفي 13إال بعد الحصكؿ عمل مكافقة مف اإلدارة الفرنسية حسب مرسـك 
بعدـ السماح ألؼ معمـ يفتب مدرسة في الجزائر إال بعد الحصكؿ عمل مكاقفو مف اإلدارة 

. ـ 1938 مارس 08الفرنسية كذلؾ حسب مرسـك 

                                                
1
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ككذلؾ أصيبت صحافة جمعية العمماء المسمميف بالشمل التاـ كتجميد نشاطيا السياسي عف 
ـ الذؼ يقضي 1939 أكت 27طريق فرض قيكد عمييا كعمل مناضميا كذلؾ حسب مرسـك 
. 1بمصادرة جميع الجرائد التي تتعرض إلل قضايا األمف الكطني

 

:    رجال الطرق الصوفية والحركة اإلصالحية - خامًسا
-  المواجهة و الصراع - 
 الديني بين رجال التصوف و علماء جمعية العلماء اإلصالح -1

: نالمسلمي
إف الصراع الفكرؼ اإليديكلكجي الذؼ ظير كاكتسب الساحة السياسية النخبكية ظير جميا بعد 
تأسيس جمعية العمماء المسمميف ، التي ظيرت كطرفا أساسيا إلصالح المجتمع مما أصابو 

كمحاكلة مف رجاؿ اإلصالح العكدة إلل طريق السمف ، جراء السياسة اإلدارية الفرنسية 
الصالب كىذا مف خالؿ كسائل كطرؽ متعددة مف بينيا الصحف كتأسيس النكادؼ كاجممعيات 
. كالمدارس التي تقدـ فيياالدركس  المحضرات كالندكات الفكرية التي عرفتيا الساحة الكطنية 

تميزت الحركة اإلصالحية في الجزائر بخصاؿ كاضحة ىي أف  رجاؿ الجمعية شعارىـ 
، ليذا أصبب ليا كفي مدة كجيزة أتباع كثر في كل نكاحي الكطف بما 2الممغة كالديف كالكطف 

ابف باديس، )فييـ أتباع تممساف التي عرفت الحركة اإلصالحية مع قدـك الشيخاف 
. كىذا يدؿ عمل المكانة الحضارية التي تعرفيا مدينة تممساف (االبراىيمي

لـ تكف الجمعية كحدىا عمل الساحة السياسية كالدينية بل ىناؾ جمعيات دينية أخرػ تابعة 
كالكل يعرؼ بالجمعية سكاء دينية اك ثقافية ماعدا السياسية ،مف ىنا ظير ، لمرجاؿ الطرقية

الصراع الخفي بيف رجاؿ الجمعية كرجاؿ الطرقية فمكل يعتبر نفسو يمثل الشعب الجزائرؼ 
اعتمادا عمل  المقكمات األساسية لميكية الكطنية ،ألف األمر يتعمق بالديف كمف ىنا إنطمقت  

                                                

  264 – 263 عمار بكخكش ، المرجع السابق ص ، ص –1

..12،27/03/1936البصائر ، ع- 2  
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فكرة إثبات الكجكد كالرأؼ السديد ،كالحقيقة تكمف في كل ذلؾ حقيقة اإلدارة الفرنسية التي 
يخدميا ىذا الصراع ألنيا ىي المستفيد،فالصراع يؤدؼ إلل الضعف كبالتالي اإلستسالـ ، 

. كىذا أمرا كانت اإلدارة الفرنسية تبحث انو لكي تتحكـ كتسيطر عمل الجميع 

:   عند رجال الطرقية اإلصالحمفهوم  - 2
بنتو ؿ ضد الفساد بل ىك نفي الفساد ك عما  : بأنواإلصالح ؼعرؼ قدكر بف أحمد المجاه

 السماكية ك النبكية ك اخترعتو الممكات العالية مف األمكر األحكاـ ك شيدتو اإللييةالحكمة 
 الديني الذؼ يعني اإلصالحك أف مف أنكاعو ، التي بيا نفعية لمحياة البشرية أك الحيكانية

 لو مستند ك األكىاـ مما ال الخرافات إزالة ك ، األمةإجماعتغيير ما أنكره الكتاب أك السنة أك 
 .1مف الشرع عف العقكؿ بكيفية ال تثير نفكذا ك ال بغضا مف المرتكب لو

 تكجيو إعادة إلل ىك قبل كل شيء باطني ييدؼ اإلصالحبالنسبة لمكثير مف الصكفية 
 .2  تطيير الممارسات مف الخبثإلل المبادغ األساسية لمطريقة إللالمريديف 

المذىبية   يككف مف قبيل تغريق األمة ك بذر العداكةفإنكاره ك تحريـ إباحةأما ما اختمف فيو 
 الشقاؽ ألسباب ذات البيف ك نزع إصالح خالفا لما يحث عميو الديف مف ،بيف الناس
. ، كنشر مبادغ الخير كالتفاؤؿ3 جمب لممصالب ك درء لممفاسدفاإلصالح

: مفهوم اإلصالح عند جمعية علماء المسلمين - 3
: فقد لخص الشيخ العربي بف بمقاسـ التبسي األزىرؼ أحد أقطابيا دعكة جمعية العمماء بقكلو 

 بعد فإف الدعكة لإلصالح التي يقـك بيا دعاة اإلصالح اإلسالمي في العالـ أما" ... 
اإلسالمي عامة كيقـك بيا دعاة جمعية العمماء في القطر الجزائرؼ خاصة تتمخص في دعكة 
 المسمميف إلل العمل ك التعميـ ك العمل بكتاب ربيـ ك سنة نبييـ كالسير عمل منياج سمفيـ 

 
                                                

 ، رسالة ماحستير ، 1934 – 1909الطريقة العالكية في الجزائر ك مكانتيا الدينية ك االجتماعية :  ػ غزالة بكغانـ 11
  207ص  : 2008 – 2007قسـ التاريخ ك اآلثار جامعة منتكرؼ قسنطينة 

 
2

ـ   Bachir Bouattou – Opcit – P = 232 – 233 
3

 207 ص السابك، ، الشجع السابك ، الوشجع بىغانن ـ غضالت 
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، 1"اليـك ىـ عميو  الصالب في أفعاليـ كعباداتيـ القكلية ك اإلعتقادية ك العممية ك تطبيق ما
فعميو اإلصالح منيج قائـ عمل مبادغ الشريعة اإلسالمية، كما كاف عميو السمف الصالب مف 

األمة اإلسالمية، فالعمل الصالب طريقو سيل المناؿ، عاقبتو رضل هللا عزكجل، كالعمل 
السيء كذلؾ نتيجتو كاضحة، فما عمينا إال معرفة مقاصد الشريعة كسبل الفالح، فالديف 

 .كاضب كطريقو منير باألخالؽ الحميدة التي أساسيا الكتاب كالسنة
 عمييا أنا كعبد الحميد بف باديس في اتفقناكانت الطريقة التي :  يقكؿ البشير اإلبراىيمي

أال تتكسع لو في العمـ ك دائما : ـ في تربية النشئ ىي1913 بالمدينة المنكرة عاـ اجتماعنا
تربيو عمل فكرة صحيحة ك لكضع عمـ قميل فتمت لنا ىذه التجربة في الجيش الذؼ أعددناه 

 2مف التالميذ
 اإلصالح التعميمي ناحية مف نكاحي اإلصالح الكثيرة التي يجب أف أف" كيقكؿ أيضا 

تعطييا جمعية العمماء المسمميف الفضل اىتماـ ك اعتناء كلك لـ يحدث مف الحكادث ما جعل 
 الجمعية إلل اإلصالح الديني أقكػ لكاف اإلصالح العممي أكؿ ما تعالجو كتبذؿ فيو اتجاه
 رجاليا ك يكفينا دليال عمل خطر اإلصالح بجرأة ارتباطا ك أكثر باسميا ألصق ألنوجيكد 

العممي ك قيمتو أف أكبر عناصر اإلصالح الديني الذؼ ال يمترؼ في لزكمو عاقل يستمد 
. 3قكتو مف شيئ يسمل عمما كمف عناصر شتل عمماء

كبيذا استشعر ركاد الحركة اإلصالحية بمركر الزمف ما يجمعيـ مف كحدة تككيف ك رؤية ك 
ىمـك نابعة مف صميـ أزمة مجتمعيـ شبو مشمكؿ ك أزمة الثقافة الجزائرية القابعة عمل 

 الحديثة ك عمل ىامش الثقافة العالمية خصكصا  ك تحققك مف ميس اإلسالميةىامش الثقافة 
 ـ  1924 ـ 1342 ك يألف جيكدىـ كانكا ينككف تسميتو عاـ يضميـ إطار إللالحاطة 
 1 4 العالمي رائده الشيحاف بف باديس كالبشير  اإلبراىيميءاإلرضابجمعية 

                                                
 إسالميا في الجزائر الحديثة ك دكرىا في الحفاظ عمل عركبة الجزائر ك اإلسالميحركة اإلصالح : أحمد عيساكؼ  -  1
 ، دكلة اإلمارات العربية المتحدة 06مجمة أفاؽ الثقافة ك التراث العدد  (ـ 1962 -1900 +) ( ىػ1382 -1318)

 41 ، ص 2002

دار اليدػ ، عيف مميمية ، الجزائر  (ـ1965-1889) ػ عبد الكريـ بكصفصاؼ ركاد النيضة ك التجديد في الجزائر 2
  29 ، ص 2007

 42_41، ص ص  ػ  أحمد العيساكؼ ،  المرجع السابق 3
 19  ػ بشير بالح ، المرجع السابق ، ص 4
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تعتبر الحركة اإلصالحية التي عرفتيا الجزائر،منذ ظيكر ج ع ـ ج عمل الساحة 
السياسية،غيرت مف التكازنات الدينية التي كانت عمل الساحة ،كالتي كاف الشعب الجزائرؼ 
يراىا ىي األنسب ،كىذا كل في دائرة الجمعيات الدينية التي كضعت ليا اإلدارة الفرنسية 

. قكانيف كاضحة
ىكذا الحركة اإلصالحية انتشرت،كأصبحت في صراع مع الطرقية التي كانت ترػ نفسيا 

. الممثل الديني لمجزائرييف باعتبار المكركث الثقافي الذؼ تكتسبو بيف أفراد المجتمع
 
 :الصراع بين جمعية علماء المسلمين و رجال الصوفية بتلمسان-4

 : الصراع بين رجال اإلصالح والطرقية -
        في حقيقة األمر الصراع بيف رجاؿ اإلصالح ك رجاؿ الطرقية أك ما يعرؼ قبل ىذه 
الفترة مف أجل الشريعة كأنصار الحقيقة حيث مثل عبد الرحمف الكغمسي كابف مرزكؽ الحفيد 

 )كعبد الرحماف الثعالبي كدمحم السنكسي مدرسة التصكؼ  (أىل الشريعة  )مدرسة الفقياء 
كاستمر االستقطاب بيف الجناحيف إلل أف تدعـ االتجاه السمفي بشخصية  (أنصار الحقيقة 

أحمد الزركؽ الذؼ خمص إلل أف انحراؼ التصكؼ يستدرؾ رأػ الصدع بيف الحقيقة 
كالشريعة ، كصارت مدرستو مصدر إلياـ لكثير مف حركات التجديد في الجزائر كمثمت بذلؾ 

  . 2مكقفا كسطا
مع انتشار التصكؼ العممي عمل حساب التصكؼ  (ىػ9ؽ)كتزامنت حياة أحمد الزركؽ 

 عند المتصكفة األكائل ، كطغل التصكؼ  قالنظرؼ ، حيث تراجع مستكػ الثقافة الذؼ عاىدنا
 مثل الغناء كالرقص كغيرىا تالعممي، كما كرسو مف أعماؿ الحضرة كمرافقتيا مف سمككيا

  ،  3 ك اعتبركىا انحرافا عف الديف القكيـ تكىذا ما جعل الفقياء يتصدكف ليذه السمككيا
                                                                                                                                                   

 
الدكغمائية الصكفية كحركة االصالح السمفي في الجزائر ، مقاربة مف أجل التجديد الممتقل الدكلي :  محفكظ رىـك – 1 

  ، 2009  ، منشكرات جامعة أدرار المطبعية العربية غرداية  2 ، التصكؼ في اإلسالـ كالتحديات المعاصرة ج11الدكلي 
  .110ص 

 
.244 بكداكد عبيد ، المرجع السابق ، ص –  2  
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كمف خالؿ ىذه المدرسة التي أسسيا أحمد زركؽ تأثر بيا في الجزائر كل مف دمحم الخركبي 
 ، كظير 1كعبد الرحمف أألخضرؼ كعبد الكريـ الفككف ، إذ عممكا عمل نشر المذىب الجديد 

 2عبد الكريـ المغيمي الديني كاف أحد أكبر فقياء عصره فاتحة العيد لمكاقفو االجتيادية 
قطبا كاحدا لتدعيـ  (ىػ1066ت)سعيد قدكرة  ( ىػ1096ت )كشكل الفككف مع أحمد المقرؼ 

ـ الذؼ 18في القرف  (ىػ1250ت )ىذا التيار إلل غاية ظيكر شخصيتو عبد هللا بف عزكز 
.  نفسا جديدا لتيار التجديد الذؼ تميز بأفكاره التحررية العميقة 3أعطل 

 حيث بيف محفكظ رىـك ىذا الصراع الذؼ كاف قائما منذ قركف بيف المتصكفة كفئة العمماء  
لـ تتمكف حركة التصكؼ مف الصمكد طكيال لغياب عمماء كبار حيث اختفت أماـ المد  " 

الجارؼ لمتصكؼ كمع ظيكر دعكة الكىابية بالمشرؽ كمكصكؿ أفكارىا إلل بالد المغرب عف 
ت )طريق الحجاج كدخكؿ أفكار الكىابيف إلل الجزائر عف طريق أبك راس الناصرؼ 

الذؼ جاكز المدرسة الزركقية إلل الظاىرة الكىابية ، حيث إلتقل بالشيخ ابف عبد  (ىػ1238
إذا كاف أبكراس " 4ىػ كتذاكر معو بحضكر الكفد المغربي أنذاؾ 1226الكىاب في حجتو سنة 

الناصرؼ مف المؤيديف كالمقتنعيف فضركرة التجديد كاإلصالح بسبب رخـ الحياة السياسية في 
 كبالتالي اقتصر اإلصالح عمل محاكالت أبي راس الناصرؼ كابف حمدكش الذيف 5عصره 

عمال عمل إحياء بعض العمـك العقمية أك عمل دعاة لتحديد بإبف العنابي كحمداف خكجة  
الذيف ظمت أفكارىـ معزكلة لـ تستندىا السمطة ، كلـ تتجاكب معيا الحركة الشعبية كمف ثـ  

 . 6ظمت حبيسة األطر التي تعرضيا األنماط السائدة 

                                                

 
، المرجع السابق ، ص ص –  1    .111 – 110 محفكظ رىـك
.111مخفكظ رىـك ، المرجع السابق ،ص . ايضا  .245 بكداكد عبيد ، ص – 2  
  .113محفكظ رىـك ، المرجع السابق ، ص  - 3

 
 . 114  نفسو ، ص -4

 245بكداكد عبيد ، ص  - 5

. 245ص. نفسو - 6
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المعركؼ أف جمعية العمماء المسمميف في مكاجيتيا لبعض رجاؿ الطرقية كانت تكاجو أفكارا 
ذاتو ك الجمعية تعترؼ بأف الزكايا ساىمت  في حد اإلشيارمنحرفة ك تحاكؿ تقكيميا كليس 

 حد كبير في الحفاظ عمل اليكية العربية اإلسالمية في الجزائر  ك ىناؾ إللإلل حد كبير 
طرؽ تعاكنت مع الحركة اإلصالحية مف أجل مصمحة الكطف 

 1 لضرب رجاؿ اإلصالح كالدعكة إلل ديف الحقاالستعمارك في المقابل ىناؾ طرؽ استغميا 
ك ظيكر خالؿ العشرينيات أمراف كالىما يضر بالطرؽ الصكفية التقميدية األكؿ ظيكر 

طريقة الشيخ أحمد بف مصطفل يف عميكة ك التي اعتبرىا الفرنسيكف نمكذجا جديدا لمتصكؼ 
. ،ألنيا كانت ترػ فييا الفكر المتجدد كالحضارؼ ليذا العصرالعصرؼ 

 
 

 ظير مف خالؿ  بزعامة الشيخ بف باديس1931-1920فيك نشاط الحركة اإلصالحية بيف 
 ،كنشاطو بعمالة كىراف كانت معالمو  كاضحة ، 2مسيرتو النضالية قبل ػتأسيس ج ع ـ ج 

ـ رفضت السمطات الفرنسية السماح لو بالبقاء 1932عندما حل الشيخ بف باديس بتممساف ؼ
 المجيء الجماعة التي كانت قد طمبت مف الشيخ ابف باديس فاحتضنتودرس بالجامع الكبير 

 تممساف لدػ الحاكـ العاـ ثـ لدػ كزير الداخمية ميمة بعض السمطات التي ال عالقة ليا إلل
 3.4ؿ لمنع الشيخ مف التدريس بالجامع الكبيرخاذبالديف اإلسالمي بالت

ـ ك بعد يكميف حاكؿ الشيخ اإلبراىيمي 1933ك حل بتممساف الشيخ اإلبراىيمي أكؿ جانفي 
أف يمقي درسا بالجامع الكبير فإستدعتة السمطات المحمية ك نبيتو إلل منع الخطب ك 

 . الدركس في المؤسسات الدينية اإلسالمية
 بتممساف التي يبدك القرآنيةكلكف الشيخ اإلبراىيمي لـ يستسمـ فقد ربط عالقات مع الجمعية 

 تأسست عمل اثر زيارات ابف باديس ك ىذه الجمعية ىي التي دعت اإلبراىيمي ليتكلل أنيا

                                                
 336 -335  ص   ، ص، المسية النضالية ، المرجع السابق  ػ خالد مزرؽ 1
  .329  ، ص 4ج.ث.ج. ػ  ابك القاسـ سعد هللا ت2
 . 75 -74 ص  ، ص المرجع السابق الشيخ اإلبراىيمي في تممساف ، ، ػ ابك القاسـ سعد هللا 3
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 كلـ يسمب لو 1933 يكليك إلل ك المعمـك أف اإلبراىيمي بقي بتممساف مف يناير رئاستيا
بالتدريس في المؤسسات الدينية التابعة لإلدارة الفرنسية خالؿ ىذه الفترة المذككرة كانت 

عالقتو غير حسنة مع الجمعية الدينية التي كانت في تممساف ك يترأسيا الشيخ العشعاشي ك 
 جمعية 1933ىذا األخير كاف جند نشاط اإلبراىيمي أماـ ىذا الكضع أنشأ اإلبراىيمي منذ 

دينية ثانية كاف عمل رأسيا السيد الطاىر قارة بف عبد القادر ك ىذه الجمعية خصصت محال 
. 12 دركسا الحرةالشيخيمقي فيو 

 تكقيعا مف العريضة عمل 75كتقدـ أتباع الطرقية العمكية بتممساف بعريضة طكيمة ذات 
الخطكات التي قطعيا الشيخ منذ كصكلو إلل تممساف ك اإلختالؼ بيف مكقف العمماء كرجاؿ 
الطرؽ ك أكدت أف نشاط العمماء السياسي ك ليس دينيا كما يقاؿ ك إنيا تيدؼ إلل تخريب 

الكجكد الفرنسي في شماؿ إفريقيا ك أف الطرؽ الصكفية كانت دائما صديقة لفرنسا ك أف ىذه 
 2الطرؽ في أكبر عقبة في كجو العمماء لتحقيق أىدافيـ المعادية لفرنسا

 ـ مذكرة ذات 1935-11-22كما تقدمت الجمعية الدينية لممسمميف السنييف بتممساف بتاريخ 
 في الجزائر زعزعتيا الل الكالي اإلسالمي صفة تحمل عدة انشغاالت طكؿ مسألة الديف 21

 .34، عمل جمعية العمماء المسمميفالعاـ بالجزائر ك صبت فييا جاـ غضبيا 
 
 

                                                
1

 76 - 75 ، ص السابك الوشجع هللا،  سعذ القاسن ـ أبى 
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 336 ، ص السابك الوشجع عاهش ،  بن الوختاس و هضسق ـ خالذ 
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  : 1945ما  08حوادث :  أوال 
عض مجازر  أومظاهرات  أو 1945ما  08حوادث  سمیها ال عض  08ما  ما وال

ما ، هي منعطف حاسم في مسیرة نضال الشعب الجزائر ونقطة 08انتفاضة  األخر
ة  ة الوطن ة زعماء الحر ار و ذهن  .تحول في اف

قول عنها  ما  عدها ف ست نتائجها  ل قبل هذا التارخ وانع هذه الحوادث التي لها امتداد طو
تور ابو القاسم سعد هللا  ان والحرة  اءأصدق إنشاء إلىتعود  أصولها"  -رحمه هللا–الد الب

ة 1944في شهر مارس  قضة وطن ة و عد ذلك من نشا ودعا   ".1وترتب 
قول عنها محفو قداش  ة حدثت في  أول أن:" في حین   1945من ما  األولمظاهرة دام

اإلرادة  1945ما  08، اصطدم قرار منع المسیرات و المظاهرات المقررة في یوم النصر 
ة على     ". 2على مطلب الحرة واالستقالل صرارهاإ إعالنالشعب

س  اس ة  إلى أدان هذا التطور و الحراك الس ة وسرة بین قادة الحر وجود اتصاالت علن
ة و  ن جبهة متحدة للوصول  إلىالوطن ان المعلنة في ملحقه و  أهدافتحقی  إلىتكو الب

عد الحرب   . 3المؤجلة الى ما 
عید  في حین قرر حزب الشعب الجزائر  ة االحتفال  مناس ، رغم  1945ما  أولالتظاهر 

اب اإلصالحيمعارضة االتجاه  ان والحرة ، وان   ألح ل المناضلین  إلىقد نقل  األمرالب
اعهوتم  ل  إت انت  أنحاءفي  محافظة قسنطینة وجزء من العاصمة ومنطقة وهران في حین 

فة جدا    .4المظاهرات في العاصمة عن
  
  
  

                                                
ة ج   ة الوطن    1 - . 207، ص  2007،د ب ن ت ، الجزائر  3ابو القاسم سعد هللا ، الحر

  .      37، ص  2007الجزائر   ANEPسي فضیل ، منشورات ، ت سمیرة 1945ما  08محفو قداش ،  -  2 
  . 207ابو القاسم سعد هللا ، المرجع الساب ، ص  -    3
  .32محفو قداش، المرجع الساب ، ص  -    4 
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ابنجاح دفع وهذا ال ان والحرة في تقرر مظاهرات  أح واالتجاه  1945ما  08الب
ة  اإلصالحي الحاكم العام ولكن  إذنالحصول على  وأرادان من انصار مظاهرة قانون

ه أوقفتاالدارة االستعمارة    . 1ممثل
ان قد اغضب اب الب ة وعلى راسهم اح ة الوطن  وهذا التحرك والنشا في صفوف  الحر
الفرنسیین واثار تخوفاتهم لذا حاولوا وقفه عن طر اللیجان التي تنظر في االصالح 
اب منها ضعفهم  والوعود التي تث العزائم ولم یجرؤوا على مواجهته في الحین الس
الدهم فرنسا من االلمان ، وعدم  اسي في عین الجزائرین وانشغالهم بتحرر  ر والس العس

  . 2فعل الحلفاء اطمئنانهم الى ردود
عض الكتاب  ر ان  ة حیث ذ ة الوطن قة هذه الحوادث في مسار الحر ین سعد هللا حق و

ارت –تحدث عن اجتماع وقع في قصر الشاللة  ة شهر افرل حیث اتفقوا على  -ت في نها
ة و االستعمار   .3برنامج محدود وسلبي ، وهو مهاجمة االدارة الفرنس

عض االخر ان ال  ر ال مظاهرة عامة یوم احتفال و ام  زعماء الثالثة قد اتفقوا على الق
االنتصار   .4الحلفاء 

رة التغییر التي تشهدها الساحة  و حق حزب الشعب الجزائر في هذه الفترة حول طرح ف
الد اسي في ال االس ات ر ،خاصة التقارب بین مناضلي الحزین في تقارب االف والذهن

رة االستقال ة،وف اس ل من الس مثله  ار المعتدل الذ  رة الت و  A.O.M.A(ل غلبت ف

U.D.M.A   (5،ة أ رة الوطن ة التي وف بیر بین أوسا الجماهیر الشعب حت ذات صد  ص
ارات  اللقاءاتتحقی المزد من الحقوق في  إلىانت تسعى  بین المناضلین في معظم الت

ة    . 6الوطن
  

                                                
  .32محفو قداش، المرجع الساب ، ص  -    1
  . 228القاسم سعد هللا ، المرجع الساب ، ص  أبو -   2
  . 233، صنفسه  -   3
  . 233نفسه ، ص   - 4

5 -Ahmed Mahsas.  Le Mouvement Revolutionnaire En Algerie .Editions Elmaarifa. Alger 
2007.P 192.  
6- Claud Collot –Jean.Robert Henry. Le Mouvement National Algerien Textes 1912- 1954. Office 
Des Publications Universitaires. Alger. 1981.P P. 202-204. 
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اسي الذ  عد هاته التقارب النضالي الس ة وما حققته انبث  ة الوطن عرفته مسیرة الحر
ة ة الوطن ر الوحدو مرة أخر في مسیرة زعماء الحر  .الحوادث التي ساهمت في تقارب الف

من أهم  1945ما  08تعتبر أحداث  :1945ما  08تطورات حوادث  - 1
 ، ة ونضال الشعب الجزائر ة الوطن ارزة في تارخ الحر ارها نقطة تحول األحداث ال اعت

 هامة على مسیرة النضال التي اتخذها الجزائرون للوصول إلى االستقالل، لذا یتحدث 
ره  ما ذ تفي  احثون والمؤرخون عن هذه الحوادث وما نتج عنها ، وفي هذا المقام ن ال

ن متعاطفا مع المتمردین ولكن :" محفو قداش حول هذه األحداث  هناك صحافي لم 
حدث : تب أنع استطا الفعل ، منذ عام  أبدالم  والمارشال سانت آرنو ، ان  1842، 

ام أحلكعرفت الجزائر حتى في  على ... تارخها ، قمعا اشد شراسة ضد أهال عزل  أ
ان أعداد من  ل م الطرقات ، عبر الممرات ، في الحقول ، في األنهار ، الشعب ، و في 

الدم للكالب الجائعة ، تحت األصوات  الجثث المفتوحة التي دخلت فیها األفواه الملطخة 
فة للعقاب الحائم في السماء هنا وهناك قر مدمرة عن آخرها ،عناصر ...الحزنة والمخ

ة طلقه المتمدنون اكوام من جثث  إلنسان ة هارة تحت الرصاص القاتل الذ  بدائ
  1..."الموتى

ر     ذ اش  أخرو ذلك  غواتأ حسب محفو قداش احد ال شهد هو  وخادم مخلص لفرنسا 
ر  أبدالن انس :" ، الحرائ ، المدافع ، الرشاشات ، الجنود  االغتصابما حییت ذ

ات  أسلحتهمالمتجمعون في مداخل القر وداخلها ، مشهرن  فات وعمل  اإلعدام، تلك التوق
ذبون  قوم بها الفالحون مذعورون  ات التي  ة ، وتلك الوشا طیلة النهار للدفاع عن  الجماع

سقا أنفسهم ٕ   . 2"التهم عنهم  وا
ل المساعدات  قة االستعمار الفرنسي من هذا الشعب ،ف فالشاهد على األحداث یدرك حق
ون جزاءهم بهذا األسلوب فهذا  ة التي شارك بها الجزائرون  شرة والماد عني ال رة  العس

ة االستعمار خیر   .الجزائرین  في القضاء على دلیل على ن
  

                                                
  .47محفو قداش، المرجع الساب ، ص  -  1 

  .48- 47نفسه ،ص ص  -    2
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رة التحرر التي  والتطورات التي عرفتها الحوادث عبر روع الوطن لدلیل قاطع على ف
س  انت في نفوسهم قمعتها أید البول حت منتشرة في أذهان الجزائرین، والفرحة التي  أص
الفرنسي، إال أن الشعب الجزائر واصل النضال وهذا ما تظهره التطورات على الساحة 

عد الوطن   .م1945ما  08ة 

  : م1945ما  08ردود الفعل حول حوادث  - 2
ار االستقاللي  ان یناد بها : الت رة االستقالل التي  قة هذا  تأكدتف فعال ، الن حق

ل بلدان الشمال  ة الجزائرة و ادة الوطن ال  اإلفرقياالستعمار واضحة ، وان استرجاع الس
  . 1قوف في وجه االستعمار الفرنسياستعمال القوة و الو  إالیتحق 

ار علماء  صرح بها:  اإلصالحت رة االستقالل وال  ف ع (ان یؤمن  ة في جم ستعمل التق
رة االستقالل  أنشطته ة ، وسعى لتحقی ف اس ة والس ة واالجتماع ة و الثقاف المختلفة الدین
ة الثان وأنشطته أعماله عد الحرب العالم ا  عد مجازر ، وظهر ذلك جل ما  08ة و
19452 .  

ار الحزب الشیوعي ه ، والشیوعیون الجزائرون : ت قام االشتراكیون بلوم التمرد والمتسببین ف
ات  انوا السبب في اضطرا انهم  وهاجوا ضدهم وقالوا  1945ما  08اتهموا الوطنیین 

اء الذین قا إنزالیجب    . 3دوا الفتنةعقاب سرع و دون رحمة ضد منظمي التمرد والشر
  

ة للشرطة التي أطلقت الرصاص على  وأطراف أخر من الفرنسیین تحمل المسؤول
  .4الرصاص بإطالقالمتظاهرن، ومنهم من اتهم حزب الشعب، وآخرون اتهموا المتظاهرن 

ح الجزائرین قال عنها فهي مجزرة ألحقت  تب عن الحوادث أو    .ومهما 
  
  

                                                
ا من تارخ الجزائر والعرب ، ج -   1 ،  2009، دار الهد عین ملیلة ، الجزائر  2حي بوعزز ، موضوعات وقضا

  .347ض
  .349نفسه ،ص  -   2
  .52- 51محفو قداش، المرجع الساب ، ص ص  -   3
ة، ج ــ أبو-  4 ة الوطن   .236ص  2007، د ب ن ت ، الجزائر  3القاسم سعد هللا ، الحر
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  : وتطوراتها  سانبتلم 1945ما  08 أحداث - 3
  

اساتها المختلفة  1945حوادث ما  أنالمعلوم  انع شملت معظم المدن الجزائرة وذلك 
ع الجزائرین ، ففي مدینة تلمسان وقع تجمع شعبي یوم  ، اخرج  1945ما  01على جم

اة الجزائر، مما  ح عض الحاضرون العلم الوطني ونادوا  ظهور وخل  إلى أدخالله 
عد تفرق المجتمعین تم توقیف المتسببین في هذا الوضع یو فوضى وار  اك ، و سبتمبر  11 مت

ة ، وتم خالل المسیرة التي نظمها حزب الشعب الجزائر یوم   05وسجنهم في معتقل الضا
ة عن طر توزع مناشیر في  (PPA) م1945ما  ة العمال ة للدعا ة العمال مناس  ،

ان في تلمسانجزائرة و  أخر تلمسان ، ومدن  تلمسان انهضوا  أهل" ان عنوان الب
ة 08وفي . 1" االستقالل قرب  ین في المسیرة السلم  2000ما بتلمسان بلغ عدد المشار

منى  ة الید ال ا   .2األعلى إلىشخصا ، حیث انشدوا النشید الوطني رافعین س
ر     ات أكتو عد نجاح ح ح ا ح د في انتخا ح المجلس البلد م ، في تلمسان 1947و أص

ا في تلمسان أو المناط ی اسي حماس ح النشا الس ة ممثلي ح ا ح د ، وأص تكون من أغلب
  . 3المجاورة لها 

  : استطاعت أن  1945ما  08فحوادث 
ة أكثر رة الوطن اسي خاصة الثور سواء في تلمسان أو المدن ــ تنشر ف ذا الوعي الس ، و

  .األخر 
قة االستعم عرف زعماء ــ حق ها  ًا تظهر أكثر فأكثر و ة تقر ل مناس ار الفرنسي في 

ة التي تردها فرنسا من هذا الشعب ة الن ة الوطن   .الحر
قوة تماسك الشعب  ة سواء في تلمسان أو غیرها أدرك و ادته الوطن ــ الشعب الجزائر وق

قة التي تردها فرنسا منذ احتاللها للجزا    . ئرالجزائر وفهم الحق

                                                
اللي، وقفات من النضال الثور الوطني في منطقة تلمسان  -   1 ة للدراسات  1954- 1939بلوفة الج ،المجلة المغار

ة ، العدد اس  1التارخ   . 135-134، ص ص2011جامعة سید بلع
  . 135نفسه ، ص -   2
-                                                                                                                                                                                   

3-  A. W. O  - Cie-  Mai - 1945  
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ه      ح هناك نشا لحزب ح ا ح د علوعل ات والقر المجاورة لتلمسان  ىأص مستو بلد
ة ،نمور ندرومة ( ات ....)سبدو ،مغن ا بهذه البلد حت هناك خال - الرمشي: ،وأص

MONTAQNAC- - ا وجد حوالي (وتونان ومسیردة ، -HENNAYA–،الحنا
سها 30 تلمسان ومناط أخر خارج  والنشا في عاإلشعا،واستمر هذا )مناضال عند تأس

ات  ارهم للمناس اخت ة واالتصال واإلعالم ،خاصة  فضل رجال الدعا المقاطعة ،وهذا 
قات والضغ من طرف  ة ،رغم المضا ة والدین ة اإلدارةالوطن ،التي تعرض لها الفرنس
ة وعلى رأسهم مناضلي  ة الوطن انت بدایمناضلي وناشطي الحر تها غل المقر ح ا ح د ،

المدینة  سي  الشارع الرئ ة   )BOULEVARD NATIONAL ( ،)تلمسان(العام للحر
انین األول في نتیجة أصدرت ح ا ح د ب أمام القمع : عنوانه  م1950 ما 16،و

ا القمع :عنوانه  م 1950ما 19االستعمار ،والثاني في  نداء لجنة دعم ضحا
  . .1 االستعمار 

زا لعقد الجلسات  اإلدار ف وأمام هذا الموق  حت منازل المناضلین مر االستعمار أص
ة فالوسن 11فمثال في  شارع (مارس اجتمع المناضلون في منزل دمحم قنانش شارع معر

قارب ) ارس ان عددهم  م مناضل  150،حیث  ان النقاش حول انجازات وتقی ،حیث 
ة  المدینة ،وحضره من مغن اها  ة وخال عد اكتشاف المنظمة نشا الحر بیر دمحم ،و

امل الوطن االستعمارة  اإلدارةصاحبها من اعتقاالت واسعة من طرف  الخاصة وما في 
سمبر  ة اجتماعا أخر في د  . 2م1950،عقدت الحر

 
ة  أدركستعمار فاال  ة الوطن اسي والنضالي لزعماء الحر قة التطور الس ل الجهاتحق   ،في 
عد اكتشاف المنظمة الخاصة ،على المستو عرف حزب ح اح د  حیث  تطورات متعددة 

ة من  إعادة إلىالوطني ،وحتى منطقة تلمسان سارع مناضلي الحزب  لة الحزب وهذا بدا ه
حضور العدید من المناضلین ،ومن 1951جانفي 27اجتماع  منزل حمیدو العري ، م 

                                                
ة  -1 . 157-156،ص ص  المرجع الساب .... عبدالقادر بلوفة ،حر   

. 157نفسه ،ص  -2  
ا القمع واالضطهاد -  ان لها دور في مساندة  والجبهة انت هناك لجان دعم ضحا الجزائرة للدفاع عن الحرة  التي 

ة النساء المسلمات فرع تلمسان  المنطقة وحتى جمع .مناضلي ح اح د   
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عتقلوا ،وتوج االجتماع  ن لجنة جناحها السر وحتى الذین لم  ة  إلدارةعد النقاش بتكو الحر
  : في تلمسان تتكون من 

سا        حمیدو العري رئ
ا        ممشاو دمحم نائ
 قنانش دمحم أمینا       
  .1أمینا عاما مساعدا بن عصمان عبد الكرم     

العام  عالوضدراسة  إلىعقدت اجتماعات أخر للحزب في تلمسان تهدف في مجملها 
یل أفواج العمل السر وتنش الخ ا وتش ة (ال وسبل مواجهة السلطة )األفواج الفدائ
ة ،ندرومة  إلىوانتقل النشا الحزي ،االستعمارة  ات المجاورة لتلمسان مثل مغن البلد

ز جذب وقوة للحزب مثل للحزب مر ان     . 2،ونمور ،ألنه 
  

ان محل اهتمام  ثف الذ عرفته عمالة وهران  ة والنشا الم السلطات اإلدارة الفرنس
رة التحرر من جهة  قة االستعمار من جهة، ةف ح یدرك حق ،فالمجتمع الجزائر أص
قي  ار الذ  رة العمل المسلح ،ألن هو الخ ،فالسعي وراء التحرر هو الذ أنتج ف أخر

ه  یر ف جب التف  .و
 

اسة  قة الس ة اتجاه هذا الشعب، والحوادث المتعددة التي عرفتها الجزائر أظهرت حق الفرنس
ة في الجزائر منذ حوادث  اس ات الس س 1945ما  08والمواقف التي تبنتها الحر ، تع

رة التحرر من قیود االستعمار، ألن األحداث  هذا تبلورت ف الد، و قي في ال الواقع الحق
ته أص حت المتكررة ضد الشعب الجزائر وقمع حقوقه ونهب خیراته و محاولة سلب هو

ح اتجاه  قي القلیل من الوقت التخاذ الموقف الصح ًا لذا  واضحة لكل الجزائرین تقر
  .االستعمار الفرنسي

  

                                                
.158بلوفة ،المرجع الساب ،ص  - 1  

. 159نفسه ، ص  - 2  
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ااث ً ة في المنطقة  -ن اس ة والس ة و العلم اة الدین م :الح الذ  اإلشعاعح
ة عن  قل أهم ان لها شأن ال س مدارس أخر  حققته دار الحدیث ،توات في تلمسان تأس

  :ر الحدیث بتلمسان،ومن بین هذه المدارس دا

ة  النشا المتواصل لعناصر:عبد المؤمن بن علي بندرومة  مدرسة- 1   الحر

ة بتلمسان، عض اإلصالح ه المدینة ،مقارنة ب دلیل على التطور الحضار الذ وصلت إل
شیر ف المدن االخر  ميالشیخ ال عوثا من طرف إلى وصل اإلبراه الشیخ  منطقة ندرومة م

ة  حر ام  س وذلك تمهیدا للق اد ةعبد الحمید بن  ه الناس وتم  إصالح في ندرومة ، فرحب 
ملكه  إسطبلشراء  ممصطفى والطاهر ابنا  اإلخوانان  هذا تم بناء المدرسة  إبراه و

سمبر  أرضهوالمسجد على  ان هذا في شهر د س  األساس، ووضع حجر  1948و ه رئ ف
ة  ة الدین ه الحاج دمحم برحال ، وتم افتتاح المدرسة والمسجد في الجمع سبتمبر 11الوج

شیر  1949 حضور الشیخ ال ميوذلك  عبد الوهاب المنصور احد  األستاذوتم تعیین  اإلبراه
  . 1في المسجد ولإلرشادالمدرسة  إلدارةدار الحدیث  أساتذة

ة العلماء المسلمین ،وات   ة جمع الفندق البد الذ تم عرضه  وا على شراءفقواجتمعت شع
ن المعلمین  بیرا وأرعة أقسام ودارن للس نوا مسجدا  ع بجانب المدرسة ،وتم فعال ذلك و للب

   . 2ومحالت تعمل لفائدة المسجد والمدرسة
ا ممیزا في    سي خطا ه 1954خطب الشیخ الت   :م ،ومجمل ماجاء ف

ومة  -   . فصل الدین عن الح
زالة  - ٕ م وا ة حرة التعل م الحر في مدارس الجمع  .العراقیل التي یتلقاها التعل

ة تحسست لهذا الخطاب  بیرا ،واإلدارة الفرنس ان لهذا الخطاب صد     .3و
   
  
  

                                                
اة ، ثاب-  1 توراه في التارخ ، جامعة  األوضاعتي ح القطاع الوهراني ،رسالة د ة  ة واالجتماع  ر بلقاید أبياالقتصاد

ضا ،خالد مرزوق ، المرجع الساب ،ص /،.270،ص 2011- 2010،تلمسان عدها 387أنظر أ   . وما

.388خالد مرزوق ،المرجع الساب ،ص  - 2  
.389نفسه ،ص  - 3  
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الرمشي   -2   ة    :مدرسة التر
س هذه المدرسة سنة  ان مشرفا م ،من قبل األستاذ الهبر المجاو 1943تم تأس ،الذ 

س جمعیتها ، ه حسب األفواج علیها ،ورئ ة ،ووزع التالمیذ  بها قسم واحد استأجرته الجمع
ة العلماء المسلمین محال للمدرسة و ات اوالساعة ،واشترت جمع ن ذلك في أواخر الرعین

قیت تمارس نشاطها إلى أن لت ،   .1أغلقت المدرسة أثناء الثورة توسع في عملها الترو
م ببوحلو  -3 ة والتعل   :مدرسة التر
س هذه المدرسة في ت حضور الشیخ الزموشي ،10/05/1953م تأس انطلقت هذه المدرسة م،

ة عملها الترو  ح قسم واحد ،لتأد   ،من أوائل معلمیها دمحم غري بن الغري،والشیخان عمرورا
صبرة  -4 م  ة والتعل   :مدرسة التر

حضور الشیخ الزموشي ،بها ث25/04/1954افتتحت هذه المدرسةفي  انت م، الثة أقسام ،
  .2تحت اشراف األستاذ العري دمحما لرمیلي 

ها استطاعت   ان لها الفضل في نشر العلم والمعرفة ،و وانتشرت بتلمسان مدارس متعددة 
اال أخر حمل هذا اللواء اضافة إلى لواء الجهاد    .أج

ا   :والمواقف المختلفة منه  1947دستور -ثالًث
فه -  1    : تعر

اسم قانون  1947ور دست           و اشتهر في الصحافة  .19473سبتمبر 20عرف 
  

                                                
ة عن المدارس األخر ،مثل مدرسة دار  .390زوق ، المرجع الساب ،ص مر خالد  -  1    وهناك مداس أخر التقل أهم

ا التي تم افتتاحها في  الحنا ة ،ومدرسة أوالد سید الحاج ،مدرسة 1950یونیو 17األداب  مغن م  ة والتعل م ،مدرسة التر
ة ،مدرسة سبدو عین غرا خالد مرزوق المرجع  إلى،للمزد أرجع  ةمدارس أخر ومتعدد ،مدرسة عائشة ،وهناك دار القرأن 

.الساب   
. 419- 418خالد مرزوق ،المرحع السابف ،ص ص - 2  

 3 -   Merlo(M) , L ’Organisation Administrative De  L’algerie , I,A,M  , Blida 1960. Pp  201  
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قوم هذا القانون على اساس تطبی اإلدماج الكامل  اسم الدستور الجزائر ، حیث  ة  الفرنس
قع في     . 1مادة 60على الجزائرین وهو 

  

 :  مضامینه - 2

تحتو  أبواب 08حتو في مجمله على  2م 1947 – 09 -20صدر هذا القانون في 
  : مادة 60على

شمل / 01 - دوره  ة وهو م السلطات العموم اسي وتنظ بنود  07حول النظام الس
ل من مجموعة عماالت -: أهمها ة  3الجزائر تش ة مدن شخص تتمتع 

م خاص محدد بواسطة النصوص الموجودة في هذا  4واالستقالل المالي تنظ و
  .القانون 

ة ومعلن عنها ب - ل المواطنین الفرنسیین المساواة فعل  . ین 
ت  أصلالنساء من  - ح التصو  .5مسلم یتمتعن 

ة جزائرة تقوم بتسییر إنشاءتم  - مساعدة  جمع الجزائر وهذا  المصالح الخاصة 
 . 6الحاكم العام 

                                                
م القومي ، المرجع الساب ،ص  -   1 ي ، التعل ح تر   . 79را
ة االنتصار للحرا1947عرفت سنة  -2 ارزة في مسار نشا حر ة منها  تم محطات  مقراط م 15/02/1947في   :الد

ة ،وقررمناضلوها  ادة الوطن العاصمة ،تم التجدید على مواصلة النضال السترجاع الس ة  انتعقاد المؤتمر األول للحر
ة ،و  ة الفرنس ات التشرع ة في االنتخا ة انشاء المنظمة الخاصة ،18/02/1947في المشار م 26/10/1947م قررت الحر

عدة مقاعد ،وفي  ة وفازت  ة ،ومجالس الجماعات المحل ات البلد ة في االنتخا  لانعقاد أو م 13/11/1947دخلت الحر
ادة دمحم بلوزداد  ق العاصمة  ة  الف .اجتماع للمنظمة الخاضة   

صوتا وامتناع 92صوتا مقابل 322:م ب1947سبتمبر20:في المجلس الفرنسي یوم تمت المصادقة على هذا القانون  -
.صوتا  163   

عمالة الشرق قسنطینة ،عمالة الوس الجزائر ،عمالة الغرب وهران :المقصود بها  -3  
ل من  -4 ة ،واال مجموعةالمادة األولى من الدستور تنص على أن الجزائر تتش ة المدن الشخص ستقالل مقاطعات تتمتع 

م خاص تحدده مواد القانون الحالي  تنظ .المالي و   

قرارمن المجلس  -5 عة من الدستور تنص على أن النساء الجزائرات المسلمات لهم الح في االنتخاب وذلك  المادة الرا
المادتین  إطارالجزائر ،في  .من القانون الحالي  16- 15الشرو المحددة    

د مرسوم  -6 ة 19یؤ ل اشرة1948جو حولها م أن القرارات الصادرة عن المجلس الجزائر س الحاكم العام الذ  إلى م 
ومة للنظر والبث فیها  حولها الى مجلس الح .بدوره    
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حتو على  -/02 -  :بنود منها  09نظام التشرعي للجزائر و
م  -  . الغاء نظام المراس

م ال - ل القوانین والمراس ش تي تهم تطبی والضمان الحرات الدستورة تطب 
 .امل في الجزائر 

قة على  - ع القوانین التي لم تحدد في النصوص السا ع البرلمان توس ستط
 .مستو الجزائر 

تضمن  -/ 03 -  :نصا منها 13نظام مالي للجزائر و
ة الجزائر  -  : لمداخیل ل ا تتضمنمیزان

ل صنف - ل  اإلعالنات أرصدة، اإلتاواتم ،، الرسو  1الضرائب من  ، و
اب  ل   .المداخیل من 

ة الجزائرة تنقسم الى  - ارةالنفاقات المسجلة في میزان ارة  إج  .واخت
ة جزائرة  - ه جمع الضرائب تبث ف  .ل مایتعل 

حتو على  -/04 - ة الجزائرة و یل الجمع  : نصا منها  17تش
ل من  - ة الجزائرة تتش مثلون مواطنین في الهیئة 60ا، عضو 120الجمع منهم 

ة  60و األولى  .مواطنا في الهیئة الثان
ة ینتخبون من طرف الهیئتین  أعضاء -  .2الجمع

ة  - ة تكون علن  .جلسات الجمع
ت علیها  - ة یتم التصو ةقرارات الجمع  . األغلب

ة والحاكم العام ،والقرارات  - ة هي من اختصاص الجمع غة مال ادرة ذات ص م
ة ال  .متخذة تستند على تقرراللجنة المال

حتو على  اإلدارةالسلطات  -/05 - الجزائر ،و  : نصوص منها03للحاكم العام 

                                                
عتبر 22/07/1834عرفت الجزائر خالل االحتالل الفرنسي ضرائب متعددة ومتنوعة وهذا منذ ظهور مرسوم  -1 م الذ 

شتى الجزائر جزء الیتجزأ م م والقضاء على الجزائرین  انت فرنسا تسعى من وراء ذلك الى تحط ة ،و ن األراضي الفرنس
ة منها 17/01/1945الطرق ،وفي عام  ور ،اللوسة ،الرؤوس : م تم تحدید الضرائب العر اة ،الح .العشور ،الز   

ة حاف على نظام الهیئتین االنتخابیتین األ أنشئالمجلس الجزائر الذ  -2 المستوطنین  األوریین والثان ولى الخاصة 
.المسلمین الجزائرین ونزع مصطلح األندیجینا من قاموس القانون األساسي للجزائر  الخاصة   
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ة یخضع لسلطة  - ة الوطن استثناء القضاء والتر ة للجزائر  ل المصالح المدن
 .الحاكم العام 

ة إجراءات -/06 -  : بنود منها 03، وتتضمن  1مختلفة وانتقال
ارها محافظات الغاء ا - مناط الجنوب واعت  .لنظام الخاص 

شمل  -/07 - ة ،و  :نصوص منها03الجماعات المحل
ة الجزائرة هي  -  :الجماعات المحل

نتیجة فانه یتم  - ات والمحافظات و ات المختلطة  إلغاءالبلد  .البلد
تصمن  إجراءات -/08 -  :بنود منها 05ملحقة و

اقي  ضمان فصل الدین االسالمي عن الدولة - انتماما   . األد
ار  - اداعت ة  األع ة الكبر في الجزائر الرسم ،  األضحىعید الفطر،عید _ الدین

  . -المولد النبو ،عاشوراء 
ة صمن لغات االتحاد الفرنسي  - ة لغة رسم  .تعتبراللغة العر

ة الجزائرة من اجل  - عد 15جانفي وتجتمع خالل 15 أقصاهینتخب الجمع یوما 
ن تنفیذ هذا القانون على انه قانون دولة االنتخا م  .ات ، و

ارس یوم  ه في  ات1947سبتمبر 20ولقد وقع عل  :2م العدید من الشخص
س مجلس الوزاراء الدولة وحاف  "فانسون اورول" ة و رمادیي رئ س الجمهورة الفرنس رئ

ة دییرو "بیدولت"ووزر العدل  األختام غیرهم من المسؤولین في وزر الحرب و  ووزر الداخل
ة  ومة الفرنس   . الح

  
  
  
  
  

                                                
ة من  - صفة انتقال ة و 60یتألف المجلس الجزائر  ة  60ممثال للهیئة االنتخاب ة الثان .ممثال للهیئة االنتخاب 1  
ل  -2 ة محضر المناقشة  ة الوطن بیرة ،ألن ارجال الحر ة أمل  اس بخی ة العلماء المسلمین ،وشعر فرحات ع عدا جمع

.ستور لم یتضمن أ نقطة من النقا التي اشتمل علیها برنامجه د هذا ال   
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اب ظهور دستور    :م  1947أس
  :   1اجتمعت مجموعة من العوامل المختلفة التي أدت الى ظهور هذا الدستور منها     

ة من  -  عد الجرائم المرتك سبهم من جدید ، أرادت فرنسا استمالت الجزائرین ومحاولة 
م ، التي قامت بها فرنسا ضد الشعب الجزائر في مدن 1945ما  8طرفها خالل حوادث 

سطیف ،وقالمة ،وخراطة ،الجزائر العاصمة ومدن أخر    .متعددة 
عة قادتها  أرادت فرنسا تغییر - عد سجن ومتا ة ونشاطهم ، ة الوطن استها مع رجال الحر س

ة نشا األحزاب  خالل الحرب العالم وأعضائها ة وتعطیل الصحف ومراق -1939(ة الثان
اسة المرونة واإلغراء والمراوغة م ،)1945    .وذلك بتطبی س

ة على مواقفها ومطالبها المتمثلة في إدخال إصالحات جدیدة على  - ة الوطن قیت الحر
ع الجوانب الحضارة     .جم

ت انت فرنسا تسعى من وراء هذا القانون خل نموذج جدید لتمثیل الجزائرین في الهیئا -
ما ه  ة ،لكن هذا ش ة االنتخاب قه مثل  الرسم ومشروع بلوم فیولیت م ،1919 إصالحاتس

غول 1936 م إصالحات  2م1944م ،وأمرة شارل د ،هذه األخیرة التي تمحورت حول تقد
مدینة قسنطینة في  ه  غول في خطا للجزائرین تشمل جوانب متعددة ،التي ناد بها شارل د

عدما02/12/1943 انهم الم م ، ان شانت الجزائرون قدموا مطالب واضحة في ب هور ب
ة م،10/02/1943 ة الثان   .م )1945-1939(خالل الحرب العالم
  
  
  

                                                
الجزائر  -1 ة  اس اة الس  50م ، ص 2012م ،د ك ع ،الجزائر 1956 -1947سعد طاعة ،دور النواب المسلمین في الح

.عدها   وما   
غول  -2 رة سان  م)1970-1890(شارل د ة ،تخرج من المدرسة العس اسي ولدفي مدینة لیل الفرنس ر وس رجل عس

م،قادة مقاومة 1940عین جنرال فرقة ،ونائب لكاتب الدولة للدفاع الوطني في جانفي م، من سالح المشاة ،1912سیر عام 
ة ،تر  ة الثان ومةالده في الحرب العالم  م ترأس اللجنة1943م ،في  سنة 1940جانفي 18فرنسا الحرة في لندن في  أس ح

حت في جوان  ة للتحرر الوطني التي أص ومة م تسمى1944الفرنس س  الح ة ،أول رئ المؤقتة للجمهورة الفرنس
ة اتجاه الثورة الجزائرة منها اس مناوراته الس ،سلم الشجعان ،فصل الصحراء  مشروع قسنطینة:للجمهورة الخامسة ،عرف 

ر ،توفى عام  اسي والعس ة والتطور الس تب حول االستراتج   م 1970،الجزائر الجزائرة ،ألف عدة 
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  :  1947المواقف المختلفة من دستور  – 4
یون  -      : األورو

اطات ما            ل قوة ، ألنه اتخذ من الضمانات واالحت          رحبوا بهذا القانون و أیدوه 
انها على حد سواء الد وس طرتهم و استغاللهم لل ،أما جماعة بني و و  1فل لهم دوام س

ة استخدموا مصطلحات منها  اإلدارةالمستفیدة من  ض ،اضافة : الفرنس التعدیل ،التعو
ستخدموا مصطلح مثل  ض ولم      . 2الرفض ،الغاء ،معارضة:،تعو

ون  -  اب متعددة منها رفضوه وعارضوه:  الجزائر ال ألس   :جملة وتفص
ة حیث *        هذا القانون فرض علیهم اإلدماج في فرنسا الذ رفضوه وقاوموه منذ البدا

ة  ة الوطن   3"اللغة ، الدین ، الثقافة ، الحضارة" یتعارض مع مقومات الشخص
ة االنتصار للحرا      اب تفمثال حر ة رفضت هذا القانون لألس مقراط ة الد    : 4التال

ة للحزب ضرورة االستقالل الكلي عن فرنسا  - ء األساس اد    .من الم
اته مناقشة مستقبل الجزائر   - ست من صالح   . البرلمان ل
ة لم تقدم دعوة للحزب - ومة الفرنس ة في إعداد القانون  الح ه للمشار ونوا

   .األساسي  

ة خا - أكاذیب اإلدارة الفرنس عد حوادث اقتناع مناضلوا الحزب  ما 08صة 
استها  1945   .م ،لذا قاطعوا س

اس ة للمعمرن ،صوت البرلمان  ضغتحت :(وقال عنه فرحات ع المصالح الشخص
ة  مقراط قة ضد الد  .5)الفرنسي على دستور الجزائر الذ هو في الحق

                                                
م القومي ، المرجع الساب ،ص  -   1 ي ، التعل ح تر   . 81را
ة مع االكثرة المسلمة الجزائرة  - ة متساو ة األور   .هذا القانون جعل األقل
.80ص  المرجع الساب ،ص ،عةسعد طا - 2 
  . 82نفسھ ، ص  -  3

  . 87،88ص  ،ص نفسھ - 4
 

عة  -5 ة الرا ة الجزائرة والجمهورة الفرنس ة الوطن ة ،الحر م ،دار الواحة للكتاب ،الجزائر 1954-1946عبد الكامل جو
.159م، ص 2013  
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مقراطوقد قدم مستشار حزب االتحاد  ان الجزائر  يالد قالتهم في مجلس الجمهورة استللب
اب 1947أوت 31في رسالة موقعة بتارخ  م ،ذاكرین عیوب هذا الدستور وهي من أس

  :1استقالتهم والمتمثلة في 
ت بدون علم وحضور  إقرارهأنه تم  - اب(التصو المنتخبین (ممثلي الشعب الجزائر )غ

  ). المسلمین 
عة ،وذلك في حسب دستور الجمهور في هذا الدستور هناك تناقض وخرقا للقانون  - ة الرا

ا  82مادته  ن أن تكون سب م ة التي ال ة التي تنص على األحوال الشخص في الفقرة الثان
ما  ة ،في حین هناك تقس المواطنة الفرنس الحرات والحقوق التي لها عالقة  في المساس 

انة  إلىللمنتخبین  ة والد   .مجموعتین حسب الجنس
عض المجلس الجزائر من  تجرد - ة و ومة الفرنس ة وهذا من طرف الح ل سلطة تشرع

  استنادا على حجة وجود ممثلین عن الجزائرین في البرلمان الفرنسي البرلمانیین ،
  

ة العلماء المسلمین موقفها واضحا من خالل ما أما صائر في عددها  جمع جاء في جردة ال
ومة ال الدستور إن:( م 1948لسنة  29 ة للجزائرالذ وضعته الح ه  فرنس وواف عل

ر  برلمانها ع  م ،هو1947في أكتو حق جهاتهدستور ناقص من جم ة،لم  واحدة من  رغ
ة للجزائر     . 2.)الرغائب الوطن

ا من الدستور ،     ة والزوا في حین لم نجد المصادر التي تبین وتوضح مواقف رجال الطرق
ارزة ولها الد ة  ات طرق عد ظهور شخص ور الفعال على المستو الوطني في الفترة وحتى 

ارزة ، وهذا الكالم حتى في تلمسان من خالل  ة تطورات  ة الوطن التي عرفت فیها الحر
ل ما قا ، و رنها سا ارزة فیها ، والتي ذ ات ال ة  الشخص ر حولها یدخل في إطار الحر ذ

ة    .الوطن
  

                                                
ة ، المرجع الساب ، ص  - .165-164عبد الكامل جو 1  
صائر ،العدد جردة ا -2 ة العلماء المسلمین هي  .م  1948،سنة  29ل ة التي تدافع عنها جمع ء األساس اد اللغة : الم

ة ،فصل الدین عن الدولة ،األوقاف  ةالعر م العري الحر  اإلسالم .والتعل   
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ر الحزب الشیوعي   مفتاح خروج الجزائر من قفص الدستور  أن هذا  )P.C.A( و
ة منها إیجاداالستعمار،وذلك البد من    :  1نقا مشتر

ادة في األمور مجلس جزائر ذو -     الدنا  س ة ل   . الداخل
ومة جزائرة  -       .ح
ة -   ة لغة رسم ة  اللغة العر   . بجانب الفرنس
ادة  -   رجاعحرة الع ٕ   . الحبوس  وا
طال -   ر زجة الممت األحواز إ   .  التراب العس

اني  اللعب الصب ة ردة فعل واضحة اتجاه هذا الدستور ووصفوه  ات وطن ما بینت شخص
حث  ة التي ی مقراط لة الحرة والد حل مش ن خدمة هذا الشعب وال  م واعتبروه دستورًا ال 

ع رجال لم یتخلص وا من عنها هذا الشعب، وأنه مؤسس على الكذب والغموض، ألنه من صن
ة    2.العنصرة والتعصب والتقالید االمبرال

  
  : ومهما تعددت المواقف فإن هذا الدستور في نظرنا 

م  - ح ةال یخدم الشعب الجزائر    .مقوماته الحضارة واالسالم
عض الحرات -   .قید هذا الشعب من تحقی 
لها ألن - ا أو  قها حرف ن تطب م هذا ال یخدم المعمرن  هناك بنود متعددة إال أنها ال 

  .الدرجة األولى
رة العنصرة -ـ حث عنها ظهر في بنوده ف ة هي التي ی مقراط   .اتجاه هذا الشعب، ألن الد

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 101،102ص  المرجع الساب ،ص ،سعد طاعة -1

عد االنت1920تأسس الحزب الشیوعي الفرنسي في  - ة م ، اوقضائها 1917صار الذ حققنه الثورة البلشف م في روس
ةالجزائرة للحزب  ارزة في الحزب الشیوعي الفرنسي التي تحولت الفدیرال ات ال ،ومن الشخص صر على النظام الق
ة،ولم یناد بتحرر الجزائر  طالب بثورة من الفالحین ضد االمبرال ان الحزب  ،حیث    .عمار أوزقان وغمر بوخر

 
، ص،ص  ــ  2 ة ، المرجع الساب   .167، 166عبد الكامل جو
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عا   عد :  را ة  انة ودور رجال الطرق الصوف   :  م 1947م
ا ورجال الطرق - 1    ات الزوا      :ة واالنتخا

ذلك م1945حوادث ما  ةنتیجت متعددة عرفت مدینة تلمسان تطورا       نتیجة ،و
ه دستور  ات  هذا األخیرم ،1947ماجاء  ات ،التي ظهرت من خالل االنتخا داخل البلد

ة  ال :" قول عنها األستاذ ولد النب اسة آخر تعد دل انت اعلى س طرة والتفرقة التي  لس
ان منطقة تلمسان دون غ ذلك شاهد قو على تعامل بها السلطات االستعمارة س یرهم و

ة  اس عدهم عن المناصب الس انت تفرضها علیهم لت    1."أسالیب الحصار والعزلة التي 
ة واإلصالح شیوخ ونتیجة الصراع القائم بین        دخلت تلمسان في مرحلة جدیدة الطرق

طرته عل زمام األمور في المنط ل طرف وس ات الوجود من  ات وذلك إلث قة من االنتخا
ا نشاطا ثفا في هذة المرحلة ومن أهمها  ،لهذا عرفت عدة زوا   : م

ة  ة والشاذل ة الطیب ة والقادرة ،والزاو ة العلو ة بن یلس،والزاو ة(زاو ة ) الدرقاو والزاو
ة    .2البلقاید

ة بین أوسا  اإلدارةأن  ومن المعلوم       انة الطرق الصوف انت تدرك م ة  الفرنس
انة القوة الجدیدة التي یتزعمها شیوخ المجتمع الت ة وم لمساني هذا من جهة ،وعلى أهم

ة في المنطقة  ة اإلصالح ةالحر ها  ،مما أد بها على فرض دورها على القائمة االنتخاب ،و
ان  ة مهما  ة التلمسان قة تفرض ظهور المنازعات والصراع داخل النخ اسة المط انت الس

ح  اسي اإلدارةتوجهها ،وتص حة داخل الصراع الس طرة والرا ة المس    .3الفرنس
  

  
  

یز على استمالت       عتها فرنسا منذ دخولها الى الجزائر هو التر اسة التي ات إن الس
ة ورج سب الطرق الصوف انت  إلى إضافةصفها  إلىها الو طین ألنها  ا والمرا رجال الزوا

                                                
ة ،المرجع الساب ، ص  ولد رم -  اس اة الس ة ،الح .27النب 1  
ات ، المرجع الساب ،ص  رم -  ة ،منازعات وشخص .02ولد النب 2  

. 06نفسه ،ص  -   3  
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مة هؤالء في نفوس الجزائرین ،لذا ا المناصب تعرف ق عض منهم من غرتهم فرنسا  ل
سعون  عملون لصالحها ، و انوا  ا  سب ودها  إلرضائهاوالهدا   . و

ة ،في      ة العلیو ة المنشقة عن الزاو س الزاو مامتلمسان قام الشیخ بودیلمي رئ ٕ بهذه  وا
بیرة لمحارة العلماء المصلحین ،المدینة  طرد ببذل جهود  تهمغریین م إمامینوقام   ن زاو

اعه  وهما سي أحمد بن دمحم وسي  خلوفي درس بن دمحم الوجیر   عض أت عدما اشتكى له 
ة ضد فرنسا قومان بدعا ة  1أن الرجلین  ان من منافسي رجال الجمع ادر ، و لهذا 

ار ،ورافضا أل جدید  م العصر والدین للك ة التعل س جمع    . 2بتأس
عض الطرق   عض المواقف ضدهم ان هذا الموقف ل یین جعل الوطنیین الجزائرین یتخذون 

ة واد رهیو )ضرحین (م قام مجهولین بتخرب قبتین 1954أفرل  19و18،ففي لیلة  ببلد
ة غلیزان ( عة لوال انة خاصة في نفوس ) تا انتا لهما م اع حیث هاذین الضرحین  أت

عض األفرشة  وزرابي  ة سید عدة ،أین تم حرق  وتم اتهام العلماء داخل بهما ،زاو
دة ،التي  س ة  اض مقبرة ا ذلك  مدینة سبدو ،و ة ،ونفس الحادثة وقعت  األوسا الشعب
ة  لها نحو جمع انت متجهة  ع االتهام  تعرضت للتخرب من طرف مجهولین اال أن أصا

ات العل تا أوت 09وفي  ،  3جدارة علیها اسم مصالي ماء المسلمین أعضائها ،رغم وجود 
عض الوطنیین 1954 ة ،بواد سوف العتداء من  ة التیجان م تعرض أحد أعضاء الزاو

حملة  ام  ة وحتى الشیوعیین للق ل من أعضاء الجمع اب ،حیث استغل هذه الحادثة  الش
طین ، وفي  ة وجه الشیخ زموشي بتلمسان انتقاد  1954أوت  27ضد المرا م في اطار الدعا

ة شهر  شدید ضد الشیخ مستغانم الذ قام منذ نها ة  ة العلیو س زاو بن تونس المهد رئ
أورا  اع هذه الطرقة  ة بزارة أت ل ا،(جو سرا فرنسا ،برطان  أین وصف الشیخ الزموشي ) سو

                                                
اخیثر عزز ، -1 ة من خالل نشرة القضا ة الوطن ا في الحر ة، سنوات  قضا ، دار  1956-1955- 1954اإلسالم

ح، د ح ة، حاسي    147، ص ت -الخلیل العلم
ة الثالثة   -2  ة العلماء المسلمین( شیرلمهد علي ،موقف األطراف الدین ة ،جمع ا ،المساجد الرسم من التورة ) الزوا

ان المقاومة والثورة م، أعمال الملتقى الوطني األ 1956 – 1954التحررة في سنتها األولى  ا ا ول والثاني حول دور الزوا
. 258م ،ص  2007التحررة ، م و م ، الجزائر    

.150خیثر عزز ، المرجع الساب ، ص -  3  
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الوعدة هذه  ة  ط ض ،وحاول العلماء مقاطعة االحتفاالت المرا اء الب مؤتمر األ الجولة 
عض المساجد،والبوردة ،وحتى مر  م افتتاح     .  1اس

ات-  ل إن هذا الموضوع :االنتخا انت  تارخنقطة حساسة في  ش عدما  ة بتلمسان،ف الطرق
ة  المنطقة،فان ظهور الحر ةالممثل أغلبت الشعب  ح  اإلصالح بها غیر الموازن ،وأص

ات  ة وانتخا انت خیر دلیل1935هناك صراع واضح بین اإلصالحیین والطرق على ذلك  م 
مان ن االصطالحیو حین عید  الذ فاز في هذه ) بلد مستشار(قائمة منصور سل

ات مقابل قائمة عبدهللا العشعاشي ا2) مفوض مالي (االنتخا ة  ت،تم االنتخا المتتال
ة األخر التي ،أوضحت  الصراع الكبیر بینهما ،  اس ات الس ة ظهور الحر إلى غا

ات ا حت تفوز في االنتخا اسي الذ ظهر إضافة إلى ظاهرة أص م الوعي الس ح ة  لمتتال
ة  عاالمتنا قات الشعب   . االنتخابي التي انتشرت بین الط

ات- ة القرن العشرن الذین : النواد والجمع ات والنواد منذ بدا ارتفع عدد الجمع

ان ل ،حیث  ات ونواد سواء في تلمسان أوالجزائر  الد عدة جمع ه م ة عرفنا ف مثا ت 
ة  ه من أجل مناقشة التطورات المختلفة الداخل ة المثقفة ،تلتقي ف ز المهم للنخ المر

ة ومن بین هذه النواد ات أوالخارج   : بتلمسان  انت ذات نشا واسعالتي  والجمع
ةناد  مغن ة  ة له عالقة بج ع م ج  )1937(الشبی ة ترو انت میوالته إصالح الذ 

قي الناد ینش  )1936(ناد الرجاء،3 س حزب الشعب الجزائر  عد حل النجم وتأس و
ة الحزب  ة،،4تحت را ة التلمسان ة الدین ةالجمع ة القرآن ، ناد عمارة هدام )1936(الجمع

ة اإلسالمي،الناد )راغلة( ة اإلسالم ة الدین اب اإلسالمي،ناد الجمع طالب (،ناد الش
ر ،والتخلو التقا 5)عبدالسالم  ات بذ ة حین تتحدث عن النواد والجمع رر الفرنس

مي  شیر اإلبراه ات الفاعلة في أ منطقة ،فمثال تلمسان تتحث عن الشیخ ال الشخص
لة سي دمحم ،الشیخ العشعاشي ،والقائمة طو اد  ،طالب عبد السالم ،بوشامة عبدالرحمن ،

                                                
. 151نفسه ، ص   -  1  

2  -  A.N.O.M.13h/01 .Electioon.1935. 
3 -A.W.O.C.I.E.Nevembere.1937. 

. 105خالد مرزوق، المرجع الساب ، ص  -  4  

ة ،منازعات  رم -5  ات والنواد ونشاطهم في عمالة . 02المرجع الساب ، ص ....ولد النب    وهران لمزد عن الجمع
ة بتلمسان   ة اإلصالح ه مسیرة الحر تا A.N.O.M.9H/38.12B 1937                 .وخالد مرزوق في  : انظر . 
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اسي بین أوس اسي ،والوزن الس م النشا الشخصي والس ح ه النواد 1ا الشعب ، ،وعل
ات المختلفة سعت  رة  نشر إلىوالجمع ار الثقافة الف ة التي تجسدت واألف اس ة الس الوطن

ة  المطال عد  ما  ز نشر  اإلصالحاتف ر العقل الذ  اإلصالحثم الحرة فهي مر وتنو
  .2عرفته المدینة 

ة بتلمسان - 3 ة الكشف   :  نشا الحر
ةته الكشافة الدور الذ لعب    ات األخر ، اإلسالم اقي الجمع ة من  قل أهم أو حتى ،ال

اراتها  مختلف ت ة  ة الوطن سها عل ید دمحم بوراس،الحر ة الثالثینات  3وذلك منذ تأس منذ بدا
اب ،من القرن الماضي  سعى لجمع األسلحة للش ان    .4في هذا الظرف بذات الذ 

ة ظهر واضحا ة الكشف د ونشا الحر ة التي تؤ عض التقارر الفرنس ة هذه ،من خالل  أهم
ات األخر  عدما اختنقت الحر ة التي ارتفع صوتها وازداد دورها خاصة  سبب ،الحر

ة التي  اإلدارة مختلف توجهاتهم الفرنس ة  ة الوطن  وفي الظاهر،شلت نشا رجال الحر
ة نشاطها  ة الكشف ة،الحر ة  أعضاءهان أ إال،وف القوانین الفرنس اس ات الس من رجال الحر

ة  اب الجزائر الناش ،الوطن سعى الى خدمة وطنه ،وهم من الش ان ،الذ  ذا  وه
ة  ة الوطن   .5استخدامهم لصالح الحر

ثفا    ان متواصال وم ة  ة الكشف ة أن نشا الحر في عمالة وهران ،وتشیر التقارر الفرنس
مدینة وهران التي عرفت ة  ة  بدا س األفواج الكشف عام تأسس  ذالنجاح ال فوج وفهاه،بتأس

شافوا الفوج ،م1938وفوج المنصورة بتلمسان الذ تأسس عام ، م 1937 حیث وصل عدد 
  .6م1941شاف في سنة  100الى 
ان مع اإلصالحیین ومنحاز إلى ح ش ج    د أن هذا الفوج  ة تؤ ح ا ح (والتقارر الفرنس
ان م،) د ان هذا النش، 7ثفا بتلمسان ونشاطه  لذین  الكشفي ممثال في عناصر الفوج ااو

                                                
1 -A.N.O.M.9h/38.12b 1937. 
2 - Ageron(Ch.R) .Op-Cit.P.100. 

من الشخصیات الجزائریة البارزة التي عملت على مواجھة االستعمار بطرق ،م بملیانة 1908من موالید:دمحم بوراس  - 3

مار  االستدقتل على ید ،وبھذا أصبح یناضل من أجل القضیة الوطنیة ،میة الجزائریة قام بتأسیس الكشافة اإلسال، واضحة 
  .م 1941ماي  27الفرنسي رمیا برصاص في 

4 -Mahfoud Kadache.T2 OP.CIT.P621. 
5 -A.W.O.B.4063.Rapport.01 Novembre 1941.Tlemcen. 
6 -C.I.E.Oran.01 Juin 1941. 
7 -C.I.E.Oran.01 Juin 1941. -  
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لي حسن دمحم بن مصطفى ،ي عل ولد دمحم أحمد:من بینهم  بخشي حسن بن دمحم ،بو
الذین لعب دورا مهما في نشا  وآخرون ،علي  الطیب ولد ملوك،الشرف غوثي بن مختار ،

  .1الفوج 
ظهر الدور المهم والفعال للحر ة من خالل ماو والمتمثل ،انت تقدمه من عمل  ة الكشف

ه ة - :  مایلي في غال  . ومساعدة المحتاجین  جمع التبرعات المال
م  - ة  -.مدرسة للتعل م األناشید خاصة الوطن  .تعل

ة والدین اإلسالمي  - التر م المحاضرات خاصة المتعلقة   .2تقد
ون  - ة التي سوف  ات الوطن في مسار ،لها الدور الفعال  ظهور أبرز الشخص

ة ة الوطن حوا من قادة الثورة الجزائرة ،الحر من في مناط متعددة ،ثم أص
الذین تروا في  وآخرون ،3ایت أحمد حسین مثال على ذلك المرحوم،الوطن 

ةأحضان الكشافة   .اإلسالم
ة أد  إن      ة الكشف ث للحر ات الك عانتشار واس إلىالنشا الم ة في روع للجمع شف

ة الجزائرة بها س فروع للكشافة اإلسالم ه عرفت مدن متعددة تأس ،مما عمالة الغرب،وعل
ة الكشافة  اإلدارةجعل  ة تدرك أهم ةالفرنس   . 4،وتعمل على مراقبتها اإلسالم
ه فالنشا الكشقي ساهم في نشرالوعي الوطني نتیجة االحتكاك المتواصل حالل          وعل

ة ،والترحال والتجوال ،ومن الندوات ة الكشف م خالل النشا الثقافي ألعضاء الحر ،والمخ
ة  30-23الوطني الذ انعقد في تلمسان مابین  ل اة 1944جو م خیر دلیل على الح

ارات  ارزة من مختلف الت ات  حضور شخص ة التي تعرفها المدینة،خاصة  ة والثقاف اس الس
مي اس ،)االصالح(،الشیخ االبراه ة،ونشطاع من الكشافة )U.D.M.A(فرحات ع  اإلسالم

راء   .P.P.A (5( أمثال الغوتي الشرف ،بن دمراد عبدالقادر،ومفد ز
  

                                                
2- -A.W.O.B.4063.Rapport.01 November 1941.Tlemcen. 
2 - C.I.E.Oran.29 May  1941. 
3 -Ait Ahmed.H.Memoire Dun Combattant.1942-1952.Alger.1990.P22. 

ة اإلقدام - رالتي تأسست بها جمع ة بها مثل مدینة معس شف س فروع  .م1941عرفت مدن متعددة من عمالة وهران تأس  
4- -A.W.O.B.4063.Rapport C.I.E.Oran.20 Juin 1941. 

ة ، منازعات  دلو رم  - . 03-02،المرجع الساب ، ص ص ...النب 5  
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ا ً ة  -خامس ا والطرق ات الزوا   : جمع
قي  - 1 ا للشمال اإلفر   :م 1948مارس  15جامعة الزوا
عد حوادث ،األوضاع التي تعرفها الجزائر نتیجة        ومانتج عنه من  ما08خاصة 

ة ة الوطن ة التي أرادت إرضاء الجزائرین ، تطور مسار العالقات بین الحر واإلدارة الفرنس
ة ،في نظرها ،)م1947دستور (بإصدار دستور خاص بهم ، ة والعلم اة الدین إضافة إلى الح

ة الد في مواجهة تسل اإلدارة الفرنس شها ال انت تع أجل  ظهرت هذه الجماعة من، التي 
ة إعطاء ات الدین ة جدیدة للجمع ة ،حر ق انة الحق ا وشیوخها  لهذهورد الم عدما ،الزوا

ین رجال ج ع م ج ،ظهر هناك  ان في صالح اإلدارة ،صراع بینها و هذا الصراع الذ 
ة  ع ،إلضعاف الطرفین ،الفرنس منتها على الجم   .وفرض ه

سها – 1- 1   : تأس
سید ادمحم في ، م 1948مارس  15تأسست في    ة دمحم بن عبد الرحمان األزهر  زاو
عد النقاش والحوار الكبیر بین أكثر من ، ة  120وذلك  س زاو   . 1رئ

سها   -2- 1 اب تأس   :أس
اب التي أدت         سها من بینها إلى اجتمعت مجموعة من األس   :تأس

شمال ،عالقة المسلمین بدینهم  إن - افي هذا الوقت  ة خ إفرق أ ابتعادهم ،ال
 .2عن دینهم 

شمال  - االوضع الدیني  ة  إفرق  من خالل ابتعادهم عن الدعوة،في حالة صع
 
اء - اء إلىوالرجوع ،لمة الح  إلح   .3أمر ضرور ، )التوحید(لمة هللا  إح
  

                                                
ا للشمال االفرقي ،مصطفى عبید  - 1 یبتها1948مارس  15جامعة الزوا احث في ،ومشارعها  اإلدارة م تر مجلة ال

ةالعلوم  ة  اإلنسان د العقبي ، .57ص .الجزائر ،جامعة الواد ، 2013، 6ع ،واالجتماع ضا صالح مؤ المرجع ،أنظر أ
  .390ص ،الساب 

  . 58ص ، نفسه   - 2
د العقبي صال - 3   . 389ص ،المرجع الساب ،ح مؤ
  



اسي والدیني           الفصل الخامس ة بتلمسان ودور العلمي الحراك الس ه مابین   الطرق الصوف    م1954 –م  1945ف

 

 219

ة ،مؤسسة مخلصة منظمة  إنشاءضرورة  - ة الذات تبتعد عن األغراض الشخص
لمة ا،   .1بین صفوف المسلمین ،لتوحیدلتعمل من أجل 

    :أعضاء هیئة الجامعة    - 1-3   

  :تكونت هیئة الجامعة من              
  :المجلس األعلى للجامعة  -
ة فاس  - س المجلس األعلى :الحي الكتاني  الشیخ عبد: من زاو  .رئ

 .الشیخ التبرز بن عزوز :تونس : المفوضون  -
  .الكبیر الكتاني الشیخ دمحم):فاس(المغرب             
  .الشیخ عمر الحمالو ):واد سقان (الجزائر           

  :من   یتكون أعضاء اإلدارة :  اإلدارة -      

ة الهامل  - س اإلدارة :الشیخ مصطفى القاسمي  :من زاو  .رئ
ة تماسین  -  .النائب األول :الشیخ أحمد التیجاني :زاو

ة طولقة  -  . النائب الثاني : ن الشیخ عثماني عبد الرحم: زاو
ة بوقیرات  - وك عبد القادر : زاو  . النائب الثالث : ابن ط

ظي :الكتاب  - رة : (  األمینالشیخ حف  ) .س
 ).برقو ( الشیخ عاصم قادة          

 ).الهامل (الشیخ قاسمي عبد الحف          
اس            ) .طولقة : (الشیخ عثماني ع

ة     :المالیون  -  .المال  أمین:الشیخ أحمد التیجاني: تماسین   زاو
ة القنادسة                     .النائب األول:الشیخ األعرج عبد الرحمن : زاو

ة متیجة                             .النائب الثاني : الشیخ قاسمي الحاج دمحم :زاو

 ).واد سقان (الشیخ عمر بن الحمالو : المفوضون العلمیون  -
وك                         ). بوقیرات (الشیخ دمحم بن ط

                                                
د العقبي  -  1   . 390ص ،المرجع الساب ،صالح مؤ
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ارت(الشیخ غالم هللا دمحم                         ) .ت
ة اله - الجزائر :  الشیخ القاسمي عبد القادر :امل زاو  .مدیرة اللجنة 

ارت  - ة ت  .بوهران مدیرة اللجنة : الشیخ غالم هللا دمحم : زاو
ة قسنطینة  - شي مصطفى  الشیخ ال: زاو قسنطینة :قرع  .مدیرة اللجنة 

 :المراقبون للجامعة  -
ة الهامل  - ي :زاو  .الشیخ القاسمي الم

ة غلیزان  - ة موال أحمد : زاو  .الشیخ عط
ة قسنطینة  - سام :زاو  .الشیخ أحمد بن 

ة تلمسان   -  .الكاتب المالي : الشیخ دمحم العشعاشي :زاو

 .اني دمحم الشیخ الزو : قالمة  :المستشارون   -

ظي بن عزوز : خنشلة  -  .الشیخ حف

ة  -  .حسن الطرابلسي  :عنا
عة  - شیر   :القل  .الشیخ السنوسي ال

 .بن عمر التیجاني :عین الماضي   -
م  :تاخمارت   -  .الحاج دمحم بن إبراه

ر   -  .موال عبد هللا  :معس
 

ة  - م المال لفة بتنظ   :اللجنة الم
ة تماسین  -  .یجاني الشیخ أحمد الت: زاو
ة قالمة  -  .الشیخ الزواني دمحم : زاو

ة سقان  -  .الشیخ عمر بن الحمالو : زاو
ة طولقة  -  .الشیخ عثماني عبد الرحمن : زاو

ة الجزائر  - ي : زاو  .الشیخ قاسمي الم
ة عین ماضي  -  .الشیخ بن عمر التیجاني: زاو

ة واد ساحل  -  .الشیخ بن القاسم البوجلیلي : زاو
ة متیجة  -  .لشیخ قاسمي الحاج دمحم ا: زاو
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ة بوقیرات - وك عبد القادر : زاو  .الشیخ بن ط
ارت  - ة ت  .الشیخ غالم هللا دمحم :زاو

ة تلمسان  -  .الشیخ دمحم العشعاشي :زاو
ة القنادسة  -  .الشیخ األعرج عبد الرحمن : زاو

  

ة للعمالت الثالث -   :اللجنة التنفیذ
  : عمالة وهران 

زها  - طا   :مر  .)ران وه(حي قامب
س - ارت : الشیخ غالم هللا  : الرئ ة ت  .زاو

  :  األعضاء  
ة برقو  -   .الشیخ عاصم قادة بن عمروش : زاو
ر  - ة معس    .شنتوف المختار: زاو
ة  عمي موسى  -   .مرا عبد هللا :زاو
ة تلمسان -   .شعاشيالحاج دمحم الع زاو

   :عمالة الجزائر
زها       .)الجزائر(دمحم اسید : مر

  :  األعضاء    
ة الجزائر  -   .الشیخ قاسي عبد القادر :زاو

ة الهامل  - ي :زاو    .الشیخ قاسمي الم
عة - ة القل    .الشیخ قاسمي  ، الشیخ قاسمي عبد الحف : زاو
ة متیجة  -   . الحاج دمحم قاسمي :زاو

  : عمالة قسنطینة
زها           ة : مر ة الرحمان   ) .قسنطینة (الزاو
  :عضاء األ         

ة قسنطینة  - ش مصطفى :زاو  .الشیخ قرع



اسي والدیني           الفصل الخامس ة بتلمسان ودور العلمي الحراك الس ه مابین   الطرق الصوف    م1954 –م  1945ف

 

 222

ة قسنطینة  - سام أحمد :زاو  .الشیخ ابن 
رة  - س ة  ظي األمین :زاو  .الشیخ حف

ة طولقة  - اس :زاو  .الشیخ عثماني ع
ة قالمة  -   .الزواني دمحم :زاو

   :نتائج وقرارات المؤتمر  -4- 1
ة المؤتمر في        ن النتائج والقرارات التي سوف          لمؤتمرون على مجموعة ماتف ا:نها

قها وهي ،تكون محل اهتمام الجامعة    :1والعمل على تحق
ة  - ا من جهة ،العمل على تمتین الروا الداخل ین ،بین رؤساء الزوا ینهم و و

ابهم  ع الوسائل المشروعة ،مردیهم وأح  .بجم
منهج القران الكرم  - وخدمته واالهتداء ،وحث المسلمین على حفظه ،االلتزام 

ه   .ألنه المنهج الوحید لهذه األمة ،بهد

م العري اإلسالمي  - ا ،الحث على التعل ع  في الزوا ة وتشج والمعاهد الدین
 . المسلمین على ذلك 

ة  - اس ا الس عدم الدخول في القضا ا التي تمس الدین القضا إال،التزام الجامعة 
 .اإلسالمي 

نة  - ة،العمل على استعمال الطرق والوسائل المم   .من أجل تحقی النشر والدعا
ة الى تحقی ،ما ا والطرق ه سعى رجال الزوا عیدا عن الخوض  وعل ه المؤتمرون ، اتف عل

ات  ة التي تتنافى مع قانون الجمع اس   . م1901في األمور الس
ة  -2 ة الصوف ةظهرت هذه  :الجمع   :  2م تكونت من1945في غلیزان،عام  الجمع

س  -  .المشر الحطابي :الرئ
 .الشیخ شنتوف : الكاتب  -

العقید  الشیخ مصطفى بن إسماعیل، والشیخ دمحم مقلع ،والسید: األعضاء -
 .عمیروش

                                                
  . 63ص ، المرجع نفسه ، مطفي عبید  - 1
د العقبي ، المرجع الساب ،ص  -  . 402صالح مؤ 2  
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ة على نشر الوعي الوطني تحت الغطاء الدیني    .وعملت هذه الجمع
ة-3 ة العلم ة ،بوضع قام ا : الجمع لشیخ أحمد العالو صاحب الطرقة العلیو

تب لها الظهور   . 1قانونها األساسي لكن لم 
ر -4 ة التنو سها،في الثالثینات من القرن  :جمع قام الشیخ أحمد العالو بتاس

ة الماضي ا الطرقة العلیو المساجد وزوا    .2،عملها االهتمام 
ة لمدینة ت -5 ة السن ة اإلسالم ة حسب خالد بوهند  :لمسان الجمع هذه الجمع

ار الطرقي المعاد ل ج ع م ج  أصحابها ،یترأسها الحاج دمحم من الت
انت تعمل  ة، و ة اإلصالح ،وتأسست نتیجة الصراع مع رجال الحر العشعاشي ّ

  . 3على الحفا على المساجد واالهتمام والدفاع عن الدین اإلسالمي
ة المختلفة ات الدین انة بین  إن الجمع انت تسعى جاهدة التخاذ م التي عرفتها تلمسان 

ة  عد ظهور الحر انة تالشت او نقصت إن صح التعبیر  ة، الن هذه الم األوسا اإلجتماع
ا إلى الطرقیین إال أن  ً از اإلدارة اإلستعمارة دائم ة في المنطقة، ورغم انح اإلصالح

ا لمصلحتها ً انت دائم   .المواجهة 
ا ً ة وضع -سادس ة  النخب الدین اس إن التطورات التي أحدثتها حوادث   :بتلمسان والس

ذلك المواقف المختلفة من دستور1945ما 08 ة 1947م،و ل األطراف الدین م،جعلت 
،في حالة استنفار لما غیرها في المدن األخر منطقة تلمسان  ة  اس حدث من  والس سوف 

ة اتجاه الوضع السا ة  ئد ،حیث عثرنا على تقاررطرف اإلدارة الفرنس تتحدث عن الطرق
ة، التي تطالب  ة ،والدرقاو ة، والسنوس ة،والقادرة،والعالو خاصة الطرقة العمارة،والرحمان

ة اإلدارةفیها  ارة، مراكزهامن  الفرنس ات شیوخ  االستخ ة ومفصلة عن تحر تقاررا یوم
ة  اعهم الطرق   .وأت

                                                
د العقبي ، المرجع الساب ،ص  -   . 402صالح مؤ 1  
. 403نفسه ،ص  -  2  
حوث  - 3  162، ص ص 2008دار الغرب للنشر والتوزع ،وهران ،،1وقراءات في تارخ الجزائر العام ،جخالد بوهند، 

163.  
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الدرجة (الوطنیین  وهل لهم عالقات ،مع الرجال اس،مصالي الحاج  المقصود بهم فرحات ع
اس ،رما )األولى ة التي عثرنا علیها تتحدث خاصة عن فرحات ع ف ،ألن الوثائ األرش

ما حدث في ما  الذات تلمسان 1945تكون  الد و   .1م،خاصة انتقاالته الغرب ال
ة وعلى رأسهم صاحب الطر   عض رجال الطرق ذلك زارة  ة الشیخ عدة بن و قة العالو

ة(مصطفى،وعن زارة الشیخ القاسمي  2تونس إلى تلمسان من  قادماتلمسان  إلى) الرحمان
  .3ة ،العشعاشي والشیخ علي بودیلمي طالمغرب،ومعه ابنه وثالثة أخرن ،استقبلهم في المح

ة،أو   ات للطرق اتعني هناك تحر ما تسمیها القوانین الفر  الجمع ة  ة،وأن تلمسان الدین نس
المنطقة ،والصراع المتواصل  ذلك  ة  ة اإلصالح م تواجد رجال الحر ح منطقة حساسة ،

ة  ین رجال الطرق   . بینهم و
مي من منفاه    عد عودة الشیخ اإلبراه مي ) فلوآ(و وصل إلى تلمسان لیواصل نشاطه التعل

سمبر03واإلصالحي ،حیث وصل إلى تلمسان في  ي منها سوف تكون له ،الت4م  1943د
ة بنواحیها ،وحتى في مدن العمالة    .محطات أخر متتال

ة وندرومة،تشمل رجال الطرق  ة في مغن اس ات س انت هناك اجتماعات أخر وتحر  ةو
اسیین،أحمد الكبیر عض الس ة ) UDMA(و ،وصاحب الطرقة الطیب ،وابن الشیخ الهبر

ثف لنشطاء من الشیخ الحبیب بن موال الطیب ،فهذه ال ات دلیل على النشا الم تحر
  .5مختلف االتجاهات 

اسي عام تشده تلمسان،وأن هذا النشا متنوع االتجاه رغم    ل هذا یوحي أن هناك حراك س
ة،فهاهي ج ع م ج تكثف من  انا اختالف في طرقة التعامل مع اإلدارة الفرنس وجود أح

مي یواصل شیر اإلبراه ة الوافدین الى 6نشاطه  نشاطها،والشیخ ال ستقبل أعضاء الجمع ،و
ح اح د ممثل  ،وسقال دمحم)مدرس بدار الحدیث(تلمسان مع اخوانه أمثال منیر شالبي

ا وقدره  وزان الحاج عضو ج ع م ج،حیث قدموا مبلغا مال فرنك 1500.000بتلمسان ،و

                                                
1 -S.L. N.2 U/8 Ra. N.782.08/11/1950 
2 -S.L.N.2U/8 RA.N.597..30/03/1951. 
3 -S.L.N.2U/8.RA.N.2428..03/11/1948. 
4 -C.I.E..RA.N.251..08/12/1943. 
5 - A.N.O.M.GGA.19H/16.RA N.2115.09/04/1947. 
6 -A.N.O.M.5I/52.RA. N.382..04/04/1947. 
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ة اجتماعا ،1لهذا الوفد  عقد أعضاء من الجمع د الزموشي ،دمحم ضم الشیخ سعی أخرو
ازوني عبد القادر،طیرعلي ة المنحرفة ) غلیزان(ال    . 2من أجل مواصلة محارة الطرق

ه الجرائد أمثال جردة   ة،وماتكت اس بین أوسا الجماهیر التلمسان انة فرحات ع وعن م
ة عن ذلك خاصة الخال ان المنتشرة لهذا الحزب في تلمس االمستقبل ،تتحدث التقارر الفرنس

رع،ألن فرحات 3ونواحیها  ات اكتو التالم،1947اس سوف یتقدم لالنتخا له أنصاره  يو
ه اإلدارة،وهذا ماكانت  ة تدر ة عشر مترشحا،أغلبهم  الفرنس قائمة تضم ثمان ،وسوف یتقدم 

ة المثقفة اتها المجاورة  4تلمسان مدیتهفي  من النخ ر،والننس بلد فهاهي التقارر  والدواو
حدث في دوار بني عابد  تتحدث ة(عن ما ان  إلىوصول جماعة  ،وعن) الحنا عین الم

أمثال لحول عبدالسالم ولددمحم،بوعناني عبدالقادر،تیزعیرت لحبیب،وعن وصول هذه الجماعة 
ان معهم أورین،ومسلمین من بني صاف ،تقول التقارر أنهم  ة حیث  حت الىسوق الحنا

ان  ولدیهم تصرح،) P.C.A(من أنصار الحزب الشیوعي  ذلك  5لزارة الم ،وهناك نشا 
ة،  ة، والشادل ة، والقادرة،الطیب ة بن یلس ،والعالو زاو ا بتلمسان، ةوالزوا لرجال الطرق

ة بلقاید  ة، وزاو   .6الدرقاو
انت ألن   ة بین النخب مهما  ة،واخر ثقاف اس ة س إن الصراع الذ ظهرناتج عن حتم

  تغیر مع الوضع العام الذ تشهده الجزائر الوعي الثقافي 
ات  عد انتخا ا  ً ة الذ شهدته عمالة وهران ظهر جل اسي للنخب الدین إن هذا الحراك الس

ار الوطني 1947 ة وظهر الت انت تمثله الطرق ار التقلید الذ  ة الت ، التي أكدت نها
  :الذ اجتمعت له مجموعة من العوامل الناتجة عن

رة اإلستقالل عن اإلستعمار الذ یراوغ في  8حوادث - ما ونتائجها التي أكدت ف
ة، وظهر من خالل دستور  ة الوطن ، الذ أرادت منه 1974الجزائرین و زعماء الحر

سب الوطنیین والرأ العام ة    اإلدارة الفرنس

                                                
1  - A. N.O.M.5I/52.RA.N.1270..27/12/1948. 
2 - A. N.O.M.5I/52.RA.N.1835..15/04/1947. 
3 -A.N.O.M.19H/16.RA.N.18915.29/01/1947. 

ة ،منازعات  رم - .07،المرجع الساب ، ص ...ولد النب 4  
5 -A.N.O.M.19H/16.RA.N.4575.24/04/1946. 

ة ،منازعات رم  -  .02،المرجع الساب ، ص ...ولد النب 6  
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فر - ان ف ة التي ظهرت معالمها مع ب رة الوطن ة ، الذ جمع رجال 1943تبلور ف الحر
قتها في المؤتمر اإلسالمي  انت سا ة في مطالب موحدة    .1936الوطن

ن أن تحق أ  و زعماء أثبتت للجزائرین 1947ما  8حوادث - م أن فرنسا ال  ة  الوطن
رة حزب الشعب الجزائر  رة العمل المسلح التي هي ف   .مطالب للجزائرین، لهذا ظهرت ف

ا ً ع ام الثور :  سا   م بتلمسان 1954ة التحضیر لق
  : م  1954وضاع العامة في الجزائر قبل اندالع ثورة أول نوفمبر األ  – 1  

ة – 1-1          اس    : األوضاع الس
قتها فرنسا في الجزائرمنذ           اسة اإلدارة التي ط انت تسعى من 1830إن الس م 

م الشعب الجزائر والقضاء على شخصیته الوط شتى الطرق ورائها الى تحط ة  ة االسالم ن
الجزائرألنها قوانین ال مجموعة من والوسائل،لذااعتمدت في ذلك على سن العنصرة والخاصة 

ان له الح في اعتقال الجزائرین انت تعتبر الجزائر قطعة من فرنسا ،فهذا الحاكم العام 
االعتقال االدا عرف  ، ثم ظهر قانون ر والزج بهم في السجون بدون محاكمة وهذا ماكان 

قضي 1920أفرل 04 ة  م  وعملت  ، 1الجبرة واإلقامةبوضع األشخاص تحت المراق
ان ومصادرة أراضیهم  ة جائرة على الس ة في الجزائر على فرض غرامات مال االدارة الفرنس

ة مختلفة ات جماع رمعرضین لعقو ان القر والدواو ح س ، خاصة عند حصول أ ،وأص
م حین عجز السلطات 1949هم ،وهذا ماحدث في قرة سید علي بوناب عام حدث في قرا 

انت النتیجة تسل  ش الفرنسي ،ف االستعمارة على العثور على الجند الهارب من الج
ان القرة  ، فصادروا أمالكهم ،وخروا حوالي  ة على س منزل اضافة الى 600العقو

ذلك ماحدث في األور  م ،عندما 1953م ،1952م،1951في اس الفضائع والجرائم ،و
عداكتشافها عام  ال األوراس ، رة الى ج ان 1950فرأعضاء المنظمة الخاصة العس م ، ف
مصادرت أراضیهم ،والقتل وهتك األعراض والحرمات  ان    .2العقاب على الس

                                                
ا من تارخ الجزائر -   . 382م ص 2009،د ا ل و و ،الجزائر،  2والعرب ،ج حي بوعزز ،موضوعات وقضا 1  

382،383، ص  ص نفسه- 2  
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ائرة م بواسطة القوانین الج1830منذ اضافة الى قمع الحرات المختلفة للجزائرین        
عد  ر الذ عرفه الجزائرون خاصة  اسي والثقافي والف عد الوعي الس ة ،حتى  واالستثنائ

   1.م 1945ما 08حوادث 
الخصوص مناضلي    ة و ة الوطن ح رجال الحر رة المواجهة وأص عد هذه النتائج ظهرت ف

رة للعمل المسلح، أل ش أو فرقة عس ن ج رة تكو ن فرنسا ال حزب الشعب یتأكدون من ف
یر في سبل أخر  ن لها إنصاف الجزائرین، وما تفعله ما هو إال رح للوقت والتف  2م

الجزائرین  ة سو التالعب  حت عنه اإلدارة الفرنس ع مات      .،وتأكد للجم
عد حوادث  ع مفادها  08الوضع العام الذ عرفته الجزائر  رة واضحة للجم ما اغطى ف

قي صامدا یواصل نضاله أن فرنسا ترد الق ل القوانین اال انه  ضاء على هذا الشعب ،فرغم 
ة  رة الوطن   .من أجل الف

  

ة  – 2 – 1   : األوضاع االجتماع
ان تزعم أن في الجزائر الیوجد شعب موحد وواحد وان صح      ة  ان السلطات الفرنس

ة متواجدة هنا وهناك التعبیر الیوجد أمةجزائرة ،وانما في زعمهم هناك مجموعات عرق
ني میزاب ،وتناسو تارخ هذه األمة، ة ،و ائل ،والشاو التي  تتمثل في العرب واألتراك ،والق

ة ،وصاحب العادات والتقالید الواحدة ،وأن االستعمار الفرنسي  دینها االسالم ،ولغتها العر
ل الوسائل والطرق  م تارخ هذه األمة  سعى الى تحط ان     . 3هو الذ 

ناتهم من القزدیر ،وأكواخهم من طین    اء القذرة ،وس قة  ،عاش الجزائرون في األح ض
الت الجمیلة ومتسخة  نون في العمارات الف س ة ،و اء الراق شون في األح ع ،بینما األوریون 

اة الضرورةووس الحدائ المختلفة المتنوعة ، ات الح ع متطل   .4وتتوفر لدیهم جم
شها الجزائرون أما ا      ع ان  ة التي  فهي متدهورة ،حیث حرم الجزائرون لحالة الصح

اء قلیل في األراف والبواد ، ات الیزدمن العالج والدواء،فعدد األط  24عن وعدد المستشف
                                                

، ،حي بوعزز -  . 383ص،  المرجع الساب 1  
2 -Mohamed Boudaif. La Preparartion Du Premier Novembre 1957.Dar El Khalil. 
Alger.2010.P 27. 

. 375 یحي بوعزیز، المرجع السابق ، ص - 3  

. 376، ص  نفسه- 4  
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اعتراف السلطة 11000000طبیب مقابل  600،حیث نجد أقل منمستشفى  نسمة، وهذا
ة نفسها عض 1الفرنس ان یوجد حوالي 1954الدراسات أنه في سنة  ،حیث تشیر   150م 

مثلون  معدل سررواحد لكل من  24.284مستشفى مدني  قابله في  411سرر،  نسمة ،
معدل طبیب لكل  9فرنسا سرر واحد لكل  اء  نسمة من  5555حوالي نسمة ،أما األط

قابله في فرنسا طبیب واحد لكل  ان ،   .  2نسمة1091الس
     

ة – 3 - 1   : األوضاع االقتصاد
      

زا على األراضي        سعى االستعمار الفرنسي الى تجرد الجزائرین من أراضیهم ، مر
ة ،حیث نجدفي مقاطعة الجزائر وحدها عام  تارمتلك 5780000م ،مجموع 1936الخص ه

ا مساحة 40875منها  مارسون مهنة الرعي 400000أور ما أن الجزائرون  تار ،و ه
مارس بها ضا ة ،وفرضهم ضرائب على من  االستالء على المناط الرعو قهم األوریون 

زوا على الزراعة الرعي  القمح والشعیر ،ور ة  ،ثم أن األوریون أهملوا الزراعة الغذائ
ات  غ ،واستحوذ المعمرون على التجارة ،واالسواق والبنوك والشر ة مثل الخمر والت الصناع

ذا هاجر الجزائرون الى المناط ،وفرضوا على الج قواخماسین ضعفاء ،وه زائرین أن ی
ش في  حثا عن العمل وطرق الع ا ،وحتى الى  الخارج ، الصحار ،والهضاب العل عیدة  ال

ة القاهرة  مایبینه المرحوم  ،3ظل هذه الظروف القاس ذا نجد ماحققه االستعارالفرنسي ،  وه
أن اال حي بوعزز،  تور  اسة حق مایليالد   :  4ستعمار الفرنسي بهذه الس

ة الجزائر یتم اعدادها من طرف مجلس أغلبیته من المستعمرین الیهود وغیرهم  -   میزان
ة     ة األور   ،وهذاخدمتا لمصالح األقل

ة  - هذا فالمیزان ثیر مما یدفعه األوریون،و الضرائب التي یدفعها الجزائرون ، هي أكثر 
نتفع بهااأل الجزائر شون الفقر والحرمان ،و ع اء  مولها الجزائرون ،الذین هم    وریون األغن

                                                
. 377ص یحي بوعزیز ، المرجع السابق ، - 1  

، خیثر عزز ، - 3 .  23ص  المرجع الساب  

. 372نفسه ،ص  -  3  
  4 372 نفسھ ، ص - 
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الت  - ل الوسائل والتسه ة المستعمرة  ة األور ات احتكار األقل ان ل الخیرات واإلم و
ة التي تملكها الجزائر    االقتصاد

ة في ادار  - الدهم ، في حین اقصاء الجزائرین أصحاب االرض الشرعیین في المشار ة 
ة التي تخدمهم ،وتخدهم االقتصاد  ة لهم السلطة في تطبی المشارع االقتصاد ة األور األقل

  الفرنسي 
  حرمان الجزائرین من الحصول على القروض من البنوك ورخص االستیراد  - 

  . الموالین للسلطات االستعمارة  إالوالتصدیر ،
اتوتشیر    ات السنوات األول إحصائ ة في الجزائر ى للخمسین أن مساحة األراضي الزراع

أكثر من  تار منها 10انت تقدر  تار ،أ 7.612.000مالیین ه هي ملك % 75ه
مثلون  ان العاملین في الزراعة ،أما األوریون  إجماليمن % 98لألهالي الذین  عدد الس

ان العاملین في الزراعة % 2مثلون  لها 2.72.000،لهم من مجموع الس تار وهي  ه
ة ،أ مانسبته  ة  إجمالي من% 25أراضي خص    . 1المساحة الزراع

ة -4- 1       :  الحالة الثقاف
انت فرنسا تسعى الى تجهیل الجزائرین ،وتشردهم     ة االحتالل الفرنسي للجزائر ، منذبدا

المائة من الشعب الجزائر الى امیی ن      وجهالء ،وتفقیرهم ،لذاتحول خمسة وتسعین 
م المدارس والمساجد ،وطردت ومتخلفیین وجائعین  ة الى تحط ،وعمدت السلطات الفرنس

م  ة   ملمي القران الكر رین وطالب العلم ، وفرضت الرقا اء والمف العلماء والفقهاء واألد
ة  ة في الكتاتیب القران اذن السلطات الفرنس ون اال  واضحا  وهذا ماكان،،ولفتح مدرسة ال 

ة  انت تصدرها السلطات الفرنس م التي     .2في القرارات والمراس
ان     ة إلى قمع أصوات األقالم المعبرة عن طر الصحافة مهما  وسعت اإلدارة الفرنس

ة ة الثان عد الحرب العالم م، واتخذت عدة اجراءات )1945-1939(نوعها ولغتها،خاصة 
  : 3 منها

 .األمن العام مس  ناك ماان ه إذاتوقیف الجردة  -
                                                

. 16زز ،المرجع الساب ،  ص خیثر ع - 1  
.277 حي بوعزز ، المرجع الساب ، ص  - 2  
. 39دمحم ناصر، المرجع الساب ، ص  -  3  
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ة بتهمة - عة القضائ ة  المتا ار الكاذ  .نشر األخ
سبب القذف والشتم للسلطة  - ة  عة القضائ  .الحاكمة   اإلدارةالمتا

ات  من المعروف أن انتشار الوعي الثقافي یرتكز على وسائل مهمة وهي الصحافة والجمع
عد التطورات التي عرفتها جل المن ، ف حت اإلدارة والنواد ما فیهم تلمسان؛ أص اط 

ة مختلفة، سواء في المحاضرات واللقاءات  ة تدرك الخطر الذ تقدمه مجموعات وطن الفرنس
ه األقالم الجزائرة في الصحف، أو حتى في الصحف  ، أو ما تكت ات والنواد في الجمع

ة والتحرر ال رة الوطن قة الوعي المنتشر وف س حق ع ، فهذا  حث عنه األوسا األخر ذ ت
ة ارات الوطن   .الجماهیرة وزعماء الت

  

ة  -2 اس ارات الس   :     م 1954نوفمبر    غداة ثورة الت
ار األول     اسة یدعو الى تطبی  :الت ة المسلمة  اإلدماجس س للجزائر العر والتجن

ة ة،في فرنسا  اإلفرق ة ، وتبناه ذوو الثقافة األور ة النصران ح حتة،  المس ة ال ة الفرنس الغر
ة النخ ة  ات الفرنس القانون وهو قانع  ،1الذین تنعتهم الدراسات والكتا الثورة  الداعي 

ان  إطارفي  اتي للجزائرذاالستقالل ال مقراطي للب االتحاد الد عرف  ة ،و ة الفرنس الحما
   . 2الجزائر 

ار الثاني     ان یدعو مع نها:الت ة ستقاللي محض ،  ة الحرب العالم  إلى، األولىا
ل بلدان الشمال  ش االحتالل ، اإلفرقياستقالل الجزائر و وانفصالها عن فرنسا ،ورحیل ج

دارته ٕ ة أساسا، التي تطعمت  وا قة العمال ة االستعمارة ،وتبنته الط مختلف الشرائح االجتماع
فجرثورة أول نوفمبر الكبر    األخر ،وهوالذ س

ار ا   ة  إصالحي :لثالت الت ة لهو ان یدعوالى الحفا والحما دیني وثقافي واجتماعي ،و
ة شعبها ، المتمثلة في الشعار الثالثي المشهور ة : ( الجزائر وشخص االسالم دیننا ،والعر

دأ )لغتنا ،والجزائر وطننا  ة ،و ة األسالم ،وقد تبناه العلماء المصلحون وذوو الثقافة العر
ة ال ة األولى عدنها ة في العمل ،ومبدأ الشعب المتعلم 3حرب العالم ،تبن منهح المرحل

                                                
278حي بوعزز ، المرجع الساب ، ص  - 1  
.25ص ، المرجع السابخیثر عزز ، -2   

.376حي بوعزز ،المرجع الساب ، ص  -  3  
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م خاصة ،واعتبرتهما وسیلة وسالح  ل ماهو ثقافي من دین وتعل ستعمر ،لدلك اهتمت  ال
   . 1لتحضیر الشعب من أجل نیل حرته 

  
ع   ار الرا الفرنسي  الجزائر ،وهو امتداد للحزب الشیوعيمثله الحزب الشیوعي  :الت

ة  النس انت متخاذلة  س محلي ،مواقفه  ة الجزائرة أممي ول أن حل القض ان یر  ،
ان مساندا لمشروع بیوم فیولیت  ة فمثال  ة الوطن ة 1936للقض ا لقمع الحر ان مناد م ،و

ة  ة الشعب عد اندالع 1945الوطن ة اال  ة الوطن م ،لم تسجل له مواقف واضحة اتجاه القض
  . 2وزقان التحررة ،وانخرا أعضائه فیها مثل عمار أ الثورة

  

اشرة الندالع الثورة   - 3 اب الم   : األس
  

ابتلك هي     رة الثورة المسلحة في نفوس  األس العامة التي ساعدت على تعمی ف
ا  أته نفس صفة عامة ،وه ة لد الشعب  لورت القض المناضلین ضد االستعمار الفرنسي ،و

حین أوانها  للتحمس لها و  ائها عندما    االستعداد لتحمل أع
ابأما    رة ،فأهمها  األس اشرة التي عجلت بتنفید الف   : الم
ة   -     نفسه ،ودخول المناضلین في صراع وتطاحن  ىاالنتصار علانقسام حزب حر

ین  ع،ثم الشعب الجزائر  أمالحادین ،تار ه في الحرة واالستقالل تتحطم وتض ومطال
صورة سرعة وحاسمة ظهور  اللجنة الثورة للوحدة والعمل وتحملها لعب الكفاح المسلح 

مالو ،وضعت حدالتلك  ة العق   .  ة خالفات والخصومات الحز

                                                
25ص خیثر عزز ، المرجع الساب ،  - 1  
25، ص  نفسه - 2  
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ة   -    ومة الفرنس ان المسلمین الجزائرین إزاء فشل اإلصالحات التي قامت بها الح الس
ا1948م ،1947 إصالحات عود هذا الفشل الى غ ب الكفاءة عند القائمین على م ،و

قهاوهذا حسب شوان بول    .  1تطب

ة والثورة  - 4    :رجال الطرق
قي ومحتم    ا أنفسهم أمام أمر حق ة وأصحاب الزوا علیهم ،اما االنظمام وجد رجال الطرق

ة  ش التحرر واما مواصلة المشوار مع االدارة الفرنس تحت لواء الثورة والدخول تحت لواء ج
ل طرف ،ألن الثو ،أو ا قة  ة انطلقت والرجوع الى ر لعزلة واالبتعاد والهجرة ،وهنا تظهر حق

ه    . المجهول وحتمیت رفع السالح أمام االحتالل الفرنسي أمر تم الفصل ف
طین الذین هم تحت لواء  محارة المرا ادة الثورة  ة ،ألنهاكانت  اإلدارةلهذا أمرت ق الفرنس

قضة في أوسا الشعب الجزائر ذ أدتر فیهم السبب ال هذا  الى الخمول وذهاب ال ، و
ة التي  ة أنفسهم أمام وضع جدید،أد الى نقص في الموارد المال ا والطرق وجد رجال الزوا

الزار عرف  ا ومشارعها ،خاصة ما ن الزوا ح  انت المصدر األساسي لتمو الذ أص
عد اندالع الثورة التحررة ا ضد  وعلى هذا الوضع منهم من اتخذ2.عددهم قلیل  موقفا سلب

سین ة 3الثورة ،وراسلوا فرنسا تضامنا معها تدین  أحدث لیلة القد ا والطرق ح رجال الزوا ،وأص
ا ومقلقا شون وضعا صع ثفوا من أعمالهم ضدهم في  ع ألن رجال جبهة التحررالوطني 

اعدام مفتي مدینة بجا مامة ،امل القطر الوطني  ،فقامت  ٕ  إماموجرح مدینة بوسعادة ، وا

                                                
ر في أفرل  -1 الو ا  34م في الفوج 1920م ،دخل سنة 1900ولد شوان بول  ع دروس مدرسة ض للطیران ،تا

المغرب األقصى سنة  فرسا نال شهرة أثناء حرب الرف  ا  عد سقو طائرته في 1925االحت م  1926جانفي 20م ،
المغرب األقصى ،تحول الى مصلحة الشؤو  ة للمغرب األقصى سنة ، له 1938م ، وفي سنة 1928ن األهل  إلىم تم تحو

ز  ومة العامة ،قام  االستعالمالجزائر حیث عمل في مر ع للح امصلحة الر شمال  بإنشاءوالدراسات التا انت  إفرق التي 
الجزائر ،وظل على رأس هذه المصلحة  تب المدني للحاكم العام الفرنسي  الم طة  ة سنة  ىإلمرت .م 1957غا   

                       .                                          146، 145ص خیثر عزز ،المرجع الساب ، ص -2
ن  –  ة اندالع الثورة ،وموقفهم لم  ة األخر عش اس ان حالهم مثل حال رجال االتجاهات الس ة  ا والطرق رجال الزوا

.موقفا مع االستعمار الفرنسي  واتخدالثورة ومنهم ضدها موحدا ،فمنهم من أید   

ة الثالثة  شیر -3  ة العلماء المسلمین( بلمهد علي ،موقف األطراف الدین ة ،جمع ا ،المساجد الرسم من التورة ) الزوا
ا 1956 – 1954التحررة في سنتها األولى  ان م، أعمال الملتقى الوطني األول والثاني حول دور الزوا المقاومة والثورة  إ

. 259م ،ص  2007التحررة ، م و م ، الجزائر    
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ل من   ال ،واختفاء  ة وامام مدینة القصر  إمامالبلیدة في محاولة اغت مدینة أقبو ومدینة مغن
ان (زمورة  إمام،واستقالة  رعلي خوفا من التهدیدات التي تعرض لها من طرف ) البی بو

ة في تقاررها 1رجال جبهة التحرر وصفت هذا األمر أن هؤالء ، أما االدارة الفرنس
ة وهدفا للثوار حوا ضح اتهم من أجل فرنسا ،وأنهم أص    . 2دفعواح

ة من اتخذ موقفا      ا والطرق ان من رجال الزوا ح  إلى و    جانب الثورة التحررة و أص
المال والسالح والرجال  اها  ة ( مدعما إ تور دمحم الطاهر عدواني ) الطل :( وعلى قول الد

ة اندالع الثورة ف  وفي أجواء التوتر العام والترقب العام، وتداول الناسي ذلك الوقت عش
ة للمعلومات ة الشجرة التي تخفي الغا مثا انت  انت هناك  عن األسماء والزعامات التي  ،

ل األصناف ،سالح  ح والنضالمؤسسة عرقة في الكفا مانوحمل السالح ،سالح من   اإل
أن وطئت  واالحتالل منذ مؤسسة حارت االستعمار، وسالح الجهاد ،والعلم ،وسالح المعرفة 
الد  ة ورجال  ، 3....)قدمه هذه ال ة الوطن والمعروف لد الكثیر أن معظم رجال الحر

ه من مرد الطرقة  ا ان في ش ا ،فهاهو مصالي الحاج  الثورة تعلموا في مدارس الزوا
ة ،وهاهو أحمد بن بلة أ ة الدرقاو ة تقلید س للدولة الجزائرة المستقلة من أسرة دین ول رئ

ذا ة ،و مدینة مغن ة  حل ان والده مقدم الطرقة الم ان  "یت أحمد حسینا" ،حیث  الذ 
طا) م1901المتوفي سنة ( جده الشیخ محند الحسین  ة  و أحد شیوخ مرا الطرقة الرحمان

ة ، ة على رجال الطرق موقف أسرة الهاشمي الشرف شیخ الطرقة ،ومن المواقف المحسو
ا بتونس الذ اشتراه  قصر ال التبرع  القادرة بواد سوف حین قام أحد أبناء هذه األسرة 

ومة  إلىم 1946عام  ه أول ح ه علم الجزائر ونصبت ف رجال الثورة التحررة ،حیث رفع ف
   . 4مؤقتة للجزائر

االعتدال في مواقفهم ،وجهوا لالدارة والذین أجبرتهم الثورة على تغییر م   وقفهم والتزموا 
ة من أجل تقارب  ة اسالم س وحدة فرنس ة دعوات حثوا فیها على تاس ل ساكني الفرنس

                                                
. 269-268،المرجع الساب ،ص  بلمهد علي شیر -  1  

. 269نفسه ، ص  - 2  

ة تقود المقاومة وتشارك في حرب التحرر ،دمحم الطاهر عدواني ، -3 أعمال الملتقى الوطني األول والثاني حول دور الزاو
ا ا . 77م ،ص  2007ان المقاومة والثورة التحررة ، م و م ، الجزائر الزوا   

ا في المقاومة وثورة التحرر -4 ان  ، دمحم مجاود ،دور الزوا ا ا أعمال الملتقى الوطني األول والثاني حول دور الزوا
. 163م ،ص  2007المقاومة والثورة التحررة ، م و م ، الجزائر    
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األحوال  الجزائر ،واجراء اصالحات متعددة ترتكز على اخذ العادات والتقالید المتعلقة 
ل من الش ه  ان ،وهذا مادعى ال عین الحس ة  ة واد الخیر الشخص س زاو یخ قدور رئ

ة )القادرة ( عین ماضي ،والشیخ الطرقة التیجان ة  س الزاو فة رئ حاج بن عمور قرب وخل
سى ل من أمقران دمحم سعید وایت ع دمحم الطاهر وداو دمحم الشرف  األغوا ،وأرسل 

الجزائر عبروا رسالة إلى م  س المجلس الجزائر والى الوزر المق فیها عن رفضهم  رئ
  .  1لالندماج 

ا في أوسا الشعب الجزائر  اولم   عمالة وهران  مثلانت الزوا أرزو  ة  ة البوعبدل الزاو
ا  النزاعات بین الناس انت  اهم تقوم على حل قضا م النصح وشرح أمور دینهم ودن وتقد

مهامه الدین، ام  ة للق ة ،فرخصت جبهة التحرر الوطني لشیخ الزاو حت ة واالجتماع وأص
رین  عد تعالج جرحى الثورة التحررة من فدائیین وعس ما ة ف زا لقادة الثالزاو ورة لعقد ،ومر

اتهم    2.اجتماعاتهم وملتق
  

ل من  ه معروفة، ف ة ف عد الحراك الذ عرفته تلمسان واألطراف األساس ما نستخلصه 
مختلف اتجاهاتها؛ و ج ة  ة الوطن ة لتقبل أهل المنطقةرجال الحر ة خص هذا . دت األرض

عد حوادث  ة التي انتشرت وتوالت تأكیداتها  رة الوطن ف ما  8الجو الوطني المشحون 
انها في تلمسان، ألن هذا یثبت 1945 ة وجدت م ة أو الدین اس ع النخب سواء الس ، وجم

ان المنطقة ه س اسي والثقافي الذ وصل إل ة خاصة انت. الوعي الس رة الوطن شار ف
  .والزارات المختلفة لزعمائها

ات     ع البلد ة بین أوسا المجتمع في جم حدث خف ت ما  ة بتلمسان أدر ات الدین الجمع
عیدة، وهذا ما عرفته جل مناط الوطن ة أو ال   .سواء القر

  
                                                

. 146رجع الساب ، صخیثر عزز ، الم -1  
أرزو -2  ة  ة البوعبدل أعمال الملتقى الوطني األول  والصمود ، رمز للمقاومة) عمالة وهران(حمدادو بن عمر ،الزاو

ان المقاومة والثورة التحررة ، م و م ، الجزائر  ا إ                       . 205م ،ص  2007والثاني حول دور الزوا
ة البوعبدل ضواحي 1867ة ترجع إلى الشیخ أبي عبدهللا بن عبد القادر البوعبدلي المولود عام الزاو م بنواحي بني خالد 

الزهد  تلمسان ،ثم انتقل إلى  إلى المغرب األقصى لطلب العلم ثم عاد إلى،تنقل  واإلصالحندرومة ،نشأ في بیئة معروفة 
أرزو واستقرها عام  م الدیني واألصلي ،توفي عام  ةقرآنم وأسس أول مدرسة 1903طیوة  .م 1952للتعل   
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ة وخیر دلیل على ذلك الم ا في أرض الجزائر تزعمته الطرق قومات العمل الثور تارخ
ة الممثل الوحید  مثا انت  ة المتعددة ، التي وقفت في وجه االحتالل الفرنسي و الشعب
ة وما  ران الجمیل للطرق الصوف ن ن م ة العهد العثماني، لذا ال  عد نها للشعب الجزائر 
ا والكتاتیب  ة من خالل الزوا ة الوطن قدمته إلى جانبي العمل المسلح ، المحافظة على الهو

ة حتى في وجه االستعمار و  ة حافظة علیها الطرق الصوف األوقاف ، فهذه المؤسسات الدین
ة  ا القاعدة الخلف انت الزوا   .وخالل اندالع الثورة 
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ة في      ة منذ دخول االحتالل الفرنسي ألرض  اإلدارة مواجهةبدأت الطرق الصوف الفرنس
ة االستقالل  مراحل متعددة )1962 -1830(الجزائر إلى غا م،حیث مرت هذه المواجهة 

ة في أوسا  انة الطرق الصوف ثیرة ،ناجمة عن م خصائص ومتغیرات  ائر الشعب الجز ،و
  .معها تارة أخر الفرنسي  اإلدار تارة ،وعن أسالیب التعامل 

  
ع لمراحل التطورات     ةوان المتت ا والطرق ة  یجد  واإلدارة والعالقات بین شیوخ الزوا الفرنس

م  اسة  اإلدار أن للتنظ بیرا في هذا المجال ،فالس التي  اإلدارةالفرنسي في الجزائر دورا 
ر ،تختلف  تمیزت بها مرحلة م العس م المدني ،وهذا دائما  عنالتنظ ماهو عند مرحلة التنظ

طان االحتالل االست ة االحتالل المعروفة  م خاص ح اسة االستعمارة  عة الس   .  يیرجع لطب
    
ة االحتالل     ة في بدا ا والطرق ة والمواجهة المسلحة التي اتخذها شیوخ الزوا ع ،نتیجة طب

قة المرح طین الذین عرفوا في هذه المرحلة لحق ا وأصحاب الطرق وحتى المرا لة ولتارخ الزوا
انتهم بین  الدهم  عالمجتمم ان البد على التأكید لرفضهم لالحتالل األجنبي ل الجزائر ،

شتى الوسائل والطرق الموجودة ،على رأسها تعبئة األهالي ،ورفع  ،والوقوف والتصد للعدو 
ة الجهاد في  حي الفرنسي را   .سبیل هللا ،أمام الغزو الصلیبي المس

  
ا وتطور العالقات المختلفة  إن    ة والزوا ة عرف تارخ الطرق الصوف مع اإلدارة الفرنس

ة العلماء المسلمین الجزائرین  منعطفا حاسما مع ظهور طرف جدید في الصراع وهو جمع
ة ( ة اإلصالح ة ا)الحر ة الوطن ذا تطور الحر مختلف اتجاهاتها األخر ،و   .لجزائرة 
عنا     ات جد هامة ،من خالل تت فمن خالل دراستنا لهذا الموضوع اتضحت لنا معط

صفة خاصة مع  لمراحل تطور ة في الجزائر عامة ،ومدینة تلمسان  العالقات لطرق الصوف
ة  اسة اإلداإلدارة الفرنس اع ،وأماكن تواجدهم ،وعلى الس ارة اتجاههم ،خاصة دور األت

ة اندالع  ة التي عرفتها الجزائر في مراحل متعددة ،الى غا ا الوطن ذا دورهم في القضا ،و
  . الثورة التحررة المجیدة 

قة أمور متعددة أهمها    س حق ع   :  والموضوع الذ تناولناه 
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انتها محفوظة في أوسا الشعب الجزائر ،ولها دو    قیت م ة  رها إن الطرق الصوف
اسي  ة اندالع الثورة التحررة  إلىاالجتماعي واالقتصاد والثقافي والدیني وحتى الس غا

  . م 1954الكبر 
الخصوص ،دفع     ل ،ومنطقة تلمسان  ة في الجزائر  المواقف المختلفة للطرق الصوف

انته فها واالستفادة من م سبها وتوظ في ، بین أفراد المجتمع ااالستعمار للعمل على 
ة التي لم تستطع  قیت مواقفها واضحة مع اإلدارة الفرنس ة  ة اإلصالح المقابل نجد أن الحر

  . سب زعمائها اإلصالحیین 
انا لص    ان أح ة واإلصالح ، ان قائما بین رجال الطرق لح اإلدارة اأن الصراع الذ 

ة وشیوخ انت تسعى لزرع التفرقة بین شیوخ الطرق ة، التي  ة ، الفرنس ة اإلصالح ألن الحر
م قوانین تخدم األورین ، سهل علیها تمرر مشارع وترس ة في الجزائر  واإلدارةذلك  الفرنس

الد  ات المتعددة ،التي عرفتها ال االنتخا ما یتعل     .،خاصة ف
نما في غالبها من    ٕ ست من أصل المنطقة ،وا ة في مدینة تلمسان ل انت الطرق الصوف لقد 

م تارخ المنطقة الحضار والثقافي المتمیز جعلها الجها ح الطرق (ت المجاورة ، ولكن 
ة  ة لنشأتها وتفاعلها مع المجتمع التلمساني ،وحتى مع المناط  ،تجد أرضا)الصوف خص

  .المجاورة لمدینة تلمسان 
ة اإلدار التعامل  إن   ا الفرنسي مع الطرق الصوف قة  والزوا ة من الف اإلدارةیبین حق رنس

ا من جهة أخر ، ة والزوا انة شیوخ الطرق ل جهة ،وم هذا بدلیل رجوع االستعمار الیها في 
رة األولى  ة )1919-1914(مرة خاصة في المواجهة العس رة الثان م والمواجهة العس

ة التي قامت بها م ،)1939-1945( ة للمنطقة  اإلدارةوأن الدراسات المتعددة المیدان الفرنس
ل ،) تلمسان ( ذلك للجزائر  ه هذه الطرق   فإنهاو    .انت تدرك مصدر الخطر الذ تلع

اسة  إن    عتها فرنسا في الجزائر منذ الوهلة األولى اتجاه هذه الطرق  اإلدارةالس التي ات
هاته الطرق تنقسم بین رافض لها وأخر  القضاء علیها أو إضعافها ،جعلت إلىوالهادفة 

اد واتخ مسالما د لها،سواء في أرض الجزائر عامة أو تلمسان خاصة  لها واألخر اذه الح مؤ
.    
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ة تدرك  اإلدارةانت     ة في البدا ة وأنها هي التي قاومت الفرنس قة الطرق الصوف حق
م زعماء وشیوخ  ح ل روع الوطن ، قي في  ل ماتملك ،وأنها هي عدوها الحق االحتالل 

ة ة والمجال المختلفة ،  المقاومات الشعب القضاء علیها ،جعل األرض یز واالهتمام  وهذا التر
ةظهور أعالم أخر مناهضة  حت طرفا  إصالح ة ،التي أص ة الوطن النخ عد  ما  تعرف ف

ة القرن  ة 20جدیدا منذ بدا ة تقهقر الطرق الصوف عد بدا    .م ،
مدینة ت إن   الجزائر أو  ة الفاعلة  ة الطرق الصوف لمسان ،اتخذت مسارا جدیدا منذ بدا

مهادنة أو مسالمة االستعمار ،واتخاذ منهجا جدیدا في تعاملها مع  إلىم ،یهدف 20القرن 
مي والدیني االستعمار ذلك مواصلة نشاطها التعل انتها من جهة ،و ،حفاظا على م

ة ،المتمثلة واالجتماعي المعتاد والمع روف منذ نشأتها حفاظا عل مقومات األمة األساس
ة ) اإلسالم (الدین :خاصة في  ة ، العرو    .اللغة العر

س ج    ه تم تأس ة المختلفة خاصة االتجاه اإلصالحي و اس ة ظهور االتجاهات الس مع
ة وشیوخ ا العلماء المسلمین ،ظهر صراعا و ا اتجاها جدیدا یواجه رجال الطرق عاد أ ،لزوا

ة ، هذا دخلت النشا الطرقي من جدید ورما هذا الذ أطال في عمر تارخ الطرق الصوف و
اسة جدیدة ، في تعاملها مع الواقع الجدید الذ فرضته  ة في صراع وس اإلدارة الفرنس

ة المنتهجة من طرف  اس ة  اإلدارةالظروف الس    .الفرنس
م     ة المدني الذ  اإلدار التنظ ن مانعا في وصول الحر عرفته مدینة تلمسان لم 

ة ة  إلى اإلصالح رة التي تعرفها المدینة جعلها هذه المدینة التارخ ة والف ، والنهضة العلم
ه عدم التقبل من الطرف  ر واالتجاه الجدید ،صاح ة لتقبل هذا الف ة خص أرض

ة (التقلید المن) الطرق الصوف ر  إلىطقة ، والذ تطور لهذا المولود الجدید  صراع ف
عد  اعقائد ثم صراع ما  ات التي سوف تعرفها المدینة ف ا في االنتخا اس    .س

الد     ة في ال ة الجزائرة جاء نتیجة ضعف دور الطرق الصوف ة الوطن الد الحر إن م
ة األولى  عد المواجهة العالم  اإلدارةم ، وهذا ماجعل )1919-1914(خاصة قبل و

ذا المتغیرات الجدیدة على االستعمارة في مو  قف جدید في تعاملها مع الشعب الجزائر ،و
ة     .الساحة الوطن

اقي المدن الجزائرة     ة مختلفة  اس ة في مدینة تلمسان شهدت تطورات س ة الوطن الحر
ة  ةاألخر ، ومع ظهور الحر حت  اإلصالح حث اإلدارةفي المنطقة ،أص ة ت عن  الفرنس



       خــــــــاتمة                                                                

 240

ة  ة غذت الصراع بین رجال الطرق ة ،وعل ا والطرق  واإلصالححلیف لها ،فوجدت شیوخ الزوا
ح، ة ، اإلصالحلها أعین على رجال  وأص ة الوطن قیت رجال الحر وهذا یجعلها وحتى 

خلو ما بینهم ،لتضعف قوتهم و عد ضرب الزعماء ف ع ، ر في الحلول للقضاء عل الجم  تف
    . علیهم اء ضقلها الطر لل

ة واإلصالح هو صراع دیني عقائد في ظاهره ،تحول     إلىالمواجهة بین رجال الطرق
ة التي عرفتها الجزائر ،وفي عمقه  اس اسي مع طول الصراع وتغیر الظروف الس صراع س
ات  انة األخر في المجتمع وف معط ات الوجود ،والقضاء على م الحضار وهو صراع إلث

اسي الذ فرضه االستعمار من جهة أثبتها الوا قع الحضار من جهة ،والتعامل اإلدار الس
    .أخر 

ة والحضارة التي میزت تارخ مدینة تلمسان ،جعلت تارخ التصوف      انة العلم الم
المنطقة ،تكون نقطة مواجهة وصراع ، مع  ا  ة  اإلدارةوالزوا ة، وحتى مع ظهور الحر الفرنس

اتجا ة  انا إلى صراع داخلي  إالهاتها المختلفة المعروفة ، الوطن أن هذا الصراع تحول أح
ة  ات و أطراف فاعلة في المنطقة ،مما جعل اإلدارة  الفرنس بین شیوخ وزعماء وشخص

مختلف أطرافها الفاعلة طرة عل المنطقة      .سهل علیها إیجاد أسالیب الس
ان قائما بین الطرقیین إن    ،لم یخلو من الدور الفعال لهما   واإلصالحیین الصراع الذ 

اقي  فتح المدارس في تلمسان وحتى  ة تقوم  مي ،فهاهي الجمع خاصة في الجانب التعل
م وحف القران  ا تحاف على دورها التارخي المتمثل في نشر التعل المناط ، وهاهي الزوا

   . األخر الكرم وحتى العلوم 
ع القول أن ال    شرة هائلة تؤمن بها ونستط ان لها قوة  منطقة تلمسان  ة  طرق الصوف

اقي المدن األخر ،إال أن اإلدارة االستعمارة استطاعت أن توظفها في  ذا في  عها ،و وتت
ة اندالع الثورة التحررة  م ،في حین وجدت الطرق 1954ثیر من المرات لصالحها إلى غا

ة نفسها مع أمر وواقع جدید  انته الصوف فقد م ة اندالع الثورة ،مما جعل الكثیر منها  عش
الرجال  انضمامهاعد  إالوهیبته ، ثیر من المناط  سي في  انت الممون الرئ للثورة ،و
  .والسالح 
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ات      ة،وف قانون الجمع ات دین ة الى جمع حت تحت 1901بتحول الطرق الصوف م،أص
ها تحولت ة ،و طرة االدارة الفرنس اسة اإلدارة  س اسة جدیدة في معاملتها مع الس إلى س

ة ،  انتها المعهودة بین األوسا الشعب ة الجدیدة ألنها الترد أن تفقد  م ذا من الطرق من وه
ة،وابتعد عن الدفاع عن  ة اإلدارة الفرنس أخذه حب المنصب والغرور ودخل في حیز اللع

العمل الدیني ا ة ، وتمسك  ة الوطن ،وابتعد عن العمل القض س مي والعمل الخیر ال لتعل
،فرضتها ظروف جدیدة  م تغیرات وتطورات أخر ح   .الجهاد 

ع في    ثیر من  األخیرونستط ة لعبت دورها األساسي في  أن نقول أن  الطرق الصوف
ة ة  المحطات التارخ ة والدین ات تلك الفترة ،إال أن اإلدارة ال خاصة العلم ة وف متطل فرنس

اسة االستعمارة من ا الس ا م خ ح انا  عض منها أح ات الوجود  استغلت ال م إث ح جهة ،و
ة من جهة أخر     .من طرق الطرق
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 القسم األول : مصادر البحث 
 

:أوال : الوثائق األرشيفية   
:األرشيف المحفوظ -1  
    أرشيف ماوراء البحار : -أ
 

- Gouvernement général de l’Algérie – Affaires indigènes. 

Série : 9 H, 10H, 15H, 16H. (Surveillance politique des indigènes 

 01 H/18   confréries religieuses. Enquêtes et rapports. 

9H38: Association Musulmane (Oran) (1937 – 1944). 

13H/01 .ELECTIOON.1935 

14H46/44 : Arrêté du 25mai 1934 portant la mise en retraite du cheikh Ben 

Mouhoub Mouloud. (Journal Officiel de l’Algérie 1934.p :358).  

16H5: Etude sur les confréries religieuses (territoire du Sud). 

19H16: Culte Musulman (1923-1955)  

            

 Département d’Oran.  

 

5I52: Association des Oulémas, organisation et activités générale (1936-1946) 

5I49: - Agents du Culte, Mosquées, Fêtes, Confrérie (Alaouia et Senoussia. 

(1937-1955). 

5I51: Association des Oulémas, organisation et activités générale (1936-1946) 

           Série : S1. (Archives et documentations) 

4S/08 .Culte musulman.  enseignement aux musulmans 
Préfecture d’Oran. Série : 92/5I.  (S.L.N.A). 

5I47:Le Congrès  Musulman. 

-Comités locaux du congrès dans le département .activités (1936-1939) 
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-Associations, dérivées ou influencées jeunesse de congrès (1937-1939-1944) 

-Relations avec les autres groupements (1937) .activités à Paris (1936-1944). 

-Comités de coordinations (1938-1947). 

5I49: - Agents du Culte, Mosquées, Fêtes, Confrérie (Alaouia et Senoussia. 

(1937-1955). 

5I51: Association des Oulémas, organisation et activités générale (1936-1946 

          Série : 2U. Organisation et affaires générales. Culte musulman. 

2U7: Zaouïa et Confréries – Tidjania – Habria – Ammaria 
2U8: a et b – Confrérie Derkaouia – Chadlia – Habria – Ziania.Alaouia- Affaire 

diverses (1889- 1945) (1887-1952).            

أرشيف والية وهران -ب  
  

- Répertoire des Fonds Administration Générale (1832-1962).                                             

           

   - affaires musulmanes (1857-1962).  

- Carton n°4476  I: .politique alqerienne ..1918 
 

- Carton n° 2260  I: 
             -affaires musulmanes (cultes, mosquées d’Oran) (1936-1941). 

         - Carton n°  I 4063     I :  

              - Nationalisme Algérien : les Oulémas Réformistes (1944-1946) 

              - Activités politico-religieuses des Oulémas (1955-1961).  

              - Renseignements. 

-- Carton n° 2263  I:  affaires musulmanes 

    Carton n°    I 3898 ,–    affaires musulmanes   
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 ثانيا: الصحافة :  
 

باللغة العربية :     
  
.م 24/1936عصائر ،بال  

.25/1936البصائر،ع  
م 1948 / 29 عالبصائر   

11/1936البصائر ،ع   
46/1936البصائر ،ع   
. 6/1936البصائر ،ع  
13/1936البصائر،ع،  
27/1936البصائر ، ع  

م .1936 / 41 عالبصائر   
م1948 / 29 عالبصائر ،  

.27/1936البصائر ، ع،  
م .235/1931البالغ ،ع   

م .1931/،  195لبالغ ،ع ، اال  
م1933 / 295البالغ، ع   

. م1937 /، 354بالغ  ، ع  ال  
6، مجلد  1930جوان  1349محرم  1لشهاب ا  

. 6، مجلد  1930جوان  1349محرم  1الشهاب   
1933، فيفري  9،م  2الشهاب ،ج  
.  1934، 10،مج1الشهاب  ،ج  
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: ثالثا: الكتب   
 

  :  العربيةباللغة   
هـ ـ  1111خ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ـ تاريخ النس ، محمد عبد الرؤوفالمناوي  -01

.      وجه 200ـ ورقة  1739الجزائرية  رقم    المكتبة الوطنية  
 رابعا: المذكرات : 

باللغة العربية :    
بد هللا ، عنوان الدراية في من عرف من الغبريني ، أبي العباس أحمد بن أحمد ابن ع .1

العلماء في المأة السابعة ببجاية ، دار البصائر للنشر والتوزيع ، الطبعة األول 
 . 2007الجزائر 

بيروت , 3ك ع , ط الرسالة القشيرية ، د ،أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ـ  .2
 . 2005,ـ لبنان

 . 1686مطبعة الدولة التونسية ،فريقيا وتونس ، ابن أبي دينار ، المؤنس في أخبار إ .3
هـ( ، 810ابن قنفذ القسنطيني أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب )ت  .4

أنس الفقير وعز الحقير ، تحقيق محمد الفاسي وأدولف فور ، مطبعة أكدال ، الرباط 
 ،1965 . 

 .1984،الجزائر، والتوزيعالشركة الوطنية للنشر  أحمد توفيق ،حياة الكفاح ،المدني  .5
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين  .6

 .  2009الجزائريين ، دار المعرفة ، الجزائر 
ترجمة ،محمد حجي ومحمد االخضر ، د،غ،أ  2حسن ، وصف افريقيا ، جالوزان  .7

 . 2، ط 1983،بيروت لبنان ،
خ ابن خلدون ديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب عبد الرحمن ، تاريابن خلدون  .8

والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن االكبر ، مراجعة الدكتور سهيل زكار، دار 
 .  07، الجزء  2000لبنان ، الفكر بيروت 

، مطبعة بير  1يحي ،. بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ،جبن خلدون ا .9
 . 1903 ائرفونتانا الشرقية ، الجز 
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باللغة الفرنسية :     

1-Ait Ahmed.H.Memoire Dun Combattant.1942-1952.Alger.1990 
 

 القسم الثاني :مراجع البحث 
 

  أوال : الكتب : 
 باللغة العربية :

الكتب العامة : -1  
 

الكتاتيب القرآنية في الجزائر ودورها في المحافظة على وحدة األمة  ،األزرق أحمد .1
 .2002الجزائر –ا ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، وهران وأصالته

األشرف مصطفى ، الجزائر األمة والمجتمع ، ترجمة حنفي بن عيسى ، م و ك ،  .2
 .  1983الجزائر 

التصوف اإلسالمي ـ دار الثقافة للطباعة و النشر ـ القاهرة ـ مصر  ،بدير عون فيصل .3
1983. 

ة الشباب ، مدري 1900ـ  1830ائر اإلستعمار الفرنسي في الجز  ،بطاش علي  .4
 . 2012والرياضة ، بجاية 

، دار المعرفة الجزائر  1( ج 1989 – 1830تاريخ الجزائر المعاصر ) ،بالح بشير .5
 . 2006ن 

 – 1925مواقف الحركة اإلصالحية الجزائرية من الثقافة الفرنسية ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، .6
 . 2013عالم المعرفة د ت الجزائر  (1940

نعكاساتها على الجزائريين  ،بلبل محمد .7 تشريعات االستعمار الفرنسي في الجزائر وا 
 .  2013اق الدين للكتاب ، الجزائر ( دار سنج1881-1914)

م في عمالة 1954-1939القادر ،حركة االنتصار للحريات الديمقراطية  بلوفة عبد .8
 .م 2011للنشر والتوزيع ،قسنطينة ، ةلمعيوهران ،دار األ
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بن خليف عبد الوهاب ، تاريخ الحركة الوطنية من االحتالل إلى اإلستقالل دار  .9
 . 2009طليطلة ، الجزائر 

،  دار  1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية إلى غاية  ،بوحوش عمار .10
 .1997اإلسالمي لبنان  الغرب

، دار الهدى  1الجزائر الحديث والمعاصر ج تاريخ ،بوصفصاف عبد الكريم .11
 .  2012ر للطباعة والنشر والتوزيع عين مليلة الجزائ

م( دار 1965-1889رواد النهضة و التجديد في الجزائر ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .12
  . 2007الهدى ، عين مليلية ، الجزائر 

دار الهدى للطباعة  2تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــ .13
 . 2013والنشر والتوزيع ، عين مليلة  الجزائر 

 1930 – 1830سياسة فرنسا التربوية في الجزائر ،بوضرساية بوعزة  .14
نعكاساتها على المغرب العربي ، دار الحكمة   .  2012للنشر الجزائر ، وا 

اإلتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خالل  ،بوعزيز يحي  .15
 . 2009( دار البصائر للنشر والتوزيع الجزائر ،  1948 – 1912نصوصه )

 . 2009عشر ، د ب ل و ،الجزائر ، ، ثورات القرن التاسع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16

، سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية من  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .17
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إلى إندالع  1871شارل ، روبيرت أجيرون ، تاريخ الجزائر معاصرة من إنتفاضة  .4

، ترجمة جمال فاطم وأجيرون، دار األمة للطباعة  2المجلد     1954حرب التحرير 
 . 2008والنشر والتوزيع ، والجزائر 

   ANEP، ت سميرة سي فضيل ، منشورات  1945ماي  08قداش ، محفوظ  .5
 .2007الجزائر 
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 ثالثا : المقاالت ) الدوريات ( : 
 

 باللغة العربية :
 مجلة-نموذجا الجماعات المحلية-االستعمارية في الجزائر اإلدارةبراح أحمد ، .1

ثورة أول منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية و ، المصادر
 .م2006، 13ع،1954نوفمبر 

 م1982،  91وزارة الشؤون الدينية، العدد مجلة األصالة راد محمد ، تلمسان فبل .2
 1954-1939بلوفة الجياللي، وقفات من النضال الثوري الوطني في منطقة تلمسان  .3

 2011جامعة سيدي بلعباس  1للدراسات التاريخية ، العددالمجلة المغاربية ،
البشير  الشيخ محمد نشاط عبد الرحمان ،موقف الطرق الصوفية من بن بوزيان .4

والدراسلت التاريخية ،ع  للبحوثمجلة المعارف م،1939-م 1932بتلمسان اإلبراهيمي
 .م2015،جامعة الواد ،نوفمبر 3

 ، 20 و 19 القرنين خالل الجزائر في  الدينية المؤسسات أوضاع ، يحيى بوعزيز .5
 .الجزائر التوزيع و للنشر  الوطنية الشركة 1981، 63 ،العدد ثقافية مجلة

 الجزائر .6
جمعة شيخة ، علماء تلمسان من خالل المصادر الشرقية ، الديباج البن فرحون  .7

، عدد خاص بتلمسان  2ع  ، مجلة العصور الجديدةوتوشيحه للقرافي نموذجا 
 2011م ، جامعة وهران  2011عاصمة الثقافة االسالمية ، 

 باإلصالحات لحميد ،قراءة لوثيقة محمد بن رحال حول المطالبةحاجيات عبد ا .8
 .2012عن جامعة الجزائر، ،تصدر، 03،ع وأفاق  مجلة أفكارم،1891

   . 88العدد  مجلة الثقافةشخصية وتصوفه ـ  ،سيدي محمد الهواري  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .9
1985 

 4 – 3محي تلمسان ، مجلة الوعي العدد المزدوج ) ،الهاديسني محمد حال .10
 2011(أفريل ـ ماي 

الشيخ اإلبراهيمي في تلمسان من خالل الوثائق اإلدارية )  ،سعد هللا أبو القاسم .11
 .1988 – 101، العدد مجلة الثقافة ( 1940 – 1933
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لشيخ اإلبراهيمي في تلمسان من خالل الوثائق اإلدارية ) ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .12
 1988 – 101، العدد  مجلة الثقافة (1940 – 1933

 مجلة األثر لمديريةالبعد الثقافي في الطرق الصوفية في الجزائر ،  ،شترة خير الدين  .13
 . ، د،ه،ط،ن،ت،عين  مليلة ، الجزائر 3الثقافة لوالية بشار العدد 

نشاط الحركة اإلصالحية و التعليمية بمدينة ندرومة وضواحيها  الدين ،خير شترة  .14
 م2014، جامعة وهران ،  13، ع  ، مجلة العصورم 1956-1900خالل الفترة 

شريفي سعيد ،البعد السياسي لنشاط الحركة اإلصالحية الباديسية وأثره على  .15
و ف ح و ،م و ل  13،ع  مجلة المصادر ،منطقة القبائل )وشهد شاهد من أهلها( 

 .م2006م ،1954ث أ ن 
 في الزوايا و الصوفية للطرق  الديني و الثقافي الدور ، بوعالم العالي عبد .16

 م.2011/  15 ، العدد الدراسات و للبحوث الواحات مجلة ، الجزائر
 م تركيبتها1948مارس  15عبيد مصطفى,جامعة الزوايا للشمال االفريقي  .17

 2013, 6واالجتماعية ,ع  اإلنسانيةي العلوم ومشاريعها ,مجلة الباحث ف اإلدارية
  ,جامعة الواد 

 و اإلنسانية العلوم مجلة بالجزائر الصوفية الطرق  و الزوايا ، الطيب العماري  .18
 . 2015 الجزائر 15 ، العدد االجتماعية

العيد مسعود : المرابطون والطرق الصوفية بالجزائر خالل العهد العثماني،  .19
 . 1988، قسنطينة 10، العدد سيرتا مجلة

قنان جمال ،الكفاح الوطني وردود فعل االحتالل في الفترة مابين الحربين  .20
،منشورات المركز الوطني للدراسات  13،ع مجلة المصادر م ،1919-1939

 م .2006م1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
ة في الجزائر مابين والمشرقي الصحافة المغاربية انتشار إشكاليةقورصو محمد ، .21

 .م2012، جوان 03،عمجلة افكاروأفاقتلمسان ونواحيها نموذجا، 1954و1920
، دار مجلة الوعي لعرج عبد العزيز ، تلمسان عمرانها وعمارتها الدينية ،  .22

 2011 4،  3الوعي للنشر والتوزيع ، الجزائر العدد 
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ة وثورة التحرير مقالتي عبد هللا ، أعالم تلمسان ودورهم في الحركة الوطني .23
  م.2011، جامعة وهران   2عمجلة العصور  الكبرى ، 

مهديد إبراهيم : النخبة التلمسانية ودورها الثقافي والسياسي واالجتماعي في  .24
، جامعة مجلة  آفاق وآفكار نهاية القران التاسع عشر على نهاية  ح ع األول ، 

 2012 2الجزائر  
انية لمدينة تلمسان من المرابطين الى بداية نقادي سيدي محمد ، التهيئة العمر  .25

،  3، الجزائر ، العدد  2،جامعة الجزائر  مجلة أفكار وأفاقاالحتالل الفرنسي ، 
2012 

م 1947ولد النبية كريم ,االنتخابات المحلية في البلديات المختلطة )انتخابات  .26
أ ن ,م ود ب ح و ث مجلة المصادر بلدية عين تموشنت المختلطة نموذجا(,

  م2004, 09م, ع1954
سياسة إلخضاع وقوانين ألنديجينما ، من خالل أرشيف اإلدارة  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .27

،  2في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، عدد  الباحث ، مجلةاإلستعمارية في الجزائر 
 .   2011 ديسمبر

مجلة أفكار م،1911تلمسلن لسنة  يلس شاوش بشير ،باربديت حول هجرة .28
 .م2012،جوان  2، منشورات جامعة الجزائر 03،ع وأفاق 

 
 
 
 

 باللغة الفرنسية : 
-1 Brosselord(Ch): Les Inscription Orabes De Tlemcen – Mosquée Et 

Medersa De Sidi Boumediene In : R.A.N° :18 / 1859 .P:406. 
 

2-  Brosselard - C : Les Inscriptions  Arabes  De Tlemcen , R . A , Nº5 

,1861 ,Opu , Alger , 1985 . 
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-3 Filali  Kamel : Sainteté Maraboutique Et Mysticisme « Contribution 

Á L’étude Du Mouvement Maraboutique En Algérie  Sous La 

Domination  Ottomane » In , Insaniyat , Revue Algerienne 

D’antropologie Et Des Cinces Sociales  No , 3, Hiver طبع املؤسسة الوطنية   
                         . 1997 للفنون املطبعية ، اجلزائر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعا :أعمال الملتقيات :
 

،موقف األطراف الدينية الثالثة ) الزوايا ،المساجد الرسمية  بلمهدي علي بشير .1
م،  1956 – 1954ء المسلمين( من التورة التحريرية في سنتها األولى ،جمعية العلما

أعمال الملتقى الوطني األول والثاني حول دور الزوايا ابان المقاومة والثورة التحريرية 
 2007، م و م ، الجزائر 
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بن خويا ادريس: واقع الطرق الصوفية بإقليم التوات بين المرجعية المعرفية والممارسة  .2
ج  1، التصوف في اإلسالمي والتحديات المعاصرة ، ع 11، الملتقى الدولي  العملية

 2009-2008، منشورات جامعة أدرار المطبعة العربية غرداية ، الجزائر ،  2
زوايا منطقة زواوة ، ودورها في الحفاظ على اللغة العربية والدين  ،بناجي حياة .3

، دار الكتاب العربي للطباعة  1آنية جاإلسالمي ، أعمال الملتقى الزوايا المدارس القر 
 .  2013، النشر والتوزيع والترجمة ، الجزائر 

أطروحة دكتوراه في التاريخ ، قسم التاريخ واألثار ، جامعة ابي بكر  ،تابتي حياة .4
   . 2011 – 2010بلقايد تلمسان ، 

تقى الدولي تركي عبد الرحمان: نشأة الطرق الصوفية بالجزائر ، دراسة تاريخية ، المل .5
،  1، منشورات جامعة أدرار ع 2، التصوف في اإلسالم والتحديات المعاصرة ج 11

 . 2009 الجزائر  –المطبعة العربية غرداية 
حمدادو بن عمر ،الزاوية البوعبدلية بأرزيو)عمالة وهران( رمز للمقاومةوالصمود ،  .6

المقاومة والثورة التحريرية أعمال الملتقى الوطني األول والثاني حول دور الزوايا إبان 
     .م 2007، م و م ، الجزائر 

الم س، التصوف في اإل 11الشيخية والقادرية ، الملتقى الدولي  ،خليفي عبد القادر  .7
، المطبعة العربية ،  1، منشورات جامعة أدرار ،ع 2والتحديات المعاصرة الجزء 

 .  2009الجزائر  –غرداية 
دةعند المجاوي ،أعمال الملتقى الوطني حول الشيخ عبد دويدة نفيسة ،مالمح الريا .8

م ، م و ش د و، تلمسان عاصمة 2011نوفمبر  27،28القادر المجاوي ،تلمسان 
 .  2011الثقافة اإلسالمية ،

الدوغمائية الصوفية وحركة االصالح السلفي في الجزائر ، مقاربة من  ،رهوم محفوظ  .9
، التصوف في اإلسالم والتحديات المعاصرة  11أجل التجديد الملتقى الدولي الدولي 

 2009، منشورات جامعة أدرار المطبعية العربية غرداية    2ج
عدواني محمد الطاهر ،الزاوية تقود المقاومة وتشارك في حرب التحرير  .10

،أعمال الملتقى الوطني األول والثاني حول دور الزوايا ابان المقاومة والثورة التحريرية 
  2007لجزائر ، م و م ، ا
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قوبع عبد القادر ،الشيخ عبد القادر المجاوي ونشاطه اإلصالحي ، أعمال  .11
م ، 2011نوفمبر  27،28الملتقى الوطني حول الشيخ عبد القادر المجاوي ،تلمسان 

 . 2011م و ش د و، تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية ،
اومة الشيخ قوراري عيسى : دور الطريقة العومامية أو اإليمانية في مق .12

 2، التصوف في اإلسالم والتحديات المعاصرة الجزء  11بوعمامة ، الملتقى الدولي 
 2009الجزائر  –، المطبعة العربية ، غرداية  1، منشورات جامعة أدرار ،ع

لخضر عبد الباقي محمد : تجليات المدارس القرآنية على الهوية الثقافية  .13
المدارس القرآنية بين تحديات الحاضر ورهانات اإلفريقية ، أعمال الملتقى الزوايا و 

 ، دار الكتاب الغربي للطباعة النشر والتوزيع والترجمة ، الجزائر  1المستقبل ج
2013  . 

أعمال الملتقى الوطني  ، مجاود محمد ،دور الزوايا في المقاومة وثورة التحرير .14
يرية ، م و م ، الجزائر األول والثاني حول دور الزوايا ابان المقاومة والثورة التحر 

 .م 2007
 – 1830مزيان سعيدي : من مظالم السياسة الدينية الفرنسية في الجزائر  .15

،  3، مجلة حوليات التاريخ و الجغرافيا ، المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة ع/ 1870
خاص بإعجال الملتقى الوطني الثاني حول مظالم اإلستعمار الفرنسي في الجزائر ، 

  .  2007أفريل  18 – 17
/  1940ولد النبية كريم ، منازعات وشخصيات فاعلة في مدينة تلمسان ،  .16

، من خالل الوثائق األرشيفية ، الملتقى الدولي  لتاريخ حاضرة مدينة تلمسان   1947
 2011. تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية  1954 /1911

م 1954-1919اة السياسية في بلديات تلمسان ونواحيها ،الحي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .17
عاصمة الثقافة اإلسالمية  ،الملتقى الدولي تاريخ حاضرة تلمسان ونواحيها ، تلمسان

 .م2011م ،تنظيم وزارة الثقافة ،2011
م ،الملتقى الوطني 19يحياوي جمال ،دوافع الهجرة الجزائرية  خالل القرن  .18

(،منشورات وزارة 1962-1830مرحلة االحتالل ) إبانحول الهجرة  الجزائرية 
 .2007المجاهدين ،الجزائر 
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 خامسا :رسائل وأطروحات 

أطروحة دكتوراه :  -أ   
بختاوي خديجة ،التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية في عمالة وهران  .1

 م . 2012 -2011(م ،رسالة  دكتوراه في التاريخ ،جامعة وهران ،1939 -1870)
 هـ539هـ ـ 479يث محمد األمين ،الحياة الفكرية باألندلس في عصر المرابطين ، بلغ .2

 . 2003 2002م ، أطروحة دكتوراه ، قسم التاريخ جامعة الجزائر  1144 ، 1085
م الى القرن  13-هـ  07بن داود نصر الدين ، بيوتات العلماء بتلمسان من القرن  .3

 . 2010-2009يخ جامعة تلمسان م ،أطروحة دكتوراه في التار   16 –هـ  10
م ،أطروحة  1954-1925بن عدة عبد المجيد ، الخطاب النهضوي في الجزائر  .4

 .م2005-2004دكتوراه دولة في التاريخ الحديث والمعاصر ، جامعة الجزائر ،
الدين وتجلياته في السلوك االجتماعي للمجتمع في الجزائري بعد ،بن عون بن عتو  .5

ـ  2007معة سيدي بالعباس دكتورة قسم علم االجتماع جااالستقالل ، أطروحة 
 م .2008

 1954 -1919بوسعادة خيرة ،نشاط النخب الجزائرية في عمالة وهران مابين  .6
 . 126م ص  2013-2012م،رسالة دكتوراه في التاريخ ، جامعة وهران ،

ابي بكر أطروحة دكتوراه في التاريخ ، قسم التاريخ واألثار ، جامعة  ،تابتي حياة  .7
 .  2011 – 2010بلقايد تلمسان ، 

تشكل النخبة الدينية في الجزائر ن دراسة ميدانية بمنطقة تلمسان ،  ،حضري فضيل   .8
 .  2013 – 2012أطروحة دكتوراه في علم اإلجتماع جامعة بلقايد أبوبكر تلمسان 

ن  1962 – 1954تطور الهيئات القيادية للثورة التحريرية  ،خيثر عبد النور  .9
 .  2006 – 2005أطروحة دكتوراه في التاريخ ، جامعة بوزريعة  الجزائر 

السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر ودور جمعية العلماء  ،دبي رابح  .10
، دراسة نظرية تحليلية ، أطروحة دكتوراه  1952 – 1830المسلمين في الرد عليها 

  . 2011 – 2010في علوم التربية ، غير مشورة ، الجزائر ، 



264 

 

دراوي محمد ،قضايا المجتمع الجزائري في اهتمامات النخبة اإلصالحية  .11
ابوالقاسم  2الجزائر  -م ،أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ ،جامعة 1920 -1900

 .م2015-2014سعدهللا ،
م)دراسة في أساليب 1914-1830زقب عثمان ،السياسة الفرنسية في الجزائر  .12

 م .2015-2014الة دكتوراه علوم في التاريخ ،جامعة باتنة ،السياسة اإلدارية (،رس
الشافعي سعيد:جدلية التصورات في تاريخ الصراع اإليديولوجي  في الجزائر  .13

( أطروحة دكتورا دولة في الفلسفة، جامعة 1940.  1920مابين الحربين العالميين )
 . 2003 – 2002الجزائر ، 

وفة في الجزائر العثمانية مابين التصوف و المتص ،صحراوي عبد القادر  .14
م ـ 2008م ( ، أطروحة دكتوراه  جامعة سيدي  بلعباس ،  18م ـ 16القرنين ) 

 . م 2009
فايد بشير:قضايا العرب والمسلمين في آثار الشيخ البشير اإلبراهيمي واألمير  .15

اريخ شكيب أرسالن ، دراسة فكرية تاريخية وفكرية ، أطروحة دكتوراه في العلوم في الت
 . 2011 – 2010الحديث والمعاصر ، جامعة مشوري ، قسنطينة ، 

مكحلي محمد ، ثورات رجال الزوايا و الطرقية في الجزائر خالل العهد  .16
م ، أطروحة  دكتوراه، قسم التاريخ جامعة سيدي بالعباس ، 1827 ،1707العثماني 
2003 2004 . 

رسائل ماجستير :   -ب  
 

ستير ـ حركة التصوف في الجزائر خالل القرن العاشر رسالة ماج بعارسية صباح , .1
 . 2006م  معهد التاريخ جامعة الجزائر 16الهجري  

بلوط عمر ،الفنادق في مدينة تلمسان الزيانية،رسالة ماجستير في علم االثار ،جامعة  .2
 .2004-2003الجزائر،

شر الوعي بن حيدة يوسف : الطرق الصوفية في الجزائر وبالد المغرب ودورها في ن .3
واالخاء والتضامن االجتماعي ، رسالة ماجستير في التاريخ ، جامعة الجياللي ليابس 

 . 2011-2010، سيدي بلعباس ، 
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بن علية وفاء : زاوية الهامل وعالقتها بالمقاومة الشعبية والثورة الجزائرية ، رسالة  .4
 . 2008ائر الجز  –ماجستير في التاريخ ، المدرسة العليا لألساتذة ، بوزريعة 

بن يوسف تلمساني ،الطريقة التيجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر )الحكم  .5
م ،رسالة ماجستير في 1900-1782العثماني ،األمير عبد القادر ،االدارة الفرنسية ( 

 . م 1998-1997التاريخ ،جامعة الجزائر ،
ه في الجزائر ، رسالة بوبكر كريمة: دور النخبة الجزائرية أثناء اإلستعمار وبعد .6

 .2006/  2005ماجستير علم االجتماع الثقافي ، جامعة الجزائر  
 – 1909بوغانم غزالة: الطريقة العالوية في الجزائر و مكانتها الدينية و االجتماعية  .7

 – 2007، قسم التاريخ و اآلثار جامعة منتوري قسنطينة  ماجستير، رسالة  1934
2008.   

 – 1850رس الشرعية الثالث في الجزائر ، التأسيس والتطور )خليل كمال: المدا .8
 ( 2008.  2007وري  قسنطينة، )( ، رسالة ماجستير مخطوطة ، جامعة منت1951

. 
م ، رسالة 1962 –م 1893الجزائريون والشركات األهلية لإلحطياط   شقرة محمد ، .9

 .2014-2013المجستير في التاريخ سيدي بالعباس 
-1938اط الحركة الوطنية أثناء الحرب العالمية الثانية من مباركي عمر ،نش .10

-2012م ، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ،جامعة الجزائر ،1946
 .م2013

-1930مخلوفي جمال ،التعليم العربي الحر في حوض الشلف خالل الفترة  .11
 . 2009 -2008م ،مذكرة ماجستير في التاريخ ،جامعة وهران ،1956

، الغرب  1914 – 1884ني حسين : التعليم الرسمي الفرنسي في الجزائر مد .12
 . 2013 – 2012الجزائري ، نموذجا ، رسالة ماجستير في التاريخ جامعة وهران  

الويفي سمير: دور المؤسسة الدينية الرسمية في التغير االجتماعي ، رسالة ما  .13
ع الديمموغرافيا ، باتنة ، جستير ، جامعة الحاج لخظر ساتمة ، قسم علم اإلجتما

2009 - 2013   .  
 



266 

 

 سادسا المعاجم :
  

 باللغة العربية : 
 

 . 1981عة والنشر ، بيروت لبنان الحكيم سعاد: المعجم الصوفي ، دندرة للطبا .1
معجم التعريفات الشريف الجرجاني ، تحقيق ودراسة محمد الصديق المنشاوي ، دار  .2

 . 2004، مصر  الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير
،  نويهض عادل ،معجم أعالم الجزائر ، مؤسسة نويهض للتأليف والترجمة والنشر .3

 . 1980، بيروت ،  2ط
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 المــــــــالحق 
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ممحق الوثائق المنشورة و 
 المصورة
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 1936المؤتمر اإلسالمي سنة : 01الممحق رقم 

 
 

 

 

 

 

 
 م1936 أوت 07، 31العدد : جريدة البصائر: المصدر
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 المدارس الرسمية الجزائرية الثالث : 02الممحق رقم 

 
 1942 اوت 03 ، 517جريدة البالغ العدد : المصدر 
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 التصوف في نظر البالغ: 03الممحق رقم 
 

 
 

 .1939 أوت 04، 461جريدة البالغ، العدد  : رالمصد 
 



272 

 

في تممسان  وضعية الجمعيات الدينية: 04الممحق رقم 
 

 
 

A.N.O. M. G.G.A.2U/8B : المصدر  
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 (الطريقة الطيبية )طمب رخصة التنقل من  الشيخ موالي الطيب : 05الممحق رقم 
 

 
 

 A.N.O. M. G.G.A.2U/3: المصدر 
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صالحه اصالًحا: 06الممحق رقم   متى يكون المصمح الديني مصمًحا وا 
 

 
 

 .1940 مارس 08، في 470جريدة البالغ، العدد : المصدر
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  هل الشيخ ابن باديس في يقظة أم في منام:07الممحق رقم 
 

 
 .1939 أفريل 04، في 433جريدة البالغ، العدد : المصد ر
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 طواف وفد المؤتمر اإلسالمي الجزائري في عمالة وهران: 08الممحق رقم 
 

 
 

 .1936 أكتوبر 30 في 41جريدة البصائر، العدد : المصدر
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 تقرير عن السيد مندلي: 09الممحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 A. W.O.BOITE i 6787. AFFAIRES  MUSULMANESالمصدر: 

 
 
 
 



278 

 

تقرير حول العشعاشي حاج دمحم : 10الممحق رقم
 

 
 

  i                                                      carton n0 2260:المصدر
Affaires musulmanes (cultes.mosqueés d’oran) (1936-1941). 
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: سند الطريقة ال برية 11الممحق رقم 
 

 

 

 

 

 

، منشورات المصدر: ال بري سيد أحمد، الممحة البدرية في التعري  بالطريقة ال برية    
 .111،   2013دار ا ديب، 
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: بيان الطرق الصوفية 12الممحق رقم 
 

 

 

 .337  ،9المصدر: أبو القاسم سعد  ، تاريخ الجزائر الثقافي، ج
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 رسالة إلى الحاكم العام بالجزائر من طرف الجمعية الدينية: 13الممحق رقم 
 

 

 
 

 A.N.O.M.2U/ 13: المصدر
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 شجرة السند لمطريقة الشاذلية: 14الممحق رقم 
 

 
 
 

 .410،  2005عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، دار المقطم لمنشر، مصر، : المصدر
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  تأسيس الجمعية الدينية نداء إلى :15الممحق رقم 
 

 
 

 
 .A.N.O.M 2U/13: المصدر
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 الوفد الجزائري لزيارة زاوية الشيخ بن عميوة: 16الممحق رقم 
 

 
 A.N.O.M. GGA. 2U/8A: المصدر
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 ممحـــــــق الصــــــــــــــور
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 دار الحديث: 01الممحق رقم 
 

 
 

 الطالب الباحثمن تصوير : المصدر



287 

 

 مكان تقديم الدروس لمشيخ أبي مدين شعيب تممسان: 02الممحق رقم 
 
 
 

 
 
 
 

سيدأحمد سقال، الولي الصالح سيدي أبي مدين شعيب، مطبعة ابن خمدون، تممسان، : المصدر
1993   ،73. 
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 ممحــــــــق الخرائــــــــــــــــــط
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الطرق التجارية في تممسان في ع د المرابطين : 01الممحق رقم 
 

 
 

 
. 144تممسان عبر العصور،   : دمحم الطمار: المصدر
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 مخطط تممسان في القرن التاسس ال جري : 02الممحق رقم 
 

نظم الدر  والعقيان في بيان شرف بني زيان، لدمحم بن عبد   التنسي، دار :  المصدر
 ت-موفم لمنشر، ب
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:  خريطة تممسان في الع د الزياني 03الممحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .266المصدر: دمحم الطمار، تممسان عبر العصور،   
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 مخطط عمراني لمدينة تممسان: 04الممحق رقم 

 
 

. 333،   1984دمحم الطمار، تممسان عبر العصور، الشركة الوطنية لمكتاب، الجزائر، : المصدر
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ولفهرس الجدا  
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 رقم الجدول              عنوان الجدول               الصفحة  
ا وعدد المقدمین واإلخوان لسنة : 01رقم الجدول  33..............1884إحصاء لعدد الطرق والزوا  

ا وعدد المقدمین واإلخوان لسنة :02رقم الجدول  34. ........... 1899 إحصاء لعدد الطرق والزوا  

ة للعماالت الثالثة  :03رقم الجدول  ات المختلطة في المناط المدن 44............1874عدد البلد  

46..................... 1907مقارنة لمحاكمات قانون األهالي في العماالت لسنة :  04الجدول رقم    

عمالة وهران حسب المادتین : 05الجدول رقم   ة  49....1904من قانون  13و  11المخالفات المرتك  

77............1900و  1899عدد التالمیذ الموزعین على العماالت الثالثة ما بین : 06الجدول رقم    

78..........................................1907و  1901عدد المدارس ما بین :  07الجدول رقم   

ة سنة :  08الجدول رقم  88............................................1901مناط المدارس الدین  

ا وعدد المقدمین واإلخوان لسنة :09الجدول رقم  106.............. 1902إحصاء لعدد الطرق والزوا  

ا وعدد المقدمین واإلخوان لسنةإحصاء لعدد الطرق  :10رقم الجدول  107............1903 والزوا  

ا وعدد المقدمین واإلخوان لسنة :10رقم الجدول  108............1904 إحصاء لعدد الطرق والزوا  

ا وعدد المقدمین واإلخوان لسنة :11رقم الجدول  109............1906 إحصاء لعدد الطرق والزوا  

ا وعدد المقدمین واإلخوان لسنة :12رقم الجدول  110.............1910إحصاء لعدد الطرق والزوا  

ا وعدد المقدمین واإلخوان لسنة :13رقم الجدول  111...........1911 إحصاء لعدد الطرق والزوا  

ة ما بین  :14رقم الجدول  ات المختلطة في المناط المدن 127.........1956و  1874عدد البلد  

م اإلدار في مدینة تلمسان ما بین :  15رقم   الجدول 128...................1956و  1847التنظ  

ة سبدو المختلطة ما بین  : 16  الجدول رقم ر بلد ائل ودواو 129.................1956و  1868ق  

ة الرمشي المختلطة :  17الجدول رقم  130...............................................1880بلد  

رها ما بین :  18الجدول رقم  ة المختلطة و دواو ة مغن 131....................1956و  1922بلد  

ات المختلطة في دائرة تلمسان ما بین :  19الجدول رقم  132.................1956و  1866البلد  

150............................1922و  1892عدد الصحف في تلمسان ما بین : 20الجدول رقم   
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 الفهـــــــــــــــارس 
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فهػرس األعالـ 
 (أ)

 90-76-06-03:أحمد تكفيق المدني
 04:إدريس األكؿ
 08:ابف الخطيب

 10:أبي المهاجر دينار
 12:ابف الخطيب

 13:أبك الححيف أحمد بف   النكرر 
 14:أبك حميماف الداراني
 14:أبك   الدكيـ
 14:أبك بكر الشيمي

 14:أبك الححف الحصدر
 15:أبك عثماف المغربي
 15:احماعيل بف ابراهيـ
 15:أبك عمي األصفهاني
 15:أبك   المرتعشي

- 17:الجرجاني
 25:أبي حامد الغزالي
 142-98 -25-33-23-21: أبي مديف شعيب
 22:أبي ححف الشاذلي 

 28:أحمد بف مكحى الححني
 29:(رضي هللا عنه)أبي بكر

- 166-163-162-160-137-136-114-104-103-74-73:أبك القاحـ حعد هللا
167 – 168-169-173-197-198 

 84:ابراهيـ لكنيحي
 101:أبي زكرياا يحي الزكاكر 
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 102:ابف مرزكؽ التممحاني
 103:عبد المنعـ القاحمي الححني
 105:أبك حعيد عثماف الزياني

 105:أبي عبد هللا
 105:أبي زيد عبد الرحماف بف يعقكب بف عمي

 105:أبك العباس أحمد العاقل
 117:أحمد الكنيحي
 117:أحمد الحبيباتني

 117:أحمد بف حعيد بف مرزكؽ 
 139:ابف التهامي
 187-182-139:ابف جمكؿ

 142:أبك الححف عمي
  159-147-145:أبك بكر عبد الحالـ بف شعيب

 145(:A.burdeau)أغحت بكرد
 145(:E.combes)أميل ككمب
 145(:A.RAMBAUD)أفريد رامبك
 147:ابف تركية  
 147:ابف دالي  

 147:ابف احماعيل  
 147:ابف عمر بف عمي
 147:ابف دركش مصطفي

 147:ابف بادر  
 157:أبي هريرة

 159:ابف الكهاب  
 159:اقباؿ  
 165:ابف أنشك
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 OCTAVE DEPONT:170أككتاؼ 
 193:أحمد المقرر 

 193:أبي راس الناصرر 
 193:ابف العنابيّي 
 193:ابف حمادكش

.  233-217: ايت احمد ححيف 
. 224:احمد الكبير
. 233:أحمد بف بمة 
. 234:ايت عيحى

. 234:أمقراف   الحعيد 
. 234:ايت عيحى   الطاهر

 (ب)
 09:بكر بف حماد التهرتي

- 23:البكرر 
 57-45-39:بيجك

 57:البكحميدر الكلهاصي
 95:بف يكحف التممحاني
 119:بمقاحـ بف التهامي
 122:بحطاكر عبد القادر

 142:بيبافف
 142:بابل ألفريد

 144:البغدادر بف يكحف
 144(:bilard)بيالر 

 147: بكعمي غكث
 147:بغشي عدك
 147:بكعياد  
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 217-147: بغشي  
 162:بكمزراؽ كنزغي
 217-167:بككمي ححف
 167:بكعمي عبد هللا
 174:بكعياد بف عمي
 174:بف عكدة أبك عياد

 203:بف عصماف عبد الكريـ 
 208:بيدكلت

 215:بكشامة عبد الرحمف
 215:باديحي  

. 217:بف دمراد عبد القدر
.  224.:بكزياف الحاج

. 225:بكعناني عبد القادر 
. 177:بشيربالح

 (ت) 
 53(:trumelat)تريمالت

. 166:تقي الديف النبكي
. 225:تيزعيرت لحبيب 

 (ج) 
 13:الجنيد

 145-137-46:جكؿ فيرر 
 138-75-72:جكرج كميمانحك

 72:جكنار
 75:جماؿ قناف
 136:جكرج مارحي
 138:جكف كارر 
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 159:جماؿ الديف األفغاني
 159:جالؿ الديف الركمي

 (ح) 
 04:الحاج   بف رمضاف شاكش

 53:الحاج عمر
 105:(أبركاف )الححف بف مخمكؼ
 139:الحاج مكحى

 142:الحاج الحبيب مبخكث
 144:الحاج   بف عبد هللا الزقار

 159:ححف البنا
 203-202:حميدك العربي

 204:الحاج   ابف رحاؿ 
 .234:الحاج بف عمكر 

 (خ)
 153-139-119:(األمير )خالد

 145:خيثر عبد النكر
 166-163:خالد مرزكؽ 
 193:حمداف خكجة
. 223:خالد بكهند

 
 
 (د) 

  
 COPPOLANI DEPONT  ET  : 98 (دبك كككبكالني 
   (A-DEVOUX (FILS) دكفس فيل 
 144  : (DOUTTÉ EDMOND)دكتي إدمكند 
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   (A – DELPECHدكلباش 
, 44:دكؽ ركفيقك 
, 43:در بارمكف 

 DECIEUX:144:ديحيك
 DESTAING:144:ديحتانغ

: ديب أيكب 
 208:دييرك 

 :داكدر   الشريف 
 101:دكنكفك إدكارد

 178:ديالديه
 (ذ)
 
 
 
 (ر) 

 154-135-115-76-67:رابح تركي 
 RICAT:144:ريكات 
 RINDEMEK:144:ريندامؾ 
 208:رماديي

 
 
 
 (ز) 

 150:الزبير حيف اإلحالـ
 (س)

 14:حهل بف عبد هللا التكحترر 
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 54-53:حي الفضيل
 53:حي حميماف
 saroui:62حاركر 

 142-105:حيدر أبي الححف
 142:حيدر ابراهيـ المحمكدر
 143:حي أحمد بف طالب
 144:حي   كلد عبد هللا
 144:حي الطاهر بف غراس
 144:حي   بف مرابط
 144:حي   بف كيس
 144:حي   بف الشيخ

 144:حي الحبيب بف العربي
 144:حي   بف أحمد

 144:حي الحاج بف بكطالب
 144:حي الميمكد بف نميش
 144:حي أحمد بف البشير

 144:حي الطاهمر بف الححاف
 160:حيدر ابراهيـ المصمكدر

 161:حي قدكر الحمكر 
 193:حعيد قدكرة

 214:حي أحمد بف  
 214:حي خمكفي دريس بف   الكجيرر 

. 218:حيدر ا 
. 224.:حقاؿ  

. 227:حيدر عمي بكناب 
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 (ش)
 02:الشيخ أك عبد هللا األبمي
 27-17:الشيخ عبد القادر الجيالني
 29:الشيخ يكحف الحنصالي
 58-29:الشيخ أحمد التيجاني

 30:الشيخ بف حميماف الجزكلي
 30:الشيخ أحمد زركؽ الفاحي
 30:الشيخ بف ناصر الدرعي
 30:الشيخ عبد هللا شريف

 31:(العربي الدرقاكر )الشيخ أبك عبد هللا   بف الححيف
 31:الشيخ   بف الحبيب الغمارر اإلدريحي

 36:شانزر 
 142-61-49:شارؿ جكنار
 53:الشريف بكبغمة
 54:الشيخ المقراني
 54:الشيخ الحداد
 55:الشيخ بكعمامة
 56:الشيخ   عبدك

 98:الشيخ مصطفى العشعاشي
 98:الشيخ بكعبدلي
 98:الشيخ شنتكؼ

 194-98:الشيخ أحمد بف مصطفى بف عميكة
 99:الشيخ ابف تككؾ

 104:الشيخ   بف أبي القاحـ الهاممي
 105:الشريف دحكماف
 105:الشيخ الحمكر 



304 

 

 105:الشيخ حنكحي
 118-117-116:الشيخ عبد القادر المجاكر 
- 117:الشيخ   بف عبد هللا

 118:الشيخ عبد الكريـ البشطارزر 
 118:الشيخ حمكد بف الدراجي
 118:الشيخ حعيد بف زكرر 
 188-183-118:(بكحيكؿ)الشيخ محمكد بف دالي
 120:الشيخ أحمد زكي
 192-159-121:الشيخ   مرزكؽ 

 159-121:الشيخ مكالر الححف البغدادر
 139:الشيخ صكالح

 144:الشيخ أبي بكر عبد الحالـ
 144:الشيخ عبد الحالـ مزياف

 147:شمبي عبد الكريـ
-167-166-165-164-163-162-161-154-148:الشيخ البشير اإلبراهيمي

168-169-170-171-172-173-174-175-191-194-195-204-215-
217-224 

-168-167-166-161-160-159-158-156-154:الشيخ عبد الحميد بف باديس
169-170-171-172-173-178-187-191-194-195-204 
 

 156: شعيب عميه الحالـ
 161:الشيخ الربحي

 161:الشيخ القاحمي عبد القادر
 161:الشيخ الحايح

 161:الشيخ النجار  
 162:الشيخ غالـ هللا  
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 162:شرقي بف عبد هللا
 164:الشيخ الهادر حنكحي
 169-168-167:الشيخ الكرثالني

 224-173:الشيخ عدة بف تكنس
 224-215-195-173:الشيخ العشعاشي
 177:شارؿ أندرر جكلياف
 187-183:الشيخ الطيب العقبي
 188:شارؿ ركبارت أجركف 

 190:الشيخ العربي بف بمقاحـ التبحي
 192:الشيخ   الحنكحي
. 225-205:الشيخ الزمكشي 
 205:الشيخ رابح
 205:الشيخ عمر
 209:شرؿ ديغكؿ 
 224-214:الشيخ بكديممي

 217:الشريف غكثي ابف المختار
 219:الشيخ عبد الحي الكتاني 
 219:الشيخ التبريزر بف عزكز 
. 219:الشيخ   الكبير الكتاني 
 220-219الشيخ عمر الحمالكر 
 224-219:الشيخ مصطفى القاحمي 
. 219:(تماحيف)الشيخ أحمد التيجاني

 220-219:الشيخ عثماني عبد الرحمف 
 221-219:الشيخ ابف طككؾ عبد القادر

. 222-219:الشيخ خفيظي األميف 
. 219:الشيخ عاصـ قادة 
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 221-219:الشيخ قاحمي عبد الحفيع
. 222-219:الشيخ عثماني عباس 

 221-219:الشيخ األعرج عبد الرحمف 
 221-220-219:الشيخ القاحمي الحاج   
. 220:الشيخ القحمي عبد القادر
 221-220:الشيخ غالـ هللا   

. 220:الشيخ القرعيشي مصطفى 
 221-220:الشيخ القاحمي المكي 
. 220:الشيخ عطيةمكالر أحمد
. 220:الشيخ أحمد بف حالـ 
- 223-221-220:الشيخ   العشعاشي 

 
. 222-220:الشيخ الزكاني   

. 220:الشيخ حفيظي بف عزكز 
. 220:الشيخ ححف الطرابمحي 
. 220:الشيخ الحنكحي البشير
. 220:الشيخ بف عمرالتيجاني 

. 220:الشيخ الحاج   بف ابراهيـ 
. 220:الشيخ مكالر عبدهللا 

. 220:الشيخ ابف القحـ البكجميمي 
. 221:الشيخ عاصـ قادة بف عمركش 

. 221:الشيخ شنتكؼ المختار
.  221:الشيخ مرابط عبدهللا 

 221:الشيخ قاحي عبد القادر 
. 221:الشيخ قرعيش مصطفى 
. 222:الشيخ ابف بحاـ أحمد
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. 222:الشيخ المشرر الحطابي 
. 222:الشيخ شنتكؼ 

. 222:الشيخ مصطفى بف احماعيل 
. 222:الشيخ   مقمع 

. 223:الشيخ أحمد العالكر 
. 223:الشيخ أحمد العالكر 
. 224:الشيخ الهبرر 

. 224:الشيخ الحبيب مكالر الطيب 
. 224:شالبي منير
. 232:شكاف بكؿ 

. 234:الشيخ محند الححيف 
. 234:الشيخ قدكر 

 
 (ص)

 63:صالح بار
 79:صالح فرككس

 
 (ط

- 10:طارؽ بف زياد
 215-169-164-148-147:طالب عبد الحالـ

 195:طاهر قارة بف عبد القادر
. 204:طاهر ابف إبراهيـ 

 .225:طير عمي
 (ع) 

- 04:عبد المؤمف بف عمي
- 09:عبد الرحماف بف خمدكف 
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 22-12:العبدرر 
 16:عبد الحميد حاجيات

 25:عمي بف يكحف بف تاشفيف
 193-192-25:عبد الكريـ الفككف 

 25:عبد الرحماف األخضرر 
 30:عالؿ المغربي 

 31:عبد القادر بف شريف
 166-95-59-57-56-52-51 -45 -33:-(األمير )عبد القادر

 56:(حمطاف المغرب)عبد الرحماف بف هاشـ
 63:عبد الحميـ بف حماية

 74:عمار بكحكش
 100:عبد العزيز شهبي
 119:عباس بف حمانة

 135-133:عبد الكريـ بكصفصاؼ
 135:عمي مراد

 139-138:عمر بكضربة
 147:عبكرة مصطفى

 204-174-150:عبد الكهاب بف منصكر
 162:عبد هللا عمي صياد

 167:(الدكتكر)عالؿ
 174:عبد المؤمف بف عمي
 192:عبد الرحماف الثعالبي
 192:عبد الرحماف الكغميحي
 193:عبد الكريـ المغيمي
 193:عبد هللا بف عزكز
 205:العربي   الرميمي 
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 215:عبد هللا العشعاشي
. 222"العقيد عميركش 
 .231:عمار أكزقاف

 (غ) 
, 105: الغبريني أبي العباس 

 
 

  GUIN(L :) )غكيف 
 217:"الغكتي الشريف 

 
 (ؼ)

 ( : F,PHARAON )فراكف 
  

:    ( FERAUD )فيركد
 (:   © FÈRAUD)فيركد س 
   ( :FÉRAUD  (L.CH )  )فيركد ؿ
, 59:فالي 

 ,53: فاطمة ال ال نحكمر
 147:فالح بف عمي

 167:(المحامي )فخار
 225-224-210-175:فرحات عباس
 208:فانحكف اكريكؿ 

 (ؽ)
 119: قاحـ مكحى
 139-119: عميقايد  

 147: قمكش قادة 
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     (:(H ,D, DE GRAMMONT قرامك
 123:(المحامي)القاضي  
 190:قدكر بف أحمد

 (ؾ)
    ( :  KAMEL )كماؿ بكشامة 
 131-46:كريـ كلد النبية

 (: COUR .A )ككر أ 
 klozul:57-80 كمكزيل
 COPPOLANI:170ككبكالني

 
 (ؿ)

: المكر حيار
 98-170  ( :RINN(L) )لكيس ريف 
 :L.BOURGEOIS:لييكف بكرجكا
 89-87:الفيجرر 
. 182-181-175:ليكف بمـك

 .225:لحكؿ عبدالحالـ كلد 
 (ـ)

 02:  بمفراد
 06:  ابف مبارؾ الميمي
- 13:معركؼ الكرخي
 22:  مكحمي 

 29:  بف عبد القادر
 29:  بف بكزياف

 29:  بف عبد الرحماف الجرجرر األزهرر 
 30:  بف عيحى المكناحي
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 39:مارحيل أمريت
 51:(كالد األمير )محي الديف

 52:  الصغير بف عبد الرحماف
 56:  بنكنة

 59:  الصغير التجاني
 117-63:مكلكد بف المكهكب

 64-49:   بميل
 67:  العربي الزبيرر 
 199-197-70:محفكظ قداش

 71:محعكد بف زلماط
 145-142-136-77:مهديد ابراهيـ
. 233-224-214 -98:مصالي الحاج
 103:  عمي دبكز

 117:مصطفى بف   زادر
 119-118:  بف رحاؿ

 143:مكالر الطيب بف عدة
 147:محممي  
 147:مالطي  
 160:  مزياف
 192-168-164:  مرزكؽ 

 170:مصطفى العشعاشي
. 231-188-187-186-176-175:مكريس فيكليت
 192:  الخركبي
 203-202:مجمد قنانش
 203:ممشاكر  

 204:مصطفى ابف إبراهيـ 



312 

 

 205:معمد عربي ابف عربي
 215:منصكرر حميماف 

 216:  بكراس
 217: ر أحمد كلد خميل 
 217:ممككا الطيب كلد عمي 

 217:مفدر زكرياا 
. 218:  بف عبد الرحمف األزهرر 
. 225:  اليازكني عبدالقادر 
. 233:  الطاهر عدكاني 
. 234:  الشريف كداكر 
 .193.:محفكظ رهـك 

 (ف) 
 172:ناصر بف الشيخ

 (هػ)
 144:الهاشمي بف أحمد
. 205:الهبرر المجاكر 
 .234:الهاشمي الشريف 

 (ر)
 04-03:يكحف بف تاشفيف
 05:يغمراحف بف زياف
 06-02:يحي بف خمدكف 
. 227-181-112-74-64-53-21:يحي بكعزيز
  147:يكنس الغكثي

 (ك)
,55:كاف بركبر  

:144 W . MARCAIS :كلياـ مارحي     
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 فهرس الطرق الصوفية
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



314 

 

 
 

(أ)  
  28: األحمدية 

 
 

(ب)  
  31:البيكائية 

 
 

(ت)  
  234 – 170 – 94 – 57 – 32 – 29 – 26:التجانية 

 
(ج)  

  30:الجازكلية 

 
(ح)  

  31 -29:الحنصمية 
  32 – 31:الحبيبية 
  170 – 99:حمداكة 

(خ)  

 
(د)  
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 108 – 107 – 106 – 99 – 98 – 57 – 34 – 33 – 32 – 31 – 26:  الدرقاكية 
– 109 – 110 – 111 – 170 – 171 – 233  

(ذ)  

  
 
(ر)  

  234 – 170 – 99 – 57 – 32 – 29 – 26: الرحمانية
     28: الراشدية 

 
(ز)  

  31 – 30 – 26:الزركقية 
  111 – 110 – 109 – 108 – 107 – 106 – 34 – 33 – 32 – 29:الزيانية 

(س)  
  31:الحكجالية 
  99 – 55:الحنكحية 

(ش)  
 -109- 108 -107- 106 – 99 -34 – 33 – 32 - 30 – 28 – 26:الشاذلية 

110 – 170   
  -57 – 34-31 – 29:الشيخية 

(ص)  
(ط)  

 110 – 109 – 108 – 107 – 106 – 99 – 34 – 34-33 – 31 – 30: الطيبية 
– 111 – 170  

(ع)  
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 – 110 – 109 – 108 – 107 – 106 – 99 – 34 – 33 – 31 – 30:العيحاكية 
111 – 170  

  171 – 170 – 98:العالكية 
  170 – 99:العزكزية 

(غ)  
(ؼ)  

 
(ؽ)  

- 110 – 109 – 108 – 107 – 99 – 94 – 57 – 31 -34– 26-21: القادرية
111 – 170 – 234   

(ؾ)  
  111 – 110 -109 – 108 – 107 – 31 – 28:الكرززية 
  31:الكيتانية 

(ؿ)  
(ـ)  
(ف)  

  31 – 30:الناصرية 
(ق)  

  111 – 106 – 99 – 34 – 33:الهبرية 
(ر)  

  31:اليكحفية 
(ك)  
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حث   فهرس ال
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  ح -أ. ................ .....................................................مقدمـــة  -*
 23 -1.......... ........................................................... :ـدخلمــ -

  02.................. ...................... .....................التعرف بتلمسان /أوال 
  02.......................... ....................................تلمسان لمة أصل -1
  05........................... ......................................الموقع وأهمیته  -2
ان  -3   09 ........................................................................الس
  11...............................................................أقوال حول تلمسان -4

ا  ة التصوف -/ثان   13....................................................والطرق الصوف
 13..............................................................تعرف التصوف  -1
الد المغرب االسالمي  -2  16.............................................التصوف ب
ة -3  17........................................................تعرف الطرق الصوف
ة  -4  18.........................................................نشأة الطرق الصوف
ة  -5  21.........................................................أنواع الطرق الصوف
ة -6   22...............................................................الطرقة المدین

ة: الفصل االول  اسة االدارة الفرنس ة والس   الطرق الصوف
ة:   أوال   25 ..............................................................الطرق الصوف
ة في الجزائر  -1  25...................................................الطرق الصوف
ة في الجزائر  -2 اب انتشار الطرق الصوف  26.....................................أس
الد المغرب  -3 ة في   28..........................................أهم الطرق الصوف
ة في الجزائر خالل العهد العثماني  -4  31..............................الطرق الصوف
ا ة بنواحي تلمسان / ثان ا والطرق   33.............................................أهم الزوا

ة في الجزائر / ثالثا  ة الفرنس اسة االدار   35........................................الس
اسة االدارة االستعمار -1  35 .........................................ةالس

م االدار -2  37.......................................... .......................التنظ

ة -3 اتب العر   44.......................................................الم
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ة وأهم مظاهرها  -4 اسة الفرنس  46...................................................الس

اسة االدارة االستعمارة على الجزائرین-5 اسات الس   48.............................انع

عا  ة / را اسة االدارة الفرنس ة في مواجهة الس  50..........................الطرق الصوف

ة االمق -1  50 ....................................................ومة الشعب

 50................................ ممیزات وخصائص المقاومة الجزائرة  -2

ة -3  51......................................................المقاومة الطرق

ة قبل ح ع األولى بین المهادنة واالحتواء/خامسا  ة واالدارة الفرنس    57............ ..الطرق
ة واإلحتالل الفرنسي   -1   58.....................................الطرقة التجان

ة قوانین االدارة :الثاني الفصل ة المدن اساتها على الفرنس  .1919-1901الجزائرین  وانع
.................................................................................... 60  

ات : اوال     61.................................................... .........قانون الجمع
ا  م القوانین نماذج من/ثان ة والمراس   64............................................الفرنس
ة المح -1  64.......................................................1902اكم الردع
سمبر24قانون   -2  65 .................................................... 1904د
 66...................................................م1905سبتمبر  27قانون   -3
سمبر  24قانون . -4  67..................................................م 1907د
 68.....................................................1908مارس  21مرسوم   -5
ار  -6  69.......................................................قانون التجنید االج

ار   -6-1   69..................األوضاع العامة خالل صدور قرار التجنید االج
ار  -6-2   70................................................قانون التجنید اإلج

ة 14قانون  -7 ل   71 ......................................................1914جو
  72.............................................................م1919إصالحات / ثالثًا
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ا ً ع ة وموقفها من/  را م  االدارة الفرنس   77...... ...................والقضاء اإلسالميالتعل
ة-1 م اسة التعل ة اتجاه الس قة على الجزائرین أهداف االدارة الفرنس   79..............المط
ة والقضاء االسالمي  -2   81...............................................االدارة الفرنس

ا ً شیرة والتنصیرة / خامس ة الت ة( العمل اسة الدین   84................................)الس
ا ً شیر / سادس   90...........................................مواجهة الجزائرون للنشا الت
ا  -1  90.......................................................................الزوا
 91.....................................................................الكتاتیب  -2
 92.......................................................................المساجد -3
ا ً ع ة على المجتمع الجزائر / سا   93....................................أثر القوانین الفرنس
ا  -1 ً ا واقتصاد ً  93...........................................................اجتماع
ا  -2 ً  93.........................................................................ثقاف
ة  -3   94..................................................احتواء شیوخ الطرق الصوف

ة في منطقة تلمسان ونواحیها : الفصل الثالث اسة واالدارة الفرنس ة والس اة الثقاف الح
  97....................................................................م1931-م1901

ة في تلمسان : اوال            98........ ...................................الطرق الصوف
ا            ا / ثان  99 .............................................................الزوا

ا  -1  99 .......................................................تعرف الزوا

ا وتطورها  -2   101.... ..........................................نشأة الزوا

ا  -3   103........................................................أنواع الزوا

ا في تلمسان-4  105...............................................تارخ الزوا

ة بنواحي تلمسان  /ثالثًا ا والطرق   106....................................م1902أهم الزوا
ا ً ع ةالدور الدیني والثقافي للزوا/ را   112..................................ا والطرق الصوف

ا  ً ة / خامس   114 ........................................................ المدارس القران
    114........................................................... تعرفها  -1
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ة  -2  115 ...............................................دور المدارس القران

ة القرن العشرن /سادسا    116...................................من أعالم تلمسان في بدا
ا ً ع ة بتلمسان / سا ات والنواد الثقاف     120..........................................الجمع

ة -1 ات الدین  120 ...................................................الجمع

 122...... ......................................................النواد  -2

ات  -3  123..........................................................الجمع

ة  -4 ات والنواد الثقاف ة الجمع   125..........  ........................أهم

ا ً ة في تلمسان ونواحیهاالتطو /  ثامن اس   126......................................رات الس

م االدار المحلي   -1  126 .......................................... التنظ

رة والمدن  -2 ات المختلطة العس   128..........ة  في تلمسان ونواحیها البلد

ا ً ة ودور / تاسع ة التلمسان   133....................................................ها النخ

ة  -1  133..............................................................تعرف النخ

 138......................................................................دورها  -2

ة  -3 ة التلمسان  140............................................................النخ

ا لمدینة تلمسان -3-1 ة العل   140....................................المدرسة اإلسالم

س -3-1-1   140..............................................................التأس

ة  - 3-1-2 ن النخ  143.............................................دورها في تكو

ان التلمسانیین الجزائرین -3-2 ة الش  144.......................................حر

  144................................................................ظهورها -1- 3-2  
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  146....................................................................دورها -3-2-2

ا المسلمین -3-2-3 ة شمال افرق ة طل  148.......................................جمع

   150.........................................................الصحافة في تلمسان -4

ع  ة بتلمسان مابین :الفصل الرا ة ورجال الطرق ة االصالح   152.....م1945-1931الحر

  153......................................... المسلمین الجزائرین ة العلماءحمع /أوال 

س -1  153.....................................................................هاتأس

 155.....................................................................أهدافها  -2

ا  ة االص/ ثان ة بتلمسان الحر   156...............................................الح

ةتعرف  -1 ة االصالح  156...................................................الحر

ة -2 ة اإلصالح  158......................................................دور الحر

ة والتصوف  -3 ة االصالح  159...............................................الحر

  159...................................................................بدایتها -3-1

  164.............................................................أهم انجازاتها -3-2

س دار الحدیث -3-2-1   164..................................................تأس

ة -3-2-2   168........................................دار الحدیث و اإلدارة الفرنس

ة بتلمسان -4 ة المحل  169........................................أهم الطرق الصوف

مدینة تلمسان  المواجهة بین الطرقیین -5   170...............ونتائجه ورجال االصالح 

س دار الحدیث -5-1   170...............................................قبل تأس

س دار الحدیث -5-2   171..............................................عد تأس
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انة وآثار دار الحدیث -5-3   173..............................................م

  175..........................................................یت مشروع بلوم فیول /ثالثَا

 175......................................................................أصله  -1

  176...................................................... المواقف المختلفة منه  -2

ا ً ع   178............................................م1937-1936 اإلسالميالمؤتمر /را

 178..................................................م1936المؤتمر االسالمي  -1

ادرات لعقد المؤتمر االسالمي -2  178.............................................م

 180.............................................................اهداف المؤتمر  -3

 180...................................................مطالب المؤتمر االسالمي -4

ارس   -5  182...........................................وفد المؤتمر االسالمي في 

ومة  -6   182...............................................اإلستعمارةردود فعل الح

  184.............................................م1937المؤتمر االسالمي الثاني  -7

 185.............................................أهداف المؤتمر االسالمي الثاني  -8

 185.............................................نتائج المؤتمر االسالمي الثاني   -9

ا ً ة رجا/ خامس ة االصالح ة والحر   189............-الصراع المواجهة و  –ل الطرق الصوف

ة  -1  189...........ء المسلمین العلمااالصالح الدیني بین رجااللتصوف وعلماء جمع

ة االصالح عندوم مفه -2  189...........................................رجال الطرق

ة العلماء ا  -3  190............................... لمسلمینمفهوم االصالح عند جمع

ة العلماء المسلمین ورجال الص -4 ة بتلمسان الصراع بین جمع  192................وف
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ه :الفصل الخامس  ة ف اسي والدیني العلمي بتلمسان ودور الطرق الصوف الحراك الس
  196........... ............................................ م 1954-1945مابین 

  197......................................................م 1945ما 08حوادث / أوال

 199............................................م1945ما  08تطورات حوادث  -1

  200....................................م1945ما  08ردود الفعل حول حوادث  -2

 201..................................ها بتلمسان وتطورات1945ا م 08حوادث   -3

ا  ة/ثان اة الدین عد  الح ة في تلمسان    204.................................م1945والعلم

 204........................................بد المؤمن بن علي بندرومة عمدرسة  -1

الرمشي   -2 ة   205.....................................................مدرسة التر

م ببوحلومدرسة   -3 ة والتعل  205................................................التر

صرة  -4 م ب ة والتعل  205................................................مدرسة التر

  205.......................................م والمواقف المختلفة منه 1947دستور / ثالثا 

 205......................................................................تعرفه  -1

 206...................................................................مضامینه  -2

اب ظهور دستور -3  209.................................................م1947أس

 210.........................................1947المواقف المختلفة من دستور  -4

عا  عد /را ة  انة ودور رجال الطرق الصوف   213...............................م1947م

ات -1 ة واالنتخا ا ورجال الطرق  213...........................................الزوا

ات  -2  215.........................................................النواد والجمع
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ة الك -3 ة بتلمسان شنشا الحر  216...............................................ف

ةج/خامسا  ا والطرق ات الزوا   218....................................................مع

  218............................م1948مارس  15ا للشمال االفرقي امعة الزواج -1

سها  -1 -1  218.................................................................تأس

سها  -1-2 اب تأس  218..........................................................أس

 219.....................................................عضاء هیئة الجامعة أ  -1-3

 222.............................................................وقراراتنتائج  -1-4

ة -2 ة الصوف  .222............................................................الجمع

ة -3 ة العلم  223..............................................................الجمع

ر -4 ة التنو  223................................................................جمع

ة لمدینة تلمسان -5 ة السن ة اإلسالم  223.......................................الجمع

ة بتلمسان /سادسا  اس ة والس   223.....................................وضع النخب الدین

ا ً ع ام الثورة /سا   226........................................م بتلمسان 1954التحضیر لق

 226................م1954أول نوفمبراألوضاع العامة في لجزائر قبل اندالع ثورة  -1

ة غداة ثورة نوفمبر -2 اس ارات الس  230...................................م 1954الت

اشرةاأل -3 اب الم  231..............................................الندالع الثورة  س

ة والثورة رجا -4   232........................................................ل الطرق

  236.............................................................................خاتمة 

االبیبوغرا    242.........................................................................ف
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  267...........................................................................المالح
   293....................................................................لجداولا فهــرس

  295...........................................................................فهارسال
  296....................................................................فهرس األعالم 

  317 .....................................................................حثفهرس ال
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