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 اإلهداء
 
 
 

اوم االحتالل الفرنسي فق ،وحقوقه وإنسانيته إىل الشعب اجلزائري الذي رفض الدنيئة يف دينه وعرضه وكرامته
 وتصدى لكل ألوان الظلم بكافة أشكاله وأنواعه وصوره البشعة. ،جياًل بعد جيل

ا أصابه يف سبيل فما وهن مل ،وابتلي ابجلوع واخلوف ،ودفع الثمن غالياً  ،إىل الشعب الذي قّدم قوافل الشهداء
 يته وكرامته وحقوقه واستقالله.وما ضُعَف وما استكان للوصول إىل حر  ،هللا

دة وعلَّم الشعوب املتعطشة للحرية أبن إرا ،إىل الشعب الذي سطَّر ملحمة اجلهاد الغالية والكفاح املرير
ِ َتبِْدياًل َولَْن ََتَِد لِسُ }ألن ذلك من سنن هللا: َ  ،الشعوب تنتصر على إرادة الطغاة نَّةِ فَلَْن ََتَِد لُِسنَّةِ اَّللَّ

 ِ  [.43:  فاطر] { ََتْوِيالً  اَّللَّ
ا َوََل يُۡۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرب ِهِ  ۦَفَمن ََكَن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرب ِهِ }قال تعاىل:  َحَدَۢا  ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َعَمالا َصَٰلِحا

َ
ورة ]س {أ

 .[110الكهف:
 
 
 

* * * 
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 املقدمة

 
من يهده هللا  ،ومن سيئات أعمالنا ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ونستعينه ونستغفره ،إن احلمد هلل حنمده

داً عبده وأشهد أنَّ حمم ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،ومن يضلل فال هادي له ،فال مضلَّ له
 ورسوله.

َها }ـ قال تعاىل: يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ ْ  ٱَّلَّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱتَّ ۡسلُِموَن  ۦَحقَّ ُتَقاتِهِ  ٱَّللَّ نُتم مُّ

َ
]سورة آل  {َوََل َتُموُتنَّ إَِلَّ َوأ

 .[ 102عمران:
َها ـ وقال تعاىل: يُّ

َ
َٰٓأ ْ  ٱنلَّاُس يَ ُقوا ِيَربَُّكُم  ٱتَّ ِن نَّۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما  ٱَّلَّ َخلََقُكم م 

ۚٗ وَ  ا َونَِسآءا ْ رَِجاَلا َكثرِيا َ  ٱتَُّقوا ِي ٱَّللَّ ۚٗ وَ  ۦتََسآَءلُوَن بِهِ  ٱَّلَّ رَۡحاَم
َ
َ إِنَّ  ٱۡۡل ]سورة  { قِيبااََكَن َعلَۡيُكۡم رَ  ٱَّللَّ

 .[ 1النساء:
َها }ـ وقال تعاىل:  يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ يَ ْ َءاَمُنواْ  ٱَّلَّ ُقوا َ  ٱتَّ ا  ٱَّللَّ ۡعَمَٰلَُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡم ٧٠َوقُولُواْ قَۡوَلا َسِديدا

َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ ُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع    [70-71]سورة األحزاب: {َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  ۥَورَُسوَلُ  ٱَّللَّ
 أمَّا بعد:

 ،يتولك احلمد إذا رض ،لك احلمد حىت ترضى ،اي رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك
 ولك احلمد بعد الرضى.

إلمام الشيخ عبد ولقد أتثرت بشخصية ا ،لقد منَّ هللا عليَّ ابلعيش يف عامل البحث والدراسة واملطالعة والقراءة
 ،ريتهوزادت حمبيت له مع الزمن واالطالع يف س ،احلميد بن ابديس رمحه هللا وأان يف الثامنة عشرة من عمري

ن سريته شددت الرحال إىل اجلزائر العزيزة احلبيبة وزرت معارضها الدولية وملا أذن هللا عز وجل للكتابة ع
ظيم ابديس واتريخ اجلزائر وجهاد هذا الشعب الع فوجدت حبراً زاخراً من الكتب والدراسات عن ابن ،للكتاب

علم  اهيل يففانكشفت يل جم ،فاشرتيت ما كتبه هللا من املصادر واملراجع ،ضد االحتالل الفرنسي املقيت
ومالحم بطولية وشخصيات وطنية ورابنية وإنسانية حتتاج إلزالة الركام عنها وتوصيلها إىل  ،التاريخ احلديث

 فكانت هذه املوسوعة. ،والشعوب احلرة يف هذا العامل الفسيح ،الشعوب العربية واإلسالمية
كفاح »اً هلذه املوسوعة ليت جعلها هللا سببا ،مث لسرية ابن ابديس العطرة املباركة ،فالفضل هلل تعاىل أواًل وأخرياً 

 وهي: ،وبذلك متت حبمد هللا وفضله ،«اجلزء الثالث»واليت أقدم هلا يف هذه الصفحات  ،«الشعوب
 ـ كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي وسرية األمري عبد القادر. 1
 عبد احلميد ابن ابديس.ـ كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي وسرية الزعيم  2
 ـ كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي وسرية اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي. 3
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اجملاهد ضد  وكفاح الشعب املغريب ،والدراسة القادمة إبذن هللا تعاىل ستكون عن األمري عبد الكرمي اخلطايب
 االحتالل الفرنسي واإلسباين.

 أن يكون ونسأل هللا ،هبذا القلم خلدمة اتريخ أمة اإلسالم وقادته قدميًا وحديثاً  واحلمد هلل الذي منَّ عليَّ 
 خالصاً لوجهه الكرمي.

 فكان على الشكل التايل: ،وأما هذا الكتاب
مولده  ،وسرية اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،مجعية العلماء املسلمني بعد وفاة ابن ابديس املبحث األول:
وما  ،س يف املدينةولقاؤه اببن ابدي ،ته وطلبه للعلم ورحالته العلمية للمدينة ومصر والشاموامسه ونسبه وأسر 

عية ورجوعه إىل موطنه وانطالقته يف الدعوة وأتسيس مج ،ترتب على هذا اللقاء من خري عميم لشعب اجلزائر
 لثانية.ية اجبنوب اجلزائر بسبب رفضه دعم فرنسا يف احلرب العامل« افلو»ونفيه إىل  ،العلماء

 وتوىل اإلبراهيمي قيادة مجعية العلماء بعد وفاة ابن ابديس من خالل الشورى بني علماء اجلمعية.
 ،ويف املبحث األول أيضاً كان احلديث عن أهم صفات اإلبراهيمي اليت اتصف هبا من خالل سريته العطرة

 والرمحة والصرب ،الصدق واإلخالص من ،فقد اتصف بصفات وأخالق الدعاة الرابنيني والعلماء الراسخني
كعلمه   ،فاتوركزت على بعض هذه الص ،والعفو والعزمية واهلمة العالية والنظام والدقة والزهد والورع واالستقامة

 وفقهه ومحاسته:
يقول عنه الشيخ حممد الغزايل: وأذكر من أولئك الزعماء الالجئني إىل القاهرة الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي 

 ،رفته أو تعرفت إليه يف أعقاب حماضرة ابملركز العام لإلخوان املسلمني.. كان لكلماته دوي بعيد املدى؛ ع
راً وأتنقاً واحلق أن الرجل ُرزق بياانً ساح ،وكان متّكنه من األدب العريب ابرزاً يف أسلوب األداء وطريقة اإللقاء

يمته املعنوية ن ليس هذا ما ربطنا به أو شدَّان إليه على قلك ،يف العبارة يذكران أبدابء العربية يف أزهى عصورها
ورغبته  ،ماروغيظه املتفجر ضد االستع ،ـ إمنا جذبنا الرجل إبميانه العميق وحزنه الظاهر على حاضر املسلمني

ئريني  اجلزا وُخيِّّل يل أنه حيمل يف فؤاده االم ،الشديدة يف إيقاظ املسلمني ليحموا أوطاهنم ويستنقذوا أجمادهم
 ويقدمون املغارم سياًل ال ينقطع حىت حيرروا أرضهم من الغاصبني ،وهم يكافحون االستعمار الفرنسي ،كلهم
وسهم احلمية فكان ينتزع الَوجل من أفئدة اهليابني ويُهيِّّج يف نف ،وكان يف خطاابته يزأر كأنه أسد جريح ،الطغاة

 فعرفت قيمة األثر الذي يقول: إن مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدم الشهداء. ،هلل ورسوله
وقال: كان لقاؤان ابلشيخ البشرياإلبراهيمي مصدر متعة أدبية وعلمية جتعل أدابء القاهرة وعلماءها يهرعون 

كان جسمه معنا   ،افنحّس أنه معنا وليس معن ،ولكن الرجل كان يشرد بني احلني واحلني ،إليه ويتزامحون عليه
ة يف دار يتحسس أبناءها ويتبع العراك الدائر بني اإلسالم والصليبية يف هذه القطعة الغالي ،وقلبه معلقاً ابجلزائر

لرأي. وأستطيع يشري عليهم اب ،وكنت أشعر أبنه يكتب إىل رجاله أو املسؤولني عن الكفاح اجلزائري ،اإلسالم
دين وال شك يف أن هللا انصر جنده ومعز اجملاه ،وال يئس من روح هللا ،انوال استك اجلزم أبنه ما ضعف يوماً 

 املسلمني.
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اد إىل بل يف كيانه كله عندما يتحدث عن ضرورة اجله ،إىل أن قال: وقد كنت أملح تغيريًا عضواًي يف وجهه
 اجلزائر ونصر هللاوها قد نصر  ،وعن ضرورة بقاء اجلزائر مسلمة تتكلم بلغة الوحي وحتل الفرنسية ،اخر رمق

 واندحر أتباعه وأعوانه: ،وعاد الدخيل من حيث جاء ،وجوه اجملاهدين
ــــــهــــــم ــــــعــــــن ــــــل ــــــروا ووجـــــــه األر  ت  فـــــــأدب

 

ـــــــاطـــــــل مــن خــالل احلــق مــهــزوم   ( 1)كــب
 

دية اليت فيعترب من أنصار املدرسة التجدي ،وحتدثت يف هذا الكتاب عن الروح التجديدية عند اإلبراهيمي 
 تؤمن بشجاعة الرأي وتتقدم الصفوف يف بيان مقاصد الشريعة وقيمها النبيلة.

وبينت كونه مصلحًا كبرياً، ومفكرًا عظيماً، وجمتهدًا شجاعاً، ومبدعًا متألقاً، وبليغًا وأديبًا وخطيباً، قال عنه 
 ة:أمري شعراء اجلزائر حممد العيد ال خليف

 قـــــــل للبشــــــــــــــري: رفعـــــــَت هـــــــامـــــــة أمـــــــة
 

 ذلـــــت وشــــــــــــــعـــــب كـــــان قبلـــــك خـــــامال 
 

 مــــا زلــــت تكشــــــــــــــف عن خفي نبوغــــه
 

ــــــــال  ــــــــوا ــــــــر مــــــــاث ــــــــن ــــــــل ــــــــني ل ــــــــب  حــــــــىت ت
 

 أخجلـــــــت أقطـــــــاب البيـــــــان فمن يكن
 

 «ابقال»يالقك « قســــا»أو « ســــحبان» 
 

 أدركـــت يف الفصــــــــــــــحى مـــدارك مل يكن
 

 يف العصــــــــــــــر ذو أدب إليهــــــا واصــــــــــــــال 
 

وعاش مع أسرته على مرتب شهري من  ،مل يرث مااًل ومل يتموَّل أمواالً  ،الزهادوكان اإلبراهيمي من كبار 
تفظًا ابحلرية حم ،، وكان يسدد ديونه القدمية بديونه اجلديدة«مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني»صندوق 

 واالستقالل عن أصحاب النفوذ والسلطان.
 ومقومات الفكر اإلصالحي عنده من: ،وذكرت أهم أعماله عندما توىل قيادة مجعية العلماء

لشباب والنوادي ووضحت اهتمامه اب ،اجلماعي والتوعية والرتبية والعمل ،والتحرير والتوحيد ،ـ اإلسالم والعروبة
السياسي ضد  وثقافته التارخيية ونضاله ،والكشافة والعمل اخلريي، واملرأة، وقضااي الزواج والطالق ،الثقافية

ودعمه لقضااي  ،وبينت أسفاره وعالقاته ابلعامل اإلسالمي ،وتوجيهه وترشيده ومقاالته ومواقفهاالستعمار بفكره 
 األمة والشعوب املتطلعة للتحرر.

 ،وعن أهم األحداث اليت سامهت يف إعالن الثورة ،م1954: حتدثت فيه عن ثورة أول نوفمرب واملبحث الثاين
واالستعداد  ،ألف جزائري من قبل الغزاة الفرنسيني 45م القمعية اليت قتل فيها 1945مثل: ااثر أحداث 

 وعن كيفية الوصول إىل جبهة حترير وطين ،و روف دولية مالئمة ،العسكري للمنظمة اخلاصة أو السرية
مرب وعن بيان أول نوف ،ماسيةواللجنة السداسية واخل ،من الثوريني 22وعن اجتماع األعضاء  ،مفتوحة للجميع

 ،وعن اجلزائر اجملاهدة والعوامل اليت ساعدت على توحيد الشعب يف الثورة ،م وعالقة اجلهاد ابلثورة1954
 ،واجلامعة العربية ،كردة فعل احلكومة الفرنسية وفرنسيي اجلزائر  ،وتكلمت عن ردود الفعل بعد اندالع الثورة

 وموقف مجعية العلماء من الثورة. ،األحداث يف مشال أفريقيا وااثر الثورة اجلزائرية يف مسار

                                                           
 (.4/8ااثر اإلمام حممد البشري )   ((1
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 ،وبينت أن أول الشخصيات العامة واملشهورة واملؤثرة اليت أيدت الثورة الشيخ اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي
 وذكرت كفاح ،وكذلك أيدت مجعية العلماء وتعاونت وساندت قادة الثورة والثوَّار يف السعي لنيل االستقالل

واحتادية  ،واالحتاد العام للتجار ،واالحتاد العام للطالب ،كاالحتاد العام للعمَّال  ،ونضال االحتادات اجلزائرية
 ،ة النشيد الوطينوأشرت إىل اتريخ العلم اجلزائري وقص ،واحلركة النسائية اجلزائرية ،فرنسا جلبهة التحرير الوطين

 يدة املشهورة:الثورة مفدي زكرايء صاحب القص وترمجت لشاعر
ـــــــاح كـالم  نـطـق الـرصـــــــــــــــــــــاص فـمـــــــا يـب

 

ـــــــاح مالم   وجرى القصـــــــــــــــــــــاص فمـــــــا يت
 

 وقضــــــــــــــــى الــزمـــــــان فــال مــرد حلــكــمـــــــه
 

 وجـــرى الـــقضـــــــــــــــــــــاء ومتـــــــت األحـــكـــــــام 
 

 وقال:
ـــــــة ـــــــت رســـــــــــــــــــــال ــــر أن ــــتــــحــــري  اي ثــــورة ال

 

 أزلـــــــــــــيـــــــــــــة إعـــــــــــــجـــــــــــــازهـــــــــــــا اإلهلـــــــــــــام 
 

ـــــــة ـــــــك يف اجلــزائــر حــرمـــــــة قـــــــدســــــــــــــــي  ل
 

ـــــــام  ــــــوجــــــود هــــــي ـــــــب يف ال  وبــــــكـــــــل قــــــل
 

 هالشــــــــــــــعـــب أنـــت ضــــــــــــــمريه وصــــــــــــــوابـــ
 

ــــــــعــــــــالم  ــــــــت دمــــــــاغــــــــه ال ــــــــش أن  واجلــــــــي
 

 لــــــــيــــــــس اجلــــــــهــــــــاد زعــــــــامــــــــة وثــــــــنــــــــيــــــــة

 

ــــــــــثــــــــــورة األقــــــــــدام  ت هبــــــــــم يف ال ــــــــــّ  زل
 

ـــــــاكـــــــل وانــطــوت ـــــــك اهلــي ـــــــاثــرت تــل  وتــن
 

 وهتـــــــــــــــاوت األنصـــــــــــــــــــــــــــــاب واألزالم 
 

 ولــــقـــــــد هبــــرت الــــعـــــــاملــــني وطـــــــأطـــــــأت
 

ــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر دونــــــــك هــــــــام   اي ثــــــــورة ال
 

ـــــــك اجلــزائــر وانــربى  وتــقــمصـــــــــــــــــــــت فــي
 

 ( 1)شــــــــــــــــيــخ حيـــــــارب يف الــوغــى وغــالم 
 

وذكرت اإلصالحات السياسية واإلدارية اليت أعلنت عنها احلكومات الفرنسية لتهدئةالشعب وإبعاده عن دعم 
لرجال واألموال وأمّدها اب ،وازداد التفاف الشعب خلف جبهة التحرير الوطين ،ولكنها فشلت مجيعها ،الثُّوار

ودوَّنت األساليب القمعية الوحشية اليت استخدمتها فرنسا ضد الشعب  ،ووسائل النضال والكفاح واجلهاد
 اجلزائري.

وحتدثت عن مؤمتر الصومام وأمهيته يف اتريخ الثورة اجلزائرية يف تطوير جوانبها العسكرية والسياسية واإلعالمية 
مرحلة جديدة يف  إىلواالنتقال ابلثورة  ،وتنظيم وحتشيد الشعب خلف جبهة التحرير ،واإلدارية والتعبوية

 صراعها مع االحتالل الفرنسي.
 وقمعية...اخل. ،من وسائل اقتصادية وسياسية وعسكرية واستخباراتية ،وبينت وسائل فرنسا للقضاء على الثورة

 ،سوحرب عصاابت منظمة طويلة النف ،من عسكرية ،ووضحت وسائل الثورة يف مواجهة فرنسا وختطيطها
وكسب  ،وعمل دبلوماسي وسياسي إقليمي ودويل ،واخرتاقات أمنية ،ت عامَّةوإضرااب ،وحتشيد اجتماعي

ىل الثوار وعن االهتمام ابلتموين والتغذية ووصوهلا إ ،مناصرين للقضية اجلزائرية على مستوى الشعوب والدول

                                                           
 مفدي زكرايء. ،44اللهب املقدس ص    ((1
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املستمر جلبهة  يوالتطوير اإلداري والتنظيم ،واالهتمام ابجلرحى واملرضى واإلعالم ،واحملتاجني الداعمني للثورة
 ودور املرأة وجهادها العظيم على كافة املستوايت النضالية. ،التحرير

 قال الشاعر:
ـــــــت اجلـــزائـــر والـــنضـــــــــــــــــــــال يـــهـــزهـــــــا  بـــن

 

ـــــــدامـــي   اتقـــــــت إىل خـــو  الـــغـــمـــــــار ال
 

 شـــــــــــــقت إىل اجلبل األشـــــــــــــم مســـــــــــــالكاً 
 

 مســــــــــــــــــــــدودة يف أوجــــــــه األخصــــــــــــــــــــــام 
 

 لقــــــد انتطقنــــــا ومــــــا انتطق  بفضـــــــــــــــــــة
 

ـــــــك اخلــــرطــــوش خــــري   ـــــــائ  حــــزامفســــــــــــــــــب
 

دهتا وقد قالت الشاعرة العراقية امال الزهاوي يف قصي ،وكان لألمهات أتثري على اجملاهدين يف ساحات الوغى
 مهداة إىل اجملاهدين اجلزائريني حيث تقول:« نداء األم»

 ونــــــــداء أمــــــــي صـــــــــــــــــــــارخــــــــًا أقــــــــوى مــــــــن املــــــــتــــــــفــــــــجــــــــرات
 

 أقـــــــدم ُبينَّ على العـــــــدو كعـــــــاصـــــــــــــــفـــــــات صـــــــــــــــــــــارخـــــــات
 

يـــــقـــــــك دائـــــمـــــــًا  ـــــــذمـــــراتفـــــبـــــقـــــرب ضـــــــــــــــــــِّ ـــــــك املـــــت  أخـــــوات
 

ـــــــال حـــــــالــــكـــــــات  يشـــــــــــــــــــــددن عــــزمـــــــك لــــلــــتــــحــــرر مــــن لــــي
 

ـــــــاء مـــزجمـــرات اهتـــُن بـــوجـــــــه خصـــــــــــــــــمـــــــك ابلـــغـــن  صـــــــــــــــــرخـــــــَ
 

ـــــــدِّدات ـــــــك ابلــــــعـــــــدو مــــــن ـــــــب صـــــــــــــــــــوت  أصـــــــــــــــــــواهتــــــن جبــــــن
 

 يـــــــــرقـــــــــت أايم الـــــــــكـــــــــفـــــــــاح أبعـــــــــني مـــــــــتـــــــــطـــــــــلـــــــــعــــــــــات
 

ــــهــــفـــــــات  يــــنشـــــــــــــــــــــدن فــــجــــر االنــــتصـــــــــــــــــــــار أبنــــفــــس مــــتــــل
 

 ،ى حماضراتوألق ،وخطب خطباً  ،االتوكتب مق ،واستمر الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي يف دعمه للثورة
 ،ومن أشهر مقاالته: كيف تنجح الثورة؟ ومواالة املستعمر خروج عن اإلسالم ،وزار دواًل وشارك يف مؤمترات

 وفرنسا وثورة اجلزائر.
 : مواقف الدول والشعوب العربية من ثورة اجلزائر.املبحث الثالثويف 

 يف دعم الشعب اجلزائري.ويف هذا املبحث بّينت دور الدول والشعوب 
انطالقاً من إميان قادهتا  ،ريروثورة التح ،حيث لعبت ليبيا دوراً كبرياً يف دعم القضية اجلزائرية ،ـ كاململكة اللليبية

ذا املوقف منذ وقد جتسد ه ،ودعم ثورته معنوايً  ،وشعبها يف الوقوف إىل جانب الشعب اجلزائري أايم حمنته
ومل تنقطع هذه  ،بن علي السنوسي وتصديه لالحتالل الفرنسي ودعمه للمجاهدين املصلح الكبري حممد زمن

لة بني الشعبني الشقيقني ووقف امللك واحلكومة  ،م1954وازدادت قوَّة وحتمساً مع اندالع ثورة نوفمرب  ،الصِّّ
 والشعب بكل ما ميلكون لتحقيق االنتصار العظيم على الغزاة.

 ،واألردن ،وسوراي ،والعراق ،وقطر ،والكويت ،والسعودية ،ومصر ،ونسوت ،ـ وكذلك اململكة املغربية
 ولبنان. ،واليمن ،،والسودان
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 ،وابكستان ،وماليزاي ،واهلند ،وفيتنام ،وكوراي الشمالية ،وأندونيسيا ،ـ وكذلك الدول غري العربية كالصني
 ويوغسالفيا. ،ومايل ،وغاان ،وتركيا ،وسنغافورة

ومة وتغريه بعد دخول فرنسا يف املفاوضات مع احلك ،السوفيايت املساند لفرنساـ ووضحت موقف االحتاد 
 املؤقتة.

 يف حرهبا للشعب اجلزائري. ،ـ وكذلك الوالايت املتحدة املتحالفة والداعمة لفرنسا
 ،ووزرائها ،ؤقتةوإعالن احلكومة امل ،: كان احلديث عن احلكومة املؤقتة واملفاوضات مع فرنسااملبحث الرابعويف 

وما حدث هلا من مشاكل  ،والتطور السياسي واإلداري ألجهزة احلكومة كوزارة القوات املسلحة والداخلية
ث وكان احلدي ،واالحتكام إىل القادة العسكريني ،وخالف احلكومة مع مصر ،واجتماع قادة الداخل ،واتمر

للحكومة املؤقتة  وكذلك تطرقت ،ادة تنظيم اجليشعن احلكومة املؤقتة الثانية واملعامل الرئيسية لسياستها وإع
 الثالثة و هور فكرة املكتب السياسي كأعلى سلطة من احلكومة املؤقتة.

ل للتفاو  ودوافع رضوخ ديغو  ،وأشرت إىل مسار املفاوضات بني اجلزائر وفرنسا بعد تويل ديغول السلطة
ونص  ،ئريللشعب اجلزا« يوسف بن خدة»تة وخطاب رئيس احلكومة املؤق« اتفاقية إيفيان»والوصول إىل 

فاقيات إيفيان من حتدثت عن حماولة ختريب ات ،ووقف إطالق النار ،وكيفية تطبيق االتفاقية ،اتفاقيات إيفيان
وتطوُّر الوضع  ،وإجراء استفتاء تقرير املصري ،للمنظمة طرف املنظمة املسلحة السرية الفرنسية والنهاية احلتمية

 ،العاصمة ودخول القوات املوالية للمكتب السياسي إىل ،وإعالن استقالل اجلزائر ،تب السياسيبعد ترسيم املك
اإلبراهيمي  وخطبة اإلمام البشري ،ابجلزائر العاصمة« كتشاوا»وصالة اجلمعة األوىل بعد االستقالل يف مسجد 

 واألايم األخرية من حياته ووفاته. ،املؤثرة
 
 
 
 
* * * 
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م الساعة الرابعة والربع 9/3/2017هـ  املوافق 11/6/1438من هذا الكتاب يوم اجلمعة هذا وقد انتهيت 
 والفضل هلل من قبل ومن بعد. ،بتوقيت الدوحة بعد صالة العصر

 والشهداء وأن يكرمنا برفقة النبيني والصدِّيقني ،وأسأله سبحانه وتعاىل أن يتقبل هذا العمل قبواًل حسناً 
 والصاحلني.
ا َيۡفَتِح } َ قال تعاىل: ُ مَّ ِ  ۥلِلنَّاِس ِمن رَّۡۡحَةٖ فاََل ُمۡمِسَك لََهاۖ َوَما ُيۡمِسۡك فاََل ُمۡرِسَل َلُ  ٱَّللَّ ُُهَو وَ  ۚۦٗ مِنَۢ َبۡعِده

 .[2]سورة فاطر: {ٱۡۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ 
معرتفاً  ،وال يسعين يف هناية هذا الكتاب إال أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقي العظيم وإهلي الكرمي

فاهلل خالقي  ،وحيايت وممايت ،ملتجئاً إليه يف كل حركايت وسكنايت ،متربائً من حويل وقويت ،بفضله وكرمه وجوده
لتبلَّد  ،لي ونفسيفلو ختلَّى عين ووكلين إىل عق ،وإهلي العظيم هو املوفق ،وريب الكرمي هو املعني ،هو املتفضل
القلم عن  ولعجز ،ولتحجرت املشاعر ،وجلفت العواطف ،ابعوليبست األص ،ولغابت الذاكرة ،مين العقل

 البيان.
رين مبا يرضيك عين  كريي.وجنِّّبين اللهم ما ال يرضيك واصرفه عن قليب وتف ،واشرح صدري له ،اللهم بصِّّ

وأسألك أبمسائك احلسىن وصفاتك العال أن تثيبين وإخواين الذين أعانوين على إمتام هذا اجلهد الذي لوال أنت 
مث هم ما كان له وجود وال انتشار بني الناس. ونرجو من كل مسلم يطَّلع على هذا الكتاب أال ينسى العبد 

 ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه من دعائه. الفقري إىل عفو
ۡشُكَر نِۡعَمتََك }قال تعاىل: 

َ
ۡن أ
َ
ۡوزِۡعِِنٓ أ

َ
ِ أ ِن قَۡولَِها َوقَاَل َرب  َم َضاِحٗكا م  َٰ َوَٰ  ٱلَِّتٓ َفَتبَسَّ َّ َولََعَ ۡنَعۡمَت لََعَ

َ
يَّ أ َدِِلَ

ۡدِخۡلِِن بِرَۡۡحَتَِك ِِف ِعَبادَِك 
َ
َُٰه َوأ ا تَۡرَضى ۡعَمَل َصَٰلِحا

َ
ۡن أ
َ
لِِحيَ َوأ َٰ  .[19]سورة النمل: {ٱلصَّ

ِينَ وَ }تم هذه املقدمة بقول هللا تعاىل:وأخ َٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو مِنَۢ َبۡعِدُهِۡم َيُقولُوَن َربََّنا  ٱَّلَّ ِينَ ٱنَلَا َوِِلِۡخَو  َّلَّ
 ِ يَمَٰنِ َسَبُقونَا ب ِيَن َءاَمُنواْ َربََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  ٱِۡلِ  ل َِّلَّ

 .[10]سورة الحشر: {١٠َوََل ََتَۡعۡل ِِف قُلُوبَِنا ِغال ا
 
 
 

 ربه ومغفرته ورمحته ورضوانهالفقري إىل عفو                                                               
 

 علي حممد حممد الصَّالَّيب                                                                       
 

 غفر هللا له ولوالديه ومجيع املسلمني                                                                  
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 املبحث األول

 املسلمني بعد وفاة ابن ابديس مجعية العلماء

 وسرية اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي

 
اجتمع اجمللس اإلداري بغياب البشري اإلبراهيمي  ،م1940« نيسان»أفريل  16بعد وفاة ابن ابديس يف 

وقرر  ،م1940الصحراوية منذ شهر اذار « افلو»الذي كان منفيًا يف مدينة  ،انئب رئيس اجمللس اإلداري
ة ويصّرف وأصبح اإلبراهيمي منذ ذلك احلني يقود اجلمعي ،انتخابه رئيساً للجمعية خلفًا البن ابديس اجمللس

 (1)أمورها ويدير أعماهلا من مقر منفاه عن طريق الرسائل اليت كان يتبادهلا مع األعضاء بواسطة الرسل الثقاة
. 

 
 
 
* * * 

 
 

  

                                                           
 .209ص  ،دكتور أمحد اخلطيب ،مجعية علماء املسلمني   ((1
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 أواًل: نسبه وأسرته وطلبه للعلم

 ومولده وأسرته:ـ امسه ونسبه  1

ولد يوم اخلميس عند طلوع الشمس يف الرابع عشر من شهر شوال سنة ست  ،هو حممد البشري اإلبراهيمي
 م.1889املوافق الثالث عشر من يونيو سنة  ،وثالمثائة وألف

د هللا اجلد األول ويرفع نسبها إىل إدريس بن عب ،وينتمي إىل قبيلة تعرف أبوالد إبراهيم بن حيىي بن مساهل
لألشراف األدارسة ـ وإدريس هذا يعرف إبدريس األكرب ـ وهو الذي خلص إىل املغرب األقصى بعد )وقعة 

وهذا  ،األوسطو  وإليه ترجع أنساب األشراف احلسنيني يف املغربني األقصى ،فخ( بني العلويني والعباسيني
 ،شمالية إىل التلولوال ،ض بني سكان األطلس أوراس وسفوحه اجلنوبية إىل الصحراءالنسب لإلبراهيمي مستفي

 .(1)وألجداد اإلبراهيمي كتاابت متناقلة عن هذا النسب
وهي  ،موطنه الذي تقلب فيه أجداده يف اتريخ ضارب يف القدم وهو السالسل الغربية املتفرعة من جبل أوراس

ملدينة  وموقعها الغرب املائل للجنوب ،ابطة من التلول إىل الصحراءقمم تفصل بينها مسالك أودية وطرق ه
 قسنطينة عاصمة املقاطعة الشرقية للقطر اجلزائري.

 ـ أسرته واهتمامها ابلعلم: 2

ويعترب بيت اإلبراهيمي من البيواتت اليت حفظت رسم العلم وتوارثته قروانً من لدن مخول جباية وسقوطها يف 
قد خرج من عمود و  ،وخصوصاً لألقاليم املتامخة هلا ،. لقد كانت جباية دار اهلجرة للعلمالقرن التاسع اهلجري

م اجملاورة ونشروها هبمة واجتهاد يف األقالي ،نسبه ابلذات يف هذه القرون اخلمسة علماء يف العلوم العربية
اهلجرة إذ ذاك ـ  ـ على صعوبةومنهم من هاجر إىل القاهرة يف سبيل االستزادة من العلم والتوسع فيه  ،إلقليمه

حممد  وأدرك الشيخ ،ومن ااثر االتصال ابلقاهرة أنه بعد رجوعهم مسوا أبناءهم أبمساء كبار مشائخ األزهر
 .(2)والسنهوري ،واخلرشي ،والصاوي ،البشري اإلبراهيمي يف فروع بيته من تسمى ابألمري

 ـ بدايته العلمية وأثر عم ِّه فيه: 3

 الثالثة من وبدأ يف التعلم وحفظ القران الكرمي يف ،يف بيت والده كما ينشأ أبناء بيوت العلمنشأ اإلبراهيمي 
القران مجاعة من  وكان الذي يعلمه الكتابة ويلقنه حفظ ،عمره على التقليد املتبع يف بيته الشائع يف بالده

عمُّه شقيق  ،ن كله يف ذلك الزمانبل الوط ،ويشرف عليه إشرافًا عاليًا عامل البيت ،أقاربه من حفاظ القران
وها وكان حامل لواء الفنون العربية غري مدافع من حن ،والده األصغر الشيخ حممد املكي اإلبراهيمي ـ رمحه هللا ـ

 منهم: ،أخذ كل ذلك على البقية الصاحلة من علماء هذه الفنون إبقليميه ،وصرفها واشتقاقها ولغتها
                                                           

 (.5/272ااثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي )   ((1

 (.5/273ااثر األمام حممد البشري اإلبراهيمي )   ((2
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 الشيخ ربيع قري اليعالوي.ـ 
 العالمة الشيخ حممد أبو القاسم البوجليلي. ـ

 خامتة املتبحرين يف العربية والفقه. ،العالمة الشيخ حممد أبو مجعة الُقلِّّيـ 
 ،والقاهرة كفاس وتونس  ،ـ ومل يكن هؤالء العلماء رحلوا إىل األمصار الكربى ذات اجلامعات العلمية التارخيية

وإمنا كانوا يتوارثون العلوم اإلسالمية طبقة عن طبقة إىل األجيال املتخرجة من مدن العلم املوجودة ابلوطن  
طالبه ومطلعاً وكلتامها كانت مناراً للعلم ومهجراً ل ،وكلتامها قريبة من مواطن اإلبراهيمي ،كبجاية وقلعة بين محاد

الشهادات  لجزائر. وكان أئمة العلم ال يعتمدون يف خترجهم علىلشموسه إىل الفرتة اليت تبدأ من دخول األتراك ل
 وإمنا كانوا يعتمدون على اإلجازات من مشاخيهم الذين أيخذون عنهم. ،الرمسية

حىت  ،فكان ال يفارقه حلظة ،وتوىل تربيته وتعليمه بنفسه ،وملا بلغ سبع سنني استلمه عمُّه من معلِّّمي القران
واألكل  ،على نظام مضطرد يف النوم ،ه هو الذي أيمره ابلنوم وهو يوقظه منهفكان عمُّ  ،يف ساعات النوم

فظ متون العلم املهمة فح ،والدراسة. وكان ال خيليه من تلقني حىت حني خيرجه ـ فيأخذه معه ـ ومياشيه للفسحة
مع فهم  ،فما بلغ تسع سنني من عمره حىت كان حيفظ القران ،يف ذلك السن مع استمراره يف حفظ القران

 وكان حيفظ معه: ،مفرداته وغريبه
 ألفية ابن مالك ومعظم الكافية له. ـ

 وألفييت احلافظ العراقي يف السري واألثر.ـ 
 وحفظ مجع اجلوامع يف األصول. ـ

 وتلخيص املفتاح للقاضي القزويين.ـ 
 ورقم احللل يف نظم الدول البن اخلطيب.ـ 
 مخيس التلمساين شاعر املغرب واألندلس يف املائة السابعة. وحفظ الكثري من شعر أيب عبد هللا بن ـ
ة مثل ابن شهيد وابن برت وابن أيب اخلصال وأيب املطرف بن أيب العمري  ،وحفظ معظم رسائل بلغاء األندلس ـ

 وابن اخلطيب.
عد رحلته توعبه بمث اس ،وحفظ صدرًا من شعر املتنيب ،ورسائل بلغائهم ،مث لقنه عمه دواوين فحول املشارقة

 لزمان.وكثرياً من رسائل سهل بن هارون وبديع ا ،وديوان احلماسة ،وحفظ صدراً من شعر الطائيني ،إىل املشرق
 ويف هذه الفرتة حفظ إبرشاد عمه كل من:

 كتاب كفاية املتحفظ لألجدايب الطرابلسي.ـ 
 وكتاب األلفاظ الكتابية للهمداين. ـ

 وكتاب الفصيح لثعلب.ـ 
 وكتاب إصالح املنطق ليعقوب ابن السكيت. ـ
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 .(1)وهذه الكتب األربعة هي اليت كان هلا معظم األثر يف ملكته اللغوية
يت حفظها تلقينًا وحفظًا ومدارسة للمتون والكتب ال ،ومل يزل عمه ـ رمحه هللا ـ يتدرج به من كتاٍب إىل كتاب

تب ابن الك دراسة حبث وتدقيق، وكان قبلها ـ دّرسه ـ كفبدأ له يف درس ألفية ابن م ،حىت بلغ احلادية عشرة
وكان يقرئه مع مجاعة الطالب املنقطعني عنده لطلب العلم على العادة  ،هشام الصغرية قراءة تفهم وحبث

الزيت  ويقرئه وهو مياشيه يف املزارع، وعلى ضوء الشمع، وعلى قنديل ،ويقرئه وحده ،اجلارية يف اجلزائر إذ ذاك
وقرحية  ،مة، حىت يغلبه النوم، ومل يكن شيء من ذلك يرهقه ألن هللا تعاىل وهبه حافظة خارقة للعادةويف الظل

فكان ال خيليه  ،عمه مر  املوت ولو كانت بعيدة. وملا بلغ أربع عشرة سنة مر  ،وذهناً صيوداً للمعاين ،نرية
تلك  ن ألفية ابن مالك وهو علىوهو على فراش املوت، حبيث ختم الفصول األخرية م ،من تلقني وإفادة

 .(2)احلالة

 ـ تصدره للتدريس ورحلته ملصر: 4

وكان عمه قد أجازه اإلجازة  ،م( وعمر حممد البشري أربع عشرة سنة1903هـ/ 1321مات عمه سنة )
والقيام عليهم كالعادة  ،(3)فأصبح شيخًا وهو يف سن الصبا ،وعهد إليه أن خيلفه يف التدريس لطالبه ،العامة

يف حياة عمه. وانتقل يف بعض السنني إىل املدارس القبلية القريبة منهم لسعتها واستيعاهبا للعدد الكثري من 
تاقت نفسه إىل ف ،ودام على تلك احلال إىل أن جاوز العشرين من عمره ،وتيسر املرافق هبا للسكىن ،الطلبة

اً فالتحق به متخفي ،فراراً من  لم فرنسا 1908ألن والده سبقه إليها  ،نورةواختار املدينة امل ،اهلجرة إىل الشرق
وحضر  ،وأقام هبا ثالثة أشهر ،ومر يف وجهته هذه ابلقاهرة ،كما خرج والده متخفياً   ،م1911أواخر سنة 

 وعرف أشهر علمائه وحضر دروس كل من: ،بعض دروس العلم يف األزهر
 ـ الشيخ سليم البشري.

 وحضر درسه يف البخاري يف رواق العباسي. ،حممد خبيتوالشيخ  ـ
 حضر درسه يف البالغة. ،والشيخ يوسف الدجوي ـ
 حضر له درساً يف املسجد احلسيين. ،والشيخ عبد الغين حممود ـ
 حضر له درساً يف املسجد احلسيين. ،والشيخ السمالوطي ـ
ر وطلب أن يرويه عنه بذلك السند. وحض ،املوطأوالشيخ سعيد املوجي الذي كان له سند عاٍل يف رواية  ـ

 .(4)وتوىل اإلبراهيمي قراءة بعض املوطأ عليه من حفظه ،جمالسه يف جامع الفكهاين مع مجهور من الطلبة

                                                           
 (.5/274املصدر نفسه )   ((1

 (.5/274املصدر نفسه )   ((2

 .7د . حممد عمارة ص  ،البشري اإلبراهيمي إمام يف مدرسة األئمةالشيخ    ((3
 (.5/275ااثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي )   ((4
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اعر العربية وزار ش ،وحضر عدة دروس يف دار الدعوة واإلرشاد اليت أسسها الشيخ رشيد رضا يف منيل الروضة
مع بشاعر كما اجت  ،عه عدة قصائد من شعره من حفظه فتهلل ـ رمحه هللا ـ واهتزَّ وأمس ،األكرب أمحد شوقي

 .(1)وأمسعه من حفظه شيئاً من شعره كذلك ،النيل حافظ إبراهيم يف بعض أندية القاهرة

 ـ رحلته إىل املدينة: 5

 ،حيفا فركب البحر من بورسعيد إىل ،خرج اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي من القاهرة قاصدًا املدينة املنورة
واجتمع بوالده ـ رمحه هللا ـ وطاف  ،م1911وكان وصوله إليها يف أواخر سنة  ،ومنها ركب القطار إىل املدينة

علم والتحقيق فلم يرق له شيء منها واعتربها غثاء يلقيه رهط ليس هلم من ال ،حبلق العلم يف احلرم النبوي خمترباً 
 علماً صحيحاً إال عند رجلني مها شيخاي: شيء. وقال: مل أجد

 الشيخ العزيز الوزير التونسي. ـ
 والشيخ أمحد الفيض أابدي اهلندي. ـ

إال يف االستزادة  ومل أكن راغباً  ،فهما واحلق يقال عاملان حمققان وّسعا أفق اإلدراك يف علوم احلديث وفقه السنة
مث أدهشين  ،وأخذت عن األول املوطأ دراية ،ما مالزمة الظلفالزمته ،ومن علم التفسري ،من علم احلديث رواية

والزمت  ،البن هشام «التوضيح»ودرسه يف  ،فالزمت درسه يف فقه مالك ،حتقيقه يف بقية العلوم اإلسالمية
 ،وأشهد أين مل أر هلذين الشيخني نظريًا من علماء اإلسالم وقد عال سين ،الثاين يف درسه لصحيح مسلم

ولكنين مل  ،ولقيت من املشايخ ما شاء هللا أن ألقى ،وتكاملت امللكة يف بعض العلوم ،جربةواستحكمت الت
 ،التوضيح للغوامضو  ،واستنارة الفكر ،أر مثل الشيخني يف فصاحة التعبري ودقة املالحظة والغوص عن املعاين

للعامل املربز يف  صورة كونتولقد كنت لكثرة مطالعيت لكتب الرتاجم والطبقات قد   ،والتقريب للمعاين القصية
رة الذهنية مل وكنت أعتقد أن تلك الصو  ،العلوم اإلسالمية منتزعة مما يصف به كّتاب الرتاجم بعض مرتمجيهم

وقد مات الشيخ  ،ولكنين وجدهتا حمققة يف هذين العاملني اجلليلني ،تتحقق يف الوجود اخلارجي منذ أزمان
 الوزير ابملدينة يف أعقاب احلرب العاملية األوىل.

فنفوه إىل  ،وأما الشيخ حسني أمحد ؛ فقد سلمه الشريف حسني بن علي إىل اإلجنليز يف أواخر ثورته املشؤومة
 ،م )ديوبند(وانتهت إليه رائسة العلماء مبدينة العل ،وعاش هبا سنني ،مث أرجعوه إىل وطنه األصلي )اهلند( ،مالطا

ويف  ،ومل يقدر يل ذلك ،فاستدعاين إبحلاح إىل زايرة اهلند ،م كاتبته1952وملا زرت ابكستان للمرَّة األوىل 
 .(2)هذه العهود األخرية بلغتين وفاته ابهلند

ا ار إليهم يف هذوكان ممن يش ،ـ وأخذ أايم جماورته ابملدينة علم التفسري عن الشيخ اجلليل إبراهيم األسكويب
 العلم مع تورع وتصاون هو فيهما نسيج وحده.

                                                           
 (.5/275املصدر نفسه )   ((1

 (.5/276املصدر نفسه )   ((2
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ـ وأخذ اجلرح والتعديل وأمساء الرجال عن الشيخ أمحد الربزجني الشهرزوري يف داره أايم انقطاعه عن التدريس 
 ومن بقاايهم الصاحلة. ،وكان من أعالم احملدثني ،يف احلرم النبوي

وهو أعجوبة  ،عن الشيخ حممد عبد هللا زيدان الشنقيطيـ وأخذ أنساب العرب وأدهبم اجلاهلي والسرية النبوية 
 الزمان يف حفظ اللغة العربية وأنساب العرب وحوادث السرية.

عًا عن أسباب وكان رجاًل مسنًا منقط ،ـ وأمتَّ معلوماته يف علم املنطق عن الشيخ عبد الباقي األفغاين مبنزله
 وكان قيماً عليها بصرياً بدقائقها. ،قرأ عليه احلكمة املشرقية ،الدنيا

 ،ـ وذاكر صاحبه الشيخ أمحد خريات الشنقيطي سنني عديدة يف اللغة والشعر اجلاهلي ومنه املعلقات العشر
 ،للجاحظ والبيان والتبيني ،خصوصاً الكامل للمربد ،األدب املشهورة وصاحبه حممد العمري اجلزائري أمهات

وابجلملة فقد   ،وكذلك فعال بكتاب األغاين من أوله إىل اخره ،فاحصة متأنية ،فقد ختمامها مطالعة مشرتكة
 .(1)كانت إقامته ابملدينة املنورة أايم خري وبركة

 ،وكان ينفق أوقاته على إلقاء دروس يف العلوم اليت ال حيتاج فيها إىل مزيد كالنحو والصرف والعقائد واألدب
حىت استوعب  ،يراه الرائي إال يف مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمتوكان يرتدد على املكتبات اجلامعة فال 

أو يف  ،ة بشري أغاويف مكتب ،ويف مكتبة شيخه الوزير ،ويف مكتبة السلطان حممود ،معظم كتبها النادرة قراءة
يف مكتبة ال و  ،ومكتبة رابط سيدان عثمان ،مكتبات األفراد الغاصة ابملخطوطات مثل مكتبة ال الصايف

كما كان يستعري   ،ومكتبة الوزير التونسي العريب زروق ،ومكتبة الشيخ عبد اجلليل برادة ،وال هاشم ،املدين
وقد حفظ  ،فيقرأها وحيفظ عيوهنا ،منها ديوان غيالن ذي الرمة ،املخطوطات من أصدقائه وتالميذه الشناقطة

 .(2)قطع عن إلقاء الدروسكل هذا والشيخ اإلبراهيمي مل ين  ،يف تلك الفرتة معظم ديوان ذي الرمة

 ـ احلرب العاملية األوىل وهجرته إىل دمشق: 6

م أمرت احلكومة العثمانية برتحيل سكان املدينة كلهم إىل دمشق بسبب استفحال 1917وملا جاءت سنة 
ومتوين املدنيني  ،وعجز احلكومة عن متوين اجليش الذي بلغ عدده مخسني ألفاً  ،ثورة الشريف حسني بن علي

در فاقتضى تدبري قوادها العسكريني إذ ذاك أن ينقل سكان املدينة إىل مص ،الذين يبلغ تعدادهم مثانني ألفاً 
فكان الشيخ حممد البشري من أوائل املطيعني لذلك  ،األقوات يف دمشق بدل أن تنقل األقوات منها إليهم

 ،وكان من أول وصوله إىل دمشق اهتم بلقاء رجال العلم ،م1917وخرج مع والده إىل دمشق يف شتاء  ،األمر
 ،اتبهموعرف من خالل جمالسه األوىل مر  ،وتعرف على العلماء ،فزاروه يف منزله ،وكانوا أول من بدأ ابلفضل

 .(3)الشيخ حممد هبجت البيطار واصطفى منهم مجاعة من أوهلم صديقه احلميم
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ومحله إخوانه على  ،فاستجاب لبعضها ،التعليم ابملدارس األهلية وما لبث شهراً حىت اهنالت عليه الرغبات يف
ت قبة فامتثل وألقى دروساً )حت ،إلقاء دروس يف الوعظ واإلرشاد ابجلامع األموي مبناسبة حلول شهر رمضان

فكان جيعل عماد الدرس حديثًا ميليه من حفظه ابإلسناد إىل أصوله  ،النسر الشهرية( على طريقة األمايل
وه إال يف دروس فسمع الناس شيئاً مل أيلفوه ومل يسمع ،مث أملى تفسريه مبا يوافق روح العصر وأحداثه ،ميةالقد

مث بعد خروج األتراك من دمشق وقيام حكومة االستقالل العريب دعته احلكومه  ،الشيخ بدر الدين احلسين
مشاركاً  ،سة الثانوية الوحيدة إذ ذاك()وهي املدر  ،اجلديدة إىل تدريس االداب العربية ابملدرسة السلطانية

يف األدب  وتلقى عنه التالمذة دروساً  ،فاضطلع مبا محل من ذلك ،لألستاذ اللغوي الشيخ عبد القادر املبارك
وقد  ،وكانت الصفوف اليت يدّرس هلا األدب العريب هي الصفوف النهائية املرشحة للبكالوراي ،العريب الصميم

 خترّج عنه مجاعة من الطلبة هم من عماد األدب العريب يف سوراي منهم:
 ـ الدكتور مجيل صليبا.

 ـ والدكتور أديب الروماين.
 ـ والدكتور احملايري.

 والدكتور عدانن األاتسي.
جوع ر وملا دخل األمري فيصل بن احلسني دمشق اتصل ابلشيخ حممد بشري اإلبراهيمي، وأراده على أن يبادر ابل

تغري يف األوضاع  ملا طرأ على املدينة من ،إىل املدينة ليتوىل إدارة املعارف هبا، ومل يكن ذلك يف نيته وال قصده
الفرصة فكّر راجعاً  إىل أن سنحت ،وما فتأئ األمري يلح عليه فيصّد وأيىب ،فأىب ذلك عليه ،املادية والنفسية

 .(1)إىل اجلزائر موطن اابئه وعشريته
فقد   ،الشيخ اإلبراهيمي مع ثورة الشريف حسني بن علي ضد اخلالفة العثمانية واملتحالف مع اإلجنليزمل يكن 

 واستقر بدمشق قرابة أربع سنوات. ،كان الشيخ ضد هذه الثورة
ولكنه أىب وفضَّل  ،التعاون مع العثمانيني ،ـ ويف دمشق طلب منه القائد الرتكي مجال ابشا بواسطة أحد أعوانه

 فعمل أستاذاً للعربية يف املدرسة السلطانية. ،ال ابلتدريساالشتغ
 .(2)وفيها تويف والده وأحد أوالده ،ـ ويف دمشق تزوج

 ـ لقاؤه اببن ابديس يف املدينة: 7

نة ومن خمبَّات الغيوب هلا ؛ أن يرد هلا عليَّ بعد استقراري يف املدي ،كان من تدابري األقدار اإلهلية للجزائر
أعلم علماء الشمال  ،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ،وبضعة أشهر أخي ورفيقي يف اجلهاد بعد ذلكاملنورة سنة 

 األفريقي ـ وال أغايل ـ وابين النهضات العلمية واألدبية واالجتماعية والسياسية للجزائر.
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الصبح إىل املعز  ينتهي نسبه يف سلسلة كعمود ،وبيت ابن ابديس يف قسنطينة بيت عريق يف السؤدد والعلم
 .(1)مؤسس الدولة الصنهاجية األوىل واليت امتد  لها على قسنطينة ومقاطعتها حيناً من الدهر ،بن ابديس

ومع  ،لومرتاً حبيث ال تزيد املسافة بيننا على مائة ومخسني كي ،يقول حممد بشري اإلبراهيمي: ومع تقارب بلدينا
بل اهلجرة إىل فإننا مل جنتمع ق ،رغم ذلك كله ، السن يكربين الشيخ بنحو سنة وبضعة أشهرأننا لَِّداتن يف

وهو كان  ،تعليممث على ال ،ألنين كنت عاكفًا يف بيت والدي على التعلم ،ومل نتعارف إال ابلسماع ،املدينة
لوغ الرشد ارحتل إىل مث بعد ب ،أيخذ العلم من علماء قسنطينة متبعاً لتقاليد البيت ال يكاد خيرج من قسنطينة

 فأمتَّ يف جامع الزيتونة حتصيل علومها. ،تونس
شيخ ابن ابديس فنسهر مع ال ،وخنرج إىل منزيل ،كنا نؤدي فريضة العشاء األخرية كل ليلة يف املسجد النبوي

 ،ليلة الثانيةال مث نفرتق إىل ،حني يفتح املسجد فندخل مع أول داخل لصالة الصبح ،منفردين إىل اخر الليل
 إىل هناية ثالثة األشهر اليت أقامها ابملدينة املنورة.

فصَّلة لتلك النهضة ووضع الربامج امل ،كانت هذه األمسار املتواصلة كلها تدبرياً للوسائل اليت تنهض هبا اجلزائر
هللا ما حقَّقها يف  قوصحبها من حسن النيَّة وتوفي ،اليت كانت كلها صورًا ذهنية ترتاءى يف خميلتينا ،الشاملة

م هي اليت وضعت فيها األسس 1913وأشهد هللا على أن تلك الليايل من سنة  ،اخلارج بعد بضع عشرة سنة
 م.1931اليت مل تربز للوجود إال يف سنة  ،األوىل جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني

 ـ رجوع ابن ابديس إىل اجلزائر: 8

ل اجلزائر بعد زايرته للمدينة واتفاقه مع حممد البشري اإلبراهيمي على خطة عمورجع الشيخ ـ ابن ابديس ـ إىل 
رجوعه  وأن ،بعد أن يقنع اإلبراهيمي والده أبنه الحق به إىل اجلزائر ،م1913شاملة لنهضة اجلزائر يف عام 

 وإنكاء لالستعمار الفرنسي. ،يرتتب عليه إحياء الدين والعربية وقمع لالبتداع والضالل
 ن هذا هو املنفذ الوحيد الذي يستطيع أن يدخل منه على نفس والده ليسمح له ابلرجوع إىل اجلزائر.وكا

وشرع ابن ابديس بعد رجوعه من أول يوم يف تنفيذ اخلطوة األوىل من الربانمج الذي اتفق فيه مع اإلبراهيمي 
 ،وكان إماماً فيه لقاء دروس التفسريواحتكر مسجداً جامعاً من مساجد قسنطينة إل ،ففتح صفوفاً لتعليم العلم

دقيق الفهم ألسرار كتاب هللا، فما كاد يشرع يف ذلك ويتسامع الناس به حىت اهنال عليه طالب العلم من 
وأعانه على تنظيمهم وإيوائهم وإطعام احملاويج منهم مجاعة من  ،اجلبال والسهول إىل أن ضاقت هبم املدينة

 وسار ال يلوي على صائح. ،يت هبم عزميتهفقو  ،أهل اخلري وحميبِّّ العلم
، وكان لوالده مقام شرَّ االستعمار فاعتصم ابهلل فكفاه ،واشتعلت احلرب العاملية األوىل وهو يف مبدأ الطريق

ركته يف السنة و هرت النتائج املرجوة حل ،حمرتم عند حكومة اجلزائر، فسكتت عن االبن احرتاماً لشخصية الوالد
 األوىل.
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 .(1)إىل أن انتهت احلرب ،وعدد الطلبة أوفر ،يف السنة الثانية وما بعدها أكربوكانت 

 ـ رجوع اإلبراهيمي إىل اجلزائر: 9

دمي أكثر من كل وابتهج ملق ،قال الشيخ حممد البشري: ورجعت أان إىل اجلزائر فلقيين ـ ابن ابديس ـ بتونس
لنتائج اليت حصل عليها ورأيت بعيين ا ،أن أنقلب إىل أهليوزرته بقسنطينة قبل  ،أحد لتحقيق أمله املعلَّق عليَّ 

ة العلمية واعتقدت من ذلك اليوم أن هذه احلرك ،أبناء الشعب اجلزائري يف بضع سنوات من تعليم ابن ابديس
وأن هذه اخلطوة املسدَّدة اليت خطاها ابن ابديس هي حجر األساس يف هنضة عربية يف  ،املباركة هلا ما بعدها

 ،رجلورأيت شباانً ممن خترَّجوا على يد هذا ال ،ورأيت ،وملست بيدي ااثر اإلخالص يف أعمال الرجال ،اجلزائر
ات منتزعة من وموضوع ،ومعان بليغة ،وقد أصبحوا ينظمون الشعر العريب بلغة فصيحة وتركيب عريب حر

ك ورأيت مجاعة أخرى من أولئ ،وتشريح ألدوائه ،وأوصاف رائعة يف اجملتمع اجلزائري ،صميم حياة األمة
 الشرق فال يقصرون عن أمثاهلم من إخواهنم يف ،التالميذ وقد أصبحوا حيربون املقاالت البديعة يف الصحف

والوصف  ،ون القول املؤثِّّرفريجتل ،لدينية واالجتماعيةفيحاضرون يف املوضوعات ا ،واخرون يعتلون املنابر ،العريب
 .(2)ويصفون الدواء الشايف ابلقول البليغ ،اجلامع

 
 
 
* * * 
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 اثنياً: انطالقه يف الدعوة وأتسيس مجعية العلماء

 ـ انطالقه يف الدعوة: 1

وشرع  ،وبدأ من أول يوم يف العمل الذي يؤازر عمل ابن ابديس ،استقر الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي ببلده
ل إىل إلقاء فلما هتيأت الفرصة انتق ،والدروس الدينية للجماعات القليلة ،يف عقد الندوات العلمية للطلبة

يف  ةمث تدرَّج إللقاء احملاضرات التارخيية والعلمية على اجلماهري احلاشد ،الدروس املنظمة للتالمذة املالزمني
 استعداد مث ملا متَّ  ،وإلقاء دروس يف الوعظ واإلرشاد الديين كل مجعة يف بلد ،املدن العامرة والقرى االهلة

أسَّس مدرسة صغرية لتنشئة طائفة من الشباب نشأة  ،اجلمهور الذي هزته صيحات اإلبراهيمي إىل العلم
 تزويدهم ابلغذاء الضروري من العلم.بعد  ،ومترينهم على اخلطابة والكتابة وقيادة اجلماهري ،خاصة

إذ  ،وكانت أعماله هذه يف التعليم الذي وقف عنايته عليه فاترة أحياانً خلوفه من مكائد احلكومية االستعمارية
 وكانت حركاته منذ نزل أبر  الوطن مثار ريب عند احلكومة ،ليس له سند أيوي إليه كما ألخيه ابن ابديس

ىت أنه تظاهر عدة ح ،فكان يتغطى هلا أبلوان من التمويه ،طبه يف يوم اجلمعةحىت صالته وخ ،ومنبع شكوك
 ،سنني بتعاطي التجارة وغشيان األسواق إلطعام من يعوهلم من أفراد أسرته. ولكن احلكومة كانت تراقب حبذر

 ،و احلجازأ فكان بوليسها يالحقه ابلتقارير ويضيق اخلناق على كل من يزوره من تونس ،ومل تطمئن إىل حركته
 .(1)وكل هذا ومل ينقطع عن الدروس لطلبة العلم ابلليل

 ـ أتسيس مجعية العلماء: 2

كنا و  ،م: كانت الصلة بيين وبني ابن ابديس قوية1930م إىل 1920قال اإلبراهيمي يف هذه الفرتة ما بني 
فنزن  ،سنطينةأو أزوره يف ق ،«سطيف»يزورين يف بلدي  ،نتالقى يف كل أسبوعني أو كل شهر على األكثر

للمستقبل  ونضع على الورق براجمنا ،ونبين على ذلك أمران ،ونزن ااثرها يف الشعب ابلعدل ،أعمالنا ابلقسط
مبيزان ال خيتل أبداً، وكنا نقرأ للحوادث واملفاجات حساهبا، فكانت هذه السنوات العشر كلها إرهاصات 

 .(2)لتأسيس مجعية العلماء اجلزائريني
وقال أيضاً: كملت لنا على هذه احلالة عشر سنوات، كانت كلها إعداداً وهتيئة للحدث األعظم، وهو إخراج 

مسلَّح  ،مجعية العلماء من حيِّّز القول إىل حيِّّز الفعل، وأصبح لنا جيش من التالمذة حيمل فكرتنا وعقيدتنا
عهم كلهم إميان جيم ،الفكرة ومحلة العقيدة يلتفُّ به مئات االالف من أنصار ،ابخلطباء والكتَّاب والشعراء
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ن وكانت الطريقة اليت اتفقنا عليها أان واب ،وغضب حاد على االستعمار ،ومحاس متأجج ،واحد وفكرة واحدة
 ابديس يف اجتماعنا ابملدينة يف تربية النشء هي:

التجربة يف اجليش  ت لنا هذهفتمَّ  ،وإمنا نربِّّيه على فكرة صحيحة ولو مع علم قليل ،أال نتوسع له يف العلم
 الذي أعددانه من تالمذتنا.

ت بتلك املناسبة فاحتفل ،م هي السنة اليت متَّ بتمامها قرن كامل على احتالل فرنسا للجزائر1930كانت سنة 
استطعنا بدعايتنا ف ،ودعت إليه الدنيا كلها ،احتفااًل قّدرت له ستة أشهر بربانمج حافل مملوء ابملهرجاانت

نا العلنية أن جنمع واستطعنا بدعايت ،فلم تدم االحتفاالت إال شهرين ،السرية أن نفسد عليها كثرياً من براجمها
 .(1)الشعب اجلزائري حولنا ونلفت أنظاره إلينا

ا كانوا واملدد من إخوان لن ،تكامل العدد وتالحق املدد.. العدد الذي نستطيع أن نعلن به أتسيس اجلمعية
بعد أن أحضران  ،م1931فأعلنا أتسيس اجلمعية يف شهر مايو سنة  ،ابملشرق العريب مهاجرين أو طالب علم

وكانت احلكومة  ،هلا قانوانً أساسياً خمتصراً من وضعي أدرته على قواعد من العلم والدين ال تثري شكاً وال ختيف
خيَّبنا  نها املسلم، وتعتقد أننا ال نضطلع ابألعمال العظيمة، ف عمال العاملالفرنسية يف ذلك الوقت تستهني أب

 .(2)واحلمد هلل
م صادرة وكانت الدعوة اليت وجَّهناها إليه ،دعوان فقهاء الوطن كلهم«: حممد البشري اإلبراهيمي»وقال الشيخ 

نا من ء كانوا خيافوننا ملا سبق لألن أولئك الفقها ،ليس فيها امسي وال اسم ابن ابديس ،ابسم األمة كلها
ووصفنا إايهم أبهنم بالء على األمة وعلى الدين لسكوهتم على املنكرات  ،احلمالت الصادقة على جهودهم

 وأبهنم مطااي لالستعمار يذلُّ األمة ويستعبدها ابمسهم. ،الدينية
ربعة أايم كانت  اندي الرتقي ابجلزائر أودام اجتماعنا يف ،واجتمعوا يف يومها املقرَّر ،فاستجابوا مجيعًا للدعوة

هاء أهنم ما أيقن أولئك الفق ،وملا تراءت الوجوه وتعالت أصوات احلق ،من األايم املشهودة يف اتريخ اجلزائر
ل فأسلموا القيادة لنا. فانُتخب اجمللس اإلداري من رجا ،وخضعوا خضوع املسلم للحق ،زالوا يف دور التلمذة

 ووحدة املناهضة ،ووحدة املنازع االجتماعية والسياسية ،ووحدة الفكرة ،املشرب أكفاء مجعتهم وحدة
وكاتب هذه  ،يساً وانتخبوا ابن ابديس رئ ،فانتخبوهم ابإلمجاع ،لالستعمار. وقد وكل اجملتمعون ترشيحهم إلينا

 األسطر وكياًل انئباً عنه، وأصبحت اجلمعية حقيقة واقعة قانونية. وجاء دور العمل.
 وهذه املرحلة من حيايت هي مناط فخري واتج أعمايل العلمية واالجتماعية واألفق املشرق من حيايت.

وهذه هي  ،وهذه هي املرحلة اليت عملت فيها لديين ولغيت ووطين أعمااًل أرجو أن تكون مبقربة من رضى هللا
أشعر كأن كالمي  ،أكاذيب االستعمار أو ،املواقف اليت أشعر فيها كلما وقفت أردُّ ضالالت املبتدعة يف الدين

 امتزج بزجل املالئكة بتسبيح هللا.
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وكلَّفين إخواين أعضاء اجمللس اإلداري يف أول جلسة أن أضع للجمعية الئحة داخلية نشرح أعماهلا كما يف 
بكها سفانتبذت انحية وواصلت طريف ليلة يف  ،ال كما تتصّورها احلكومة وأعواهنا املضلِّّلون منا ،أذهاننا
 ، أربعة أايموتلوهتا على اجمللس ملناقشتها يف مثاين جلسات يف ،يف مائة وسبع وأربعني مادة فجاءت ،وترتيبها

فأعلنوا يف هناية عر   ،وكان حيضر اجللسات طائفة كبرية من احملامني والصحافيني العرب املثقفني ابلفرنسية
وكأمنا دخلوا يف  ،صلح لغة لصوغ القوانني ومرافعات احملامنيوأهنا أ ،الالئحة إمياهنم أبن العربية أوسع اللغات

اإلسالم من ذلك اليوم. وخطب الرئيس عند متام مناقشة الالئحة وإقرارها ابإلمجاع خطبة مؤثرة أطراين فيها 
أو  ،وكان مما قال: عجبت لشعب أجنب مثل فالن أن يضلَّ يف دين أو خيزى يف دنيا ،مبا أبكاين من اخلجل

 .(1)مث خاطبين بقوله: وري بك زاند هذه اجلمعية ،الستعمار يُذلَّ 

 ـ االستعمار املادي واالستعمار الروحاين: 3

كان من نتائج الدراسات املتكررة للمجتمع اجلزائري بني اإلبراهيمي وبني ابن ابديس منذ اجتماعهما يف 
وبعبارة أوضح  ،من جهتني متعاونتني عليهاملدينة املنوَّرة، أن البالء املنصّب على هذا الشعب املسكني ات 

الستعمار ويفسدان عليه دينه ودنياه: استعمار مادي هو ا ،من استعمارين مشرتكني ميتصان دمه ويتعرقان حلمه
ون يف واستعمار روحاين ميثِّّله مشائخ الطرق، املؤثرون يف الشعب، واملغلغل ،الفرنسي يعتمد على احلديد والنار

تاجرون ابسم الدين، املتعاونون مع االستعمار عن رضى وطواعية. وقد طال أمد هذا امل ،مجيع أوساطه
االستعمار األخري، وثقلت وطأته على الشعب حىت أصبح يتأمل وال يبوح ابلشكوى أو االنتقاد خوفاً من هللا 

ئال تفيق ابلعلم مَّة لبزعمه. واالستعماران متعاضدان يؤيِّّد أحدمها االخر بكل قوَّته، ومظهرمها معًا جتهيل األ
 وتفقريها لئال تستعني ابملال على الثورة، فكان من سداد الرأي وإحكام التدبري بني ،فتسعى يف االنفالت

 .(2)أن تبدأ اجلمعية مبحاربة هذا االستعمار الثاين ألنه أهون ،الشيخ اإلبراهيمي وبني ابن ابديس
ة لذلك كانت أعمال اجلمعي ،فاتبعه داري نظامًا حمكماً ووجد اجمللس اإل ،قال اإلبراهيمي: وكذلك فعلنا

 ولكنه يرجع إىل األصول االتية: ،وكان الطريق أمام اجمللس اإلداري شاقاً  ،متشعبة
ودروس الوعظ  ،بواسطة اخلطب واحملاضرات ،ـ تنظيم محلة جارفة على البدع واخلرافات والضالل يف الدين

 اكن العامة واخلاصة، حىت يف األسواق، واملقاالت يف جرائدان اخلاصة.واإلرشاد يف املساجد واألندية واألم
الابء رحبًا للوقت ويف بيوت ا ،ـ الشروع العاجل يف التعليم العريب للصغار فيما تصل إليه أيدينا من األماكن

 قبل بناء املدارس.
تعليم أبناء  زيتونة للعمل يفودعوة الشبان املتخرجني من جامع ال ،ـ جتنيد املئات من تالميذان املتخرجني

 الشعب.
 ـ العمل على تعميم التعليم العريب للشبان على النمط الذي بدأ به ابن ابديس.
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 ،مَّة دينهالنستخدمها يف تعليم األ ،ـ مطالبة احلكومة برفع يدها عن مساجدان ومعاهدان اليت استولت عليها
 وتعليم أبنائها لغتهم.

ريهاـ مطالبة احلكومة بتسليم   مصارفها اليت وقفت لتصرف يف ،أوقاف اإلسالم اليت احتجزهتا ووزَّعتها على معمِّّ
 عليها. وكانت من الكثرة حبيث تساوي ميزانية دولة متوسطة.

 ـ مطالبة احلكومة ابستقالل القضاء اإلسالمي يف األحوال الشخصية مبدئياً.
 نيني.ـ مطالبة احلكومة بعدم تدخلها يف تعيني املو فني الدي

فصربان  ،منها ما بدأانه ابلفعل والقينا فيه األذى ،هذه معظم األمهات اليت تدخل يف صميم أعمال اجلمعية
وجمموع  ،ضيحةوفضحنا االستعمار شرَّ ف ،ومنها ما طالبنا به حىت أقمنا حق األمَّة فيه ،حىت كانت العاقبة لنا

 نظر االستعمار هي نصف االستقالل. ولكنها يف معناها ويف ،هذه املطالب يف  اهرها دينية
كانت السنة األوىل من عمر اجلمعية سنة غليان: من جهتنا يف تكوين الشُّعب يف كل مدينة وكل قرية لتنفيذ 

 يدري ما ال ،ألننا فاجأانه مبا تركه مشدوهًا حائراً  ،وغليان السخط علينا من االستعمار ،مقاصد اجلمعية
يعظون ويزرعون و  وتفرَّق أعضاء اجلمعية على القطر كله يرشدون ،اومة حركتناوال من أين يبدأ يف مق ،يفعل
 ويراقبون حركة التعليم وحيضرون أماكنه. ،الوعي

وخرج املرتدِّّدون  ،يلواألمَّة إلينا أم ،والعزائم أقوى ،فكانت النتيجة ابهرة ،وعقدان االجتماع العام يف السنة الثانية
واهبهم يف وزايدة أعضاء  هرت م ،فأسفر عن بقاء القدمي ،وأعيد انتخاب اجمللس ،فانضموا إلينا ،عن ترددهم

واثرت خنوة  ،فبدأ مينعنا من إلقاء الدروس يف املساجد الواقعة يف قبضته ،وكشَّر االستعمار عن أنيابه ،العلم
 .(1)فأنشأت مباهلا بضعة وتسعني مسجداً حرَّاً يف سنة واحدة يف أمهات القرى ،األمَّة

 ـ عواصم املقاطعات الثالث: 4

ل واحد منهم ليكون ك ،ويف هذه السنة قررت اجلمعية تعيني العلماء الكبار يف عواصم املقاطعات الثالث
 مشرفاً على احلركة اإلصالحية والعلمية يف املقاطعة كلها.

لناه مؤونة اإلشراف ومحّ  ،قال الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي: فأبقينا الشيخ ابن ابديس يف مدينة قسنطينة
هران وخصصنا الشيخ الطيب العقيب ابجلزائر ومقاطعتها، وخصصوين مبقاطعة و  ،على احلركة يف مجيع املقاطعة

وعاصمتها العلمية القدمية تلمسان، وكانت هي إحدى العواصم العلمية التارخيية، اليت أخىن عليها الدهر، 
وما  ،ونظمت دروسًا للتالميذ الوافدين على حسب درجاهتم فانتقلت إليها أبهلي وأحييت هبا رسوم العلم،

برزت للوجود  وتبارى كرام التلمسانيني يف البذل هلا حىت ،لبثت إال قليالً حىت أنشأت فيها مدرسة دار احلديث
وحتتوي على مسجد وقاعة حماضرات وأقسام لطلبة العلم، واخرتت هلا خنبة  ،حتفة فنية من الطراز األندلسي

فكنت ألقي عشرة  ،علمني األكفاء للصغار، وتوليت بنفسي تعليم الطلبة الكبار من الوافدين وأهل البلدمن امل
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 ،رب والعشاءوأختمها بدرس يف التفسري بني املغ ،أبدأها بدرس يف احلديث بعد صالة الصبح ،دروس يف اليوم
احلقبة املوالية  فألقيت يف ،اإلسالميفألقي حماضرة يف التاريخ  ،وبعد صالة العتمة أنصرف إىل أحد النوادي

 .(1)من العصر اجلاهلي إىل مبدأ اخلالفة العباسية بضع مئات من احملاضرات لظهور اإلسالم
ة مدينة وقرية وخيرج يوميًا للجوالن يف اإلقليم الوهراين مدين ،ويف فرتة العطلة الصيفية كان خيتم الدروس كلها

كانت أايم جوالته  و  ،ويتفقد ُشعبها ومدارسها ،درسني يف الوعظ واإلرشاد فيلقي يف كل مدينة درساً أو ،قرية
عه إىل عدة وينتقل بعض الناس م ،يتلقونه على عدة أميال من املدينة أو القرية ،كلها أايم أعراس عند الشعب

ن وإغا ة ويف نظر الشعب متجيداً للعلم والدي ،مدن وقرى. فكان ذلك يف نظر االستعمار حتدايً له ولسلطته
 ،تماع اإلداريويف أثره االج ،لالستعمار. فإذا انقضت العطلة اجتمع يف اجلزائر العاصمة وعقد االجتماع العام

 مث ينصرفون إىل مراكزهم. ،ويتم تنظيم شؤون السنة اجلديدة ،ويقدم كل واحد من الدعاة حسابه
ا ال يتعبون إال يف فأصبحو  ،يف مستهل حياهتا من النظام والقوة مبلغًا قواًي بديعاً وبلغت إدارة اجلمعية وهي 

التنقل واحلديث. أما احلكومة االستعمارية ؛ فقد بىن العلماء أمرهم من أول خطوة على االستخفاف هبا 
ام من الرجال رت وقد كانوا يعلنون يف جرائدهم كل أسبوع أبن القوانني الظاملة ال تستحق االح ،وبقوانينها
 ويقولون: حنن أحرار فلتفعل فرنسا ما شاءت. ،األحرار

وقد اطمأنت إىل أن الشعب  ،ألهنا مل أتلف مساعه ،وكان هذا الكالم ومثله أنكى عليها من وقع السهام
كما صرح بذلك أحد ساستها الكبار يف خطبة ألقاها على ممثلي األمم يف املهرجان الذي   ،اجلزائري قد مات

 وكان مما قال: ال تظنوا أن هذه املهرجاانت من أجل بلوغنا مائة سنة ،امته يف عيدها املئوي الحتالل اجلزائرأق
 ومع ذلك خرجوا منه، أال فلتعلموا أن مغزى هذه ،فقد أقام الرومان قبلنا فيه ثالثة قرون ،يف هذا الوطن

 .(2)املهرجاانت هو تشييع جنازة اإلسالم هبذه الداير
ألهنم كانوا  ،عمال اإلخوان يف املقاطعتني األخريني مشاهبة ألعمال الشيخ حممد البشري مبقاطعة وهرانوكانت أ

 .(3)عاهدوا هللا على تنفيذه ،واحد ويسريوا على برانمج ،على منهاج واحد

 ابجلزائر ووفاة ابن ابديس:« افلو»ـ نفيه إىل  5

بل السلطات الفرنسية ومتَّ نفيه من ق ،احلرب العاملية الثانيةرفض الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي دعم فرنسا يف 
قال اإلبراهيمي عن ذلك: وملا ضاقت فرنسا ذرعًا أبعمايل ونفد صربها على  ،«افلو»إىل منفاه مبدينة 

مت فرصة اغتن ،وأيقنت أن عاقبة سكوهتا عنا هو زوال نفوذها وخامتة استعمارها ،التحدايت الصارخة هلا
حراء قرارًا يقضي إببعادي إىل الص« داالدىي»وأصدر رئيس وزرائها إذ ذاك  ،العاملية الثانية نشوب احلرب

                                                           
 (.5/283املصدر نفسه )   ((1

 (.5/284املصدر نفسه )   ((2

 (.5/284املصدر نفسه )   ((3



26 
 

عبارته يف حيثيات  كما هي  ،ألن يف بقائي طليقاً حرَّاً خطراً على الدولة ،الوهرانية إبعاداً عسكرايً ال هوادة فيه
 .(1)م1940عاشر أفريل سنة فنقلوين للمنفى يف  ،ووكل تنفيذ قراره للسلطة العسكرية ،القرار

كانت وجيزة األلفاظ و  ،اخر رسالة من أخيه الشيخ عبد احلميد بن ابديس« افلو»ووصلت إليه يف منفاه مبدينة 
 جاء فيها: ،وقوية املعاين

 األخ الكرمي األستاذ الشيخ البشري اإلبراهيمي سلمه هللا.
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد:

صانك هللا  ،فقد صنت العلوم والدين ،فأقول لكم: االن اي عمر؟ ،فكم الشريف اجلليل العادلفقد بلغين موق
 ،خ الصادقوأعززهتما أعّزك هللا أمام التاري ،وعّظمتهما عظّم هللا قدرك يف الدنيا واالخرة ،وحفظك يف تركتك

وهللا  ،العين برغباتكوجب أن تط ،وبّيضت حمّياها بّيض هللا حمّياك يوم القيامة وثّبتك على الصراط املستقيم
 املستعان.

الشيخ  وبعد أربعة أايم فقط من كتابة هذه الرسالة اخلالدة تويف إىل رمحة هللا ،وبعد أايم فقط من نفيه إىل افلو
نشرت جريدة و  ،فجاء نعيه بعد تلك الرسالة هبذا املوت الفجائي ،الرئيس اإلمام عبد احلميد بن ابديس

اإلبراهيمي حزانً  فحزن ،أفريل 17اخلرب مقتضبًا مع صورة اإلمام يف الصفحة األوىل يف « الديبيش احلراين»
وكتب إىل  ،ففو  أمره إىل هللا واسرتجع ،وضاق صدره لعدم متكنه من حضور جنازته ،وبكى بكاًء مراً  ،ابلغاً 

 ونفس جميبة. ،وقسم نفسه إىل قسمني: نفس سائلة ،جونهإخوانه بقسنطينة رسالة تعزية بث فيها أحزانه وش
 ننقل للقراء من الرسالة األسئلة واألجوبة:

 قال رمحه هللا:
 وسألت نفس أختها أبين؟
 فأجابت اجمليبة بال أين؟

 سؤال السائلة:
ــــــــــــــــــــــــ اي أخت احلســــــــــام املنتضــــــــــىأين؟  ـ

 

 لصــــــــــــــروف الـــدهر يف اليوم العصــــــــــــــيـــب 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ اإلمـــــــام املرتضــــــــــــــىأين؟ اي أخت
 

ـــــــب  ـــــــان احلـــر والـــرأي املصــــــــــــــــي  ذو الـــبـــي
 

 أيــن؟ مــن إن أحمـــــــل الــفــكــر مضـــــــــــــــى
 

ـــــــب   يرحض األحمـــــــال ابلفكر اخلصــــــــــــــي
 

 جواب اجمليبة:
 جــــاءه احملتوم من صــــــــــــــرف القضــــــــــــــــــاء

 

 فقضــــــــــــــى مل ير  ابلـــــدنيـــــا نصــــــــــــــيـــــب 
 

 سؤال:
ـــــــة..أيــــن؟ اي أخـــــــت  ـــــــداجــــي  هــــالل ال

 

 فـــــــارس احللبـــــــة كشــــــــــــــــــــاف الكربكـــــــان 
 

ــــــــة ــــــــايل الســــــــــــــــــــــاجــــــــي ــــــــي ــــــــل ــــــــورًا يف ال  ن
 

ــــومــــي  ـــــــل ق ــــوارى أو غــــرأبيــــن؟ وي  إن ت
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 اي أخـــــــــــت إمـــــــــــام الـــــــــــنـــــــــــاجـــــــــــيـــــــــــة
 

 وأمــــــــــني هللا عــــــــــن جمــــــــــد الــــــــــعــــــــــرب 
 

 جواب:
ـــــنـــــفـــــوس الـــــراجـــــيـــــــة ـــــــه ال  حـــــرمـــــــت مـــــن

 

ـــــــت حــــــظــــــهـــــــا مــــــنــــــهـــــــا الــــــرتب   ومتــــــثــــــل
 

 سؤال:
 أين؟ حامي الدين من شـــــوب الضـــــالل

 

ـــــــن؟   وجمـــــــري احلـــــــق مـــــــن إفـــــــك اهلـــــــو ي
 

 اي أخـــــــــــــــت حـــــــــــــــواري اجلـــــــــــــــالل
 

 صــــــــــــــيقـــــــل األذهـــــــان إكســــــــــــــري القوى 
 

 العيش يف برد الظاللعـــــــاف خفض 
 

 وامــــتــــطــــى لــــلــــمــــجـــــــد نــــزاع الشــــــــــــــــــوى 
 

 جواب:
 خـــــــــري األ ـــــــــعـــــــــان واحلـــــــــي احلـــــــــالل

 

ـــــــد هــــــوى  ـــــــديــــــن فــــــيــــــهــــــم ق  أن جنــــــم ال
 

 سؤال:
ـــــــا ـــــــث كـــــــان ابألمـــــــس هـــــــن ـــــــي  أيـــــــن؟ ل

 

 خـــــــــادرًا قـــــــــد مـــــــــأل الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا زئـــــــــري 
 

 أغـــــــــلـــــــــبـــــــــا يف لـــــــــبـــــــــدتـــــــــني ارهتـــــــــنـــــــــا
 

ـــــــديـــــــن يـــــــرمـــــــي وجيـــــــري   عـــــــن عـــــــريـــــــن ال
 

 مـــــــا وص عـــــــن فـــــــرصـــــــــــــــــــــة أو وهـــــــنـــــــا
 

 املخــــذم العضــــــــــــــــــب الطريرهــــل رأيــــت  
 

 جواب:
 مســـــــــــــــــــــدودة يف أوجــــــــه األخصـــــــــــــــــــــام

 

ـــــــًا لـــــلـــــمـــــغـــــري   واحلـــــمـــــى أصـــــــــــــــــــبـــــح هنـــــب
 

 سؤال:
ـــــــا الـــيـــوم اي أخـــــــت الـــرئـــيـــس  أيـــن؟ مـــن

 

ـــــــد رفـــــــع الـــــــقـــــــوم الـــــــرؤوس  ـــــــه ق  كـــــــم ب
 

ـــــه حســــــــــــــيس ـــــه غـــــاب؟ فمـــــا من  مـــــا ل
 

 مـــــــا لـــــــه أقصـــــــــــــــــــــر والـــــــيـــــــوم عـــــــبـــــــوس 
 

ة ابجلـــــــد الـــــتـــــعـــــيـــــس  مـــــن رمـــــى األمـــــــَّ
 

 وســـــــــــــــــــــقـــــــاهـــــــا جـــــــرع الـــــــغـــــــم كـــــــؤوس 
 

 جواب:
 غـــــــالـــــــه من خـــــــاتـــــــل املوت دســــــــــــــيس

 

ـــــــًا يف الـرمـوس   فـهـو قـــــــد أصـــــــــــــــبـح رهـن
 

 .احلق إىل أن قال: والسالم عليكم جمتمعني على احلق ومتفرقني يف خدمة
 أخوكم املعتد بوجودكم وعطفكم 

 
  (1)حممد البشري اإلبراهيمي

 
 هـ.1359رجب الفرد عام  13افلو يوم السبت 
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 تعزية يف ابن ابديس لألستاذ أمحد توفيق املدين:وأرسل حممد البشري اإلبراهيمي رسالة 

 األخ األستاذ أمحد توفيق املدين حفظه هللا:
 أخي!.

ده ال وأعتقد أن فق ،بل كان كالشمس جلميع الناس ،َأعتقد أن الراحل ـ أخي العزيز ـ مل يكن ألحد دون أحد
 وأن أوفر الناس حظاً  ،حيزن قريباً دون بعيد

 للجزائر ال ،أعرف الناس بقيمة الفقيد وبقيمة اخلسارة بفقد للعلم واإلسالم من األسى هلذا اخلطب هم
فلهذا بعثت أعزيكم على فقد ذلك البحر الذي غا  بعد أن فا  ببقاء ااثره يف احليا  وأهناره  ،وحدها

وإن كانت  ،وعن ذبول نضارة الشباب ببقاء رونقها ،كما يعزى على مغيب الشمس بشفقها  ،يف الراي 
ولكنها على كل حال حتمل بعض الروح من كبد تتلظى شجنًا إىل كبد  ،عازي تعاليل ال تطفأئ الغليلالت

 تتنزى حزانً.
 و ين يف أخي ؛ أنه لو كان يعرف عنواين لكان أول معزٍّ ألول معزَّى.
اللسان  وهلل ذلك ،وثقف من نفوس ،واحسراته!. رحم هللا الراحل العزيز جزاء ما بث من علم وزرع من خري

 وإان لفقدك اي عبد احلميد حملزنون. ،وذلك الرأي امللهم ،وذلك اجلنان املشع ،اجلريء
 (1)أخوكم احلزين اإلبراهيمي

 
 

 
* * * 
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 ـ تويل اإلبراهيمي قيادة مجعية العلماء: 6

وت الشيخ عبد احلميد تلقيت اخلرب مب ،قال الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي: وبعد استقراري يف املنفى أبسبوع
ليم وخدمة كان حيس به من سنوات ومينعه اهنماكه يف التع  ،ـ رمحه هللا ـ بداره يف قسنطينة بسرطان يف األمعاء

وقد شيع جنازته عشرات األلوف من األمة رغماً عن قسوة األحكام العسكرية  ،الشعب من التفكري يف عالجه
ية العلماء وانتخبوين رئيسًا جلمع ،اإلداري للجمعية ورؤساء الشُّعب يوم موته واجتمع اجمللس ،وقت احلرب

ملتبادلة فأصبحت أدير اجلمعية وأصرف أعماهلا من املنفى ابلرسائل ا ،وأبلغوين اخلرب وأان يف املنفى ،ابإلمجاع
 بيين وبني إخواين بواسطة رسل ثقاة.

فقرران ماذا  ،جتمع ابلشيخ ابن ابديس يف داري بتلسمانوكنت ملا بدأت نذر احلرب تظهر وغيومها تتلبد أ
وقدران  ،وقلبنا وجوه الرأي يف االحتماالت كلها ،نصنع إذا قامت احلرب؟ وقرران من خيلفنا إذا قبض علينا

 هللا إليه. ولكن كانت األقدار من وراء تدبريان فقبضه ،وكتبنا بكل ما اتفقنا عليه نسختني ،لكل حالة حكمها
كانت فاحتة أعمايل   ،وملا أطلق سراحي من املنفى أول سنة ثالث وأربعني ،يف املنفى ثالث سنني تقريباً بقيت 

 .(1)تنشيط حركة إنشاء املدارس
 

 
 
 
* * * 
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 اثلثاً: من أهم صفات اإلبراهيمي

من  ،لراسخنيااتصف الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي يف سريته العطرة بصفات الدعاة الرابنيني والعلماء 
واإلرادة القوية  ،عوالتواض ،والعزمية ،والعفو ،والرمحة ،والصرب ،والدعوة إىل هللا على بصرية ،الصدق واإلخالص

 والورع واالستقامة.. اخل. ،والزهد ،والدقة ،والنظام ،واهلمة العالية ،اليت تشمل قوة العزمية
 متيزت هبا الشخصية اإلصالحية العظيمة:وحناول يف هذه الفقرة أن نركز على بعض الصفات اليت 

 ـ علمه وفقهه ومحاسته: 1

جييئون  ،قال الشيخ حممد الغزايل: كانت القاهرة ـ ألكثر من ثلث قرن مضى ـ ملتقى عدة من اجملاهدين الكبار
 وامال واحدة. ،ولغة مشرتكة ،وأخوة وثيقة ،إليها يف  ل عقيدة جامعة

م كانوا يرون النظر يف وجوهه  ،ء القادمني نظرة حب جارف وإعزاز ابلغوكان املسلمون ينظرون إىل الزعما
واحلديث معهم واألنس هبم قرىب إىل هللا... وأذكر من أولئك الزعماء الالجئني إىل القاهرة الشيخ حممد  ،عبادة

ان لكلماته ك  يف أعقاب حماضرة ابملركز العام لإلخوان املسلمني... ،عرفته أو تعرفت إليه ،البشري اإلبراهيمي
الرجل ُرزق  واحلق أن ،وكان متكنه من األدب العريب ابرزاً يف أسلوب األداء وطريقة اإللقاء ،دوي بعيد املدى

ه وأتنقاً يف العبارة يذكران أبدابء العربية يف أزهى عصورها. لكن هذا ليس ما ربطنا به أو شدَّان إلي ،بياانً ساحراً 
وغيظه املتفجر  ،بنا الرجل إبميانه العميق وحزنه الظاهر على حاضر املسلمننيـ على قيمته املعنوية ـ إمنا جذ

يِّّل يل أنه حيمل وخُ  ،ورغبته الشديدة يف إيقاظ املسلمني ليحموا أوطاهنم ويستنقذوا أجمادهم ،ضد االستعمار
رروا ال ينقطع حىت حيويقدمون املغارم سياًل  ،االستعمار الفرنسي يف فؤاده االم اجلزائريني كلهم وهم يكافحون

اهليابني  فكان ينتزع الَوجل من أفئدة ،وكان يف خطاابته يزأر كأنه أسد جريح ،أرضهم من الغاصبني الطغاة
 فعرفت قيمة األثر الذي يقول: ،ويُهيِّّج يف نفوسهم احلمية هلل ورسوله

ه يستمد توجيهاته من قلبإن اخلطيب أو الكاتب يوم  «إن مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدم الشهداء»
فون الباطل ويصنع قذائف حية من رجال ينس ،ويصبها يف نفوس تالمذته ؛ إمنا ُيكوِّن فيالق من أويل الفداء

اذا ضاق به فعرفنا مل ،وحنن نستمع إىل الشيخ البشري اإلبراهيمي يف القاهرة ،وذلك ما أحسسناه ،نسفاً 
 اف به واالستمداد منه.ومن مثَّ قرران االلتف ،الفرنسيون وطاردوه

ومن اخلطأ تصوُّر أن الشيخ الكبري كان خطيباً اثئراً وحسب.. لقد كان فقيهاً ذكي الفكرة بعيد النظرة. ووقع 
ص( قال يل مرة: لعلك قرأت يف السرية الشريفة أن أصحاب رسول هللا ـ ) ،يل معه حوار يف مسألتني طريفتني

 َذَواق ـ وزن مجال ـ؟ـ ما كانوا ينصرفون عن جملسه إال عن 
 قلت: نعم.

 قال: فما الذواق الذي ينالونه يف جملسه؟
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عندما نقدِّم  ،فرتيَـّْثُت قليالً مث أجبت: لعلهم كانوا يتناولون بعض األطعمة أو األشربة، كما يقع يف عصران هذا
 لألضياف والوافدين أقداحاً من الشاي أو غريه.

 أذلك شيء ينوِّه به األصحاب الكرام؟!. ،إلجابة الساذجةقال يل:  ننتك أفضل من أن جتيب هذه ا
 قلت يف تلهف: فما هذا الذواق الوارد يف السنة؟

 أال تذكر احلديث الشريف: ،قال: إنه تذوق أرقى
 ذاق حالوة اإلميان من رضي ابهلل رابً، وابإلسالم ديناً، ومبحمد نبياً ورسواًل؟

يص الروحانية من شوائب وختل ،ورفع املستوى ،لنيب فيه ترقيق القلوبومقام ا ،إن اجمللس النبوي تظلله احلكمة
 وجعل البشر يف مصاف ،األر 

له إال وال يعود إىل أه ،فما ينصرف أحد عن هذا اجمللس الزكي إال وقد تذوق انزاًل من السماء ،املأل األعلى
 بذخر يعليه ويعليهم.

أبنه طعام  وأنه أوىل كثرياً من تفسري الذواق ،شعرت أبنه احلقغري أين  ،إن هذا املعىن كان جديداً عليّ  ،احلقّ 
 أو شراب.

 كهم؟يتحلل هبا احلجاج والعامرون من مناس ،«مىن»وسألين مرة: ما تقول يف هذه الذابئح اليت متأل ساحات 
ويف  ،راءقكل ما استطعت أن أجيب به أهنا من شعائر احلج والعمرة قربة إىل هللا وطعمة للف  ،فلم أدر ما أقول

يَّاٍم َمْعُلوَماٍت لََعَ َما َرزََقُهْم ِمْن بَِهيَمةِ }االية: ِّ 
َ
ِ ِِف أ لِيَْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اَّللَّ

ْطعُِموا اْْلَائَِس الَْفقِريَ 
َ
نَْعاِم فَُُكُوا ِمنَْها َوأ

َ
 [.28:احلج] { اۡل

إهنم يذحبون  ،فيأكلون ويتصدقون ويفرح بصنيعهم البائسون الفقراء ،قال: ليت احلجيج حيققون هذه الغاية
حبذا لو  ،وقد هنينا عن إضاعة املال ،فتضيع سدى ،ويدعون ذابئحهم على الثرى ال يقرهبا إنس وال وحش

 وضعت خطة لإلفادة من هذا اخلري املبذول وتعميم النفع به.
 ،اجة الفقراءفقد عرفت االن أن ما يذبح يكون بقدر ح ،ثـُُلث قرنوما متناه الشيخ البشري اإلبراهيمي نُفذ بعد 

والباقي يوجه لسد ثغرات اجلوع واجلفاف يف أماكن أخرى.. وهذا هو الفقه الصحيح وحسن التصرف يف 
 تنفيذ أحكام الشرع الشريف.

ها يهرعون إليه ماءكان لقاؤان ابلشيخ البشري اإلبراهيمي مصدر متعة أدبية وعلمية جتعل أدابء القاهرة وعل
ولكن الرجل كان يشرد بني احلني واحلني، فنحس أنه معنا وليس معنا، كان جسمه معنا وقلبه  ،ويتزامحون عليه

معلقًا ابجلزائر، يتحسس أبناءها ويتبع العراك الدائر بني اإلسالم والصليبية يف هذه القطعة الغالية من دار 
 ،ر جندهوال شك يف أن هللا انص ،وال استكان وال يئس من روح هللا وكنت أشعر أبنه ما َضُعف يوماً  ،اإلسالم

 وُمعز اجملاهدين املسلمني.
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فإن  ،،ورجال الثورة املصرية لقد حاول أن يسد الفجوة بني مجاعة اإلخوان ،وهناك أمر ال يعرفه الكثريون
فتوقف  ،ى العالجوعزَّ عل ،ولكن الشر كان قد تفاقم بني الفريقني ،الفريقني يقدرونه ويصغون إىل نصحه

 حمزوانً.
وبني أر  املعركة  ،يرتبون األمور بني القاهرة املوالية للمجاهدين ،ومعه بعض اجلزائريني ،و ل الشيخ البشري

الذي  ،وال أنسى من بني أصحاب الشيخ األخ الفضيل الورتالين ،اليت احتدم فيها القتال وتضاعف الشهداء
كان الشيخ الفضيل و  ،قبل جميء اإلبراهيمي ببضع سنني ،وأان يف ختصص الدعوة واإلرشاد ،زاملين يف الدراسة

ويتعاوانن على نصرة  ،وكان يتبع الشيخ البشري على أنه تلميذ ويّف له ،عمالقاً يف مبناه ومعناه ورجاًل له وزنه
 القضية اجلزائرية بكل ما لديهما من طاقة.

لكنكم ال تعرفون  ،وشعرمت بضرواته مثل ما شعران ،ابالستعمار مثل ما بلينا قال يل الشيخ البشري: إنكم بليتم
شخصيتنا  إنه كان يريد حمو ،أن ما أصابنا نوع شاذ من االستعمار يشبه السرطان من بني أنواع العلل املهلكة

إن معىن ذلك املوت  ،ومن املستحيل اإلبقاء عليه أو البقاء معه ،وعقيدتنا ولغتنا واترخينا وحاضران ومستقبلنا
 وأوىل بنا أن منوت مجيعاً يف ميادين الكفاح والتضحية من أن منوت على هذا النحو الذي يراد لنا. ،اخلسيس

انه كله عندما بل يف كي ،وقد كنت أملح تغريًا عضواًي يف وجهه ،واجلزائري إذا غضب حتول إىل شخص اخر
ية. بقاء اجلزائر مسلمة تتكلم بلغة الوحي وحتل الفرنسوعن ضرورة  ،يتحدث عن ضرورة اجلهاد إىل اخر رمق

 واندحر أتباعه وأعوانه: ،وعاد الدخيل من حيث جاء ،ونضر وجوه اجملاهدين ،وها قد نصر هللا اجلزائر
 فـــــــأدبــــــروا ووجــــــوه األر  تــــــلــــــعــــــنــــــهــــــم

 

ــــهــــزم  ـــــــاطـــــــل مــــن خــــالل احلــــق مــــن  كــــب
 

ومعرفيت ابلشيخ البشري اإلبراهيمي جتعلين أتساءل عن حدود الوفاء للقيم واملبادأئ اليت عاش من أجلها  
 .(1)ومات يف سبيلها
وله احلق  ،عنيف ابلغنيدون تقريع وت ما أحسبه يرتكه ،وأتصور أنه يسمع رجالً يرطن ابلفرنسية ،إين أختيله حياً 

 طع ذنبها.واحلية ال متوت بق ،واالستعمار الثقايف هو الرأس ،يف غضبه ؛ فإن االستعمار العسكري َذنبُ 
 بل األمر كما قال الشاعر:

 ال تقطعن َذنـــــــب األفعى وترســــــــــــــلهـــــــا
 

 (2)إن كنت شـــــــــهماً فأْتبع رأســـــــــها الّذنبا 
 

 ـ الروح التجديدية: 2

وتتقدم الصفوف  ،رأياليعترب الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي من أنصار املدرسة التجديدية اليت تؤمن بشجاعة 
 ،قول التجديديةويعترب الشيخ حممد عبده من أكرب الع ،يف بيان مقاصد الشريعة وقيمها النبيلة ومبادئها الراسخة

 وأتثر هبذه املدرسة أتثراً ابلغاً يف حركته ودعوته وطلبه للعلم وحربه على البدع واخلرافات والضالالت.

                                                           
 (.4/8ااثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي )   ((1

 (.4/8املصدر نفسه )   ((2
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الواحد الذي  ،هللا هلذا العصر الذي أتذن فجر اإلسالم فيه ابالنبالجولقد قال يف حممد عبده: ولقد ادخر 
فهز النفوس  ،وهو حممد عبده ،بذ اجلميع يف شجاعة الرأي والفكر وقوة العلم والعقل وجرأة اللسان والقلب

 .(1)وسيكون له شأن ،وترك دوايً مأل مسع الزمان ،وحرك العقول الراكدة ،اجلامدة
 ،الذين ختطوا حدود االجتهاد مبعناه الفقهي إىل جتديد دنيا األمة بتجديد دينها ،اجملددينإنه طريق العلماء 

ن عبد والعز ب ،والذين امتلكوا الشجاعة اليت جعلت منهم الشهود والشهداء.. طريق اإلمام أمحد بن حنبل
 .(2)خ األمةيف اتريوغريهم من العقالنيات التجديدية العظيمة  ،وابن تيمية ،والربيع بن سامل ،السالم
م كتب اإلمام البشري إىل الذين حيتفلون بذكرى مجال الدين األفغاين ـ جبمعية الشبان املسلمني 1957ويف 

ن الرب أبنفسنا أن فيقول: إن م ،املدرسة احلديثة لإلصالح ابإلسالم ابلقاهرة.. يكتب عن أستاذيه األفغاين يف
 وقدوتنا إذا أعوزان اإلمام القائد. ،لمت علينا السبلوجنعلها دليلنا إذا أ  ،نذكر العرب منها

 تلد واحلكمة يف هذه القلة قلة أخرى ال ،العلماء الرابنيون يف هذه األمة ثلة من األولني وقليل من االخرين
وال جييء الواحد إىل الوجود إال بعد فرتة من حتّكم األهواء واستيالء  ،القرون منهم إال الواحد بعد الواحد

وانطماس  ،واجلهل أبمور الدنيا وابلصلة الوثيقة بينها وبني الدين ،والبعد عن هداية الدين ،مول وسفه القيادةاخل
الحاً فيكون  هوره جتديداً للدين والدنيا، ودعوة للعزة فيهما معاً، وإص ،املعامل املنصوبة واألعالم اهلادية فيهما

 ث من بنائهما معاً. ومن هذا القليل مجال الدين األفغاين.ورّماً ملا تشع ،ملا أفسدته الغفلة منهما معاً 
ىن الذي يفهمونه على أنه ليس عاملاً دينياً ابملع ،واألفغاين ينظر إليه اخلليون الفارغون من علماء القشور والرسوم

يف  جيلس ،الذي هو عندهم حاكي أقوال وحافظ اصطالحات وراوي حكاايت ،من الدين ومن العامل الديين
اللسان فهو  بكالم مقطوع الصلة ابلقلب مقصور على ،ويف الزهد والرقائق ،حلقته فيفيض يف احلالل واحلرام

وليس منه:  ،فالن وقال ،فهو ال يتأثر وليس فيه إال قال فالن ،ومن مث فهو مقصور على مسع السامع ،ال يؤثر
وخرج من الدرس فوجد البدع  ،كل شيء منهحىت إذا فرغ من الكالم فرغ   ،قلت وال أرأتيت وال فكرت

بل  ،واملنكرات من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله فال يهتز هلا هزة الغضب وال يتأثر هلا أتثر املنكر
 ويكون حجة على الدين ال حجة له. ،جياري البدع واملبتدعني ويكثر سوادهم

ةوا ،واألفكار املثمرة ،أما أصحاب العقول املتدبرة فإهنم يرون األفغاين  ،واملوازين الصحيحة للرجال ،لبصائر النريِّّ
 ألوىل.وأنه أحيا و يفة العامل الديين وأعاد سريهتا ا ،وحكيماً أي حكيم ،وفرداً انطوى على عامل ،عاملاً أي عامل

، وال يف احلق يدعو اال خيشى يف كلمة احلق يقوهل ،.. لقد كان األفغاين عاملًا شجاعًا قوَّااًل للحق جريئًا فيه
إليه لومة الئم، ومجيع الثغر اليت أتُينا منها وعّلة العلل فيها اتية من سكوت علماء الدين وبعدهم عن شؤون 

 املسلمني العامة.

                                                           
 .39د . حممد عمارة ص  ،الشيخ حممد بشري اإلبراهيمي   ((1
 .39املصدر نفسه ص    ((2
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ورابهم على  ،نفخ فيهم من روحه ،فرزقه طرازًا من التالمذة املستعدين ،وقد جزاه هللا يف الدنيا جزاًء عاجالً 
 وحسبكم ابألستاذ اإلمام حممد عبده. ،الشارحني هلا ابلعمل ،من بعده محلة فكرته وكانوا ،مبادئه

 لقد اقتحم مجال الدين هذا امليدان فكان حجة لبعض العلماء وحجة على بعضهم.
وكفاء ما سنه للعلماء من ُأسى حسنة مل نزل  ،رمحة هللا على مجال الدين جزاء ما قدمه لإلسالم واملسلمني

 .(1)وندين له ابلفضل فيها ،طافهانتقلب يف أع
 ،موال شجاعة لديه ،وال حكمة فيهم ،الذين ال قلوب هلم« علماء الرسوم»هكذا ميز اإلمام البشري بني 
 ،عمامة كالربجو  ،عندما وصف الواحد منهم أبنه: جبَّة كاخلرج« كاريكاتورية»والذين رسم هلم األفغاين صورة 

 ورأس فارغة.
ن.. وبني العلماء احلكماء الذين جيددون الدنيا بتجديد الدي« العلماء»بني هذا الصنف من  ميَّز اإلمام البشري

 ،(2)بدهاملتمثل يف اإلمام حممد ع ،وعن غرسه الطيب ،وحتدث عن مكانة األفغاين بني هؤالء العلماء احلكماء
 انعكست ه التجديدية اليتكانت من الصفات البارزة يف اإلبراهيمي روح  ،وعن َدْين هذه املدرسة اإلصالحية

 وشعره التحرري. ،ونثره املتميز ،يف خطبه الدعوية

 ـ مصلح كبري: 3

أن األستاذ  ،ومنذ فجر جهاد العلماء املسلمني اجلزائريني ،كان واضحًا كل الوضوح يف فكر اإلمام البشري
 صاحب التأثري»و« أعجوبة األعاجيب»و« إمام املصلحني»و ،«املصلح العظيم»اإلمام حممد عبده هو 

 «..األكرب يف حركة اإلصالح اجلزائرية
م(: إنه ال نزاع يف أن أول صيحة ارتفعت يف العامل اإلسالمي بلزوم 1935ولقد كتب يف تقرير هذه احلقيقة )

ده جليلنا هي صيحة إمام املصلحني األستاذ اإلمام الشيخ حممد عب اإلصالح الديين والعلمي يف اجليل السابق
 ،اهر ابحلقيقة املرةفلقد ج ،وأبعدهم صيتاً يف عامل اإلصالح ،وأنه أندى األئمة املصلحني صواتً  ،عنه رضي هللا

من كتاب  والتماس هديه ،وجهر بدعوة املسلمني يف مشارق األر  ومغارهبا إىل الرجوع إىل الدين الصحيح
بينًا بصوت يسمع م ،وإىل متزيق احلجب اليت حجبت عنا نورمها وحالت بيننا وبني هديهما ،هللا وسنة نبيه

م عن تلك واحنطاطه ،أن علة العلل يف سقوط املسلمني وأتخرهم وراء األمم ،وبالغة تستنزل العصم ،الصم
جى هلم فالح ال ير  وأنه ،املكانة اليت كانت هلم يف سالف الزمن ؛ هي بعدهم عن ذلك اهلدي الروحاين األعلى

غاصبني من ترّد عنهم عادية ال ،يف الدنيا وال يف االخرة، وال صالح حال يستتبع صالح املال، وال عزة جانب
عن  وإمنا هجروه ،األجانب ؛ إال إذا راجعوا بصائرهم واسرتجعوا ذلك اهلدي الذي مل يغصبه منهم غاصب

 والضعة واخلسارة. ،ابملهانة والصغار فباؤوا ،واختيار أشبه ابإلضرار ،طوع أشبه ابلكره

                                                           
 (.196 ،194 ،5/193)ااثر اإلمام البشري اإلبراهيمي    ((1

 .43د . حممد عمارة ص  ،الشيخ البشري اإلبراهيمي   ((2
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ان املبطلني والذ ،كانت تلك الصيحة الداوية من فم ذلك املصلح العظيم صاّخة الذان املرتبصني ابإلسالم
من جتار الوالية والكرامات وعبدة األجداث واألنصاب والذان اجلامدين من العلماء.. ومجعوا هلا وملكتهم 

أول ااثرها إذا تغلغت يف النفوس ؛ هو قطع الطريق على املرتبصني وهدم  غشية الذهول ؛ علمًا منهم أن
ون فيها وجفاف املراعي اخلصبة اليت كانوا يسيم ،وجاههم اخلادع ،ومكانتهم الكاذبة ،سلطان املبطلني الزائف

 ونضوب املنابع الروية من املال الذي كانوا يعّلون منها وينهلون.. ،شهواهتم ولذاهتم
استنارة و  ،وجّدة اخلاطر ،وعمق التفكري ،وبُعد النظر،اذ اإلمام أعجوبة األعاجيب يف األملعيةكان األست

 حكيم بكل ما تؤديه هذه الكلمة من معىن. ،واستشفاف املخبات ،وسرعة االستنتاج ،البصرية
ونصاعة  ،واستقالل الفكر ،وخصب القرحية ،وصدق العزمية ،وسداد الفهم ،منقطع النظري يف صدق اإلهلام

 ومتّكن احلجة. ،االستدالل
موفور احلظ من طهارة الدخيلة، واالنطباع على الفضيلة، مستكمل األدوات من فصاحة املنطق، وذالقة 

ة العبارة، ومطاوعة البديهة، ورابطة اجلأش، وكرب اهلمة، ووفر  اللسان، وقرطسة الفراسة، ودقة املالحظة، وسالمة
 واتساع الصدر ملكاره الزمان وأهله. ،وقوة العارضة يف البيان ،امللكة اخلطابية

ويف  ،واالفاق ويف البصر بسنن هللا يف األنفس ،حجة من حجج هللا يف فهم أسرار الشريعة ودقائقها وتطبيقها
 العلم بطبائع االجتماع البشري وعوارضه ونقائصه.

 ،وال خترجهم املدارس وإن ترقت ،اسات وإن دقتالذين ال تكوهنم الدر  ،فالرجل فذ من األفذاذ ،وابجلملة
تكاس يف فرتات متطاولة من الزمن على حني ان ،وتربزهم حكمته ،وإمنا تقذف هبم قدرة هللا إىل هذا الوجود

وحجة  ،فيكون وجودهم مظهرًا من مظاهر رمحة هللا بعباده ،وانطماس احلقيقة ،واندراس الفضيلة ،الفطرة
 حاً شاماًل وخرياً عميقاً.وإصال ،للكمال على النقص
 ولو أن قول الشاعر:

ـــــــه ــــــل ــــــزمـــــــان مبــــــث ــــــهـــــــات ال أييت ال  هــــــي
 

 إن الـــــــــزمـــــــــان مبـــــــــثـــــــــلـــــــــه لـــــــــبـــــــــخـــــــــيـــــــــل 
 

م علينا الزمان حىت صاروا ينشدونه يف حق أشخاص يتكر  ،مل يبتذله املرتمجون للرجال بوضعه يف غري موضعه 
لوال هذا االبتذال السخيف هلذا البيت لقلنا: إن أحق رجل ابنطباقه وصحة  ،مبئات من مثلهم يف كل جيل

 . (1)فرضي هللا عن األستاذ اإلمام ،إطالقه هو األستاذ اإلمام
فتغذت  ، هرت فيه الذي« عبقرية املكان»و« العبقرية العلمية»يلمح اإلمام البشري ما بني  ،وبعبقرية حضارية

ى ما وراءه من افاق.. يلمح هذا البعد احلاكم يف أتثريات هذه املدرسة واستفادت من أتثرياته عل ،منه
 اإلصالحية على ما وراء مصر من البالد.. فيقول:

 ،وسبحان من قسم احلظوظ بني اجلماعات فأعطى كل مجاعة حظًّا ال تعدوه، وفرَّق اخلصائص على البقاع
 ،يفة مساويةـ ولإلسالم لط« اي مصر»هللا لك ـ  فما زلنا نستجلي من صنع ،فخصَّ كل بقعة بسرٍّ ال يعدوها
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 ،اإلسالم وخالطته احملداثت ؛ سطع يف أفق من افاقه جنم يهدي السارين إىل سوائه وهي أنه كلما رثت جدَّة
إال أن  ،توذلك الصوت أن خيف ،مث ال يلبث ذلك النجم أن خيبو ،وارتفع صوت ابلدعوة إىل أصول هدايته

 أقطار وقد ارتفعت أصوات ابإلصالح الديين يف ،ـ وصواتً ارتفع يف أرجائك« اي مصر»جنماً سطع يف أفقك ـ 
حممد »اإلسالم، ويف حقب معروفة من اترخيه، فضاعت بني ضجيج املبطلني وعجيج الضالني، إال صوت 

 .(1)فإنه اخرتق احلدود وكسر السدود« عبده
 «:نشوء احلركة اإلصالحية يف اجلزائر»وحتت عنوان 

 التأثري األكرب يف تكوينها يرجع إىل عدة عوامل:إن 
أحدثتها يف النفوس املستعدة ؛ األحاديُث املتناقلة يف األوساط العلمية عن اإلمام  ،نوازع جزئية حمدودة أوهلا:

 ولو من خصومه املمعنني يف التشنيع عليه وسبه ولعنه ـ وما أكثرهم هبذا الوطن: ،حممد عبده
وتكيفها  ،ا هو خريواملستشرفة إىل تبدله مب ،فعل فعلها يف النفوس املتربمة من احلاضرفكانت تلك األحاديث ت

وتغريها أواًل ابلبحث عن منشأ هذه اخلصومة العنيفة هلذا الرجل. فإذا علمت أن منشأ ذلك  ،تكييفاً جديداً 
نتصار فأحبته وجّلت يف اال ،أو ادعاؤها االجتهاد كما كانوا يقولون ـ قرب هذا االسم منها ،دعوته إىل القران

. ،له  إن مل تتبني مشربه كل التبنيُّ
 ـ على قلة قرائه يف ذلك العهد ـ واطالع بعض الناس على كتب« املنار»ويضاف إىل هذا العامل قراءة  اثنياً:

 1173»والشوكاين  ،«م1350ـ  1292هـ/ 751ـ  691»وابن القيم  ،ككتب ابن تيمية  ،املصلحني القيمة
 .(2)؛ فهذا عامل له أثره يف التمهيد للدعوة اإلصالحية« م1834ـ  1760هـ/ 1250ـ 

وارتفعت  ،.. لقد جنمت يف هذه العهود األخرية انمجة اضطراب وتربم من طرائق التعليم املتبعة وكتبه امللتزمة
اء صواتً كموكأن األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده أعلى احل ،األصوات ابلشكوى من أضرارها وسوء عواقبها

 ،منها وأنفع وأسّدهم رأايً يف تغيريها مبا هو أجدى ،وأبلغهم بياانً ألضرارها وسوءاهتا ومعايبها ،إصالحها بلزوم
 .(3)وأكثرهم عماًل جّدايً يف ذلك

 ، عصرهوتتلمذ على روادها يف ،إميااًن عظيماً  ،كان الشيخ اإلبراهيمي من صفاته الواضحة إميانه ابإلصالح
عوته لإلصالح تشهد د ،وعلمية جزائرية ،وأخالقية وروحية ،وأصبح من رموز املدرسة اإلصالحية بنكهة بالغية

 ول:يق« اإلسالم واملسلمون»ويف مقاله عن  قوهتا من كتاب هللا عز وجل وفهمه الصحيح لإلسالم
فهو  ،إلسالمى قواعدها إال دين اإن التاريخ مل يعرف ديناً من األداين مل يبق على أساس اجلنسية ومل يرجع عل

ريه وهو مالئم لكل نفس.. وقد اندفع يف س ،وهو موافق لكل فطرة ،وهو صاحل لكل جنس ،ال خيتص جبنس
بحت تلك األمم فأص ،وانتظم أمماً خمتلفة األجناس واللغات والطبائع واأللوان ،األول إىل جهات املعمورة األربع
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 هذا فما هو السر يف ،أمة واحدة مطبوعة بطابع واحد وهو طابع اإلسالمـ على ما بينها من تباين خلقي ـ 
 ..؟

ة من وأن أصوله بنيت على حكم ،حيمل يف طياته هناية الكمال اإلنساين ،السر هو أنه دين فطري روحي
به اخالق احلكمة، فتجد يف عقائده غذاء العقل، ويف عبادته تزكية النفس، ويف أحكامه رعاية املصلحة، ويف اد

خري اجملتمع، وأن دينًا أيخذ من شرطه التخلق ابألخالق الشريفة، ويعمد إىل األرواح مباشرة فيغرس فيها 
 ما فيها من ويفلّ  ،ويعمد إىل احليوانية فيهذب من حواشيها ويكسر من حدهتا ،أصول الفضائل اإلنسانية

حلقيٌق أبن ينتظم  ،فروق فيجعلها جذاذاً ويعمد إىل ما بني املستضعفني واملستكربين من حاجز و  ،شره وشراسة
 تلك األمم ومثلها معها..

 الدارين وإن السعادة ال تتم يف ،إال هذا الدين ،بل وإن التاريخ مل يشهد ديناً مجع بني مطالب الروح واجلسم
 ،تكماهلا واختالقهاوسبب األسباب يف اس ،وهذه عقبة العقبات يف طريق السعادة ،إال ابلتوفيق بني املطلبني

 تقع القوانني اليت هي وضع البشر من التوفيق بني هذين املطلبني. وأين
وإذا كان يف الدايانت السماوية قبل اإلسالم ما ال يفي حباجة البشر من حتصيل السعادتني ؛ فكيف ابلقوانني 

ونراها ال حتمل  ،واشباع شهواته ورغائبه ،طالع البدنالوضعية وحنن نرى أرقاها يف أرقى األمم موجهاً إىل است
 .(1)من جراثيم اإلصالح الروحي إال قلياًل ال يشفي وال يكفي

 ويقول عن هجر املسلمني للقران وإبتعادهم عنه:
فهي  ،إن أعظم مصيبة أصابت املسلمني ـ وهي جفاؤهم للقران وحرماهنم من هديه وادابه ـ منشؤها من الطرق

كيف ال وغشيهم هبذه الروح اخلبيثة روح التزهيد يف القران. و  ،اليت غشت املسلمني ألول ما طاف هبم طائفها
ووضعته  ،وكل ما فيه من فوائد وخريات وبركات قد انتزعتها منه الطرق وجردته منها ،يزهد املسلمون يف القران

 .(2)ا ومقدميها وصعاليكهاوحنلته شيوخه ،ورسومها املخرتعة ،يف أورادها املبتدعة
وملاذا يعىن الناس أنفسهم يف فهم القران، وتدبره ومحل النفس على التخلق أبخالقه والوقوف عند حدوده؛ إذا  
كان كل ما يناله منه مع هذا التعب جيده يف الطريق عفوًا بال تعب وبال سبب أو أبيسر سبب؟ فإذا كان 

ابً، وكل مطلب ـ فالقوم عارفون ابهلل، وإن مل يدخلوا كتاابً ومل يقرؤوا كتا هذا القران يفيد معرفة هللا ـ وهي أعلى
 من ينتسب إليهم فهو عارف ابهلل، مبجرد االنتساب أو جمرد اللحظة من شيخه.

ة واحدة يصف فإذا هم ملتزمون لصف ،وقال اإلبراهيمي أيضاً: وقد قرأان كثريًا من رسائلهم اليت يرتاسلون هبا
 ،«العلوية»وأكثر الطرقيني سخاء يف إعطاء هذا اللقب هم  ،«العارف ابهلل»وهي صفة  ،ضاً هبا بعضهم بع

.وإذا كان القران متعبدًا بتالوته (3)فلم نعرفهم إال محرًا انهقة« العارفني ابهلل»وحنن قد عرفنا كثريًا من هؤالء 
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احدة تعدل ستة مرة و « صالة الفاتح» القصري وهو« إجنيل التيجاين»وهو ستون حزابً ؛ فإن تالوة  ،اللفظية
 االف ختمة من القران.

وإذا كان القران قد شرع الغزو ـ وهو من أمحز األعمال وأشقها ـ فإن تالوة اإلجنيل التيجاين مرة واحدة تعدل 
 .(1)وال تعر  للرمح والسنان ،من غري اقتحام للميدان ،وهي ال تقوم إال على حركة اللسان ،االف الغزوات

تعطيل للقران أعظم من هذا؟ وأي هتويل لشعائر اإلسالم ونقض حلكمها أكرب من هذا؟ وأي تزيني  فأي
 .(2)من مثل هذا الدجال؟ ،للتفلت من تلك يبلغ ما يبلغه هذا الكالم

جتماعية ويف كل أجزائها الطبيعية واال ،واهتمامات أستاذان اإلبراهيمي بنهضة األمة يف شىت ميادين احلياة
 الذي عرف األمرا  ووصف بنجاح العالج والدواء الشايف. ،واجملدد القدير ،املصلح اخلبرياهتمام 

 ـ مفكر عظيم: 4

ه ودعوته.. وكان مفكراً حيرتم نفسه وعقله وفكرت ،من صفات اإلبراهيمي أنه كان مفكراً متميزاً من الطراز األول
كرية األصلية اليت د جعلته كاتبًا له قضاايه الفوميضي يف ااثره الكتابية ضمن قواع ،فيتجنب التناقض والزلل

وله منهجه الفكري الذي يتميز به حني يطرح هذه القضااي ويدلل  ،توقف عندها يدعو إليها ويبشر هبا
رؤية  وخاصة منها ما كان يف توضيح ،فقد ساد عمل اإلبراهيمي الفكري يف القضااي اليت عاجلها ،(3)عليها

 وأسلوبه يف ترسيخ املقومات وتثبيت الذات ساده جمموعة من القواعد الفكرية يقوم عمله ،اجلزائريني للجزائر
 ومن هذه القواعد: ،عليها وينطلق منها

 : عند الشعوب والدايانت األخرى.أ ـ قاعدة املقارنة مع األوضاع املماثلة
 يريد إيضاحه:وأخصر طرق الكاتب إىل توضيح ما  ،واملقارنة أقرب األساليب إىل نفوس الناس

ـ وجند لذلك مثاًل واضحًا يف مقارنته بني سلوك األداين الثالثة يف اجلزائر وعملها وما خلفته من ااثر: فعلى 
وأبقى  ،العدل واإلحسانو  ،حني تعّرف اإلسالم يف إابن قوته وعنفوان فورته إىل الدينني االخرين ابحلق واخلري

اخلراج على  وضرب ،وحافظ عليها أكثر من حمافظة الدول املسيحية بل محاها ،على الدماء والعقائد واملعابد
هلا ابب العلم..  وفتح ،ولكنه محاها من الظلم ،وضرب اجلزية على الرقاب ،ولكنه مل خيرج أهلها غصباً  ،األر 

اك للتمكن ذ ،على حسن فعل اإلسالم ذلك ؛ فإن االستعمار الفرنسي جاء اجلزائر حيمل السيف والصليب
 .(4)وسخر العقول واألبدان ،وفر  اجلزى ،واستعبد الرقاب ،فملك األر  ،للتمكني وهذا

نسي والعامل وبني االستعمار الفر  ،ـ وجنده كذلك واضحًا يف املقارنة بني االستعمارين الفرنسي واإلجنليزي
 االستعماري كله.
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غري فهو يسامل األداين حىت الباطل منها و  ،فقد خالفت فرنسا هذا العامل االستعماري كله وخرقت إمجاعه
 ،ده وشعائرهأما هي فتضايق اإلسالم يف اجلزائر وحتتكر معاب ،ويرتك أهلها أحراراً يف شعائرهم ومعابدهم ،املعقول

يخ طريق إال وال مفيت إال من حّنفته ومّلكته، وال ش ،ومتتهن رجاله، وتبتلع أوقافه، فال مسجد إال ما فتحته
ل إال ما وال هال ،، وال حاج إال من حّججته أو نّسكته، وال صائم وال مفطر إال على يد جلنتهامن سّلكته

 .(1)شهد برؤيته قاضيها
وقال: واالستعمار كله رجس من عمل الشيطان. ولكن هناك تفاواتً بني استعمار واستعمار، فاستعمار يباشر 

من النوع  شر بنوع التسامح واللني، واالستعمار الفرنسيوسائله ابحلقد، ويشرهبا معاين من االنتقام، واخر يبا
األول، وبني النوعني فرق، وإن كاان بغيضني ممقوتني.. ويف الشر خيار ال يقدره قدره إال املبتلى ابألشد من 

وما  ،وما يقعدها املقعد الوطيء ،أنواعه.. ساء مثاًل االستعماران، ما يقعد منهما الروحانيات املقعد احلسن
وما يبتليها ابملوت البطيء.. وسيسوءان ـ وإن طال أمدمها ـ مصرياً، وسيخذهلما  عمدها ابلقتل العرضي،يت

 .(2)وال جيدون من دونه ولياً وال نصرياً  ،القاهر الذي ميهل وال يهمل
ت اـ وكذلك جنده واضحاً يف مثل املقارانت اليت كان يعقدها بني عمل مجعية العلماء وعمل األحزاب واملؤسس

 األخرى.
وبني  ،هذا إىل سلسلة طويلة من املقارانت األخرى اليت عقدها البشري خالل مقاالته بني احلاكم واحملكوم

م وبني اإلسالم احلقيقي وبني اإلسال ،وبني األحزاب يف املشرق واألحزاب يف أوراب ،األصيل والدخيل
 .(3)الذي كانت تريده فرنسا للجزائر« اجلزائري»

وما كان هلا ذلك مع اختالف املوضوع وطبيعته والظروف اليت  ،ه املقارانت كلها منطًا واحداً وال تتخذ هذ
ومدى ما يكون انذاك من حرج يواجه الباحث حني يطرقه.. ولذلك تباينت األبعاد اليت تطبق  ،حتيط مبعاجلته

وكما تباينت  ،تلوحياً وتصرحياً و  ،وانكماشًا وانبساطاً  ،وقسوة وليناً  ،عمقاً وقرابً  ،هبا هذه املقارانت يف طبيعتها
املاضي يف  وقد تتجاوز اجلزائر يف احلاضر إىل ،فقد تتجاوز احلاضر إىل املاضي ،يف حدودها املكانية والزمانية

ل ولع ،رنساوبني األوضاع يف اجلزائر واألوضاع يف ف ،وقد تنعقد بني اجلانب النظري والصورة العملية ،األندلس
 من أبرزها هذه املقارانت:

 ـ بني القول والفعل يف عمل الفرنسيني.
 ـ وبني إكرام اإلسالم للمسيحية واليهودية.

االته ومفهوم ذلك عند اإلسالميني يف سلسلة مق ،ـ وأخص املقارنة بني مفهوم السياسة والدين عند االستعمار
 عن مجعية العلماء.
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 أن يضيف كل أبعاد هذه املقارانت.. ولكنه لن يغفل ،ن الوقتوهو يف ضيق م ،وقد يتعذر على الباحث
 ،تسم ابإلجيابية والتفاؤلوهي نتائج ت ،البعد الذي يطالعه دائماً يف النهاية اليت تنتهي إليها هذه املقارانت مجيعاً 

و ابلنعي أ ،أو يف اإلشادة ابلعمل اإلصالحي جلمعية العلماء ،غايتها يف أتصيل مقومات اجلزائر ومتضي إىل
 وسيكون لنا فضل حديث على اجلانب اإلجيايب يف الفقرات التالية إن شاء هللا. ،على االستعمار وأنصاره

والنفاذ  ،ة املادةوغزار  ،ويف هذه املقارانت نستبني أقداراً ال تكاد حتصر أو حتصى من احلكمة وحسن املعاجلة
 .(1)عض مظاهر القدرة الفكرية عند اإلبراهيميوتلك ب ،إىل القضااي الشائكة ومعاجلتها ابحلق والصدق

ْي املنطق وخاصة يف علمَ  ،: إن ثقافة اإلبراهيمي اإلسالميةب ـ النزعة إىل العقل وعلمي املنطق واألصول
ومها العلمان اللذان يضبطان التفكري عند اإلنسان، ويعمالن على إجياد القواسم املشرتكة بني  ،واألصول

لة ابلقواعد ويكوانن اللغة املتبادلة بينهم، جعلت معاجلته حاف ،واملتناقشني واملتحاورين ،املنظرين واملفكرين
 املنطقية اليت ينزل عندها كل ذي عقل سليم، فهو كثرياً ما يتحدث عن عالقة ما بني األصول والفروع:

ال توجد و  ،أو يتحدث عن العالقة بني الشرط واملشروط ،وأي عاقل ال يدرك أن األصول مقدمة على الفروع
 ،األمة إال بتثبيت مقوماهتا من جنس ولغة ودين وتقاليد صحيحة وعادات صاحلة وفضائل جنسية أصيلة

واملغاالة بقيمها  ،ا املعنويةواالعتزاز بقوهت ،وبرتبيتها على االعتداد بنفسها ،وبتصحيح عقيدهتا وإمياهنا ابحلياة
وترى أن  ،حىت يكون هلا عقيدة راسخة تناضل عنها وتستميت يف سبيلها ،وابإلمعان يف ذلك كله ،هاومبرياث

 وجود تلك املقومات شرط لوجودها، فإذا انعدم الشرط انعدم املشروط.
ويتصل ابلنزعة املنطقية أنه كان حريصاً على أن جيمع يف دراساته ومقاالته بني اجلزئيات والكليات، يستخدم 

ا الكليات متصلة ابألحداث انبعة منها.. مث يسوقها ليكون منه ،ئيات ألهنا سهلة على الفهم، قريبة التناولاجلز 
 اليت يعمل على تثبيتها.

مث  ،مث حتدث عن تصحيح العقيدة ،فهو حتدث عن املقومات وعددها ،والنص الذي تقدم مثل صاحل لذلك
 ،واملغاالة بقيمها ومبرياثها ،اد بنفسها واالعتزاز بقوهتا املعنويةعن الرتبية جبزئيات منها: وبرتبيتها على االعتد

ترى أن وجود تلك و  ،وابإلمعان يف ذلك كله حىت يكون هلا عقيدة راسخة تناضل عنها وتستميت يف سبيلها
 .(2)املقومات شرط لوجودها

ني خصمه أروع التناقضات بينه وبولعل مما يتصل هبذه النزعة املنطقية كذلك قدرة البشري على أن يستغل 
ذ القضية على فيشكل أبسلوبه الف ،وأن يو فها تو يفًا حمكمًا ملصلحة الفكرة اليت يدعو إليها ،استغالل

 النحو الذي يؤدي إىل التسليم له هبا.
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 مطلقتني فاً بني قيمتنيوخال ،فإذا كان اخلالف بني فرنسا واجلزائر خالفاً بني فهمني متناقضني للدين والسياسة
فما كان أقدر اإلبراهيمي على أن يصوغ ذلك هذه الصياغة اليت تضع القضية يف أكمل  ،مها احلق والباطل

 وينتهي هبا إىل ما يريد. ،صورها وأدق مواقفها
فقد ختم حول هذه القضية هبذا املقطع الذي خياطب فيه االستعمار: وهبنا وإايك فريقني: فريق أخضع الدين 

 ،بناكفهل يستواين؟ إننا إذا حاكمناك إىل احلق غل ،وفريق أدخل السياسة يف الدين متظلماً  ،اً للسياسة  امل
 .(1)ولكنا قوم ندين أبن العاقبة للحق ال للقوة ،وإذا حاكمناك إىل القوة غلبتنا

وإمنا  ،وهي ال تفتقر إىل العنصر العاطفي ولكنها ال ختضع له ،إن ملقاالت اإلبراهيمي وحبوثه طعمًا خاصاً 
حتاول أن تكسوه هذه الغالف العقالين الذي يدين اخلصم، فال يستطيع ـ إذ  ل يف حدود املنطق السليم ـ 
أن يتحلل منه أو يفلت من نتائجه. إنك مع مقاالته يف عامل حي تشع فيه العاطفة حيناً، ويشع فيه العقل 

 .(2)ويشرتك العقل والعاطفة يف إضاءته يف كل حني ،أكثر األحايني
مع متيز يف طرحة  ،من طراز فريد إن اإلبراهيمي من خالل مقاالته وخطبه وااثره ؛ يتبني لنا أنه شخصية مفكرة

الدعوي والفكري. ويشعر من يقرأ له مرات عديدة وعلى مراحل من العمر ابجلديد يف الفكر وتزاحم املعاين 
 وقوة األلفاظ وروعة األسلوب.
ارب اجلمود وحي ،مصلحًا جمددًا ينادي ابستقالل الفكر ، ذلك متفوق الذكاءوكان اإلبراهيمي ابإلضافة إىل

 يقول فيه الشاعر حممد العيد ال خليفة: ،والتقليد
 ومـــــــا هو إال كـــــــاتـــــــب اثقـــــــب احلجى

 

 ورائـــــــــد فـــــــــكـــــــــر مصــــــــــــــــــــــلـــــــــح وجمـــــــــدد 
 

ـــــــة الــفــكــر ال هــجـــــــاً  ـــــــادي إىل حــري  يــن
 

ـــــــد  ــــقــــي ـــــــدعــــي املــــت ــــكــــرًا ومـــــــا ي  هبـــــــا مــــن
 

 وإن رام إذكـــــــاء الــعــقــول فــمشـــــــــــــــعـــــــل
 

 ( 3)وإن رام إرواء الـــــــقـــــــلـــــــوب فـــــــمـــــــورد 
 

 ـ جمتهد شجاع: 5 
وفتح  ودعا إىل إعمال العقل ،وكان اثئراً مبعىن الكلمة ،وضد اجلمود واخلمود ،اإلبراهيمي من علماء اإلصالح

ث قال: مث حي ،وشنَّ حرابً ال هوادة فيها على دعاة اجلمود ،والبحث عن وسائل هنضة األمة ،ابب االجتهاد
ـ ساحمهم هللا ـ جيمعون بني املتناقضات فيحجرون االجتهاد على « أسرى املألوف وأحالف اجلمود»ما هلم 

 ،إال أن طائفة معينة كانت يف زمن معني وقد مضت ومضى زماهنا وجف القلم أبقواهلا ،األحياء واألموات
لئك اجملتهدين. قلنا: وملن؟ قالوا: ألو  ، التقليدويبنون على هذا أنه مل يبق من سبيل يف سبيل علم الدين إال

حىت يف أدق  ولكنهم يتناقضون فيقلدون ،فهلم بنا إىل كتبهم وارائهم املتصلة األسانيد إليهم ،قلنا: سلمنا
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العبادات العملية اليت ال تؤخذ إال من نص صريح من اية حمكمة أو حديث صحيح ـ املهدي الوزاين وابن 
 .(1)ال نسبة فيه ـ وال غرو ـ ألحد من أهل التخريج احلاج ـ حىت فيما

وعصارة سنة حممد  ،وروح القران ،ويقول أيضاً: إن يف الفقه فقهاً ال تصل إليه املدارك القاصرة وهو لب الدين
 ،الدين وهو الذي ورثه عن أصحابه وأتباعه إىل يوم ،وأحواله وماخذه ومتاركه وهو تفسري أعماله وأقواله ،)ص(
وهو الذي  ،وهو الذي جيلب هلم عز الدنيا واالخرة ،الذي يسعد املسلمون بفهمه وتطبيقه والعمل بهوهو 

 ،به عبادهتا وأعماهلا فتصح ،فتحيا به وتصحح به عقائدها وتقوم به فهو معها ،نريد أن حنييه يف هذه األمة
 ،حاً وما يبىن منها على الصحيح يكون صحي ،كما أن األعمال هي أثر اإلرادات  ،فإن العبادات هي أثر العقائد

 .(2)وما يبىن على الفاسد يكون فاسداً 
 ومن املعاين السامية اليت احتوى عليها هذا النص:

فيجهل  ،وال يركن إىل اجلمود واخلمود ،ـ اجملتهد هو الشخص الذي يستطيع أن ينفذ إىل لب الفقه والدين
مود نطوية حتت أحكامه. ويصور لنا اإلبراهيمي بشاعة التقليد واجلوجيهل تبعاً لذلك احلكم امل ،حقيقة الدين

 ،الذي تسبب يف جهل املسلمني فيقول: جهل املسلمون حقائق دينهم وجهلوا احلكم املنطوية حتت أحكامه
فأثر  ،ألخذهم إايه من كتب تعلم األحكام وال تبني احلكم ،ومن أسباب ذلك جفاف الفقه عند الفقهاء

املتفقهة ـ وهم مرجع العام يف سياسة اإلفتاء ـ ااثرًا سيئة منها اعتبار تلك األحكام تعبدية ؛ ذلك يف نفوس 
فضح وتعّرف مقاصد اإلسالم منها وت ،وطلب حكمها ،وال يتحرك الفكر يف التماس عللها ،حتفظ ألفا ها

 .(3)وجوه املصلحة واملفسدة
ومبقاصد  ،ربيةوبقواعد اللغة الع ،وبطرق االستنباط ،فقهامللّم أبصول ال ،ـ اجملتهد هو الشخص القوي املدارك

ون حميطاً مبدارك أن يك ،وهو ما خلصه الغزايل أثناء حديثه عن اجملتهد يف قوله: وله شرطان: أحدمها ،الشريعة
 ،متمكناً من استثارة الظن ابلنظر فيها، وتقدمي ما جيب تقدميه، وأتخري ما جيب أتخريه. والشرط الثاين ،الشرع

ألن من ليس  ،أن يكون عداًل جمتنبًا للمعاصي القادحة يف العدالة ؛ وهذا يشرتط جلواز االعتماد على فتواه
 .(4)عداًل فال يقبل فتواه

الرئيسيان اللذان  ومها املصدران ،روح القران وعصارة السنة ،ـ الفقه احلقيقي الذي يبلغه اجملتهد هو جوهر الدين
يؤخذ من عمل السلف وكتب العلماء املستقلني  ،تستنبط منهما األحكام ويؤخذ منهما الفقه األكمل

 املستدلني اليت تقرن املسائل أبدلتها وحبكمة الشارع منها.
أو  ،ل السلفومن عم ،: ولو أن فقهاءان أخذوا الفقه من القران ومن السنة القولية والفعليةيقول اإلبراهيمي

من كتب العلماء املستقلني املستدلني اليت تقرن املسائل أبدلتها وتبني حكمة الشارع منها ؛ لكان فقههم 
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ويدهم يف  ،ولكانت سلطتهم على املستفتني من العامة أم  وأنفذ ،وااثره احلسنة يف نفوسهم أ هر ،أكمل
 .تربيتهم وترويضهم على االستقامة يف الدين أعلى

َلَٰقُ } وإن من أيخذ فقه الطالق من اية: تَاِنِۖ فَإِۡمَساُكَۢ بَِمۡعُرو ٱلطَّ ۡو تَۡۡسِيُحَۢ بِإِۡحَسَٰٖن  َمرَّ
َ
]سورة  {ٍف أ

 }أو من اية: ،الناهية عن تعديها ،ومما بعدها من االايت االمرة ابلوقوف عند حدود هللا ،[229البقرة:
 .[236]سورة البقرة: { ٱلُۡمۡقِتِ َولََعَ  ۥقََدُرهُ  ٱلُۡموِسعِ َوَمت ُِعوُُهنَّ لََعَ 

أو من اية ختيري  ،وابإلغناء من واسع فضله عند التفرق ،أو من اية احلكمني ووعد هللا ابلتوفيق عند اإلصالح
النيب أزواجه بني حالني أحدمها التمتيع والسراح اجلميل ؛ من أخذ فقه الطالق من هذا املنبع العذب يعلم أي 

 ومن تفقه هذا الفقه ونشره يف الناس يبعد جدًا أن يتالعب بتلك ،ت كل كلمة وكل مجلةحكم مبثوثة حت
 .(1)فيضعها يف موضعها املعروف بني املسلمني االن ،العقدة اإلهلية اليت عقدها هللا بني الزوجني

 ،يع اجملاالتمج ويضمن هلم العلو واجملد يف ،ـ الفقه احلقيقي هو الذي جيلب للمسلمني سعادة الدنيا واالخرة
والب وتقوقعوا داخل طقوس جامدة وق ،وما زال جمد املسلمني وعزهم إال ألهنم تقاعسوا عن التفقه يف الدين

 جاهزة ؛ ودينهم حيثهم على التدبر والتفقه والتبصر.
 وهو هدف املصلحني على مر ،ـ هدف اإلبراهيمي وأصحابه من العلماء هو إحياء الفقه لتحيا األمة به

 ،حيح عقائد األمةوهدفه أيضًا تص ،وابن تيمية يف فتاويه ،«إحياء علوم الدين»كالغزايل يف كتابه   ،العصور
 وتقومي فهومها كي تصح عباداهتا وأعماهلا. وال تصح العبادات واملعامالت إال إذا بنيت على الصحيح.

 ومّنه  هر إىل الوجود بفضل هللا ،واإلميان الصادق والعزم الثابت إن اإلبراهيمي كان شعلة من الذكاء النافذ
م ال وقد أهلمته الفطرة أن العلم ما فهم وهض ،الذي قاده الشيخ عبد احلميد ابن ابديس ،يف عصر اإلصالح

اء وإىل األدلة واحلجج من وراء االر  ،فراح يطلبه بال كلل ليصل إىل احلَِّكم من وراء األحكام ،ما روي وطوي
 وكان يسمع من علماء. ،ولقد حضر دروس الشيخ أمحد الربزجني يف صحيح البخاري ،واملذاهب

 ـ وكان عاملاً ابحلديث والسرية وابحملدثني ومؤلفي السري.
 ـ كما كان عاملاً ابلتفسري ومناهجه.

 ملقاصد الشريعة باً مستوع ،اثئرًا على العصبيات املذهبية ،ـ وكان مطلعًا على الفقه وأصوله اطالعًا واسعاً 
ش الكثري من ولقد انق ،عليمًا مبنطق اللسان العريب وأسراره ،عارفًا بطرق االستدالل واالستنباط ،وحكمها

 املسائل الفقهية بعمق كبري يدل على صدى معرفته ابلفروع.
 وأاثر يف هذه املقاالت العديد من املسائل األصولية.

 مصلحًا جمددًا ينادي ابستقالل الفكر وحيارب اجلمود ،متفوق الذكاءـ وكان اإلبراهيمي ابإلضافة إىل ذلك 
 يقول فيه حممد العيد ال خليفة: ،والتقليد

 ومـــــــا هو إال كـــــــاتـــــــب اثقـــــــب احلجى
 

 ورائــــــــد فــــــــكــــــــر مصــــــــــــــــــــــلــــــــح وجمــــــــدد 
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ـــــــة الــفــكــر ال هــجـــــــاً  ـــــــادي إىل حــري  يــن
 

ـــــــد  ــــقــــي ـــــــدعــــي املــــت ــــكــــرًا ومـــــــا ي  هبـــــــا مــــن
 

 وإن رام إذكـــــــاء الــعــقــول فــمشـــــــــــــــعـــــــل
 

 إرواء الـــــــــقـــــــــلـــــــــوب فـــــــــمـــــــــوردوإن رام  
 

د مستخلص ما سنقوله يف هذا الصد وكل ،مل خيلف لنا اإلبراهيمي مؤلفاً خاصاً يتحدث عن علم أصول الفقه
 من ااثره.

وهي املصادر  ،فالشيخ البشري اإلبراهيمي عامل أبسرار القران الكرمي وأبسرار السنة النبوية واإلمجاع والقياس
ط وهو مطلع على الكنوز اليت خلفها لنا األصوليون يف جمال االستنبا ،سالمياألساسية األربعة للتشريع اإل

وال سيما فيما يتعلق بشروط علة األصل وتعليل احلكم الشرعي وختصيص  ،ويف جمال القياس ،واالستدالل
م يف كون احلكوأن ي ،إما يف عينها أو جنسها ،وكذلك األمر فيما يتعلق بشروط علة األصل ،العلة املستنبطة

 .(1)الفرع مماثاًل حلكم األصل يف عينه أو جنسه وأال يكون احلكم متقدماً على األصل
لق على  والشبه يف اصطالح األصوليني يط ،وهو مطلع أيضاً على ما جيء به من جمال مجع األشباه ابألشباه

 كل قياس من إحلاق الفرع فيه ابألصل جلامع بشبهه فيه.
على حق يف اعتقاده ـ أنه على اجملتهد أو الفقيه أن يعرف املصلحة اليت قصدها ويعتقد اإلبراهيمي ـ وهو 

 والعلة اليت ربط هبا احلكم. ،الشارع
وقد احتاج الفقهاء إىل املصلحة إذا مل يعثروا على دليل شرعي واضح من الكتاب والسنة واإلمجاع على جواز 

 .(2)عايري االستداللوما لبثوا أن جعلوها معياراً من م ،شيء أو عدم جوازه
كل ما تقدم يدلنا على أن اإلبراهيمي قد اطلع على الكنوز األصولية من تعليل وأتصيل، وتفريع واستنباط، 
واستخراج علل األحكام، ومجع األشباه ابألشباه، ومراعاة املصاحل ؛ ليكون التشريع اإلسالمي صاحلًا لكل 

 زمان ومكان.
هد يف بل نصحوا وبينوا وبذلوا اجل ،اهب مل يفرضوا على األمة التقليديقول اإلبراهيمي: إن أصحاب املذ

ريع وأتوا ابلغرائب يف ابب االستنباط والتعليل والتف ،وحّكموا الدليل ما وجدوا إىل ذلك السبيل ،اإلبالغ
حتياط االو  والتأصيل. وهلم يف ابب استخراج علل األحكام وبناء الفروع على األصول ومجع األشباه ابألشباه

 .(3)ومراعاة املصاحل ما فاقوا به املشرعني من مجيع األمم
إن ثورة اإلبراهيمي على التقليد واجلمود والعصبية املذهبية واخلمول الفكري تتجلى يف أكثر من مكان من 

درجة تطيع أن يصور الوال يس ،وحيز يف نفسه كثرياً أن يشاهد هذا اجلمود يعّم املسلمني وكتبهم الفقهية ،ااثره
الق: إال اإلبراهيمي الذي يقول بصدد احلديث عن الط ،اليت وصل إليها الفقهاء املسلمون من اجلمود واجلفاف

 ،أان مل أمسع مدة دراسيت للفقه يف بعض تلك الكتب إال كلمتني تثريان يف النفس شيئًا من اإلحساس احلي
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قوهلم:  إحدامها يف ابب النكاح وهي ،لنوروتنبهان على خيال من احلكمة وتبثان يف املشاعر بصيصًا من ا
 .(1)« الطالقأبغض احلالل إىل هللا»وهي تناقلهم ألثر:  ،والثانية يف ابب الطالق«. النكاح مبين على املكارمة»

والعلم واالستقالل الفكري: إن اإلبراهيمي الذي عرف الدرجة الراقية من التقدم العلمي الذي كان عليه 
ننصحه  وأن ،ومن العمل واالجتهاد رأى أنه من الضروري أن حنث الشباب على انتهاج طريق العلم ،الغرب

 .(2)أبن يواجه اخلصم ابحلجة واإلقناع ال ابللجاج واإلقذاع
وهي صفة من بني صفات كثرية جيب أن يتصف هبا الشباب اجلزائري يف نظر اإلبراهيمي. فالشباب الذي ال 

مور ليس جديراً هبذا الدين الذي يعتمد على العقل وأيمر ابستخدامه يف مجيع شؤون حيّكم عقله يف كل األ
 قال اإلبراهيمي متحداثً عن اإلسالم: ،الدين والدنيا

  العقل مذ كنت من شهودك
 

ـــعـــقـــــــل مـــن جـــنـــودك  ـــفـــكـــر بـــعـــــــد ال  وال
 

 ،احلكم على األشياء مستقل الفكر يف ،ويتمثل اإلبراهيمي املثقف اجلزائري: مهذابً مستنري الفكر جموهر العقل 
 ، واترخيهاملطلع على ما ميكن من شؤون العامل ،ال على أساس التخريف ،اجلاري يف تفكريه على قواعد املنطق

 .(3)امللّم جبانب من معارف عصره
هم روابط صداقة وربط مع ،واتصل مبعظمهم ،قرأ هلم وقرأ عنهم ،كان لإلبراهيمي صلة وثيقة مبجتهدي عصره

 متينة.
 ،أعجب اإلبراهيمي كثرياً أبيب األعلى املودودي وبشخصيته الفذة وبفكره السياسي اإلسالمي أ ـ املودودي:

شريع ومن املصلحة العامة يف الت ،وهو يف نظره أبرع عامل يف استخراج ذلك الدستور من القران واحلديث
 اره.لذلك يصفه لنا اإلبراهيمي وصف املعجب بشخصيته وأفك ،األمةاإلسالمي واألصول املتفق عليها بني 

من الشريعة  مستقل يف االستدالل إىل حد ميضي ،فيقول: إنه سديد التصرف يف املقارنة واملوازنة واالستنباط
 .(4)إىل مقاصدها العامة دون احتفال ابجلزئيات إال بقدر ما يدخل من هذه إىل تلك

ة : يتميز هذا الشيخ اجلليل يف نظر اإلبراهيمي بكونه ال يرضى ابلعصبيلبيطارب ـ الشيخ حممد هبجت ا
اوز للحدود يقول اإلبراهيمي: إنه جم ،ويتصف ابالستقالل يف الفهم ،املذهبية وال بعلماء التقليد واجلمود

ال  ،الًّ ما يستحقك  ويعطي ،ال أبقدار األئمة ،يزن هذه املذاهب الشائعة اباثرها يف األمة ،املذهبية واإلقليمية
 .(5)دالليرجع يف ذلك كله إىل االستقالل يف الفهم واالست ،يرضى بكرباء الدعوى وأمراء السوء وعلماء التقليد

: قال فيه الشيخ البشري اإلبراهيمي: ذلك اإلمام املدرب الفقيه اجملتهد ج ـ الشيخ حممد الطاهر بن عاشور
 .(6)اجلامع لشروط اإلمامة
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: وإن إعجاب البشري اإلبراهيمي ابلشيخ حممد عبده يساوي إعجابه بتلميذه الشيخ رشيد رضاد ـ رشيد 
 رضا.

يف كتابه تفسري  وأعجب بشخصيته الفذة وعبقريته ،ولقد التقى الشيخ البشري اإلبراهيمي ابلشيخ رشيد رضا
الابً فكرايً يف فهم ا: انقلقد أحدث رشيد رض ،وأعجب بسلفيته احلقة واستقالله يف العلم ،الشيخ حممد عبده

الدين وصلته ابلدنيا حىت يف أصلب البلدان عودًا وأشدها مجوداً، لذلك يقول عنه اإلبراهيمي: إنه يف بناء 
 .(1)اإلصالح الركن والدعامة، ويف هيكل اإلصالح الرأس واهلامة

بن ابديس،  اإلمام عبد احلميدابن ابديس: ولقد أعجب أيضاً اإلبراهيمي بصديقه وزميله األستاذ الشيخ هـ  
الذي يتميز: بلسان قوال وعزم صوال وفكر جوال، وهو العلم اجلم والفضل العد، وصاحب جواهر احلجا 

 .(2)والذكاء والعزم واجلد
 ،مجتهدينوعن حبه واحرتامه وتقديره لل ،هذه إطاللة سريعة عن دعوة الشيخ البشري اإلبراهيم إىل االجتهاد

ولقد استطاع  ،فقد كان اإلبراهيمي جمتهدًا ومستقاًل يف الفكر واالستدالل ،جلمود والتقليدوعن ثورته على ا
وعملت على  ،واستمرت اجلمعية يف ثورهتا العارمة على اجلمود والتقليد ،قيادة مجعية العلماء بعد ابن ابديس

كار ودفع حنو روح االبت ،إحياء ما طمس من علوم انفعة عرب العصور ومعامل احلضارة العربية اإلسالمية
راهيمي أن هذه الطالئع اليت نصحها اإلب ،واالجتهاد لكي ينهض الشعب هنضة أصيلة بقيادة طالئع اجلمعية

 ،ومن الفقر ابلغىن ،فتثأر ألمتها من اجلهل ابملعرفة ،وحتسن اإلدارة بنظام العلم ،تتوىل القيادة إبرشاد العلم
ميدان السياسة  ومن ،وتكتسح من ميدان الدين بقااي الدجالني ،لتحريرومن العبودية اب ،ومن الضعف ابلقوة

 .(3)ومن أفق الرايسة بقااي املشعوذين واألميني ،والنيابة بقااي السماسرة واملتجرين
 كان اإلبراهيمي أحد قادة هذه احلركة اإلصالحية إىل جانب ابن ابديس وامليلي والتبسي وغريهم.

عربية من طرح وأبسرار اللغة ال الغزير وعلمه ابلقران والسنة وأصول الفقه وفروعهلقد أّهلته مواهبه وعلمه 
وصال وجال يف  ،ومن توضيح قضااي االجتهاد والتقليد وطرق االستدالل ،املسائل األصولية طرح املتخصص

وعن  ،وعن الرواية والدراية ،«هوس الرواية»فتحدث عن  ،ميادين يهاب من اقتحامها فحول األصوليني
يف  وعن دور العلماء ،وعن االجتهاد واجلمود والتقليد ،وعن القياس واالستصالح ،مقاصد الشرع وحكمه

 اجملتمع اإلسالمي.
وإن الثورة على اجلمود والتقليد ال تعين يف نظر اإلبراهيمي أبية حال من األحوال التشهي والتلذذ واالنقياد 

 م طرق االستنباط املفصلة يف أصول الفقه.بل على املفيت أن حيرت  ،لألهواء يف الفتوى
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دعو أيضاً إىل سلوك كما ي  ،واإلبراهيمي يدعو إىل نبذ روح اخلمول والكسل واجلمود والتقليد والعصبية املذهبية
 ،وهو روح العلم ،وإىل تطبيق اجلزئيات على الكليات ،وإىل النظر وإىل العلم التطبيقي العملي ،طريق االبتكار
 .(1)نهوال علم بدو 

 ـ مبدع متألق: 6

ت يف متناول فخصائصه ومميزاته ليس ،ليس متاحًا لكل الناس الوقوف على جتليات اإلبداع يف فكر الشيخ
البد من  ،ذلك أن كل قراءة منهجية دقيقة وعميقة للشيخ اإلبراهيمي ؛ كي حتقق أهدافها املقصودة ،اجلميع

تكون مبثابة املفاتيح  ،اخلصوص ـ يف التزود أبدوات معرفية معينةتتمثل ـ على  ،أن تسبق بعملية إعداد واستعداد
 هلذا النص فيما يوشك أن يصبح مبثابة الطلسم املعريف ،اإلبستيمولوجية اليت تساعد على فك األلغاز والرموز

 عند البعض.
صنعها غرابة وهي صعوبة ت ،ذلك أن الفكر اإلبراهيمي حتكمه صعوبة جتعله مستعصيًا على العقل العادي

 ومرجعية املعىن. وهي كذلك معطيات غري متاحة الفهم إال ملن أويت ،وأانقة األسلوب ،وبراعة الصياغة ،اللفظ
 ،د فقه اللغةواإلحاطة الوافية لقواع ،وتتمثل يف اإلملام الشامل ابي القران ،جمموعة من األدوات املعرفية اخلاصة

الثقافة املوسوعية  هذا إىل جانب ،العريب عمومًا واجلزائري منه بصفة أخص الرتاثيوالتعمق الدقيق يف احمليط 
ه هذا االستلهام ويشفع لنا فيما نذهب إلي ،اليت جتمع التاريخ اإلنساين يف شقيه العريب اإلسالمي واألجنيب

أبدبه مسو اي  موفيس ،وعلى قلمه بالغة ،فيسيل على لسانه فصاحة ،العجيب الذي يستوحيه من اي القران
خ لواقع نلمس ذلك يف وصف الشي ،ويعلو مبعاين إنتاجه علو اإلعجاز القراين يف خماطبة سامعيه ،القران

 داء أمته.أو كانوا من أع ،ويف مقارعته للخصوم سواء كانوا من بين جلدته ،اإلنسان واجملتمع والوطن واألمة
وواجبات العرب حنوها. يقول بشأهنا: أعمال عرب يقول يف وصفه لفاجعة فلسطني، وهي أم القضااي، 

يغرس قلمه و  فأين ما ال يتم الواجب إال به؟ ،فلسطني مقدمة فأين الكتاب؟ وطليعة فأين الكتائب؟ وواجب
األر   إمنا السبيل على العرب يف مشارق ،يف املعىن القراين: وما على عرب فلسطني بعد ذلك من سبيل

 ومغارهبا.
تجزيئية الذي تعمل ففي تشنيعه مببدأ ال ،بداع الشيخ ما جنده يف فلسفة اللغة ومنطق املعىنومن التجليات إل

يقول خماطبًا  ،يصوغ يف إبداع عقلي عجيب هذه املعادلة ،به فرنسا يف تسمية املذهب احلنفي وليس له أتباع
منوا أن اع ؛ فال أتوكل مفيت مذهب له أتب ،خصومه: فإذا سوغ لكم منطقكم أن تقولوا: هذا مفيت مذهب

 ،يقول قائل: إنه مفيت مذهب غري موجود فله أتباع غري موجودين، فإن قلتم إنكم ال تريدون املذهب الفقهي
األضلون  ،قلنا إن هذا املذهب ال يتبع العاصمي فيه إال األخسرون أعماالً «. الصناعي»وإمنا تريدون املذهب 

 .(2)سعياً 
                                                           

 .321املصدر نفسه ص    ((1
 (.3/454ااثر اإلمام اإلبراهيمي )   ((2
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ية واللغوية وهو االستعانة بكل مكوانت علمه الدين ،اإلبراهيمي يف فكره اإلبداعيوهناك خاصية متيز هبا اإلمام 
 ،فين العاديهندسة تسمو عن اإلمكان ال ،والسياسية واألدبية لصياغة فلسفة املفىت عنده بعد هندسة لفظه

لع يف علم البيان ضففي حتليلنا إلبداع الشيخ نلمس هذه احملسنات البديعية اليت ال أييت هبا إال من كان له ت
 والبالغة.

طبع النص وكلها فنون ت ،كالطباق واملقابلة والسجع واجلناس  ،ويزين ذلك فنون من علم البديع والبالغة
 يفيض عذوبة ويتألق مجااًل. ،اإلبراهيمي أبسلوب خاص متميز

فة إىل املصطلح ضاإ ،واملصطلح العريب ،واملصطلح الفقهي ،إن صياغة املعىن عنده ختضع للمصطلح النحوي
وخذ على سبيل املثال مناذج من هذا التو يف لإلبداع اللفظي واملعنوي.. ولنبدأ إببداع  ،األصويل واملنطقي

 احلكمة اليت يقول بشأهنا:
إن القوة إذا مل يزهنا العقل ضعف، وإن العلم إذا مل حتطه احلكمة جهل، وإن امللك إذ مل حيكمه العدل زائل، 

احلرير، يفّل بسالح الباطل من احلديد، واي ويح األقوايء من غضب هللا، وغضب  وإن سالح احلق من
 .(1)املستضعفني من عباده

تعمد  ،يقول يف وصفه للعمالء: واعجباً ملا تصنعه هذه احلكومة ببعض الرجال منا ،ويف مثال اخر من احلكمة
 .(2)ولكنها تفرغه من شحنته ،إىل الواحد منهم فتبقيه على سحنته

فيو فه  ،إذا ذهبنا إىل تو يفه للمصطلح النحوي ؛ وجدانه يستعني بقواعد النحو من خفض وضم كما يقولف
لينتهي إىل  ،ملزجيوالرتكيب ا ،والرتكيب الوصفي ،والرتكيب اإلضايف ،وإىل تركيب اإلسناد ،لتوعية الشعب

 وال املزج. ،وال الوصف ،وال اإلضافة ،ال يقبل اإلسناد ،نتيجة هامة وهي أن اإلسالم وفرنسا كرتكيب حنوي
لدين عن فصل ا»وأما يف استخدامه للمصطلح الفقهي واألصويل ؛ فإننا جند ذلك يف سلسلة مقاالته 

وأبني ما يكون ذلك يف استعانته ابملصطلح الفقهي األصويل عندما يقول: ولكننا نغري العنوان هذه  ،«احلكومة
كما   ،الستبقاءا وتفاؤاًل للحالة بعدم ،قلبًا يف الوضع ال يف املوضوع ،ينفنقول: فصل احلكومة عن الد ،املرة

 .(3)يتفاءل بقلب الرداء يف االستسقاء
يت هي قمة كما هو احلال يف رواية الثالث، ال  ،فيبدع إبداعًا ال مثيل له ،ويلجأ أحيااًن إىل املصطلح الصريف

حملي جزائري  وهي تبغ»، «الشمة والشمامني»وصفه  اإلبداع يف األدب الظريف، يقول عن أبطال روايته يف
 «.يشم ابألنف

ـــــــدهم مصــــــــــــــطلحـــــــات الصــــــــــــــرف  وعن
 

ــــــــظــــــــرف  ــــــــهــــــــم وال   ــــــــاهــــــــرة يف فــــــــعــــــــل
 

ــــتســــــــــــــــــكــــني ـــــــك وال ــــتــــحــــري ــــقـــــــل وال ــــن  ال
 

ـــــــد والــــتــــمــــكــــني   والــــفــــتــــح والــــتشـــــــــــــــــــــدي
 

 والصـــــــــــــــــــــحــــــــة واإلعــــــــالل ،والضـــــــــــــــــــــم
 

 واحلـــــــــذف والـــــــــتـــــــــعـــــــــويـــــــــض واإلبـــــــــدال 
 

                                                           
 (.3/389املصدر نفسه )   ((1

 (.3/389ااثر اإلمام ) ،54إىل  51د . عبد الرزاق قسوم ص  ،أعالم ومواقف يف ذاكرة األمة   ((2

 (.3/118ااثر اإلمام ) ،55املصدر السابق ص    ((3
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 والـــــــــقـــــــــلـــــــــب والـــــــــرتخـــــــــيـــــــــم واإلدغـــــــــام
 

ـــــــفـــــــك  ـــــــف واإلمشـــــــام ،وال ـــــــخـــــــفـــــــي ـــــــت  وال
 

 وفــــــــــيــــــــــهــــــــــم األصـــــــــــــــــــــــول والــــــــــزوائــــــــــد
 

ــــــــــدهــــــــــم يف مشــــــــــهــــــــــا فــــــــــوائــــــــــد   وعــــــــــن
 

حيمل دالالت معاين يف فقة لغتنا العربية وقواعدها  ،كما نالحظ  ،أي كل مصطلح من هذه املصطلحات
ل مقوماهتا أويت جوامع اللغة بك ،وال ميكن أن يتم هذا إال ملوسوعّي كالشيخ اإلبراهيمي ،النحوية والصرفية
 وخيضعها حلكمة عقله وجنانه. ،فهو يطوعها لبنانه

وإن هذه األمثلة اليت قدمناها ليست إال عينات مما حيفل به الشيخ اإلبراهيمي من جوانب اإلبداع، الذي 
ن أخللنا ابملوضوعية و ويعتقد أننا سنك ،ويف الوصف ويف الذم، ويف املدح ويف اهلجاء ،يتجلى يف اجلد ويف اهلزل

إن حنن أغفلنا مناذج من الوصف املمزوج ابلنقد واهلجاء ملن استحقوا ذلك بسبب مواقفهم اجلماعية املتخاذلة، 
 وهو ما يعلي من مكانة الشيخ يف إبداعه األديب املوصوف.

ها الشيخ للتشنيع يو ف ،واليت يقدمها عن املشعوذين واجملاذيب ،على ما فيها من تقزز ،فهذه الصورة الفنية
 .(1)اإلقناع ولكنه يستخلص منها حكمة يف منتهى ،بقصد تقبيح مشهدهم يف عيون اجلميع ،هبا على خصومه

 
 خياطب هبذا الصدد خصومه من املضللني ابسم الدين:

ا ابلذهن النافذة، وتناوهل ونقول لكم سلموا العلم ابلكتاب والسنة وهدي السلف إىل من مارسها ابلبصرية
يم الوقاد والقرحية احلية، وأنفق فيها من عمره مثل ما أنفقتم يف اللهو واللغو، والتطبيل والتزمري.. فهل جيب التسل

عندكم للمشعوذ إذا شعوذ، وللشيطان إذا استحوذ، وللمجذوب إذا اختلت أعصابه، وفقد صوابه، وسال 
 .(2)ه إذا اتضح سبيله؟لعابه؛ وال جيب التسليم لكتاب هللا إذا قام دليله، وهلدي نبي

معلقاً على حماضرة ألقاها الشيخ يف اندي مجعية الشبان املسلمني: إن هذا املنرب  ،يقول الدكتور منصور فهمي
هذا فإين مل  وعلى ،ساحة مقدسة ينبغي أن يدخلها الناس كما يدخلون احلرم املقدس ،الذي يقف فيه الشيخ

 (3)أر ومل أمسع يف حيايت من هو أفصح وأبلغ من الشيخ البشري
 يقول الشاعر حممد العيد اخلليفة من قصيدة يف الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي:

 قـــــــل للبشـــــــــــــــري رفعـــــــت هـــــــامـــــــة أمـــــــة
 

 ذلـــــت وشــــــــــــــعـــــب كـــــان قبلـــــك خـــــامالً  
 

 مــــا زلــــت تكشــــــــــــــف من خفي نبوغــــه
 

ــــــــالً   ــــــــوا ــــــــر مــــــــاث ــــــــن ــــــــل ــــــــني ل ــــــــب  حــــــــىت ت
 

 جلـــــــت أقطـــــــاب البيـــــــان فمن يكنأخ
 

 «ابقال»يالقك « قســــا»أو « ســــحبان» 
 

 أدركـــت يف الفصــــــــــــــحى مـــدارك مل يكن
 

 يف العصــــــــــــــر ذو أدب إليهــــــا واصــــــــــــــالً  
 

                                                           
 .56د . عبد الرزاق قسوم ص  ،أعالم ومواقف يف ذاكرة األمة   ((1
 .57املصدر نفسه ص    ((2
 .57املصدر نفسه ص    ((3
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 ( 2)عرب حميطـــه( 1)« اجملـــد»ابريـــت فيهـــا 
 

 ( 3)ال يعــــــدو اجملــــــد العــــــامال« اجملــــــد»و 
 

 انهيك ابخلُطب الفصــــــــــــــائح شــــــــــــــواهداً 
 

 أدهشــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــهـــــــادًا هبـــــــا وحمـــــــافال 
 

ك كـــــــــلـــــــــه  اتهلل ال أوفـــــــــيـــــــــك حـــــــــقـــــــــَّ
 

 (4)مهمــا نســــــــــــــجــُت لــك املــديح غالئال 
 

 ـ بليغ وأديب وخطيب: 7

ببيانه  ويتألق كأنه السراج الوهاج، وكان يشدُّ احلاضرين ،تدفق كأنه البحر الثجاج ،كان اإلبراهيمي إذا حتدث
شعراء، ووقائع البلغاء، وروائع الاألدب والتاريخ، واستشهاده حبكم  الناصع، وخطابه الرائع، وسعة اطالعه على

 .(5)املؤرخني
إن الشيخ اإلبراهيمي، قبل أن يكون مفكراً مصلحاً وسياسياً حمنكاً؛ كان أديباً بليغاً، وشاعراً، وخطيباً مفوهاً، 

وعلومه لتفسري وابحلديث إىل جانب علمه اب ،، خبرياً أبسرارها، متضلعاً يف اداهبا وفنوهنا«عاملاً فقيهاً يف العربية
 وابلفقه وأصوله.

ينعته كبار  كما كان  ،بل فلتة من فلتات هذا الزمان ،مدرسة كاملة ،حبق ،وقد خلَّف إنتاجًا غزيراً يشهد أنه
 ،قد فر  عليه ،ابلرغم من أن واقع أمته يف عصره ،املفكرين واألدابء العرب واملسلمني يف املشرق واملغرب

ليف فكان رجل ميدان أكثر مما كان رجل أت ،اجلهاد يف جبهات كثرية ،نيوعلى غريه من إخوانه العلماء العامل
 .(6)« شغلوا بتأليف الرجال عن أتليف الكتب»فهو من الذين  ،وتصنيف

تابة،  لصاحبها اإلمام عبد احلميد بن ابديس، ابإلمارة يف جمال الك« الشهاب»فلم يكن غريباً أن تشهد له جملة 
يفة، ابإلمارة يف جمال الشعر، وذلك يف مقال بعنوان: بني أمريين: أمري شعراء كما شهدت حملمد العيد ال خل

ب اجلزائر وأمري كّتاهبا، كما مل يكن غريباً أن حيظى بتقدير كبري يف األوساط العلمية والشعبية على السواء، فينتخ
 عضواً يف اجملامع اللغوية والعلمية يف القاهرة، وبغداد، ودمشق.

وكان خطيباً  ،تفقه يف أسرارها وتعذى ابداهبا واستنار بقراهنا ،هللا ـ: إمامًا يف العربية وبالغتها لقد كان ـ رمحه
قيس بن  يف عهد ،يعيد لألذهان ما كان للخطابة العربية من سلطان ،يهز القلوب ببيان ساحر ،مصقعاً 

ا أبريج ينعش ويعطره ،وجيملها ابلنكتة ،يغمر جمالسه ابحلكمة ،لطيفاً  ،كان حمداًث ابرعاً   ،ساعدة وسحبان
 .(7)األرواح والعقول

                                                           
 اجملد األول: هو جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز اابدي.   ((1

 احمليط: القاموس احمليط للفريوز اابدي.   ((2

 .385صريه ص اجملد الثاين: السؤدد والرفعة. الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي أبقالم معا   ((3
 .410ص  ،ديوان حممد العيد   ((4
 .41امللتقى الدويل لإلمام حممد البشري اإلبراهيمي مبناسبة الذكرى األربعني لوفاته ص    ((5
 .73الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي أبقالم معاصريه ص    ((6
 .73املصدر نفسه ص    ((7
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 ،عن فهم وبصرية يروي ،يف حرهبم وسلمهم ،يف أفراحهم وأحزاهنم ،واداهبم وتقاليدهم ،وكان ديواانً ألايم العرب
رك ابملعري يذك ،وكان إىل جانب ذلك فحاًل يف الفصيح وامللحون ،وذاكرة منجدة ،ويصدر عن حافظة واعية

 .(1)وأيب الطيب يف حكمه وأمثاله ،لزومياته يف
ة العربية معجزة من معجزات الثقاف ،مما جعله حبق ،وبديع زمانه ،فهو جاحظ عصره ،أما أسلوبه يف الكتابة

 .(2)اإلسالمية يف القرن العشرين
وخباصة يف جمال  ،ومناذجه يف أسلوبه البليغ األديب يف جماالت خمتلفة ؛ تؤكد متّكنه من أسرار البيان العريب

صيل اجململ وتقييد فقد كان عمدته يف تف ،التشبيه الذي هو أخصب اجملاالت للتعبري عما يف النفوس والعقول
 ،ى أمامه ابلعنييُر  ،فإذا املعىن أمام القارئ أو السامع شيء قائم أمامه ،وجتسيم اجملرد ،العام وتبسيط املركب

 ويلمس ابأليدي.
فهيهات  ،انه العميق أبن ما انتزعه االستعمار ابلقوة ال ميكن أن يسرتد منه إال ابلقوةانظر كيف يصور للناس إمي

هيهات أن يغري االستعمار طبيعته ويتنازل عن حق من حقوقه إذا مل يغري هذا الشعب نفُسه طبيعة الرضوخ 
قال رمحه هللا:  ،ابألمةواالستكانة، وهو ما ركزت عليه مجعية العلماء يف برانجمها اإلصالحي الشامل للنهو  

وهتيئتها  ،وقد جنحت اجلمعية إىل حد بعيد يف إفهام األمة هذه املعاين االجتماعية وتوجيهها إىل جماراة السابقني
 ،اوية لألحياءمس ،صاحلة للحياة ،مرعية احلقوق، اثبتة الكيان، حمفو ة الكرامة ،ألن تكون أمة عزيزة اجلانب
كالذي   ،يةوردَّمها إىل نوع من احليوان ،قد طمس معامل احلق بينهما ،لى الضعيفويف إعالمها أن بغي القوي ع

وإن طبيعة  ،يعةواالستكانة يف الضعفاء طب ،حىت أصبحت االستطالة يف األقوايء طبيعة ،بني الذئب واخلروف
 .(3)ع إال غالابجوإن احلقوق اليت أخذت اغتصاابً ال تسرت  ،األولني ال تتبدل إال بعد أن تبدل طبيعة االخرين

ق الداللة يف واقعيته: ليس عمي ،بساطته وجيسد هذا املعىن بتشبيه رائع يف ،كيف يؤكد هذه احلقيقة  ،وانظر إليه
 وليس من اجملدي أن يدخل معه يف جدل. ،من سداد الرأي أن يضيع الضعيف قوته يف لوم األقوايء

 ،كرونوحنن نعلم أن القوم ال يتوبون وال يذ  ،أو جير إىل إانبة ،إن من متام معىن اللوم أن يتسبب يف توبة
ومنا إايهم وأما ل ،فالواجب أن نلوم أنفسنا على التقصري ونقرعها عن االنقياد الراء هؤالء القوم وإلرشادهم

ل مت أن تروا املثفإن أرد ،وأما طمعنا يف توبتهم فهو طمع اخلروف يف توبة الذئب ،فهو لوم اخلروف للذئب
 واهتموا أنيابه. ،فقلموا أ افره ،اخلارق من توبة الذئب

واستمع إليه يف إرهاصاته املبكرة ابلثورة على املستعمر وهو يصور الرفض والسخط الكامنني يف نفوس أبناء 
أبسلوب  ،مؤكداً عزمهم الشديد على الثورة السرتجاع احلق املغصوب ،يف إحدى مناجاته لوطنه احلبيب ،اجلزائر
ميان ابنتصار قواًي قوة اإل ،فجاء مزجمرًا زجمرة الشعب املهان ،اعتمد فيه السجع من غري تكلف ، مبنيعريب
 ولو طال الزمان. ،احلق
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راً، ويوم لقيت من بيجو وحزبه ش ،فكنت شاخمًا مشمخراً  ،سالم عليك يوم لقيت من عقبة وصحبه براً 
معتزاً  ،هلالً مفرتاً مت ،وسالم عليك يوم تصبح حراً  ،سراً فسلمت مضطراً، وأمسيت عابساً مكفهراً، ولالنتقام م

 .(1)ابهلل ال مغرتاً 
 أ ـ أسس الكتابة األدبية الراقية لدى اإلبراهيمي:

 تتمثل أسس الكتابة األدبية لإلبراهيمي يف أمور منها:
حىت  ،وال يتأتَّى هذا الرُّقي يف نسيج الكتابة األدبية للكاتب من الكتاب ،ـ رُقي األلفاظ واملعاين واألساليب

يكون أملَّ على حمفوظ غزير من النصوص األدبية راٍق إذ ال يعقل أن ينُبغ كاتب كبري وهو ال حيفظ نصوصاً 
 .(2)« معرِّ  العربية الراقية»ومجَّاع الشأن يف املسألة هو ما يطلق عليه الشيخ  ،أدبية كبرية

ك حدَّد مذهب هذه ولذل ،اجلميل وحرص الشيخ على أن ترقى البصائر بقرائها إىل تذوق اللغة العربية وأدهبا
ران اليوم؟ من شأن العربية اإلعالمية؟ وأين ص ،اجلريدة العجيبة يف الكتابة.. فلينظر النا ر أين كنا ابألمس

وهي كما يقول:  ،نيامستوى الكتابة الدّ  ،ابملقابل ،ياً حدَّد تلقائ ،واإلبراهيمي بتحديده مستوى الكتابة الراقية
وهي  ،وبني الطرفني أوساط ورُتب تعلو وتنزل ،وال يصل إىل درجة اإلسفاف ،ما ينحط عن تلك املنزلة

 .(3)ومقصر عن ذلك ،ُمضطرُب واسع يتقلب فيه كتَّابُنا: من سابق إىل الغاية مستشرق لبلوغها
حدَّد مواصفات هذه ف ،اللغة معرضًا قائمًا يف ُسوق أنيقة تُعر  فيها كرائم األلفاظـ وقد متثَّل اإلبراهيمي 

زجاة ،السُّوق األنيقة اليت ليست كأيِّّ شيء من األسواق
ُ
بل هي سوق  ،تُعر  فيها أي بضاعة من البضائع امل

 .(4)وُتساق إليها عقائل املفردات املؤتلفة ،جُتلب إليها كرائم ألفاظ العربية املؤتنفة
فأمَّا  ،ـ جند الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي يصطنع مصطلحني اثنني يف هذا املقام ومها: املأنوس والغريب

لذي فاللفظ املأنوس هو ا ،وأما املأنوس فمصطلح من مصطلحات الشيخ ،الغريب فهو معروف لدى الناس
نه كان من أصله وذلك على الرغم من أ ،مساعهموال تنبو عنه أ ،فتقبله أذواُقهم ،يستأنس له القرَّاء أو املتلقون

ّياً  ه ،ألن االستعمال الكثري ملثل هذه األلفاظ يف متثل الشيخ ،غريباً حوشِّ ا مأنوسة مألوفة لدى هو الذي يصريِّّ
 .(5)املتلقني

نشر يف تُقبل لل اليت كان ميكن أن ،وحبكم هذه املبادأئ اليت وضعها اإلبراهيمي للغة الكتابة العالية املستوى
وعن ذلك  ،فقد يضطر إىل إمهال كل الكتاابت الرديئة اليت كانت تنثال عليه من الكتَّاب ،جريدة البصائر

ون الطرف فهم يوافوننا مبقاالت د ،ابلغوا قبل أن يبُلغوا ،هداهم هللا رشدهم ،يقول: ولكنَّ بعض الكتاب
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يع ُمْعطش (... وليفهموا أن االعتماد على التشجفيلوذون حبق )التشجيع ،فنضطر إىل إمهاهلا اضطراراً  ،األدص
 .(1)وجُميع

 ،وبفضل هذه الصرامة يف اشرتط املستوى اللغوي العايل أو دون ذلك على أن ال ُيسفَّ إىل الدَّرك األسفل
منهم حيفظون  فكان أدابء ومثقفون ،أصبحت جريدة البصائر مدرسة أدبية مثار إعجاب املشارقة واملغاربة مجيعاً 

 .(2)فيستظهروهنا استظهاراً  ،نصوصاً من مقاالت اإلبراهيمي
 ب ـ النزعة اخلطابية:

إن طغيان االنفعال ـ الذي هو انعكاس للصدق ـ يدفع اإلبراهيمي أحيااًن إىل استخدام أدوات اخلطابة حىت 
اسية تلك املقاالت حتوَّلت فعاًل إىل خطب مح ومن مث يلحظ أنَّ بعض ،وهو يكتب مقالة أو يلقي حماضرة

دة هلذه النزعة ستدعي احلزم وقد يتجلَّى ذلك يف مواقف ت ،الهبة حيشد هلا الكاتب كل األدوات البالغية اجملسِّّ
ه عن دور أو يف مقاالت ،كما جاء ذلك يف مقاالته عن العرب وفلسطني  ،وتتطلب احلسم والبرت ،والصرامة

 إخواننا!. اي ومن هذا املقال األخري نقتبس ما يلي: ،يف جزائر ما بعد احلرب العاملية الثانية األحزاب املتناطحة
فأخرجتموان من مقام التلطف يف النصيحة إىل مقام اإلجياع  ،إنكم أحرجتموان أبعمالكم وأقوالكم وأحوالكم

فتجرَّعوا هذه  ،تنه وامل جرحهفال تلوموه إذا خشن م ،وأردمت أن تثلموا سيفًا من سيوف احلق ،يف التنديد
أجل من أن  وال أنتم ـ مبكانتكم يف أنفسكم ـ ،فلسنا ملكاننا يف الدين أقل من أن ننصح ،النصائح على مرارهتا

 .(3)تنتصحوا
دخلتها  ،داة النداءوافتتحت أب ،واألمر والنهي ،إن العبارات يف النص السابق بنيت كلها على اإلثبات والنفي

 وهي كلُّها أدوات بالغية ختدم النزعة اخلطابية على النحو الذي بيّـنَّـاه سابقاً. ،أدوات التوكيد والقسم
فيكرِّر  ،دًا وقوةفيصوغه صياغة تساويه أتكي ،وقد يدفعه احلرص على أتكيد املعىن وجعله قائمًا يف النفوس

 على رأس كل مجلة من املقطع:حىت ولو جاءت  ،استخدام أداة التأكيد مرَّات عديدة
ال أن وحم ،وإن االستعمار شر   ،فاختذوه عدوًّا ،وإنَّ الشيطان لكم عدو ،اي هؤالء!. إن االستعمار شيطان

رى أنه شرع ال ينسخ وإهنا ت ،إن فرنسا نبيَّة يف االستعمار ،وحمال أن جيىن من الشوك العنب ،أييت الشر ابخلري
 .(4)وللزمان وتصاريف الزمان ،ا هلل وسنن هللافدعوها وشرعه ،وعقد ال يفسخ

نغمة  بل قد يدفعه إىل احلنني واألسيان إىل ،على أن االنفعال ال يدفع صاحبه إىل الغضب والثورة دائماً 
نينه وال إخال قارائً يقرأ مقطوعته الرائعة اليت يصف فيها ح ،مشجية حزينة تكاد النفس تذهب معها حسرات

ر احلبيبة هل مثَّ ال يتعاطف مع اإلبراهيمي أتثراً وانفعااًل: قل للجزائ ،وشوقه إىل اجلزائر وهو بداير الغربة بعيداً 
 خيطر ببالك من مل تغييب قط عن ابله؟
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تقد عن سواك؟ إنَّه يع ،وشغلك مانع اجلمع وموجب اخللّو عن مشغول هبواك ،وهل طاف بك طائف السلوّ 
اجلزائر »قالوا:  فإذا ،لذلك ُكنَّ مفردات وكنت مجعاً  ،وفيك احلسن مجيعه ،أنَّ يف كل جزيرة قطعة من احلسن

ائر كلها يف ز وليس مبستنكر أن جتمع اجل ،«اجلزائر اخلالدة»وقلنا:  ،رجعنا فيك إىل توحيد الصفة« اخلالدات
 .(1)واحدة

ومن يتأمل مقاله هذا الذي يناجي فيه اجلزائر، وهو بعيد يف داير الغربة، يدرك أن الشاعرية قد تتحرَّك يف 
قطعة من النثر الفين وتبلغ من النفس ما تبلغه بعض األبيات املوزونة املقفاه. إن تلك املناجاة تعرب بصدق عن 

كما يقول ذلك عن نفسه: وأشهد أيّنِّ خلقت رقيق   ،رًا رقيق اإلحساسنفسية اإلبراهيمي الذي ُخلق شاع
اإلحساس، سليم دواعي الصدر، سريع االستجابة إىل التسامح واإلغضاء، رحيمًا ابلبائسني، شفيقًا عليهم، 

 .(2)مسعداً هلم مبا أملك من لسان ثر، وجاه نزر
تر ال حتمل والكاتب يبدع ألفا ه كالو  ،ها من نفسهإن األديب املبدع ال أيخذ ألفا ه من الكتب وإمنا يستمدُّ 

ا حتمل معاين ،معىن  .(3)معانيها من ذاهتا إال إذا وفق األديب يف توقيع انفعاالته عليها وال خترج ،وإمنَّ
إن أجّل ما يلفت النظر يف كتاابت الشيخ اإلبراهيمي هو جرأته النادرة على مناقشة كل ما يراه صاحلاً 

 ايً رأيه يف كل ما ميكن إبداء الرأي فيه.مبد ،للمناقشة
ال  ،م أمام األدابء العرب ليقول رأيه الصريح يف شعر شوقي1958وقف يف مهرجان أمحد شوقي يف أكتوبر 

مل تشغله كلمة احلق و  ،اليت رأى واجبه الوطين ميلي عليه قوهلا ،تثنيه مسعة شوقي وصداه عن قول كلمة احلق
 يقول: ،وفضله على اإلسالم والعربية هذه عن إشارة مبكانة شوقي

لشباب بشعره املطرب فكم حدوان ا ،بل يف أصول ثورهتا لشوقي ،إنَّ اجلزائر الفتية مدينة جبميع فروع هنضتها
 فكان ذلك أحد األسباب يف ثورته اخلالدة ،ووجَّهنا ذلك الشعر إىل مكامن اإلحساس يف نفوسهم ،القوي

ر وأتت خبوارق العادات من الشعب اجلزائري... ومع أتثر اجلزائر الشديد بشع ،اليت أقضت مضاجع الفرنسيني
بدائعه واايته ومع اعرتافها أبنه أوَّل من هزَّ هذا الشرق العريب ب ،شوقي وعقيدهتا اليت ال تتخلخل يف شاعريته

 ،حبضارهتا املزيَّفة افتتانهبل ما زالوا ينقمون عليه مدحه لفرنسا و  ،ما زالوا يعتبون عليه ،؛ فإن أدابء اجلزائر
 وختطِّّيه األصول التارخيية اليت ال تعرتف لفرنسا ببعض ما ينوء به شوقي من فضائلها فهو يقول:

 دم الـــــــــثـــــــــوار تـــــــــعـــــــــرفـــــــــه فـــــــــرنســـــــــــــــــــــــا
 

 وتـــــــــــــعـــــــــــــرف أنـــــــــــــه نـــــــــــــوٌر وحـــــــــــــق 
 

ـــــــاة ـــــــه حــــــي  جــــــرى يف أرضــــــــــــــــــــهـــــــا فــــــي
 

ـــــــه رزق   كــــــمــــــنــــــهـــــــلِّّ الســـــــــــــــــــمـــــــاء وفــــــي
 

ـــــــاهـــــــا رِّرت الشـــــــــــــــــعـــوب عـــلـــى قـــن  وحـــُ
 

ـــــــاهـــــــا   رَتقُّ فـــــكـــــيـــــف عـــــلـــــى قـــــن  ُتســـــــــــــــــــْ
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ساحمك هللا اي شوقي!.َ أي شعب حترَّر على قنا فرنسا؟ فإن كان بعض ذلك فهو من ابب الراب الفاحش أتخذ 
 .(1)وليس خالصاً لوجه احلرية والتحرير ،فيه فرنسا أكثر ممَّا تعطي
 ج ـ التهكُّم والسخرية:

الذعني حيناً مقبولني  ،تعابريه من سخرية وهتكُّممن أبرز اخلصائص اليت متيَّز هبا أسلوب اإلبراهيمي ما يشيع يف 
نهم اجلاحظ يف يكفي أن نذكر من بي ،وتلك مسة ُعرفت هبا الكتابة عند كبار األدابء قدمياً وحديثاً  ،حيناً اخر
 وذوقًا حُمببًا يُبعد ،وهذا الطعم الذي مُتزج به الكتابة يعطيها نكهة مستساغة ،واملازين يف احملدثني ،األقدمني

 .(2)عن الكتابة هذه الصرامة واجلدية اليت ما البست كتابة ولزمتها إال وطبعتها ابجلفاف واالستثقال
و لون يتخريه وإمنا ه ،على أن الشيخ اإلبراهيمي مل يكن يستخدم هذا اللون من التعبري يف مجيع ما يكتب

ااي أم ابنتقاد مبناقشة قضية من القض سواء أكان ذلك متعلِّّقاً  ،عندما يرى أن املقام يفرضه والظروف تقتضيه
وهذه  ،ابرع السخرية رائعها ،ولكن الشيخ كان يف كل ذلك الذع التهكم مريره ،شخصية من الشخصيات
تعمار وال سيما تلك اليت خصَّصها للتحدُّث عن االس ،تتوزَّعها مقاالته الطويلة ،اخلاصية عند اإلبراهيمي
أو تلك اليت  ،ليت يتحدث فيها عن مواقف مناوئي مجعية العلماء وغريهاأو تلك ا ،الفرنسي وأعماله ورجاله

 يصف فيها الواقع املزري جتاه قضية فلسطني.
 مثال على هذا ولعل خري ،والسخرية مبطنة ابألسى واألسف ،إن التهكُّم يف مثل تلك املواقف ميتزج ابألمل

ورعية  ،االجتاه عنده: املقطوعة التالية وهو أيسى فيها حزينًا ملصري فلسطني اليت ضاعت بني حكام فاسدين
وإيقاعاً: ما  ،واألمثال العربية تصويراً  ،مو فًا القران الكرمي ،وذلك حيث يقول ،وعدوٍّ شرس لدود ،متخاذلة

مثَّ وقعت الواقعة  ،مثَّ حق األمر وهو غاوون فاندهشوا ،النذر فتماَرْوا هبا وقد جاءهتم ،أضاع فلسطني إال العرب
 ، الدعاوي يلفِّقوهناوساساهتم إىل ،تعمد خطباؤهم إىل اخُلطب ينمقوهنا وشعراؤهم إىل القصائد يزوقوهنا ،فأبلسوا

وُقضي األمر  ،ااألهواء ينعقوهنبينما عمد ملوكهم إىل األمداد يعوقوهنا وإىل  ،وعامتهم إىل اخلرافات يصدِّقوهنا
  وبعد أن كنا أهل فلسطني أصبحنا نقول ما قالته اجلهضمية يف مكة: بل حنن ،وراحوا ابإلبل وأوسعناهم سبَّاً 

 .(3)كنَّا أهلها
والنيل من  ،يرمي من ورائه إىل إرابك اخلصم وفضحه ،والتهكُّم عنده قد يُتخذ وسيلة من وسائل اهلجوم احلاد

ولنسمعه كيف  ،ويعرضه لكل صفات املقت واالزدراء ،وبذلك حُييله إىل مرمى لسهامه املصيبة ،مالهمواقفه وأع
 ،خياطب املستعمرين الذين كانوا يُغلقون املدارس العربية احلرَّة بدعوى أهنا ال تتوافر على املتطلبات الصحية

ن حلديث على مدارسنا؟ وأين هذه ميقول: وما هلذه احلكومة ال تذكر احملافظة على الصحة إال يف سياق ا
هذه األلوف املؤلفة اليت تنام على األرصفة يف زمهرير الشتاء؟ أين هي من هذه العوامل من األحياء الذين 
يسكنون القبور؟ أين هي من هذه املنا ر احملزنة اليت تقع عليها العني يف قلب العاصمة ويف أرابضها؟ أودام 
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 ،ن كل مكانفيفتك هبم السل ويغشاهم املوت م ،ئران ينامون فيها هم وأطفاهلمحيفرون لسكاهنم الغريان كالف
ولو أنَّ طفالً منهم خرج من غاره ودخل مدرسة عربية جلاءت احلكومة تسعى وهي ختشى أن يصيبه سوء من 

 .(1)عدم احملافظة على الصحة
اظ يف مواضعها وبصره النافذ بوضع الكلمات واأللف ،إن براعة اإلبراهيمي يف هذا اجملال تعود إىل موهبته األدبية

ر غري  اهر. وتتوثب حركة مبا يشيعه فيها من سخرية مبطنة وتندّ  ،من اجلملة تستحيل إىل لفظة تتدفَّق حياة
اد حركة وما يشاء االستعمار إمخ ،وميكن أن تدلل على هذه اخلاصية من قوله يف عبد احلي الكتاين الطرقي

ألن اإلبراهيمي  ،ديه الربكة. إنَّ لفظه الربكة عندما استعملت هنا حتولت إىل لفظة مضحكةإال كانت على ي
ولكن  ، من احلقوسنكتب قليالً  ،استخدمها استخداماً عكسياً حبيث قال: كتبت أيها الشيخ كثرياً من الباطل

ألْولْيناك جانب  ركولو كنت وحدك تكتب بقلمك وتقول بلسانك وتعربِّّ عن فك ،قليلنا ال يقال له قليل
قاراً لشأنك احت ،ويف ماضيك البعيد ،القريب وسكتنا عنك طول العمر كما سكتنا عنك عن ماضيك ،اإلمهال

ورمبا عذرانك يف جمانبتك للصدق أبنَّك ال تعرفه وإمنا يؤاخذ اإلنسان برتك ما  ،واستهانة مبا أهان هللا منك
ا أثنينا عليك ابلوفاء للصاحب ا ،عرف ستقامتك واب ،لذي صاحبك منذ عقدت التمائم وهو الكذبورمبَّ

ا  ،لب احلقائقوهي الرباعة يف ق ،وابملوهبة اليت خصصت هبا ،وهي الشر ،على اجلبّلة اليت جبلت عليها ورمبَّ
وليس  ،ومعذرة فإن امليسور أن نطفأئ النار ذات الوقود ،وهي انر احلقد ،محاك من هذه النار اليت تصالها

 .(2)أن نطفأئ احلقد من صدر احلقودمن املمكن 
ومن الواضح كيف يستخدم اإلبراهيمي براعته األدبية يف النيل من اخلصم هذا النيل املوجع، وكيف يستغل 

قدمياً ومعرفته الدقيقة ابللغة العربية وأسرارها، واطِّّالعه على األساليب البالغية ت ،اإلبراهيمي موهبته اخلالية
وأتخرياً فصاًل ووصاًل، حىت أصبحت اجلملة االعرتاضية حني توضع يف موضعها تتقلَّب هي يف حدِّ ذاهتا من 

 .(3)حني تصبح أداة عاملة على التهكُّم املوجع ،معىن املدح إىل معىن الذمِّّ 
وهم  ،تعليقه على أمسية شعرية مسع فيها بعض الشعراء الذين يدَّعون التجديد ،هتكُّمه املرير املضحكومن 

ويبدو أن ذلك منه كان أواخر اخلمسينيات أي مع  ،يقرؤون شعرًا خرجوا فيه عن اللغة والوزن واألخالق
قت ؛وابلقدر الذي كان تعليقه تعبرياً  ،البداايت األوىل لظهور مثل هذا الشعر

َ
ابلقدر الذي   عن االزدراء وامل

 كان تعبرياً عن أصالة عربية إسالمية عميقة اجلذور.
ومل جيد له  ،لقد دفعته هذه األصالة إىل أن يرفض رفضًا مطلقًا هذا النوع من الشعر الذي راه دخياًل غريباً 

يها الكلمة أو الصفة ألنَّنا ال جند فتعريفاً وال حتديداً سوى قوله: إن اللغة العربية على سعتها مفرداهتا انقصة 
شفع يل إال أن يل من عروبيت وغرييت على لغيت ما ي ،اليت ميكن أن نصف هبا أمثال هؤالء الشعراء اجملدِّدين

مسوه اجلمع املؤنث و  ،فقالوا: جمدِّدات ،ابالشتقاق فأقول: إن العرب قد وضعوا للنساء مجعاً ينتهي أبلف واتء
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ولكن هؤالء  ،وأمسوه اجلمع املذكر السامل ،فقالوا: جمدِّدون ،مجعًا ينتهي بواو ونون جالووضعوا للر  ،السامل
م بني ،وال هم ابلرجال فيذكرون ،اجملدِّدين الذين مسعتهم الليلة ال هم ابلنساء فيؤنثون وال جند أي  ، ذلكإهنَّ
صيباً كأنثى أي: ن ،ا أعطوه للخنثىونعطي أمثال هؤالء م ،حرج يف أن نتبع أئمتنا األجالء وفقهاءان األدالء

فإن سألتموين ماذا نسمِّّي هذا اجلمع؟  ،فنقول: جمدِّدوانت ،ونصيبًا كذكر وهو واو ونون ،وهو ألف واتء
 «.مجع املخنث السامل»أقول: نسميه 

لنوع اإن اإلبراهيمي وهو على ما يعرف به من متسُّك ابلشخصية العريب اإلسالمية؛ دفعته غريته إىل رفض هذا 
من التجديد الذي يراه انسالخاً. وإن ذوقه العريب األصيل الذي تشّرب األدب يف منابعه ؛ نبا به عن أن 

 .(1)وقواعد ،وفناً  ،يتذوق هذا النوع من الشعر الذي راه خارجاً عن الشخصية موقفاً 
 

 د ـ أثر القران الكرمي يف نثره الفين:
ر سحراً هذا املعني ا ،اإلبراهيمي فيما حنسب هو القران الكرميإن أهم مصدر وأبلغه أتثريًا يف أسلوب  ملتفجِّّ

ية اليت وما من شك يف أنَّ هذا التأثري يعود إىل احلافظة الذهب ،املتدفق الذي ميأل النفس ارتياحاً  ،وروعة بيان
على تدارسه ب ودأ ،فقد حفظ القران كلَّه عن  هر قلب وهو يف التاسعة عن عمره ،وهبها هللا لإلبراهيمي
 ولسانه. ،فكرهو  ،وقلبه ،فظهر أثر ذلك كله يف نفسه ،وتذوُّق بيانه طول عمره ،واملتمعُّن يف معانيه

دُّدها من هذه واستمدَّت حيويِّّتها وجت ،إن الثقافة العربية عند اإلبراهيمي ارتكزت على قاعدة القران الكرمي
عود. ولقد دلَّت  منه يستقي وإليه ي ،فهو ابلنسبة إليه املورد واملصدر ،اجلذور الضاربة بعمق يف ثرى القران

ولعلَّ هذه  ،وتذوُّق قلَّ نظريه إلعجازه ،وفهم دقيق ملعانيه ،كتاابته عن القران على إدراك عميق ألسراره
 ةاخلاصية هي اليت جعلت ابن ابديس يدعوه إىل أن خيُلف رشيد رضا يف إكمال تفسري القران على طريق

 .(2)املنار
وكيف ال يكون أثر القران يف أسلوب اإلبراهيمي كذلك؟ وهو يـَُعد القران أصل وجود األمة اإلسالمية اليت 

يف العلم  إن األمَّة اإلسالمية يف نظر اإلبراهيمي مل تبلغ ما بلغته ،هو واحد من أفرادها املعتزِّين ابالنتماء إليها
 .(3)لقرانوالتشريع واألدب واحلكمة إال بفضل ا

حقِّّقوه يتحقق  ،قال: أحيوا قرانكم حتيوا به ،وكان يوصي الشعب اجلزائري ابلعيش مع القران يف هذا اجملال
تكونوا به  ،ومن حكمه على قولكم ،ومن ادابه على نفوسكم ،أفيضوا من أسراره على سرائركم ،وجودكم به

 .(4)ويكن بكم دواء ،أطباء
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ي ثروتكم الفكرية ،ون وحدهاوقال: ال تعتمدوا على حفظ املت  ،بل احفظوا ما يُقوِّي مادتكم اللغوية وينمِّّ
كم على االستشهاد وربُّوا ألسنت ،وأحيوه ابلتالوة ،والقران القران.. تعاهدوه ابحلفظ ،ويغذي ملكتكم البيانية

وعلى االعتماد  ،وعلى االستظهار به يف اجلدل ،وعلى االستشهاد به يف الدين واألخالق ،به يف اللغة والقواعد
 عليه يف االعتبار بسنن هللا يف الكون.

وما من شك يف أن اإلبراهيمي مل يؤمن جبدوى هذه الطريقة يف تربية النشء تربية عربية إسالمية سليمة إال 
 بعد أن ملس ذلك يف نفسه.

أو جانب  ،عبريسواء جانب الت ،لفنية واملعنوية عندهإن أثر القران الكرمي يف األدب اإلبراهيمي ميس الظواهر ا
 .(1)أو جانب التنغيم ،التصوير

إن اإلبراهيمي حني يرتكز يف تكوين الصورة التعبريية إىل القران الكرمي ؛ يفعل ذلك عن تدبر ملعناها وكل ما 
تبياانً أو توضيحاً  الكتَّاب وال يسوقها كما يفعل بعض ، الالً وصوراً وإحياءات فنية رائعة ،توحي به من أبعاد

قال: هذا  ،ال يتعدَّى املعىن اجملرَّد الداليل للجملة. ولنأخذ لذلك مثاًل هذه التعبريات املستوحاة من القران
مال يف مَسوم من  ،االستعمار ومحيم و ل من حيموم ال ابرد وال كرمي الشَّمال قد أصبح أهله كأصحاب الشِّّ

 .(2)وضرب بينهم وبني العلم بسور ليس له ابب ،وهن عزائمهمو  ،أفسد االستعمار أخالقهم
فهو لكي يصور مبلغ ما وصل إليه االستعمار من فظاعة وبشاعة يف احليف والظلم؛ مل جيد له يف تصوُّره مثياًل 

ۡصَحَُٰب }نم. كما وردت يف سورة الواقعة: َ إال تلك الصورة اليت ارتسمت بذاكرته مبا يلقاه الكفار يف جه
َ
 َوأ

َمالِ  ِ ۡصَحَُٰب  ٱلش 
َ
ٓ أ َمالِ َما ِ ِن ََيُۡموٖم ٤٢ِِف َسُموٖم وََۡحِيٖم ٤١ ٱلش  ٖ م 

 بَارِٖد َوََل َكرِيٍم ٤٣َوِظل 
]سورة  {٤٤َلَّ

 .[41-44الواقعة:
أما اإلجراءات التعسُّفية القاهرة اليت كانت مطبَّقة على اجلزائريني املسلمني حىت ال يتعلموا وال يتقدموا ؛ فإن 

دها هي هذا السور الذي يتمثله فاصاًل بني املؤمنني والكفَّار الصورة ه االية الكرمية من كما تصور   ،اليت جتسِّّ
د املنافقني الذين طاملا اذوا  د أعمال العمالء إال تلك الصورة القرانية اليت جتسِّّ سورة احلديد، وال جيد صورة جتسِّّ

ة ه املقارنة بلطف من خالل تو يف هذه الصورة اإلشاريولكنَّه يشري إىل هذ ،رسول هللا بكل أنواع اإلذاية
 ،كراسيهلم أغرا  من املنافع وال ،املستقاة من القران الكرمي: إن يف صفوفكم دساسني مدخولني من الرجال

رَ }وتعرفوهنم يف حلن القول: ،إنكم تعرفوهنم بسيماهم ،وهلم مقاصد يف اإلفساد
َ
َرۡفَتُهم ۡيََََٰٰكُهۡم فَلَعَ َولَۡو نََشآُء َۡل

ُ وَ  ٱلَۡقۡوِل  بِِسيَمَُٰهۡمۚٗ َوََلَۡعرَِفنَُّهۡم ِِف َۡلِۡن  ۡعَمَٰلَُكمۡ  ٱَّللَّ
َ
 .[30]سورة محمد: {َيۡعلَُم أ

وهو لكي يصف اجتاه الصحافة االستعمارية وكتاابهتا اليت تناصر سياسة احليف والظلم ضدَّ اجلزائريني؛ جلأ إىل 
ة أو هي تصوِّر مصري الكفَّار يوم اجلزاء واحلساب، فيقول: وأما الصحافاايت قرانية تصوِّر أعمال املنافقني، 

ا استعمارية خالصة حلماً ودماً، تعيش على ماله، وتسري بتوجيهه.. أتمر يف حق األمة اجلزائرية  يف اجلزائر، فإهنَّ
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ن ضغط وزجر م وتنهى عن املعروف وتضع املوازين البخس لصاحلها.. وال تقنع مبا يقع من احلكام ،ابملنكر
 .(1)كثرياً   ولذلك كلِّّه تراها ال تدعو ثبوراً واحداً، بل تدعو ثبوراً  ،بل تعدُّه تقصرياً منهم يف الواجب ،وإعنات

ماته القرانية يو ِّّف هذه الصورة التعبريية الرائعة اليت استنجد فيها مبعلو  ،وإلثبات أصالة الشعب العريب املسلم
قال: ولو أن االستعمار شرعها زجاًل «. اجلزائر فرنسية»داحضًا هبا دعوى االستعمار:  ،شكاًل ومضموانً 

ولعددانها غثة  ،لكان يف اذاننا وقر من مساعها ،وجعل كفاء مساعها جزاء األبرار ،ابلتسبيح يف انشئة الليل
  ،ولن تكون فرنسية ،فرنسية وهلدينا ابلفطرة مع الطيب من القول: وهو أن اجلزائر ليست ،مرذولة ممجوجة مملولة
 .(2)وسيلقى هللا عليها خلفنا ،ومات عليها سلفنا ،ويقوهلا اخران ،كلمات قاهلا أوَّلنا

فباعوا ضمائرهم  ،ويقول متهكماً أبولئك املو فني الرمسيني الذين تو ِّّفهم احلكومة الفرنسية يف و ائف دينية
 وابؤوا خبزي الدنيا واالخرة: ،ودينهم

فما  ،وقد جربتكم فوجدت منكم جدارًا متداعيًا للسقوط ،كومة تقدِّم التجريب على التخريبوإن هذه احل
ني ألنه مل يكن لغالمني يتيمني يف املدينة، وال كان حتته كنز هلما، وال كانت هي تنظر بع ،أقامته بل خرَّبته
 .(3)صاحب موسى

ية اليت متيز هبا أسلوب اإلبراهيمي جعلت نُ   ،ني منوهنيقاداً ودارسني كباراً يقفون عندها معجبإن هذه اخلاصِّّ
 ،يقول الدكتور إبراهيم السامرائي معلقاً على كتاب عيون البصائر: لقد كانت هذه املقاالت مناذج أدبية عالية

عتمد أدب فالعبارة سليمة ت ،وعرف شوارِّدها ،فذلت له أوابدها ،ذلك أنَّ صاحبها َملك من العربية انصيتها
وإن القارئ ليشعر وهو يقرأ هذا السفر الغايل من أن صاحبه ثَقِّف أدب القران  ،يف أعصارها الزاهرةالعربية 

 .(4)وطابعاً يتميز به فنُّه األصيل ،فكان ذلك أَمارة من أَمارات أدبه ،وعرف بيانه ووعى أسراره
 هـ  مكانته األدبية:

بل  ،منظور ضيق ال يتعدَّى اجلزائر أو املغرب العريبإن مكانة اإلبراهيمي األدبية ال ينظر إليها من خالل 
ء املشهورين ويفر  امسه ضمن األداب ،واإلسالمي مبحيطه الواسع مكانته تتجاوز هذه احلدود إىل الوطن العريب

 الذين عرفهم العصر احلديث.
وسعة علمه. وقلة  ،هوأدب اعرتافاً منهم بفضله ،وقد كان األدابء يف املشرق العريب يطلقون عليه األستاذ اإلمام

ال الفيلسوف من أمث ،ففي مصر كان له معجبون من األدابء والعلماء ،هم أولئك الذين َحُظوا مبثل هذه املكانة
عجاب به وقد بلغ هبم اإل ،والغزايل وغريهم ،وبنت الشاطأئ ،وكامل كيالين ،وإبراهيم مدكور ،منصور فهمي

 كما بويع من قبل شوقي إبمارة الشعر.  ،أن بويع إبمارة البيان
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م ؛ أن 1953يقول األستاذ موسى األمحدي: .. أذكر عندما كنت مبصر يف طريقي إىل الداير املقدسة سنة 
ري من وحدث عندما انتهى الشيخ البش ،حضرت إحدى هذه الندوات اليت كان فيها الشيخ هو السابق املربز

ين  الدكتور منصور فهمي ـ وهو أستاذ طه حسني وزكي مبارك وأدابء كثري أن قام الفيلسوف الكبري ،إلقاء كلمته
ـ ونزع حذاءه معلناً: أن هذا املنرب الذي يقف فيه الشيخ ساحة مقدسة ينبغي أن يدخلها الناس كما يدخلون 

لماء واألدابء يع العودعا مج ،وقال أبنَّه مل يسمع أو يَر يف حياته من هو أفصح أو أبلغ من الشيخ البشري ،احلرم
 ،العربية هبذا العصر مث توجَّه إىل الشيخ قائاًل: أنت ملِّك ،يف الوطن العريب إىل أن يلقوا هللا مبقاليد اللغة والبيان

 .(1)ملكت نواصيها ونواصينا. مثَّ ثىن املريبِّّ الكبري األستاذ كامل كيالين فأعلن املبايعة
 ،(2)خصيتهاء إىل ندواته وحماضراته جبذهبم إليه بعلمه وأدبه وقوَّة شويف القاهرة كان الشيخ جيمع األدابء والعلم

ممَّا جعل اللقاء به كما يقول الشيخ الغزايل: مصدر متعة أدبية وعلمية جتعل أدابء القاهرة وعلماَءها يُهرعون إ 
 .(3)ليه ويتزامحون عليه’ 

 جملمعي اللغة كما كان عضواً مراسالً   ،ابلقاهرةوقد توِّجت هذه املكانة ابعرتاف العضوية له يف جممع اخلالدين 
ماء اليت تُضم بني جدراهنا جلَّة العل ،وكان مرجع العلم واألدب يف هذه اجملامع ،يف كل من دمشق وبغداد

وصفوة األدابء يف الوطن العريب. ممَّا جعل الدكتور إبراهيم مدكور أحد األعضاء البارزين ابجملمع اللغوي ابلقاهرة 
 .(4)نه: كنَّا نعول التعويل كلَّه على مسامهته واإلفادة من علمه وفضلهيقول ع

 ،درسة السلطانيةوامل ،حيث كان يشد اإلعجاب ما بني مكتب عنرب ،وإشادة ابلغة ،ويف دمشق ترك صيتاً ذائعاً 
 ،سعة علمهبوكان طلبته يعجبون  ،وخترج على يده من يعد اليوم من مشاهري األدابء والعلماء ،واجلامع األموي

 .(5)واستقامة منهجه ،وقوَّة ذاكرته
لى ويكون اإلعجاب منصّبًا ع ،ومل يقلَّ إعجاب أدابء العراق به عن إعجاب األدابء به يف دمشق أو مصر

ومشولية االطالع على الواقع ومسايرته. وهذه اخلصائص ينوه مجال الدين  ،وفصاحة اللسان ،سعة العلم
مل نشهد أديباً  ،األاتسي هبا حني يقول: وحنن يف العراق عزز عواطفنا وأهلب أحاسيسنا يف حماضراته وأحاديثه

صادق كان و  ،وسعة اطالعه على أالعيب االستعمار ،وإجادته لفن القول ،وطول نفسه ،أو داعية مبقدراته
 .(6)احلب لوطنه ودينه
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 ـ زهده وإخالصه: 8

وعاش مع أسرته على مرتب شهري من  ،مل يرث مااًل ومل يتموَّل أمواالً  ،كان اإلبراهيمي من كبار الزهاد
حمتفظاً ابحلرية  ،والذي كان يسدد ديونه القدمية بديون جديدة ،«مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني»صندوق 

واالستقالل عن أصحاب النفوذ والسلطات.. سالكاً يف ذلك طريق العلماء األعالم ـ الذين مل يورثوا درمهاً وال 
 .(1)وحسن أولئك رفيقاً  ،أسوة ابلنبيني والصديقني ،ديناراً ـ مكتفني ابلعلم واجلهاد

ر على وأهلي يعيشون يف اجلزائ ،مكتسبحتدث الشيخ عن حالته املادية فقال: ليس يل مال موروث وال 
ال أدري أما أان ف ،تضايقهم فيها نفقات الولد الذي يدرس يف ابريس ،مرتب شهري من صندوق اجلمعية

ناس وال أدري أأجيبه ابلواقع؟ أم أجيبه بظن ال ،هذا السؤال احملرج« املصور»احلكمة اليت بىن عليها حمرر 
كومات لناس يظنون أنين أتقاضى مرتباً من احلكومة السعودية أو من غريها من احلفا ،وتقوُّهلم؟ فألجْبهُ ابالثنني

وليس هلذه الظنون حقيقة وال  ل من احلقيقة. أما الواقع ـ وسامح هللا األخ الذي أدمج هذا السؤال  ،العربية
بفتح »لدَّين أعيش ابوأحوجين إىل اإلجابة ـ.. الواقع اي سيِّّدي السائل أنين  ،يف األسئلة فأحرجين ابلسؤال

وال أدري  ،كما قالوا فيمن يغسل الدم ابلدم  ،وهي قضاء الدَّين ابلدَّين ،ويف خالص هذا الدين طريقة ،«الدال
خلتها وقد د ،على أن إقاميت مبصر مؤقتة ،أيؤاخذ القانون على هذا؟ وما دخل القانون إذا مل تقع مطالبة

 .(2)ا دخلتهاوسأخرج منها إن شاء هللا أشرف مم ،شريفاً 
وتبليغ رساالت  ،عاماًل على حترير شعبه من االستعمار ،كان رمحه هللا زاهداً يف الدنيا متفانياً يف هدفه الكبري

ليف والكتابة مع هذه يقول رمحه هللا: مل يتسع وقيت للتأ ،حريصاً على تعليمهم وتربيتهم وإعدادهم ،هللا ملواطنيه
 ،ر أجسادهوعملت لتحرير عقوله متهيداً لتحري ،ولكنين ألفت للشعب رجاالً  ،اجلهود اليت أتكل األعمار أكالً 

يب هذا وصححت له موازين إدراكه، فأصبح إنساانً أبياً، وحس ،فأصبح مسلماً عربياً  ،وصححت له دينه ولغته
 .(3)مقرابً من رضا الرب ورضا الشعب

عيون »إيقاظ األمة ـ فلقد ترك من االاثر العلمية وابلرغم من احرتافه هذه الصناعة الثقيلة ـ تربية الرجال و 
« اهنة أوراسك»و« التسمية ابملصدر»و« الضمائر العربية أسرار»و« االطراد والشذوذ يف اللغة»و ،«البصائر

ضّمنها  ،ألف من أبيات الشعر 36يف « أرجوزة»و« فصيح العربية من العامية اجلزائرية»و« رسالة العنب»و
فني فإهنا قد مجعت فكونت مخس جملدات قاربت صفحاهتا أل ،وأما مقاالته ،تقاليد الشعب اجلزائري وعاداته

 .(4)ومخسمائة صفحة
ر نفسه وإخوانه وكان يذك ،وإخالصه لدعوته ودينه ،لقد متيزت شخصية اإلبراهيمي بزهده يف احلطام الزائل

قول: عترب ذلك هو السر اإلهلي يف نفع العامل واالنتفاع به حيث يوي ،وتالميذه أبمهية اإلخالص يف األعمال
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فوضع هللا  ،فجاهدوا يف مجيع ميادينه ،وفهموا اجلهاد الواسع ،لقد صدق أولئك العلماء ما عاهدوا هللا عليه
 ،به تفاعوهو السر اإلهلي يف نفع العامل واالن ،يعجله لعباده املخلصني ،القبول جزاء من هللا على اإلخالص

لعامل الديين ونفوذ الرأي وقبول الكالم من ا ،وهو السائق الذي يدُعُّ النفوس املْدبِّرة عن احلق إىل اإلقبال عليه
ع صولة وهو الذي أخض ،هو الفارق األكرب بني صولة العامل وصولة امللك ،الذي ال ميلك إال السالح الروحي

 م(.855ـ  780/ هـ241ـ  164اخلالفة يف عنفواهنا ألمحد بن حنبل )
 م(.1262ـ  1181هـ/ 660ـ  577وأخضع صولة امللك يف رعونتها للعز بن عبد السالم )

ى حتقيق وإن عاقبتهما الية من هللا عل ،وإن موقف هذين اإلمامني من الباطل لعربة للعلماء لو كانوا يعتربون
 وعده ابلنصر ملن ينصره.

وُحرمناه  ،فهي أعظم ما أضعنا من خصاهلم ،تلك الشجاعة وما لنا من فائت نتمىن ارجتاعه أعظم من بعث
فهي  ،نطفأئوإن تلك الُشَعل مل ت ،وإمنا هي كامنة ،بسوء تربيتنا من خالهلم.. ولعمري إن تلك القوى مل متت

د من وتالمس النفوس الزكية ؛ فال ب ،وما دامت نفحات القران تالمس العقول الصافية ،يف كنف القران امنة
 يوم يتحرك فيه العلماء فيأتون ابألعاجيب.

من عامل  ،خفتة فيه صواتً خيرق ونسمع بعد كل ،وما زلنا نلمح وراء كل داجية من اتريخ اإلسالم جنماً يشرق
 .(1) حنيىلويرتك بعده ما ترتكه الشمس من شفق يهدي السارين املدجلني إ ،وميوت شهيداً  ،يعيش شاهداً 

 ـ إنسانيتة الرفيعة: 9

وكان طاقة جبارة  ،وكان رمحه هللا أمة يف رجل ،من صفات شخصية الشيخ اإلبراهيمي صفة اإلنسانية الرفيعة
وال  ،ويف ذلك ُعذِّب وُسجن ونُفي وُشرِّد فما النت له قناة ،من العزمية والنشاط والشجاعة واجلرأة يف احلق

وكان  ،واسرتسااًل يف اجلهاد الوطين واإلصالح االجتماعي ،ه ذلك إال قوَّة وصالبةبل ما زاد ،وهنت له عزمية
ويفعل  ،ب اخلريحيث كان حي ،حيمل بني جواحنه روحًا شفافة تتمثل فيها العاطفة اإلنسانية أبجلى معانيها

خيدم فهو خيدم اجملتمع ككل و  ،وكان صاحب هلفة ال يرد طالب حاجة ،ما استطاع إىل ذلك سبيالً  ،اخلري
 حيث كان رأيه أن خدمة األفراد تشكل يف جمموعها خدمة ،األفراد ألنه يعترب الشيئني مكملني لبعضهما

قاة الذين يتكربون عن مال ،وكان رأيه هذا ردًا على حمرتيف الزعامة ،ألن الفرد جزء من اجلماعة ،للجماعة
 أمور وال وقت لديهم للنظر يف ،أهنم خيدمون الشعوب واجلماعاتوحجتهم يف ذلك  ،األفراد وقضاء حوائجهم

ذي يفين ذاته يف فالزعيم احلقيقي هو ال ،ولكن وقتهم يتسع خلدمة نزعتهم الفردية وزعامتهم املصطنعة ،األفراد
 وهكذا كان اإلمام البشري. ،خدمة الفرد واجلماعة

فإذا عرف أن لدى  ،ويتتبع أخبارهم على البعد ،ويعودهمويسأل عنهم  ،وكان رمحه هللا وفياً ألصدقائه ومعارفه
مستخدماً  ،أحدهم مشكلة أو به خصاصة أو ضائقة ؛ سعى بكل ما أويت من قوة حلل مشكلته وتفريج كربته
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وكم من أسٍر  ،يفعل كل ذلك بنفس راضية ودون كلل أو ملل ،يف ذلك ماله وجهده ونفوذه ودالته على الناس
 وكم من حوائج قضاها للناس يف اجلزائر ويف خمتلف البالد اليت زارها. ،هامن معضالت كبرية حلّ 

م اجلائرين وأصحاب أمام احلكا ،قناة اليت كانت ال تلني له فيها ،وإىل جانب مواقفه البطولية الصلبة املعروفة
وال يبايل وال  ،حيث كان ال يتزعزع وال يتضعضع ،ممن يرى أهنم احنازوا عن جادة الصواب ،السلطة املتعالني

فقد كان مرة  ،كانت له نفس شفافة متواضعة أمام الضعفاء ويف املواقف اإلنسانية  ،أيبه بوزير أو أمري أو رئيس
ي كلمة فيهن عن فوقف يلق ،م إابن الثورة التحريرية مركز بنات الشهداء مبدينة طرابلس ليبيا1961يزور عام 

فسه وأجهش رمحه فلم يتمالك ن ،ودورهن يف جزائر الغد املستقلة ،يامنياجلزائر وبطوالهتا وأجمادها وشهدائها امل
ئريني وأثناء خروجه من املركز صادفه أحد املناضلني اجلزا ،هللا ابلبكاء، أتثراً من مشهد بنات الشهداء األبرار

 عان.مفحاول املناضل أن يقبل يدي الشيخ فلم ميّكنه بل سبق إىل تقبيله وعيناه تد ،وقد قطعت رجاله
 .(1)هذه حملة من اللمحات اإلنسانية لشخصية الشيخ الغنية املتعددة اجلوانب

والكثري من األخالق احلميدة والصفات الرفيعة سرياها القارئ إبذن  ،هذه من أهم صفات الشيخ اإلبراهيمي
 هللا متناثرة يف مباحث هذا الكتاب.

 
 
 
* * * 
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 توىل قيادة مجعية العلماءرابعاً: أهم أعمال اإلبراهيمي عندما 
كانت فاحتة أعماله تنشيط حركة إنشاء   ،م1943وملا أُطلق سراح الشيخ حممد البشري من منفاه أول سنة  

اختار لتصميمها و  ،أبموال الشعب ،فأنشأ يف سنة واحدة ثالاثً وسبعني مدرسة يف مدن وقرى اجلزائر ،املدارس
 طراز واحد لتشهد لألجيال القادمة أهنا نتاج فكرة واحدة.فجاءت كلها على  ،مهندساً عربياً مسلماً 

قاء دروسه ورجع الشيخ إلل ،حىت زادت على األربعمائة مدرسة ،وتسارع الناس على بذل األموال لبناء املدارس
وأنه  ،العلمية للطلبة وللعامة. وملا رأت فرنسا أن عقاهبا للشيخ ابلتغريب ثالث سنوات مل يكف لكسر شوكته

هزت وأن احلركة اليت يقودها مل تزدد إال اتساعاً ورسوخاً ؛ انت ،عاد من املنفى أمضى لساانً وقلباً وعزمية مما كان
وساقت إىل  ،فقتلت من الشعب اجلزائري ستني ألفاً  ،فرنسا فرصة هناية احلرب ودبرت للجزائر ثورة مفتعلة

همة التدبري لتلك الثورة متهيداً حملاكمته بت ،العسكري املضيقوألقت ابلشيخ يف السجن  ،املعتقالت سبعني ألفاً 
ي شريف واحملام ،والصيديل فرحات عباس ،وكان من زمالئه يف السجن: الدكتور شريف سعدان ،وجمرميها

 وغريهم. ،حاج سعيد
دارس املوعادت  ،وملا خرج من السجن عاد إىل أعماله أقوى عزمية مما كان عليه وأصلب عودًا وأقوى عناداً 

ومنها االجتماع  ،وأحيا مجيع االجتماعات اليت كانت معطّلة بسبب احلرب ،اليت عطّلتها احلكومة زمن احلرب
يس اليت ُعطّلت من أول احلرب ابختياره وابتفاق بينه وبني ابن ابد« البصائر»وأحيا جريدة  ،السنوي العام

ينهم ومهتهم وشرف وال يرضى هلم د ،يكتبوا ما يريدونوهي أهنم ال يستطيعون حتت القوانني احلربية أن  ،حلكمة
وقالوا: بيدي ال بيد  ،فحكموا عليها ابلتعطيل ،ومسعة اجلمعية يف العامل ؛ أن يكتبوا حرفاً مما يراد منهم ،العلم
 الناشرة ألفكار اجلمعية. «الشهاب»وكذلك عطّلوا جملة  ،وحسناً فعلوا ،عمرو

إدارهتا  ؛ ألزمه إخوانه أن يتوىل« البصائر»ية العلماء املسلمني إحياء جريدة وملا قرَّر الشيخ مع زعماء مجع
 ،تلزم من رحالتفرائسة اجلمعية وما تس ،وثقلت األعباء ،وتضاعفت مسؤولياته ،فقبل مكرهاً  ،ورائسة حتريرها

يها أعباء وزادت عل ،كل ذلك كان يستنزف جهد الشيخ اإلبراهيمي  ،وما يتبع الرحالت من دروس وحماضرات
 اجلريدة وحتريرها.

لجريدة بكل ويقوم ل ،وكان يقوم للجمعية بكل واجباهتا ،ولكن عون هللا إذا صاحب أمراً خفت عليه األثقال
طعم وقد متر الليايل ذوات العدد من غري أن ي ،ويكتب االفتتاحيات بقلمه ،حىت تصحيح النماذج ،شيء
خيطب وما من مدرسة تفتح إال وحيضر افتتاحها و  ،وكان يقطع األلف ميل ابلسيارة يف الليلة الواحدة ،النوم
وبرغم االستعمار الذي  ،وما من عداوة تقع بني قبيلتني أو فردين إال وحيضر بنفسه ويربم الصلح بينهما ،فيها

 .(1)ينلتدبرياته يف مجيع املياد فكان معطالً  ،من مهِّّه بث الف  وإغراء العداوة والبغضاء بني الناس
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 ـ معهد الشيخ عبد احلميد بن ابديس: 1

شيخ وبلغ عدد تالميذها إىل اليوم الذي سافر فيه ال ،بلغ عدد املدارس االبتدائية العربية أربعمائة وزايدة
ت ميزانيتها وبلغ ،وبلغ عدد معلميها ألفاً وبضع مئات ،اإلبراهيمي إىل الشرق مئات االالف بني بنني وبنات

براهيمي مائة مليون فرنك وزايدة إىل هناية خروج الشيخ اإل« وهي فرع من امليزانية العامة جلمعية العلماء»اخلاصة 
 م.1952من اجلزائر سنة 

وملا بلغ عدد املتخرجني من مدارس اجلمعية ابلشهادة االبتدائية عشرات االالف ؛ وجد اإلبراهيمي نفسه أمام 
راهيمي وأرهقوا اإلب ،حل ؛ ذلك أن حاملي هذه الشهادة ذاقوا حالوة العلم فطلبوا املزيد معضلة حتتاج إىل

 وأحلوا عليه أن يتقدم هبم خطوة إىل التعليم الثانوي. ،وإخوانه من أمرهم عسراً 
اء معهد فكان ذلك مشجعًا على إنش ،فاستجابت ،وانشد األمة أن تعينه بقوة ليبلغ هبا إىل هدف أبنائها

واعرتافًا بفضله  ،هختليدًا لذكر  ،نسبه الشيخ اإلبراهيمي إىل إمام النهضة ابن ابديس ،ي مبدينة قسنطينةاثنو 
معهداً  وجعلنا منها ،على الشعب. فاشرتى اإلبراهيمي مع إخوانه داراً عظيمة واسعة من دور عظماء البلدة

ند غريان من فكان التعليم فيه ابملعىن الكامل ع ،وهيأان له من سنته األساتذة والتالمذة والكتب واملال ،اثنوايً 
 وكان هذا املعهد اتجاً ملدارس مجعية العلماء وغرَّة من أعماهلا. ،برباجمه وكتبه وأدواته ،األمم

والثاين مبدينة  ،أحدمها مبدينة اجلزائر ،وكانت نية اإلمام اإلبراهيمي معقودة على إنشاء معهدين اثنويني اخرين
ن مدارس اجلمعية وكلهم منتخبون م ،وقد بلغ تالمذة املعهد الباديسي يف السنة األوىل ألفاً أو يزيدون ،تلمسان

وبعد خروج  ،مث اشرتوا من مال األمة داراً أخرى تتسع لسكن سبعمائة طالب ،االبتدائية من مجيع أحناء اجلزائر
وقسموها إىل قاعات نوم فسيحة  ،ن بعدهم افتتحها إخوان اإلبراهيمي م1952اإلبراهيمي إىل املشرق عام 

 ،سالتويف الدار ما يريح الطالب من مغت ،على ترتيب بديع ،وكتب املطالعة ،أبسّرهتا ودواليب الثياب
 .(1)وغرف طعام ،ومطابخ ،ومحامات

 أ ـ معهد ابن ابديس فرع من جامعة الزيتونة:
تع مبا هلا من قوانني يستظل حبمايتها ويتم ،الزيتونة فكرت مجعية العلماء يف أن جتعل هذا املعهد فرعاً من فروع

ة إىل مجعية ابدر الشيخ اإلبراهيمي ابلكتاب ،وللحصول على اعرتاف اإلدارة الزيتونية بذلك ،وتراتيب إدارية
وتتدخل  ،الطلبة اجلزائريني كي تتوىل االتصال بفضيلة الشيخ حممد الطاهر بن عاشور مدير اإلدارة الزيتونية

اديها يروي األستاذ عبد الرمحن شيبان أن: اجلمعية أقامت بن ،ولتنفيذ هذه املهمة الدقيقة ،لديه هلذه الغاية
حضرها  ،الكائن بنهج عبد الوهاب بتونس حفلة تكرمي لإلمام حممد الطاهر بن عاشور بصفته رئيساً شرفياً هلا

والشيخ حممد  ،أعضائه الشيخ علي النيفر وبعض ،دارسابإلضافة إىل الشيخ الشاذيل ابن القاضي: مدير امل
 والشيخ الفاضل بن عاشور. ،املختار بن حممود
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وأعرب عن اغتباطه  ،فأكرب هذه املبادرة العلمية ،ويف هذه احلفلة عرضنا على مدير الزيتونة رغبة مجعية العلماء
فرع للجامعة ك  ،بد احلميد بن ابديسالشديد أبن يعرتف مبعهد حيمل اسم أحد التالمذة األصفياء اإلمام ع

 .(1)الزيتونية
ونتيجة هلذا املوقف اإلجيايب الذي وقفه الشيخ الطاهر بن عاشور من قيام املعهد الباديسي ومحاسه هلذا 

ائر املدن واعتباره فرعًا من فروع الزيتونة املنتشرة يف س ،ومد يد العون له مبختلف الوسائل والطرق ،املشروع
جند الشيخ اإلبراهيمي جيرد قلمه للتنويه ابلشيخ الطاهر بن عاشور واإلشادة بعلمه ومكانته يف  التونسية ؛

ستاذ األكرب قائالً عنه: األ ،معترباً إايه أحد أعمدة اإلصالح وعلماً من أعالم التاريخ املعاصر ،أكثر من مناسبة
م متبحر يف فهو إما ،خ احلاضر يف ذخائرهالشيخ حممد الطاهر بن عاشور علم من األعالم الذين يعدهم التاري

انفذ البصرية يف  ،فسيح الذرع يف حتّملها ،واسع الثراء يف كنوزها ،العلوم اإلسالمية ومستقل يف االستدالل هلا
وتفرد  ،وخترجت عليه طبقات ممتازة يف التحقيق العلمي ،أقرأ وأفاد ،واسع االطالع على املنقول منها ،معقوهلا

ها االعتبارات التقليدية وأنزلت ،وأبالها الركود الذهين ،جديد لفروع من العلم ضيقها املنهج الزيتوينابلتوسع والت
ًا حىت وأشاع فيها مائية ورونق ،فأفا  عليها هذا اإلمام من روحه وأسلوبه حياة وجدة ،دون منزلتها مبراحل

 .(2)اسرتجعت بعض قيمها يف النفوس ومنزلتها يف االعتبار
ملا للشيخ ابن عاشور من الفضل يف إخراج هذا املشروع اجلليل إىل حيز الوجود ورعايته ؛ كان اإلبراهيمي  وإقراراً 

ال يذكر املعهد الباديسي إال مقروانً ابسم علمني لوالمها ملا حتققت هذه اخلطوة العلمية ؛ وملا رأى هذا املعهد 
ملعهد امسه الذي حيمل ا ،وراسم مالمح هذا املشروع ،رأوهلما ابن ابديس أبو النهضة العلمية يف اجلزائ ،النور

 ،تاذ معظم أعضاء اجلمعيةأس ،واثنيهما الشيخ الطاهر بن عاشور ،اعرتافاً بفضله على الثقافة العربية يف اجلزائر
 وابعث الروح يف املشروع، وراعيه عن بعد، ومديره املباشر ابعتباره مديرًا لإلدارة الزيتونية أبكملها. فلكال

جمسماً  ،الرجلني يدين معهد ابن ابديس يف وجوده، وعلى امسيهما يقوم املعهد شاخماً متحدايً إلرادة االستعمار
 .(3)اإلرادة الطموحة للجمعية

 ب ـ من أهم مشايخ معهد ابن ابديس:
والشيخ حممد  ،وضبطت إلدارته الشيخ العريب التبسي ،جندت اجلمعية خرية أساتذهتا لتويل التدريس ابملعهد

 ،وقد جاء يف القانون التأسيسي للمعهد ما أييت: يسمى املعهد معهد ابن ابديس ،خري الدين مساعدًا له
وكل واحدة منها مسؤولة فيما خيصها من أعمال اجمللس اإلداري  ،وتتألف إدارته من ثالث هيئات متضامنة

وكانت الوجوه البارزة  ،والثالثة هيئة املراقبة والضبط ،املاليةوالثانية اهليئة  ،جلمعية العلماء: األوىل اهليئة العلمية
 ،حريش عبد اجمليد ،أمحد محاين ،من أساتذة املعهد عند أتسيسه تتمثل يف الشخصيات االتية: العريب التبسي

 ومولود النجار. ،الشيخ العباس بن الشيخ احلسني ،حسني أمحد ،نعيم النعيمي
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 ، عليجفري عمر شريف ،ابملعهد أساتذة اخرين وهم: بلقاسم البيضاوي م و فت اجلمعية1949وبعد سنة 
 ،«خريج جامعة القرويني« »معط هللا»و ،«أمحد العدوي»وكذلك  ،«أمحد بو رزاق»بوروح أمحد املدعو 

 .(1)« حممد احلفناوي»والشيخ  ،والشيخ الساسي ،«سعدي»والشيخ الطاهر حراث 
 ي:ج ـ شروط االلتحاق ابملعهد الباديس

 وقد ضبطت شروط االلتحاق ابملعهد ابلنسبة للطلبة على النحو االيت:
 ـ أن يكون التلميذ حاصاًل على الشهادة االبتدائية.

استطهار والقراءة واحلساب و  ـ من مل يكن حاصاًل على الشهادة االبتدائية يدخل عن طريق االمتحان الكتايب
 ربع من القران الكرمي على األقل.

 سنة. 16املرتشح أال يَقِّل عن ـ حدد سن 
ية كون املعهد غري قادر على تغط  ،والغطاء الالزمني ،وإحضار الكسوة ،ـ القدرة على نفقات األكل والسكن
 هذه النفقات لضيق موارده املالية.

 ـ أن يقدم طلب التسجيل يف املعهد من قبل األب أو الوكيل ما دام التلميذ قاصراً.
 .(2)ل األمرا  املعديةـ أن يكون ساملاً من ك

فقد حاول القائمون على املعهد السعي الستغالل اجلامع الكبري واجلامع األخضر  ،ونظراً لتزايد أعداد الطلبة
ويف  ،وجرت عدة حماوالت ألعيان املدينة لدى حاكم العمالة دون جدوى ،م1949يف التدريس منذ عام 

م تزايدت 1953ـ  1952ويف السنة الدراسية  ،قوش العام املويل حول جزء من الطلبة إىل مسجد سيدي
أاثر  وهو ما ،أعداد الطلبة وتوجب على إدارة املعهد استغالل املسجد الكبري واملسجد األخضر دون إذن

 ولكنها مل جتد أمام األمر الواقع شيئاً تفعله. ،غضب سلطات العمالة
 د ـ إغالق املعهد الباديسي:
ُوضع حد هنائي يف  ل األحكام العرفية هلذا املركز  ،م1957ويف سنة  ،مهمتهوقد استمر املعهد يف أداء 

حيث   ،وذلك على خلفية اكتشاف اإلدارة الفرنسية خللية املعهد الثورية ،العلمي من قبل السلطات الفرنسية
 م على رسالة لدى أمحد1957أوت  11فقد عثر يوم  ،كان أساتذة املعهد ينشطون ضمنها يف دعم الثورة

 محاين ودلتها التحقيقات على اكتشاف عناصر اخللية على أساتذة وطالب املعهد فقررت إغالق املعهد.
هد ابن مقااًل بعنوان: مع ،سبتمرب من نفس العام  هر على أعمدة جريدة الربقية القسنطينية 24ويف يوم 

 ،الديين احملض مل يقتنعوا قط ابلعمل ابديس كان دعامة للثوار يف الشرق اجلزائري. وجاء فيه ما يلي: إن العلماء
 .(3)بل جعلوا من التعليم الذي يديرونه جمااًل للدعاية يف صاحل الثوار
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م غلق 1957وبتاريخ الثالث سبتمرب  ،372 ،572وكانت السلطات الوالئية قد قررت مبقتضى املرسوم رقم 
خابرات الفرنسية تقريرًا لألمني م قدم رئيس مصلحة امل1957أكتوبر سنة  16ويف يوم  ،معهد ابن ابديس

وهتدف  ،معلنة حتمل أهدافاً غري ،العام للحكومة جاء فيه: إن مجعية العلماء اليت تظهر مبظهر احلذر والتجديد
إىل تعميم اللغة العربية واالحتاد اإلسالمي والتمسك ابملبادأئ األصلية للدين وحماربة الزوااي. ويعترب املعهد الذي  

ناء األمة كان إلنشائه دور هام يف تكوين أب  ،عليمي ووطين هام اتجاً ملدارس اجلمعية ومثرة عملهاكان له دور ت
يت كانت ترسلها فمنه خترجت البعثة العلمية ال ،وهتيئتهم لقيادة البالد والنهو  هبا يف شىت ميادين احلياة

اجلمعية إىل معاهد وجامعات األقطار العربية يف املشرق واملغرب، ومن صفوفه خترج الوعاظ واملرشدون، 
 ،واملعلمون الذين تعتمد عليهم اجلمعية يف أتدية رسالتها لنشر التعليم العريب ،واخلطباء والكتاب والقضاة

 .(1)وحماربة اخلرافات والشعوذة ،الجتماعيواإلصالح الديين وا
ن وكانوا على موعد مع رسالة اجلهاد اليت تلقوها م ،ومنها خترجت إطارات كثرية سامهت يف ثورة التحرير

 ونصت عليها تعاليم اإلسالم العظيم للتصدي وحماربة الغزاة. ،شيوخهم
 هـ  تطور املعهد الباديسي وازدهاره:

ه واالمال ويرجع ذلك إىل عزمية م ،ازدهر بسرعة مذهلة بعد إنشائه بسنوات قليلةتطور املعهد الباديسي و  سريِّّ
 ويعزو اإلبراهيمي عوامل النجاح إىل: ،املعلقة عليه

 ـ إخالص القائمني على تسيريه من مسؤولني وإداريني وأساتذة.
 ـ إميان املمولني للمعهد بضرورة نشر العلم بني أبنائهم.

مل جيدوا  ،حيث أصبحت املدارس خترِّج العشرات من تالمذة السنة اخلامسة ،بتدائي هدفهـ بلوغ التعليم اال
 سبياًل ملواصلة التعليم ابملعهد.

وى ومن قوى اخلري لق ،وهو قوة املقاومة من عناصر اإلصالح إىل عناصر الفساد ،ـ وهناك العامل النفسي
 فنشأ من ذلك كله مزيج من التأثر والتأثري. ،الشر

 حيث أصبح أولياء التالميذ يعلقون عليه امااًل عريضة يف ختريج أبنائهم بشهادات ،اهتمام الشعب ابملعهدـ 
 علمية عالية.

دراسية بسبب النائج اليت حققها الطلبة يف خمتلف األقسام والسنوات ال ،ـ فشل املعارضة يف عرقة سري املعهد
 توى العادي.حيث جتاوزت املس ،خالل السنوات األوىل من إنشائه

ميذ العريب حمروماً اليت كان التل ،ـ إدخال املواد العلمية يف املقررات الدراسية: مثل الرايضيات والعلوم الطبيعية
 منها.

وم حيث كان الدكتور: عبد القادر بن شريف يق ،ـ تطوع بعض األساتذة واألطباء إللقاء الدروس يف املعهد
يل األستاذ عالوة وتطوع الصيد ،مستعيناً أبشرطة سينمائية ،ة املعهدإبلقاء دروس يف حفظ الصحة على تالمذ
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ا حوحو وكان رفيق دراسة ألمحد رض ،إبلقاء دروس أسبوعية يف علم و ائف األعضاء وتركيب اجلسم ،عباس
 .(1)رافيامن أساتذة التعليم الفرنسي إبلقاء دروس يف اجلغ« حممد اجليجلي»وتطوع األستاذ  ،بثانوية سكيكدة

نشاط ثقايف  وبعث ،وهكذا فقد متكن املعهد ـ على الرغم من اإلمكانيات احملدودة ـ من إجناح مهمته التعليمية
اصة خالل وخ ،وال بد من اإلشارة إىل أن املعهد مر أحياانً بظروف صعبة ،واسع يف عاصمة الشرق اجلزائري

 مرحلة الثورة التحريرية.
ة داخل املعهد مثل القيام مبختلف التظاهرات الثقافي ،موازايً ملهمة التعليم ،وكان املعهد يؤدي دوراً ثقافياً اخر

 وخارجه وبدار العلماء التابعة جلمعية العلماء أيضاً مثل:
حيث يكلف كل أساتذة املعهد هبذه  ،ـ إلقاء دروس الوعظ واإلرشاد لعامة الناس وال سيما يف شهر رمضان

 املهمة.
 ية ورايضية.ـ تقدمي عرو  مسرحية وموسيق

 ـ إلقاء احملاضرات العامة مبناسبة األعياد الدينية.
 ابإلضافة إىل نشاط الكشافة التابعة جلمعية العلماء. ،ـ االحتفال ابلذكرى السنوية لوفاة ابن ابديس

اذان الشيخ كان يشرف عليها األست  ،ـ تدريب الطلبة على اخلطابة ونظم الشعر يف ندوات أسبوعية ابملعهد
 .(2)« عبد الرمحن شيبان»والشيخ « الطاهر حراث»

وقد جنح  ،يةوبعث الشخصية الوطن ،إن رسالة معهد ابن ابديس كانت تتجسد يف إحياء اللغة العربية والدين
سيد حيث كّون رجاله خنبة من الطالب صادقة العزم على جت ،املعهد يف أداء دوره العلمي واحلضاري والسياسي

الشخصية  ويف إمياهنم بثوابت ،وهو ما جتسد يف كّدهم وجّدهم الدراسي ،ما تلقوه من مبادأئ يف أر  الواقع
علَّم فيها  ،كانت أايم عزه وازدهاره  ،وقد عّمر معهد ابن ابديس حنو عشر سنوات ،الوطنية من أجل التحرير

وساهم تالميذ املعهد  ،(3)ألبناء الشعب هويتهم وشخصيتهم واتريخ أجمادهم ومقاومتهم الوطنية أساتذته
 وهذا ما سوف أييت تفصيله إبذن هللا تعاىل. ،وشيوخه يف حرب التحرير

 ـ تعليم البنات ومعاانة مدارس اجلمعية: 2

ليضع  ،تمروتنقل مس ،وترحال دائم ،ةمحَّل اإلمام اإلبراهيمي جسمه املريض ما ال طاقة له به من أسفار كثري 
مث ينتقل لتدشني مدرسة يف الغرب. وهكذا دواليك... وعلى القارئ أن يقدر  ،حجر أساس مدرسة يف الشرق

م وحدها 1948م/ إذا عرفنا أنه يف سنة 1952ـ  1946اجلهد الكبري الذي بذله اإلمام طيلة ستة أعوام /
 ين.مدرسة عرب الرتاب الوط 37بُدأئ بناء 
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تشار الوعي وهي معرفة مدى ان ،ولإلمام اإلبراهيمي من وراء هذه التنقالت الكثرية املضنية فلسفة اجتماعية
ونزع رهبة  ،وتعويدها على التجمعات اهلادفة بدل تلك التجمعات احلزبية أو البدعية ،وارتفاعه يف األمة

 السلطات الفرنسية من قلوب أفرادها.
وقد  ،نت إحدى الكربيف جمتمع كان يعترب تعليم الب ،التوسع يف تعليم البنت اجلزائريةويالحظ يف هذه الفرتة 

ل العلم فريضة إذ اإلسالم جيع ،بل عن واجبه عليها ،جادل اإلمام اإلبراهيمي جداالً كثرياً عن حقها يف التعليم
 ،1951بنتًا سنة  5696وبذلك وصل عدد اإلانث يف مدارس اجلمعية  ،على املسلم ذكراً كان أو أنثى

وهو عدد ضخم نظراً لظروف ذلك املعهد االجتماعية والنفسية  ،م1953ليقفز إىل ثالثة عشر ألف بنت سنة 
 واملادية.

جامعة و  ،ومعهد للبنات على غرار معهد ابن ابديس للذكور ،وقد كان اإلمام خيطط إلنشاء دار للمعلمات
 احلديثة النافعة.عربية بني الروح اإلسالمية الشرقية والعلوم 

وساء االستعمار الفرنسي أن تُقبِّل البنت اجلزائرية على مدارس مجعية العلماء، حيث تتلقى العلم النافع وترتىب 
الرتبية الصاحلة وتتخلق ابخللق القومي، فأوحى إىل شياطينه أن يثريوا الغبار حول ذلك التعليم، ويشيعوا قالة 

 «.ضت األعرا  للتمزيقعرّ »السوء عن مدارس اجلمعية اليت 
وسلَّ اإلمام قلمه البتار على أولئك الرهط، الذين يفسدون يف األر  وال يصلحون وكشف هدف تلك 

صاحلة، تصبح  ألن نتيجة تكوين بنت ،احلملة، وهو أن االستعمار: متشائم بتعليمها ـ اجلمعية ـ للبنت املسلمة
قائد تعمر البيوت ابلصاحلات فيلدن جيالً صاحلاً صحيح الع غداً زوجة صاحلة، وبعد غٍد أماً صاحلة، وهاله أن

الستعمار بعيد مث تنتهي به قصته.. وألن ا ،فتطول به غصته ،طموحاً إىل احلياة ،قومي األخالق ،متني اإلميان
وجه  النظر، عارفاً مبا للمرأة يف أمتها من أثر؛ فهو لذلك حرَّكهم وما زال حيركهم إلاثرة هذا الغبار األسود يف

 .(1)لزعزعة ثقة األمة ابجلمعية يف خصوص تعليم البنت ،مجعية العلماء
ألهنم   ،وأصاب معلميها كثري من األذى ،وقد عانت مدارس مجعية العلماء كثرياً من عراقيل السلطات الفرنسية

ات ك السلطولذلك كانت تل ،ضد الَفْرنسة والتنصري« تطعيم حضاري»و« حتصني»كانوا يقومون بعملية 
واإلسالم الذي ميارسونه ـ أي العلماء ـ هو مدرسة حقيقية  ،تعترب تلك املدارس: عبارة عن خالاي سياسية

 .(2)للوطنية
اري والتحصني وإفساداً لذلك التطعيم احلض ،وللتقليل من أتثري مدارس مجعية العلماء على األطفال اجلزائريني

دارس غة الفرنسية ملدة مخس عشرة ساعة أسبوعيًا يف ماملعنوي حاولت السلطات الفرنسية فر  تدريس الل
وأىب يل ديين أن أعطي  ،قال اإلبراهيمي: رفضت املفامهة يف املشروع حبذافريه ويف مجلته وتفصيله ،اجلمعية

مفامهة ضالة  وأىب شرف اجلمعية وشرف العلم أن أمتادى يف ،وأَبت يل عروبيت أن أقر الضيم للغيت ،الدنية فيه
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اء هلا التجين وأن تتجىن علينا ما ش ،وللحكومة أن تسقط السماء علينا كَِّسفاً  ،عقيمة يف حق طبيعي اثبت
 .(1)والظلم

 ـ تكوين جلنة التعليم العليا: 3

احلق ال ألن الصاحل ك ،انت كلها فاسدةيؤمن اإلمام اإلبراهيمي أنه: إذا اختلفت األصول واملناهج يف أمة ك
ة ـ ولذلك قرر ـ مع إخوانه قادة اجلمعي ،. وأن توحيد الغاايت ال أييت إال بتوحيد الوسائل(2)يتعدد وال خيتلف

، وُعهد إليها (3)م وكانت مبثابة وزارة تربية شعبية1948سبتمرب  13فأنشئت يف  ،إنشاء جلنة خاصة ابلتعليم
واختيار  ،الدرجات هلم ووضع ،وتعيني املعلمني ،وإصدار اللوائح التنظيمية ،ير كتب الدراسةوتقر  ،بوضع الربامج

ويدل إنشاء  ،ورفع مستواه ،وتنظيم ملتقيات تربوية وندوات بيداغوجية ملناقشة قضااي التعليم وحتسينه ،املفتشني
 .(4)وعلى الروح التنظيمية اليت أصبحت تطبع أعماهلا ،هذه اللجنة على التطور الذي أحرزته اجلمعية

 ـ املركز العام: 4

 ،وبعد أن استأنفت نشاطها عقب احلرب العاملية الثانية ،م مقر خاص هبا1947مل يكن للجمعية قبل سنة 
وقد  ،يتناسب ومكانتها الدينية وقيمتها العلمية وأمهيتها السياسية ،قررت أن يكون هلا يف العاصمة مقر خاص

 ،اختري هذا املركز يف حي القصبة التارخيي ـ قلب العاصمة ـ ملا ميثله هذا احلي من أجماد وأبعاد يف اتريخ اجلزائر
ودفعها  ،ودوره يف شحذ مهم الشعوب وشحن نفوسها ،ومن أعلم من مجعية العلماء ورئيسها إبحياءات التاريخ
 ضارة؟ وهو ما أشار إليه فضيلة الشيخ أمحد سحنون يفإىل استعادة دورها يف صنع التاريخ واإلسهام يف احل

 فقال: ،قصيدته اليت ألقاها مبناسبة افتتاح هذا املركز
 وفيــــــك يُبعــــــث مــــــا  طــــــاملــــــا حييــــــت

 

ـــــــال وأعصـــــــــــــــــــــاراي  ـــــــه أجــــي  عــــلــــى مـــــــاتــــي
 

 فتيــــة الضـــــــــــــــــاد حــــان الوقــــت فــــاطرحوا
 

ــــــــاس  ــــــــن َوَص واهنضــــــــــــــــــــــوا فــــــــال ــــــــْ  هــــــــذا ال
 

 قد طارواسريوا على هنج اابء لكم سلفوا
 

ـــــــد ســـــــــــــــــــــاروا  ـــــــإهنم يف طريق اجملـــــــد ق  ف
 

ــــــاء واقتحموا  شــــــــــــــقوا الزحــــــام إىل العلي
 

ـــــــاء أخــــطـــــــارا   أخــــطـــــــارهـــــــا إمنـــــــا الــــعــــلــــي
 

ـــــــاة العز أو َفرُِّدوا  ســـــــــــــــعوا لتحيوا حي
 

 حو  الردى فـــــالردى ميحى بـــــه العـــــار 
 

ـــــــد قـــــــد هتفـــــــت  أرواح اابئكم يف اخلُل
 

ـــــــاس أحــــــرار   ( 5)حتــــــرروا فــــــجــــــمــــــيــــــع الــــــن
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 الشُّعب:ـ التوسع يف أتسيس  5 
سيس ومهمتها أتطري احلركة اإلصالحية واإلشراف على أت ،الشُّعبة: هي أصغر مؤسسة يف هيكلة مجعية العلماء

مث  ،شعبة 58وقد كان عدد هذه الشَُّعب عشية اندالع احلرب العاملية  ،املدارس واملساجد يف املدن واألحياء
انة واملك ،اجلمعية مما يدل على االنتشار الواسع الذي حققته ،شعبة 300م إىل 1953وصل العدد سنة 

دولة داخل  مما يؤكد مقولة: إن مجعية العلماء عبارة عن ،الكبرية اليت أصبحت تتمتع هبا لدى الشعب اجلزائري
 .(1)دولة

 ـ توسيع اجمللس اإلداري وتنقيح القانون األساسي للجمعية: 6

م 1951أكتوبر  1سبتمرب ـ  30اء الذي عقد ابجلزائر العاصمة يومي كان االجتماع العام جلمعية العلم
ع مكتبها اإل ،حيث ُجدِّدت فيه مبايعة اإلمام اإلبراهيمي لقيادة اجلمعية ،اجتماعًا متميزاً  داري وُوزِّعت وُوسِّّ

رئيس حيث تقرر أن يكون لل ،م1931ونـُقِّّح القانون األساسي الذي ُوضع سنة  ،أعمال اجلمعية على جلان
انئبان بدل انئب واحد، وللكاتب العام ثالثة نواب بدل انئب واحد، وألمني املال انئبان، ورُفِّع عدد 

 املستشارين إىل ستة عشر بدل أحد عشر مستشاراً.
هو منح لقب رئيس شريف جلمعية العلماء لبعض العلماء غري  ،ومن أهم ما اختذه اجمللس اإلداري اجلديد

ية العلماء ـ يف وال نعلم مجعية ـ غري مجع ،رف حبمل الفكرة السلفية اإلصالحية والدفاع عنهااجلزائريني ممَّن عُ 
يادة وهذا دليل اخر على النظرة اإلسالمية واالسرتاتيجية لق ،العامل العريب واإلسالمي اختذت مثل هذه اخلطوة

 فسه.وال ريب يف أن صاحب هذه الفكرة هو اإلمام اإلبراهيمي ن ،مجعية العلماء
أمحد بن حممد  ،«املغرب»أما العلماء الذين تقرر منحهم هذه الرائسة الشرفية فهم: حممد بن العريب العلوي 

 ،«فلسطني»حممد أمني احُلسيين  ،عبد اللطيف دراز )مصر( ،«تونس»عبد العزيز جعيط  ،«املغرب»التجاين 
قي الدين ت ،«احلجاز»حممد نصيف  ،«دمشق»حممد هبجت البيطار  ،«طرابلس الشام»عبد القادر املغريب 

 .(2)« ابكستان»مسعود الندوي  ،«بغداد»اهلاليل 

 ـ مالية مجعية العلماء: 7

وميزانيتها يف  ،والتربعات غري احملدودة ،مالية مجعية العلماء أتتيها من موردين: اشرتاكات الشعب الشهرية
بل  ،فمالية بناء املدارس ال تدخل خزينة اجلمعية ،قسمتها إىل أقسام دالسنوات األخرية أصبحت ضخمة وق

 ،ضريتفإذا مت البناء جرى احلساب علنًا على رؤوس األشهاد حب ،تقبضها اجلمعية احمللية وتنفقها على البناء
اسطة أمني مال و واملالية اخلاصة أبجور املعلمني والَقَومة على املدرسة تؤخذ من اابء التالميذ ب ،وُسدَّ ابهبا

خبها مجعية العلماء ولكل مدرسة مجعية حملية قانونية تنت ،اجلمعية احمللية يف مقابل إيصاالت رمسية خمتومة خبتمها
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ال الذي وامل ،وال حتاسب مجعية العلماء إال يف اخر السنة يف االجتماع العام ،من أعيان املدينة أو القرية
ا يف التقرير وحياسب عليه أمني ماهل ،لعلماء هو الذي يدخل إىل خزانتهايتحصل من االشرتاك العام يف مجعية ا

 ويضاف إليه ما يتحصل من التربعات غري احملدودة. ،املايل الذي يتقدم به إىل االجتماع العام
 أما اجلريدة فإهنا قائمة بنفسها من أمثان االشرتاك فيها.

 ،اإلداري مجيع املداخيل املذكورة من أجور التعليموقد قررت يف كل اجتماع عام أن تعر  على اجمللس 
 وكل مدرسة يفيض دخلها على خرجها يدخل املبلغ ،كل ميزانية على حدة  ،واالشرتاكات العامة والتربعات

ا يسدد عجز م ،الفائض يف اخلزينة العامة وكل مدرسة ينقص دخلها عن خرجها يعتمد هلا من اخلزينة العامة
واجلمعية  وبني الشعب ،على نظام بديع يؤدي إىل اشرتاكية بني املدارس مع بعضهاوكل هذا  ،ميزانيتها
 .(1)احمللية

 ـ أثر أعمال اإلبراهيمي وإخوانه على الشعب: 8

خصومنا من و  ،قال اإلمام اإلبراهيمي: أثر أعمالنا يف الشعب ابرز ال ينكره حىت أعداؤان من االستعماريني
 فمن ااثران: ،إخواننا السياسيني

 ـ بث الوعي واليقظة يف الشعب حىت أصبح ويعرف ماله وما عليه.
 يتسرب إليه حىت ال ،ـ ومنها إحياء اتريخ اإلسالم وأجماد العرب اليت كان االستعمار يسّد عليه منافذ شعاعها

 شيء من ذلك الشعاع.
هلا االعتماد وأو  ،وإبراز فضائل اإلسالم ،ـ ومنها تطهري عقائد اإلسالم وعباداته من أوضار الضالل واالبتداع

 والنفور من الذلة واالستكانة واالستسالم. ،وإيثار العزة والكرامة ،على النفس
 ـ ومنها أخذ كل شيء ابلقوة.

 هذه الكلمة الصغرية اليت تنطوي حتتها مجيع الفضائل. ،ـ ومنها العلم
 ـ ومنها بذل املال والنفس يف سبيل الدين والوطن.

 ها نشر التحابب والتاخي بني أفراد اجملتمع.ـ ومن
 ـ ومنها التمسك ابحلقائق ال ابخلياالت واألوهام.

لينساها املسلمون على مر الزمان بواسطة التجهيل  ،فكل هذه الفضائل كان االستعمار يغطيها عن قصد
ا بذلناه من وم ،بفضل مجعية العلماء ،وقد وصل الشعب اجلزائري إىل ما وصل إليه ،وانزواء العقل والفكر

ولو أتخر وجود  ،وتثبيت الفضائل اليت جاء هبا اإلسالم ،جهود يف حمور الرذائل اليت مّكن هلا االستعمار
ناه يف ولو سلكنا سبياًل غري الذي سلك ،اجلمعية عشرين سنة أخرى ملا وجدان يف اجلزائر من يسمع صوتنا

 ل السوي ؛ ملا قامت هذه الثورة اجلارفة يف اجلزائر اليت بّيضت وجه العربإيقاظ األمة وتوجيهها يف السبي
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 ،رخيه املشرقوأحيينا دين اإلسالم وات ،والنخوة العربية ،ولو نشاء لقلنا إننا أحيينا اللسان العريب ،واملسلمني
فأحيينا  ،األسوةالتعاظ و وشأهنما األول يف ا ،وأعدان هلما سلطاهنما على النفوس وأتثريمها يف العقول واألرواح

العيشة فاندفع إىل الثورة حيطم األغالل ويطلب بدمه احلياة السعيدة و  ،بذلك كل الشعب اجلزائري فعرف نفسه
 .(1)ويسعى إىل وصل اترخيه احلاضر بتارخيه الغابر ،الكرمية

 :لقد جنح الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي وإخوانه من أبطال مجعية علماء املسلمني يف
بلغ عدد هاتيك  ولقد ،مدرسة ابن ابديس يتوىل أمرها جيل أخرجته ،ـ أتسيس املدارس العربية اإلسالمية احلرة

غشاها ما ي ،تسري كلها حسب منهاج واحد حمكم الوضع ،املدارس أربعمائة رغم مقاومة االستعمار العنيفة
استكملوا دراستهم  ،م أفواج من الطلبةخترجت من بني صفوفه ،يزيد عن مائة ومخسني ألفاً من صبيان وبنات

 مث أرسلت هبم اجلمعية إىل املعهد الزيتوين الطيب الذكر بتونس وإىل معاهد ،الثانوية يف معهد ابن ابديس
وخطباء  ،دينوكتاب جمي ،وأسفرت هذه اجلهود عن تكوين جيل كامل من الشعراء بلغوا الذروة ،الشرق العريب

وإن  ،ولقد قام كل أولئك بواجبهم على الوجه األكمل أثناء حربنا التحريرية الكربى ،ودعاة خملصني ،مفوهني
 منهم لفريقاً يتبوأ االن مراكز مرموقة يف خمتلف ميادين احلياة اجلزائرية.

 اليت تباهى القوم عندان برفع قواعدها يف طراز معماري أندلسي أصيل، وبذلوا يف ،ـ بناء وتعمري املساجد احلرة
 ،م من حليّ وما ملكته نساؤه ،إقامتها كما بذلوا يف سبيل بناء املدارس احلرة ما ملكته أيديهم من مال سبيل

 فكان الناس عندان رجااًل ونساء يؤثرون هللا والعروبة على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة.
الدين واحلكمة  روسكان الشعب يف كل االجتاهات يتلقى د  ،ويف هاتيك املساجد اليت أراب عددها على املائة

ت احلكيمة من أجل والتوجيها ،ويتلقى سرية السلف الصاحل ،ويستمع إىل اخلطب التوجيهية احلية ،اإلسالمية
وهجر أكثر األحرار مساجد احلكومة إىل أن طهرها هللا بعد  ،بناء مستقبل اجلزائر احلرة العربية املسلمة

 االستقالل.
هبا صفوة خمتارة من العلماء ومن كبار الطلبة يغشون كل جمتمعات القطر تقوم  ،دائمة دائبة ،ـ جوالت دورية

اجلزائري يف كل اجتاهاته املرتامية األطراف، يدعون إىل سبيل رهبم ابحلكمة واملوعظة احلسنة، ويلقون الدروس 
ائري كله ز فكان الشعب اجل ،ويبشرون مبستقبل اجلزائر ضمن دائرة العروبة واإلسالم ،واملواعظ واحملاضرات
 جانب ما كان إىل ،ودعوة للكفاح الصاحل واحدة ،علماً واحداً وتوجيهًا دينيًا واحداً  ،يتلقى يف نفس الوقت

 وما كان جيده من تنظيم حمكم. ،يتلقاه من رجال احلركة االستقاللية من وعي سياسي
 ،والقومية ،ةإلسالم والعروبسبيل ا تناضل يف« البصائر»على منط جريدة  ،من طراز ممتاز ،ـ صحافة حرة حية

فأضفت  ،ة احلرةوتبث األفكار اجلريئ ،وتنشر املبادأئ القومية ،تنصر القضااي العادلة يف خمتلف جهات العامل
يعّد ـ وال فخر ـ  ،وشعر فحل ،مبا كان فيها من حترير بليغ ودراسات عميقة ،على اجلزائر صورة وضاءة مشرقة

الرابن املاهر  يد ،كانت تسريها وسط الزوابع واألعاصري  ،من أجماد العروبة احلاضرة. كل هذه احلركة العمالقة
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َكَزۡرٍع }،تفكان ،ومنت وبلغت أوجها ،فيوصلها إىل ساحل السالمة دون أن ميسها سوء ،القدير اإلبراهيمي
ۡخَرَج َشۡط 

َ
َٰ  ٱۡسَتَوىَٰ فَ  ۡغلََظ ٱۡستَ فَ  ۥاَزَرهُ َف  ۥهُ أ  ،وما غادر اإلبراهيمي العظيم الداير ،[29]سورة الفتح: {لََعَ

ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡعَها ِِف }،إال بعد أن أصبح غرسه كشجرة مباركة
َ
َمآءِ أ ُكلََها ُُكَّ ِحيِۢ ٢٤ ٱلسَّ

ُ
 {٢٥تُۡؤِِتٓ أ

 [25]سورة إبراهيم:
 الصورة احلقيقية لذلك البطل الفذ، الذي اجتمعت فيه ،ختصاريف أكثر ما يكون من اإلجياز واال ،هذه هي

من وكان من كبار العلماء وخيار األدابء و  ،خصال األرحيية والعبقرية، والذي ألف بني العلم واألدب واجلهاد
 سادة اجملاهدين.

 ،راك شرباً ث هذا هو الرجل الفحل الذي خاطب موطنه أايم الثورة الكربى بقوله: أي وطين!. ما ملكُت فوق
 أتراين أملك حتت ترابك قرباً؟

 ـ اهتمام اإلبراهيمي ابلبعثات العلمية: 9

عريب الذي انغمس فيه الشيخ البشري منذ وصوله إىل الشرق ال ،مل يكن النشاط السياسي االجتماعي والثقايف
م أال وهو العمل على فتح أبواب معاهد التعلي ،؛ يصرفه عن املهمة األساسية اليت غادر اجلزائر من أجلها

وقد كانت أول بعثة أرسلتها  ،احملروم من العلم واملعرفة ابللغة العربية يف بالده ،املختلفة يف وجه الشباب اجلزائري
م قبل أن يسافر الشيخ إليها يف 1951مجعية العلماء إىل معاهد الشرق العريب توجهت إىل القاهرة يف نوفمرب 

طالبًا  25مث ازداد عدد أفرادها بعد وصوله إىل القاهرة إىل  ،طالباً يف البداية 16وضمت هذه البعثة  ،1952
 .(1)وطالبة واحدة

ة مكتبها حيث متكنت مجعية العلماء بواسط ،وكانت بعثات مجعية العلماء يف البداية قاصرة على مصر وحدها
م واألعوام 1951ووزارة املعارف ألبناء اجلزائر خالل عام  من احلصول على عدد من املنح من األزهر ،ابلقاهرة
  وبعد رحلة الشيخ البشري إىل املشرق العريب متكن من احلصول على منح أخرى للطلبة اجلزائريني يف ،التالية له

 م.1954كل من العربية السعودية بعد قيام الثورة اجلزائرية سنة 
د مقره البشري اإلبراهيمي على هذه البعثات ويصرف شؤوهنا يوج وكان املركز الرئيسي الذي يشرف منه الشيخ

ليت ولكنه كان يعني انئباً عن خارج مصر من أبناء البلدان ا ،حيث يقيم هو يف معظم أوقات العام ،يف القاهرة
ر يقوم وكان بني وقت واخ ،لإلشراف على أفرادها من الناحية األخالقية واالجتماعية ،توجد فيها البعثة

ولني من الرتبية ويتصل ابملسؤ  ،كي يتفقد بنفسه حال أعضاء البعثات  ،والكويت ،وسوراي ،ايرات للعراقبز 
مية إىل بقصد احلصول على منح جديدة للطلبة اجلزائريني الذين توفدهم اجل ،والتعليم يف البلدان اليت يزورها

ات التوجيهية ي على أعضائها احملاضر فيلق ،ويغتنم زايرته لتفقد البعثات ،الشرق العريب من أجل الدراسة
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وع يف مركز فقد كان جيتمع هبم مرة كل أسب ،واإلرشادات العلمية والرتبوية. وأما أعضاء بعثة اجلمعية ابلقاهرة
 .(1)اجلمعية املوجودة بشارع شريف ابلقاهرة

اليت عمل  ،اليت بذلت يف تكوين البعثات العلمية جبمعية العلماء ،وقد أمثرت جهود الشيخ البشري اإلبراهيمي
هها أثناء دراستها ورعاها ووج ،بكل جهوده على فتح أبواب معاهد العلم يف وجهها يف خمتلف البلدان العربية

وعندما  ،من أفرادها يف دراساهتم الثانوية واجلامعية %90حيث جنح ما يقرب من  ،توجيهًا وطنيًا سديداً 
وساهم عدد كبري من أفرادها بفكرهم وثقافتهم يف خمتلف  ،م كانوا من جنودها1954نشبت ثورة الفاتح من 

ونشاطهم  ،وهم اليوم بعد االستقالل يسامهون بفكرهم وثقافتهم يف معركة البناء والتشييد الوطين ،أجهزة الثورة
تدريس يف اجلامعات وال ،يم والعدل والدبلوماسيةيغطي أهم اجملاالت الوطنية كاإلعالم والثقافة والرتبية والتعل

 الوطنية إىل غري ذلك من امليادين األخرى.
وال شك أن الفضل يف تكوين هذه النخبة املمتازة من الشباب اجلزائري تكوينًا عربيًا وإسالميًا ووطنيًا ؛ إمنا 

وا هذا اجليل الذي الذين أعد ،اجلزائر يعود إىل الشيخ البشري اإلبراهيمي ورفاقه من رجال احلركة اإلصالحية يف
يف  روف كانت من أصعب وأشد الظروف اليت مرت  ،نتحدث عنه االن وأجيااًل أخرى عديدة سابقة عليه

حىت حصل  ،وواصلوا جهودهم يف إعداده ،أعدوه من املراحل االبتدائية ،هبا اجلزائر يف عهد االحتالل الفرنسي
 .(2)ية يف خمتلف الفروع العلميةالبعض منهم على الشهادات اجلامع

 
 
 
* * * 
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 خامساً: مقومات الفكر اإلصالحي عند

 الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي واهتماماته االجتماعية

 ،صالحيتبني له بوضوح وجالء خطه اإل ،ويف تراثه األديب والفكري ،من أتمل يف سرية اإلمام اإلبراهيمي
 وأهم مقومات الفكر اإلصالحي والتجديدي عنده يف النقاط االتية: ،ومنهجه التجديدي

 ـ اإلسالم والعروبة: أساساً ومنطلقاً: 1

ر ويقول يف ذلك: إن اإلسالم يف اجلزائ ،يرى اإلبراهيمي أن أهم مقوم من مقومات الفكر اإلصالحي: اإلسالم
واستنارت  ،قائقه، فكان له منه كفيل مؤمتنقد جال اإلصالح ح ،متني القواعد واألواسي ،اثبت ثبوت الرواسي

فكان له منه  ،إىل منزلته يف اإلمامة« القران»وعاد كتابه  ،فكان له منهم حارس يقظ ،بصائر املصلحني بنوره
 .(1)والسياج الذي ال خيرق ،احلمى الذي ال يطرق

وجسد  ،ارهفجّلى أسر  ،بقلمه الفيا  وعبارته املشرقة ،وطاملا شرح اإلمام اإلبراهيمي هذا اإلسالم العظيم
واملهذِّبة للغريزة  ،وعن قيمه املالئمة للفطرة ،وعن شريعته السمحة ،وكشف اللثام عن عقيدته احلنيفية ،ااثره

 اليت تسمو ابإلنسان حىت يتميز عن احليوان.
 ،«التحرير العام دين»ول: إن اإلسالم هو فيق ،اقرأ له هذه القطعة اليت يتحدث فيها عن اإلسالم دين التحرير

ومن  ،يِّّناتهوتواترت ب ،ألنَّه احلق الذي قامت شواهده ،فأرسل هذا الوصف إرسااًل بدون حتفظ وال استثناء
مثَّ الذين  ،واتَّبعت النور الذي أنزل معه ،تلك األجيال اليت صحبت حممَّدًا وامنت به ،شواهده وشهوده

 بعوهم إبحسان.مثَّ الذين اتَّ  ،صحبوهم
والعقالء هم  ،وحنمد هللا على أن العالقة بني األلفاظ ومعانيها مل تنقطع عند مجيع العقالء من أجناس البشر

 ،والرذيلة رذيلة ،والفضيلة فضيلة ،والشر ُيسمَّى شراً  ،وما زال اخلري ُيسمَّى خرياً  ،ُحجَّة هللا على من سواهم
 ،عن إبليس واملتبع خلطوات الشيطان ال يقول: رضي هللا ،دٍّ على مال الغريفالسارق يسرق وهو يعتقد أنَّه متع

 ،سمونه خرياً يواقعون الشر وال ي ،وإن هذه ملن أسرار فطرة هللا اليت فطر خلقه عليها ،وإمنا يقول: لعنه هللا
لون بذلك الشهادة على أنفسهم ن إذا قيل هلم ال كالذي  ،الفاقدين للشعور ،إال املطبوع على قلوهبم ،فيسجِّّ

تهم الشهوات الذي اسرتق ،وكصرعى التقليد للحضارة الغربية ،قالوا: إمنا حنن مصلحون ،تفسدوا يف األر 
 ،عفاء وسلبوا أوطاهنمأسكرهتم القوَّة فبغوا على الض ،وكاملسريين للدولة الغربية ،فاستباحوا احملرَّمات ابسم احلرية

 ومسَّوا بغيهم استعماراً.
اهتا، بمن الظلم واحليف والغش والفساد يف األر  تسمية األشياء بغري أمسائها، ألنه قطع لألسباب عن مسبِّّ  إنَّ 

َمَر }وقد عيب يف قوله تعاىل:
َ
ُ َوَيۡقَطُعوَن َمآ أ ن يُوَصَل  ۦٓ بِهِ  ٱَّللَّ

َ
أن منه قطع الّدوال عن  ،[27 :البقرة] {أ
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ا فتحت الباب هلذا النوع من املسخ وشجعت عليهوإن أعظم شرور هذه احلضارة الغر  ،مدلوالهتا  ،بية أهنَّ
به اإلسالم  والتحرير الذي جاء«. وازع هللا يف نفس املؤمن»فأفسدت الفطرة والضمري الذي مسَّاه حممد )ص( 

ر ابملعىن والدين اإلسالمي ال يفهم التحري ،شامل لكل ما تقوم به احلياة وتصلح عليه كل املعاين واألشخاص
 ،من قوي أو إنصاف لضعيف ،أو تعديل لوضع منحرف ،وإمنا يفهمه على أنَّه كل إطالق من تقييد ،قالضي

أو نقل شيء من غري نصابه إىل نصابه. قالت أمساء بنت أيب بكر حينما بعث هلا أبوها جبارية تقوم هلا بعلف 
 .(1)الفرس: فكأمنا أعتقين

 أ ـ اإلسالم دين التحرير العام:
تضادات واملتنافرات القوة املميزة للم والعقل هو ،العقل ومجيع القوى التابعة له يف النفس البشرية حرَّر اإلسالم

للتكاليف  ولذلك جعل مناطاً  ،والنفع والضر ،واخلري والشر ،كالصالح والفساد  ،اليت بين عليها هذا العامل
واإلسالم  ،راكهاالختالل فيتعطل أو ينعكس إد وقد يطرأ عليه ما يطرأ على املوازين املادية من ،الدينية والدنيوية

ظ ويقرِّر أن إدراك احلقائق العليا يف الدين أو الكون ؛ إمنَّا هو ح ،يعلو بتقدير العقل والفكر إىل أعلى درجة
بل إىل  ،وأن العقول املريضة واألفكار العقيمة تنزل بصاحبها إىل احليوانية ،العقول الراجحة واألفكار املسّددة

وَن بَِها َولَُهۡم َءاذَاٞن }ففي القران العظيم: ،من احليوانية أحطّ  ۡعُيٞ َلَّ ُيۡبِِصُ
َ
لَُهۡم قُلُوٞب َلَّ َيۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ

َٰٓئَِك كَ  ْولَ
ُ
ٓۚٗ أ نَۡعَٰمِ َلَّ يَۡسَمُعوَن بَِها

َ
ۚٗ  ٱۡۡل َضلُّ

َ
 .[179]سورة األعراف: {بَۡل ُُهۡم أ

رتكس فيها وأحّط دركة ي ،العقل فيها ؛ محاه من املؤثرات واألمرا  والعوائق وهلذه املنزلة اليت وضع اإلسالم
وحني  ،يةحني ال يسمو إىل اجلوالن يف العوامل الروح ،فهي أكرب معطل له عن أداء و يفته ،العقل هي الوثنية

ية. أعلن اإلسالم من أوَّل يوم حرابً شع لى الوثنية جبميع واء عتفتنه املادايت بظواهرها من طريق اجلوارح احلسِّّ
ا ؛ حىت وإفساداً لفطرة اخلري وإطفاء لنوره ،وتغلغاًل فيها ،وهي أشد ما كانت سلطااًن على النفوس ،أنواعها

 وعمر مكاهنا ابلتوحيد. ،اجتثها وحما ااثرها من النفوس واالفاق
جه أمانة الدين حىت يوا ،أتدرون السر يف تلك احلمالت على الوثنية؟ هو حترير العقل من نفوذها وسلطاهنا

 وما هدم أصحاب حممد األصنام أبيديهم ؛ إال ،ويؤدِّّي الو يفة اليت خلق ألدائها ،اجلديد صحيحًا معاىف
ولوال ذلك ملا  ،وبعد أن بىن عقوهلم من جديد على صخرة التوحيد ،بعد أن هدم حممد الوثنية يف نفوسهم

اء بعضهم من بعض مبا شرَّعه هللا من أحكام عادلة تقوم وحرر اخللط «.ثقيف»أقدم خالد على هدم طاغية 
 ووقف بكل واحد عند حدَّه وحفظ له حقوقه. ،وترفع احليف والظلم ،ابلقسط

وبني العمال  ،السادةوبني العبيد و  ،وبني الفقري والغين ،وبني احملكوم واحلاكم ،فحدَّ احلدود بني املرأة والرجل
تها يف واكتنف ،وهذه األنواع من احلدود تناولتها النصوص القطعية من القران واألحاديث ،وأصحاب املال

كومني من فأما حترير احمل ،النصوص مؤثرات من الرتغيب والرتهيب تزيدها قوة ورسوخًا يف النفس طلب
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الشورى حسان و احلاكمني ؛ فال مطمع أن أييت فيه على وجه الدهر ما جاء به اإلسالم من شرائع العدل واإل
 والرفق والرمحة وعدم احملاابة حىت يف النظرة والكلمة واجمللس.

ِن }ه: َ وما أدبه به ربه من مثل قولوأوَّل ما يسرتعي النظر من ذلك سرية حممد )ص( وأقضيته يف حياته 
َ
َوأ

نَزَل  ٱۡحُكم
َ
ُ بَۡيَنُهم بَِمآ أ ُۡهَوآَءُُهۡم وَ  ٱَّللَّ

َ
نَزَل  ٱۡحَذرُُۡهمۡ َوََل تَتَّبِۡع أ

َ
ن َيۡفتُِنوَك َعنَۢ َبۡعِض َمآ أ

َ
ُ أ  {إََِلَۡكۖ  ٱَّللَّ

َّۡسُت َعلَۡيُكم بَِوكِيلٖ }وقال تعاىل: ، [49]سورة المائدة: نَت َعلَۡيِهم }وَ  ، [66]سورة األنعام: {ل
َ
َوَمآ أ

 ِ ِۡر ب
 .[45]سورة ق: {َمن ََيَاُف وَِعيدِ  ٱۡلُقۡرَءانِ ِِبَبَّارِٖۖ فََذك 

ا كانت مثااًل من أحكام النبوة اليت هي وحي يوحىمث سرية اخللفاء  وإنَّ األمثلة  ،الراشدين يف احلكم ؛ فإهنِّّ
وأعجز من  ،فاق هبا من قبله ،ألمثلة خالدة على الدهر ،اليت ضرهبا عمر يف إقامة العدل وقوة االضطالع

لو رأينا : »يب من أفراد الرَّعيةوأروع منه قول جم ،وما أروع قوله: من رأى منكم اعوجاجًا يفَّ فليقوِّمه ،بعده
وأبلغ منهما يف الروعة أن حيمد عمر ربَّه على أن يكون يف أمة حممد من  ،«فيك اعوجاجًا لقوَّمناه بسيوفنا

 يقوِّم عمز بسيفه.
 ،غاية واحدة وكلُّه يرمي إىل ،والتشريع اإلسالمي متصل احللقات من العقائد والعبادات إىل االداب واملعامالت

متناسقة فيما بينها لتحمل األمانة كاملة صحيحة إىل األجيال  ،وهي إنشاء أمَّة متَّحدة املبادأئ والغاايت
نَّا يف ولوالها لك ،وما زلنا ـ حبمد هللا ـ حنمل بقااي من ذلك ،وقد متَّ لإلسالم وما أراد عدَّة قرون ،الالحقة
 الغابرين.

ان وجعل للفقراء حقاً معلوماً يف أموال األغنياء، ووجه التحرير هنا أن الفقري ك ،وحرَّر اإلسالم الفقري من الغين
رمة ممنونة جترح فإذا أعطاه شيئاً أخذه على أنه مك ،يسأل الغين فيعطيه أو حيرمه تبعاً خللقه من تسّهل أو كزازة

وتسمية هذا املال  ،حقاً معلوماً  ولكن اإلسالم ألزم الغين بدفع الزكاة للفقري ومسَّاها ،وإن أشبعت بطنه ،نفسه
قري غضاضة االستجداء وترفع عن الف ،حقاً هلل تشعر الغين ابلرضا والتسليم واالطمئنان إىل إخالفِّهِّ ومضاعفته

 .(1)وهذا احلقد هو أساس الشيوعية ،نفسه مع ذلك من رذيلة احلقد على الغين وتطهر ،ومهانة السؤال
يء من وال ينهى عن ش ،أنه ال أيمر بشيء ،بية النفسية يف األحكامومن عجائب اإلسالم يف إدخال الرت 

د للنفس ويعمرها خبوف هللا وحده ى املأمور به أو ويقنعها ابالاثر اليت ترتتب عل ،العمليات ؛ إال بعد أن ميهِّّ
قائد ت عوهلذا كان ،فإذا جاء دور العمل كانت النفس مطمئنة ابلعلم وراضية ابلعمل مهما شق ،املنهي عنه

صلح شأن  وهلذا السر ،وكلها متعاونة على هتذيب املسلم ،اإلسالم وعباداته وأحكامه وادابه كلها مرتابطة
وكانوا ال يتهاونون يف  ،وكفائيًا يف الكفائيات ،عينيًا يف العينيات،ألهنم أقاموا الدين كله ،املسلمني األولني

قِيُمواْ }ومن أوامر القران: ،احتياطاً للكبرية ،الصغرية
َ
ِينَ أ  .[13:]سورة الشورى {َوََل َتَتَفرَّقُواْ فِيهِ   ٱَدِل 
 ،نسانيةفقد كانت املرأة يف العامل كله يف منزلة بني احليوانية واإل ،ـ وحرَّر اإلسالم املرأة من  لم الرجال وحتّكمهم

ة اجملرَّدة من العقل، ت العاديتتحكَّم فيها أهواء الرجال، وتتصرَّف فيها االعتبارا ،بل هي إىل احليوانية أقرب
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ا كانت حالتها عند ور  ،تعترب أداة للنسل أو مطية للشهوات ،وهي اترة كرة تتلقف ،فهي حيناً متاع يتخطف مبَّ
ء لكثافة الطبع ودوا ،يرون فيها عامالً من عوامل ترقيق العواطف وإرهاف النفس ،ومنزلتها أرفع ،العرب أحسن
 وأشعارهم ـ على كثرهتا ـ عامرة ابالعرتاف ،معاين جليلة من السمو اإلنساينوجيدون فيها  ،وبالدة احلسّ 

 ،هم من وأد البناتوال عربة مبا يشاع عن ،وبشرح املعاين العالية اليت جيدوهنا فيها ،بسلطان املرأة على قلوهبم
وأثر عقل أسرف  ،فوتعليله عند فاعليه يشعر أنه نتيجة حب طغى حىت احنر  ،فإنه مل يكن عاماً فاشياً فيهم

وشذوذ يف  ،نيعةوجرمية ش ،وعلى كل حال فالوأد خطأ كبري ،ال نتيجة كراهية لنوع األنثى ،يف تقدير العواقب
ََل َسآَء َما ََيُۡكُموَن }وحسبه تسفيهًا قوله تعاىل:َ   ،أحكام الرجال خارج عن نطاق اإلنسانية

َ
]سورة  {٥٩أ

 .[59النحل:
له ما ال يطيق ،األعجم من اإلنسانوحرَّر اإلسالم احليوان  وأن  ،من األمحال واألعمال وحرَّم عليه أن حيمِّّ

لرفق ابحليوان وصااي وأوصى يف ا ،فإذا فعل فيه شيئًا من ذلك بيع عليه جربًا حبكم احلاكم ،جييعه أو يعطشه
كل من ها أتومل تدع ،فلم تطعمها ،ويف حديث نبوي أن امرأة دخلت النار بسبب هرة أمسكتها ،زاجرة

فأدلت  ،وأن إمرأة عاصية هلل دخلت اجلنة بسبب كلب وجدته يلهث عطشاً على حفِّّ بئر ،خشاش األر 
وما من شيء تفعله مجعيات الرفق ابحليوان يف هذا العصر إال وقد سبق اإلسالم إىل أكمل  ،خّفها وسقته

 .(1)منه
 ب ـ ربط اإلسالم ابلعروبة:
ماوي امتزج وكأمنا عنده مركب كي ،اإلبراهيمي خمتلط ابلعروبة اختالط اللحم ابلدمواإلسالم الذي يدعو إليه 

 .الذي جعل هللا به كل شيء حي« املاء»فكوَّان  ،كما امتزج األوكسوجني واهليدروجني  ،فيه العنصران
هو عريب، و لوالعروبة اليت يدعو إليها ليست عرقية وال عنصرية، بل هي عروبة لغة وثقافة، وجوهرها اللسان ا

وحُ نََزَل بِهِ }الذي نزل به القران الكرمي َ  ِميُ  ٱلرُّ
َ
َٰ قَۡلبَِك َِلَُكوَن ِمَن ١٩٣ ٱۡۡل بِٖي ١٩٤ ٱلُۡمنِذرِينَ لََعَ ٖ مُّ بِلَِساٍن َعَرِب 

 .[195]سورة الشعراء: {١٩٥
اليت هي املصدر الثاين  ،ودوِّنت به سنَّته ،ورويت به أحاديثه ،وهو الذي تكلَّم به الرسول عليه الصالة والسالم

 لإلسالم بعد القران.
 والتلبية يف احلج وغريها. ،والقراءة يف الصالة ،والعربية هي لغة األذان واإلقامة

 وقد أوجب اإلمام الشافعي على كل مسلم أن يتعلَّم من العربية ما يؤدِّّي به صالته وعبادته.
 وأصحابه الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ،اإلسالم عريب وحممد رسول ،كما أن القران عريب

وقد روي  ،حىت من مل يكن منهم عريب األرومة والعرق فقد تعرب ابللسان حني تكلَّم العربية ،أنزله معه: عرب
 «.فمن تكلم ابلعربية فهو عريب ،إمنا العروبة اللسان»حديث عن النيب )ص( يقول: 
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 ،الوفاة وهبا كانت ،وإليها كانت اهلجرة ،فيها نشأت الدعوة ،هي أر  اإلسالم ومهده ومنبته وأر  العرب
ال إال إليها من واليت ال تشد الرح ،وهي اليت ضمت رفاته عليه السالم. واملساجد الكربى املقدَّسة يف اإلسالم

 واملسجد األقصى. ،واملسجد النبوي ،أر  العرب: املسجد احلرام
 .(1)« اإلسالم والعروبة»؛ إمنا هي « الذات اجلزائرية»لشيخ اإلبراهيمي أهمَّ مكوانت ويَعترب ا

افل واملؤمترات وخطبه وأشاد هبا يف احمل ،واهتم اإلبراهيمي ابللغة العربية وأدواهتا وروحها وثقافتها اهتماماً عظيماً 
ومن أشهر ذلك: اخلطاب الذي ألقاه األستاذ الشيخ اإلبراهيمي يف إحدى اجتماعات  ،وحماضراته ومقاالته

 والذي عنوانه: ،1939والذي نقلته جريدة الشهاب عام  ،مجعية العلماء املسلمني
 وأثرها يف األمم غري العربية: ،: فضلها على العلم واملدنيةالعربية

ية ابملفردات غن ،ولو مل تكن لغة متَّسعة االفاق ،ة وعمرانجاء فيه: .. لو مل تكن اللغة العربية لغة مدني
حلاجة إىل تلك وأللزمتهم ا ،والرتاكيب ؛ ملا استطاع أسالفكم أن ينقلوا إليها علوم اليوانن واداب فارس واهلند

رى ذلك لتغري جم ولو وقع ،ولو فعلوا ألصبحوا عراًب بعقول فارسية وأدمغة يواننية ،العلوم تعلم تلك اللغات
 التاريخ اإلسالمي برّمته.

ها وما العامل إذ ذاك إال هذه األمم اليت نقل عن ،لو مل تكن اللغة العربية لغة عاملية ملا وسعت علوم العامل
 .(2)املسلمون

ا قد خلت عمرت األر  ومّكن هلا هللا  لقد فهم العرب ألول عهدهم ابإلسالم وإبرشاد القران ؛ أن هناك أممَّ
ر تلك األمم وامتثلوا أمر القران ابلسري يف األر  والنظر يف ااث ،أكثر أمواالً وأعزَّ نفراً وأثبت ااثراً وكانت  ،فيها

فكان هذا اإلرشاد  ،ونبَّههم القران إىل أن مساكنهم مل تسكن من بعدهم إال قليالً  ،واالعتبار مبصائرها وعواقبها
منها واألخذ  القدمية ودراستها واالطِّّالع على الصاحل النافع اتالقراين املتكرر حافزاً إىل التنقيب عن ااثر املدني

 ،وكان من ااثر هذا التنبيه القراين أن تفتحت أذهان املسلمني إىل دراسة هذه املدنيات واقتباس النافع منها ،به
كادت   وعلى ااثر مدنيات ،وكان من فضل القران على العامل أنه أبقى هبذا اإلرشاد على علوم كادت تندثر

 تطمس.
إن الفائدة الكربى اليت يعلِّّقها القران على السري يف األر  والوقوف على ااثر األمم البائدة هو االعتبار حبال 

، ليعلم املعترب أن الظلم هو سوس املدنيات، فيقيم العدل، وإذا جاء العدل جاء العمران ،الظاملني وعقىب الظاملني
 وهذه مدينة اإلسالم. ،وكان العدل سياجها والعلم سراجها ،ن قامت املدنيةوإذا جاء العمرا

إن إرشاد اإلسالم للمسلمني أبخذ الصاحل النافع أينما وجد ؛ هو الذي يدفعهم بعد متكُّن سلطاهنم ومتهُّد 
فارس واهلند و فاطَّلعوا على ما أنتجت قرائح يوانن  ،ملكهم إىل البحث عن االاثر العقلية لألمم اليت سبقتهم

 .(3)ووجدوا فيها خري معني على ذلك ،فنقلوها إىل لغة القران ،يف العلوم واالداب
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اليت سقنا هذا  وهنا النقطة ،يقول الشيخ حممد البشري يف خطابه ملستمعيه: هنا اجلانب العامر يف لغتكم
 .(1)دنيةوهنا املوضوع وهو: فضل اللغة العربية على العلم وامل ،احلديث كله من أجلها

فوعت الفلسفة  ،واداهبا ،ونظمها االجتماعية ،قامت اللغة العربية يف أقل من نصف قرن برتمجة علوم هذه األمم
لوم اليت تقوم وهذه هي الع ،والطب واهلندسة واالداب واالجتماع ،والرايضيات جبميع أصنافها ،جبميع فروعها

خري وهذا هو الرتاث العقلي املشاع الذي ال يزال أيخذه األ ،عليها احلضارة العقلية يف األمم الغابرة واحلاضرة
ن تنتقل إليه وإمَّا أ ،الذي إما أن تنقله إليك فيكون قوَّة فيك ،وهذا هو اجلزء الضروري يف احلياة ،عن األول

 وقد تفطن أسالفنا هلذه الدقيقة فنقلوا العلم ومل ينتقلوا إليه. ،يف لغة غريك فتكون قوة لغريك
األواخر عن  وبنقله إىل ،قامت لغتهم حبفظ هذااجلزء الضروري من الضياع ابنتشاله من أيدي الغوائلوقد 

 ولوال العربية لضاع على العامل خري كثري. ،وبذلك طوَّقت العامل منة ال يقوم هبا الشكر ،األوائل
 أيها اإلخوان:

مجاع الباحثني منا لها إال عن طريق اللغة العربية إبمل تص ،إن: كثرياً من العلوم اليت بنيت عليها احلضارة الغربية
وإن املنصفني منهم ليعرتفون للغة العربية هبذا الفضل على العامل واملدنية، ويوفوهنا حقها من التمجيد  ،ومنهم

مجوها، وأهنم عنهم أخذوها وعن لغتهم تر  ،ويعرتفون لعلماء اإلسالم أبهنم أساتذهتم يف هذه العلوم ،واالحرتام
حيمدون للدهر أن هيَّأ هلم جماورة املسلمني ابألندلس وصقلية ومشال أفريقيا وثغور الشام حىت أخذوا عنهم ما 

ومعاهد  ،وال يزال هؤالء املنصفون يذكرون فضل معاهد األندلس العربية ،واقتبسوا عنهم ما اقتبسوا ،أخذوا
ية يف ون ينتهجون بعض املناهج الدراسية األندلسوال يزال ،ومعاهد الشام على احلضارة القائمة ،مشال أفريقيا

 .(2)معاهدهم إىل االن، وال يزالون يردون كل شيء إىل أصله، ويعرتفون لكل فاضل بفضله
ومل  ،وإمنا خدمت املدنية اإلنسانية العامة، مدنية اخلري العام والنفع العام ،إن العربية مل ختدم مدنية خاصة أبمَّة

تقرأئ خاصة هذه ومن يس ،وإمنا خدمت العلم املشاع بني البشر جبميع فروعه النافعة ،ختدم علماً خاصاً أبمَّة
 يتبني مقدار ما أفاءت هذه اللغة على البشرية من خري ونفع. ،اللغة لعلم الطب وحده

لغة الوحيدة ت اجلهل ـ هي الوقد كانت هذه اللغة يف القرون الوسطى ـ يوم كان العامل كله يتخبَّط يف  لما
 اليت احتضنت العلم واوته ونصرته.

 أيها اإلخوان:
فإنه  ،لعربيةوأما فضلها على األمم ا ،وفضلها على األمم غري العربية ،هذا فضل لغتكم على املدنية اإلنسانية
 ،مية كلهافإننا نعين األمم اإلسال ،«العربية»وإذا قلنا األمم  ،األخرى يزيد قدراً وقيمة على فضلها على األمم

يت فاللغة العربية منذ دخلت يف ركاب اإلسالم على األمم ال ،ألهنا أصبحت عربية حبكم اإلسالم ولغة اإلسالم
وإن هذا ملن  ،أ لَّها  ّله ؛ كانت سببًا يف تقارب تفكريهم وتشابه عقلياهتم ومتازج أذواقهم وتوحيد مشارهبم
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قائق ولوال العربية الختلفت األمم اإلسالمية يف فهم ح ،وحيد األمم املختلفة األجناساملناهج السديدة يف ت
ركة العامة ولكنه من القلة حبيث ال يظهر أثره يف احل ،وقع بعض هذا وقد ،الدين ابختالف العقليات اجلنسية

 لألمة.
متفاوتة يف اإلدراك  ،مناط التفكريإن األمم اليت دخلت يف اإلسالم متفاوتة الدرجات يف االنفعاالت النفسية وأ

ربية فتحت عليها افاقاً ولكن اللغة الع ،متفاوتة يف التصوير والتخيُّل ،متفاوتة يف القابلية واالستعداد ،والذكاء
فكري ودفعتها مبا فيها من قوة ومبا هلا من سلطان إىل الت ،ما كانت تعرفها لوال العربية ،جديدة يف كل ذلك

 قوة. وزادت األفكار املتحرِّكة قوة على ،وحفزت األفكار اخلامدة إىل التحرُّك ،ج متقاربوالتعقل على منه
 أيها اإلخوان:

مث هيأت  ،إن اللغة العربية هي اليت قاربت بني الفكر الفارسي املنفعل القلق وبني الفكر الرببري الرصني اهلادأئ
 لكل فكر قابليته.

 ،ق املؤدية إليهماومهَّدت هلا الطرائ ،األمم املختلفة أسباب العلم واملدنيةواللغة العربية هي اليت سهَّلت هلذه 
 حىت أخذت كل أمة حظها منهما.

الثروة اهلائلة من  وأمدهتم بتلك ،واللغة العربية هي اليت أفضلت على علماء اإلسالم بكنوزها ودقائقها وأسرارها
فبحثوا  ،ات العامل عن إحضارها بدون استعانة واستعارةاليت تعجز أية لغة من لغ ،املصطلحات العلمية والفنية

ي يف ومن عرف كتاب أيب حنيفة الدينور  ،وملؤوا الدنيا مؤلفات ودواوين ،وحبثوا يف كل فن ،يف كل علم
 ،احظ يف احليوانوكتاب اجل ،وكتاب اهلمداين يف ختطيط جزيرة العرب ،وكتاب أيب عبيدة يف اخليل ،النبات

وكتاب األئمَّة يف الطب والنجوم واإلبل؛ رأى العجب العجاب من اتساع هذه اللغة وغزارة مادهتا، وعلم 
وشعر الشعراء  ،الفرس هبذه اللغة كما أن من يقرأ شعر الشعراء النفسيني من  ،مقدار فضلها على األمة العربية

اليت وجدت يف  ،ادةة على تلك القرائح الوقَّ الوصافني يف األندلس ؛ يتجلى به أي إفضال أفضلته اللغة العربي
در عن اتساع وما أم  اإلنتاج األديب إذا كان يص ،وأضافته إىل فيض االستعداد ،العربية فيضاً ال ينقطع مدده
 .(1)يف اللغة واتساع يف اخليال

 ج ـ محاية اإلسالم من املتأكلني ابمسه:
أن يصب جام غضبه على أولئك الذين يلبسون  ،لنيوكان من حرص الشيخ على محاية اإلسالم من الدجا

التدريس كاإلمامة واخلطابة و   ،مثَّ هم يعملون خلدمة االستعمار حتت عنوان الو ائف الدينية ،لبوس العلماء
ضلون ُيسألون فيفتون بغري علم، فيَ  ،أن يتحدث ابسم اإلسالم رؤوس جهال ،وهذه هي الكارثة ،والفتوى

نتصر وإمنَّا ي ،وُيضلون، أو أسوأ من ذلك: أن يفتوا مبا يرضي سادة االستعمار، وإن أسخط الواحد القهار
 ،يقول اإلمام اإلبراهيمي: إن املسجد ال يؤدي و يفته ،وابلدعاة ال ابألدعياء ،اإلسالم ابلعلماء ال ابلعمالء

ما و  ،وذادوا عنه كل عادية ،؛ إال إذا شاده أهل القران وعمروه على مناهج القرانوال يكون مدرسة للقران 
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م ال خيشون ،جعل القران املساجد هلل إال لتكون منبعًا هلدايته إال  وما وصف الذين يعمرون مساجد هللا أبهنَّ
 ؛ إال ليقيم احلجة على ضعفاء اإلميان ويعزهلم عن هذه املرتبة.(1)هللا

مل خيش »فوهللا لكأن هذه اجلملة  ،«ال تنقضي عجائبه»صدق رسوله الذي وصف القران أبنه وصدق هللا و 
مطلولة  ،رسالةوهَّاجة أبنوار ال ،من هذه االية هبذا األسلوب املفيد للحصر أببلغ صيغة نزلت اليوم« إال هللا

شون خيشون املخلوق وال خي لتكون حجَّتنا القاطعة على هذا النمط من عّمار املساجد الذين ،أبنداء الوحي
 .(2)هللا

ما َيذود ك  ،يف شىت امليادين لقد وقف اإلمام اإلبراهيمي وإخوانه من علماء املسلمني ليذودوا عن اإلسالم
نه يف ميادين ودافع ع ،وكما يدافع الوالد عن ولده وفلذة كبده ،وكما يدافع احلر عن عرضه ،األسد عن عرينه

 منها: ،عدة
ت من حصون يف ومبا أقام ،وكفكفت من غلّو املبشرين ،خلارجي مبا ردَّت به من ُشبه الطاعننيـ يف امليدان ا

 وجوه امللحدين.
ناوهلا الشيخ يف اليت ت« فصل الدين عن احلكومة»وخصوصاً يف قضية  ،ـ ويف امليدان اخلاص حبكومة االحتالل

وال خارت  ،ا عزميةومل يهن هل ،وابلبيان والتدليل ،تناولتها ابلشرح والتحليل ،مقاالت عدَّة حتمل النور والنار
 ومل خيدعها وعد وال رّدها وعيد. ،هلا من املطالبة قوة

 .(3)فاء إىل الرشد الغويّ و  ،ـ ويف امليدان الداخلي بينها وبني قومها وأبناء مّلتها حىت تعّلم اجلاهل واهتدى الضال

 ـ التحرير: 2

هو  ،اإلصالحي الكبري الذي بدأه مع ابن ابديس ورفقائه يف الدرب وكان هدف الشيخ اإلبراهيمي من عمله
 ،غطرسهو يوم التحرر من االستعمار الفرنسي االستيطاين املت ،إعداد الشعب اجلزائري املسلم ليوم ال ريب فيه

يتمَّ ذلك ولن  ،ولن حيرِّر الوطن اجلزائري من نري االستعمار إال الشعب اجلزائري ،وطمَّ سيله ،الذي طال ليله
 ه.ومن اليأس من مقاومت ،ومن التبعية لثقافته ،إال إذا حرَّران نفسية الشعب من اخلنوع للمستعمر

حني حُتلُّ  ،بل إىل أبطال تنشد اجلهاد واالستشهاد ،وحينئذ سيتحوَّل هذا الشعب كله إىل جنود للكفاح
بل ذلك كله اإلميان ويسود ق ،وتستحكم العزمية ،وتستبني الطريق ،وتتضح الغاية ،وتتحكم العقيدة ،العقدة
ق البد أن وأن احل ،وأنَّ الباطل مع العدو املستعمر ،واإلميان أبنَّ احلق مع الشعب اجملاهد ،والثقة بنصره ،ابهلل

ِ }ينتصر على الباطل: َ  ۚٗ  ۥَفَيۡدَمُغهُ  ٱۡلَبَِٰطلِ لََعَ  ٱۡۡلَق ِ بَۡل َنۡقِذُف ب  .[18ة األنبياء:]سور {فَإَِذا ُُهَو َزاُهِٞق
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والشعور  ،خلنوعوالبغض للذل وا ،واألمل يف القلوب ،واليقني يف السرائر ،كان ال بد من غرس العزة يف األنفس
دِّمتهم رئيس اجلمعية ويف مق ،ورجاهلا منذ أتسيسها« مجعية العلماء»وهذا ما فعلته  ،والتوق إىل احلرية ،ابلسيادة

 وانئبه اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي. سميد بن ابدياألول: اإلمام عبد احل
ا ًا من انر يرسل قلمه شو  ،وكان اإلبراهيمي ـ وهو أديب من الطراز األول ـ له طابعه املتميِّّز وأسلوبه اخلاص

 ،شخصية اجلزائريةوتغيري معامل ال ،وحماولة طمس اهلَوية ،وأساليبه يف القهر واإلذالل ،على االستعمار ووحشيته
 .(1)حتمل دائماً ما جيود به قلم الشيخ من نفحات على الوطن ولفحات على االستعمار« البصائر»وكانت 

 ـ التحرير الذي ينشده اإلبراهيمي:
وحترير  ،وحترير األر  ،يشمل حترير اإلنسان ،والتحرير الذي ينشده اإلمام اإلبراهيمي: حترير كامل شامل

عمار اخلارجي رجل، وحترير املرأة، وحترير العقل، وحترير البدن، والتحرير من االستوحترير ال ،وحترير اجملتمع ،الفرد
واالستعمار الداخلي، هذا هو التحرير املنشود لإلبراهيمي، وإن شئت قلت: إنه التحرير الذي تنشده مجعية 

عرب ،العلماء
ُ
 .(2)وداعيتها املذكر ،وعقلها املفكر ،فما الشيخ يف وقفته إال لساهنا امل

 يف حميط الشعب:« احلرية»ـ إشاعة كلمة 
 حماضرة وال درس وال ،من الكلمات احملظورة اليت ال جيوز ذكرها يف حديث وال خطبة« احلرية»وكانت كلمة 

ا ال توجد يف اللغة أصالً   ،وال كتاب  ،نشروها من قربهاف ،وكان االستعمار حريصاً على إخفائها وإماتتها ،كأمنَّ
 وحبَّبوها إليهم. ،سوأشاعوها بني النا

 يقول العالمة اإلبراهيمي متحداثً عن سنوات املخا  والتحضري للنهضة الكربى:
 ،كانت السنوات العشر ـ اليت هي أوائل املرحلة الثالثة يف تقسيمنا ـ كلها إرهاصات بتكوين مجعية العلماء

وممرَّها إىل  ،واحلرية واالستقالل ؛ قد وجدت مساغها يف النفوس ،واإلسالم واترخيه ،وكانت كلمات: الوطنية
 ،أمانتهماملوثوق بعلمهم ودينهم و  ،ألهنا كانت خترج من لسان ابن ابديس وصحبه العلماء الشجعان ،العقول

ر ابعد أن كانت هذه الكلمات حمرَّمة يف فقه االستعم ،وجياوز َصَداها إىل األذهان ،فريّن رنينها يف االذان
ن أوَّل من نطق فكا ،وجمهولة عند بقية األمة ،الذين نشؤوا حتت رهبة االستعمار ،ومهجورة يف فقه الفقهاء

 ،ثالثة من طرازه واثنان أو ،هبا على أهنا لغة حيَّة صحيحة االستعمال هو عبد احلميد بن ابديس العامل الديين
َلق الدرس لي ن إخوانه أصبحت فلمَّا أحسَّ ابلنجدة م ،طبعهم عليهاولكن ابن ابديس كان يقوهلا لتالمذته يف حِّ

ولذلك اراتع هلا االستعمار وقّدر عواقبها الوخيمة  ،مطروحة لالستعمال يف السوق العامة« احلملة»هذه 
 .(3)عليه
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 ـ التوحيد: 3

حدة ـ أو و وكانت ال ،كانت احلرية ـ أو التحرير ـ هي األمل األوَّل الذي يسعى لتحقيقه اإلمام اإلبراهيمي
 التوحيد ـ هي األمل الثاين الذي يرنو إليه أو يصرُّ عليه.

وإنتهاء  ،عربيةفوحدة األمة ال ،فوحدة الشمال األفريقي أو املغرب العريب ،وهذه الوحدة تبدأ بوحدة اجلزائر أوالً 
 بوحدة األمة اإلسالمية.

وحركته مع  ،فهو يعمل دائباً بعلمه ولسانه وفكره ووجدانه ،وكانت وحدة اجلزائر واجلزائريني هي شغله الشاغل
 كما عرَّب املغرب العريب كله.  ،لصهر عنصري الشعب اجلزائري ،إخوانه

دينية وال  وليس بينهم وبني فرنسا نسب وال اصرة ،وهو يعجب من الذين يريدون أن جيعلوا الرببر فرنسيني
 ينهم وبني العروبة أكثر من اصرة.وال اترخيية وال جغرافية ؛ يف حني ب ،عرقية

واجتهد الشيخ اإلبراهيمي أن جُيَنب الشعب اجلزائري أسباب اخلالف الديين من جرَّاء االختالف يف قضااي 
 ،كما حذَّر الشيخ من مكايد االستعمار ودسائسه  ،أو اجتاهات التصوف ،أو مذاهب الفقه ،علم الكالم

 «.فرِّق تسد»اليت شعارها  ،وفةومن سياسته املعر  ،ومن مهزاته ووساوسه
ران إسالم الق ،اإلسالم األول ،وحاول الشيخ هو ورفقاء دربه: أن جيمعوا الشعب على اإلسالم الصحيح

ده: أو ما مسَّاه اإلمام حممد عب ،وضالالت اخلاصَّة ،وأن حيرِّروه ممَّا سوى ذلك من مبتدعات العامة ،والسنة
 أو نزغات شياطني. ،شهوات سالطني

 ،وقد حرص اإلبراهيمي على توحيد الشعب اجلزائري يف شعائره الدينية. كما حرص على توحيد مواقفه الوطنية
ُرّد هبا على يَـ  ،وكتب يف ذلك مقاالت ضافية ،وقد جاهد وكافح من أجل توحيد الشعب يف صيامه وفطره

د صيامه وإفطويهيب ابلشعب املسلم أن  ،جلنة األهّلة املعينة من قبل السلطة الفرنسية  .(1)ارهيوحِّّ
وبدأ الشيخ دعوته إىل االحتاد ـ كما قلنا ـ من املنطلق الطبيعي واملنطقي: أن تتَّحد اجلزائر وشعبها أواًل يف 

مثَّ   ،رفكانت الدعوة إىل توحيد عنصري الوطن: العرب والربب ،مواجهة االستعمار الفرنسي بسلطانه وجربوته
عوة ويؤكدها وكان الشيخ يلحُّ يف هذه الد ،كانت الدعوة إىل احتاد األحزاب الوطنية اليت تعمل لتحرير اجلزائر

 يقول يف ذلك: ،ويناضل عنها بقوة ،ويكرِّرها
كل مسلم عريب جزائري خملص يؤيِّّدان يف الدعوة إىل هذا االحتاد ويوّد منه ما نوّد، ويعتقد فيها ما نعتقده، 

رق الشنيع ويرى ما نرى من ااثر هذا التف ،أنه املعقل الوحيد للقضية اجلزائرية، والوسيلة الوحيدة لنجاحهامن 
قها، حب الذي شتت مشل هذه األمة الضعيفة، فزادها ضعفًا على ضعف، يف وقت تطلعت فيه إىل املطالبة

 فهي فيه أحوج ما تكون إىل مجع القوى، والتئام الشمل، واحتاد الكلمة.
ض  على السعي يف وكلها ح ،الساملني من عصبية احلزبية ،َترد علينا رسائل كثرية من عقالء األمة املخلصني هلا

دحض  الذي جتمعت فيه مجوع االستعمار على ،ومجع الكلمة املتفّرقة يف هذا الوقت ،االحتاد بني األحزاب
                                                           

 .64املصدر نفسه ص    ((1



87 
 

 ،د يوميل على كثرهتا حبيث ال خيلو منها بريوالرسائ ،ويف هذا اجلّو الذي كله نذر وخماوف ،حّقنًا بباطله
 كأمنا كتبت بقلم واحد يف أمور ثالثة:  ،وخصوصاً يف األسابيع األخرية

مجعية وتعليق األمل يف مجع الكلمة على كاتب السطور و  ،والتنويه بضرورة االحتاد ،التشهري بضرر اخلالف
 ، عنقهأس كاتب هذه الكلمة وجعلها عهدة يففعصب قضية االحتاد بر  ،وقد تغاىل بعض الكاتبني ،العلماء

وابلغ بعضهم ـ وهو من ذوي االراء النرية والعلم الواسع واإلخالص احملقق ـ فقفز إىل غاية الغاايت وهي مجع 
 ،أما ضرر اخلالف على القضية اجلزائرية فهو أمر يستوي يف إدراكه مجيع الناس ،الكفاءات يف حزب واحد

وقد  ،وهو أمنية كل مسلم خملص لدينه وجنسه ووطنه ،ي أمر ال خيتلف فيه عاقالنوأما ضرورة االحتاد فه
دَّة اخلالف وعنفوانه ،شعر به املسؤولون من رجال األحزاب فتداعوا إليه جهرة جود أقوى وو  ،يف حني حِّ

ث يدري أو يأو خادم لركاب االستعمار من ح ،وال مياري يف لزوم االحتاد إال قصري النظر يف العواقب ،أسبابه
 .(1)أو مدخول النسب يف الوطنية ،ال يدري

 أ ـ توحيد الشمال األفريقي:
رصُّها صفًا واحدًا يف و  ،وتوحيد وقفتها ،وتوحيد عبادهتا ،وبعد توحيد اجلزائر شعبًا ووطناً: توحيد فكرهتا

ه الشيخ إىل توحيد الشمال األفريقي أو املغرب ال ،مواجهة املعركة املرتقبة عريب ـ  االتية يف يوم ال ريب فيه ؛ اجتَّ
 ،سلمفهو شعب عريب م ،وأقصاه موصول أبدانه ،بعضه من بعض ،وشعب واحد ،كله ـ فإمنا هو وطن واحد

وحترير البالد  ،عمارة االستوهو حمارب ،واملصري الواحد ،اهلمُّ الواحد كما ربط بينه  ،ربطت بينه العروبة واإلسالم
 من نريه وانره ومن ذله وإساره.

كلَّه عريب كما   أن الشمال األفريقي ،وسطوع برهانه ،وفصاحة لسانه ،ولذا كان حريصاً أن يثبت بنصاعة بيانه
رسول ووحَّدهم خلف القران الكرمي وال ،وأن اإلسالم قد أذاب بني اجلميع كل الفروق العرقية ،أنَّ كلَّه مسلم

ن إىل ويؤدون حركات واحدة، ويتعرَّفو  ،يتلون كتاابً واحداً  ،كما وحَّدهم يف الصالة خلف إمام واحد  ،العظيم
 هللا بعبادة واحدة، تفتتح ابلتكبري وخُتتم ابلتسليم.

ة على اخلصم، انطق، يقيم احلجَّ وحتدَّث الشيخ عن وحدة الشمال األفريقي بلسان صادق وبيان دافق، وبرهان 
عروبة الشمال »نوان ت عحت« البصائر»وخُيرس لسانه فال يتكلم، ويفحمه فال جيادل، تقرأ للشيخ مقااًل يف 

 يقول فيه: «األفريقي
والينابيع اليت  ،كيفما كانت األصول اليت احندرت منها الدماء  ،عروبة الشمال األفريقي جبميع أجزائه طبيعية

 وأقدم وهي أثبت أساساً  ،والنواحي اليت جاءت منها العادات والتقاليد ،نها األخالق واخلصائصانفجرت م
 أصفى عنصراً من إنكليزية اإلنكليز وأملانية واألملان. ،عهداً 

من نبات  يف األكرمني اأُلول ،قضت العروبة بقوَّهتا وروحانيتها وأدهبا ومُسّو خصائصها وامتداد عروقها
وفعل  ،شرة فيهوبقااي ارية كانت منت ،اة احلاضرات فيها ؛ على بربرية كانت منتشرة هبذا الشمالوبُن ،الصحاري
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اإلسالم بيسره  وضرب ،الزمن الطويل فعله حىت نسي الناس ونسي التاريخ احلديث أنَّ هنا جنسًا غري عريب
لى كل عرق ع ،امه للمصاحلوأحك ،وادابه للنفوس ،وعباداته لألرواح ،ومالءمة عقائده للفطر ،ولطف مدخله

متكينًا يف هذا وزاد العروبة تثبيتًا و  ،وعلى كل صوت يهتف بذكرى إىل ماٍ  بعيد ،ينبض حبنني إىل أصل
ودوَّنت االداب  ،وحافظت على متون اللغة ،الشمال هذه األجبدية العربية الشائعة اليت حفظت أصول الدين

 إىل احلضارة. وكانت السبيل ،وفتحت الباب إىل العلم ،حلقوقوسجَّلت األحكام وا ،والشرائع وكتب التاريخ
ت هذا الشمال عربياً قاّر العروبة على األسس الثابتة: من دين عريب، ولغة عربية، وكتابة  كل هذه العوامل صريَّ
 ،عربية، واداب عربية، ومنازع عربية، وتشريع عريب، وجاء التاريخ ـ وهو احلكم يف مثل هذا ـ فشهد وأدَّى

وجاءت اجلغرافيا الطبيعية فوصلت هذا الشمال مبنابت العروبة من جزيرة العرب.. وجاء الزمن بثالثة عشر 
مها أبهنا فرغت من عملها ،قرانً  نوها وأايَّ  .(1)ومتَّ التمام ،تشهد سِّ

 ويعود إىل املوضوع يف خطابه التارخيي للوفود العربية واإلسالمية لألمم املتحدة يف ابريس فيقول:
 ،ودين اإلسالم ،وإنَّ هذا الشمال األفريقي كل ال يتجزأ، تربط بينه وبني أجزائه دماء األجداد، ولسان العرب

اد املاء واحت ،وجبال الرمال يف الصحاري، وسالسل األطلس األشّم يف الوسط ،وسواحل البحر يف الشمال
ا خلصائص جتمع األوطان املتباينة  ال جتمع الوطن الواحد؟ فكيف ،واهلواء والغذاء، وإهنَّ

وإنين  ،لدخالءومن أتثراتنا الغربية اب ،إنَّ تفرق هذه األجزاء مل أيت من طبيعتها وإمنا جاء من طبائعنا الداخلية
ارب يف ونور من الرمحة واإلخاء ينتظم املغ ،متفائل أبن هذه الليلة ستكون فاحتة لعهد جديد واحتاد عتيد

 سلك.
تكون هذه فعسى أن يتحقق هذا التفاؤل ف ،به السارون املدجلون من انبالج الفجرإنين متفائل مبا يتفاءل 

اّل على ما وراءه وإنَّ العن ،الليلة أول خيط يف نسيج الوحدة األفريقية اليت هي اخر أمل للمتفائلني مثلي وان الدَّ
هو امتزاجنا  قق هذا األملوإن البشري بتح ،هو: اجتماع مجيع حركات الشمال األفريقي يف هذا احملفل الزاهر

 ،وكلها لسان يعرب ،ومن بركاهتم أن جتتمع حركاتنا كلها يف صعيد واحد ،إبخواننا الشرقيني حول هذه املوائد
ق الذي أمر وأن نفيء إىل احل ،وإان لنرجو أن تكون قلوبنا غداً غري قلوبنا ابألمس ،واذان تسمع ،وقلب يفكر

 .(2) يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهموإنَّ هللا ال ،هللا ابلفيأة إليه
 ب ـ توحيد العرب واملسلمني:

ألمة  ينتهي إىل الوحدة الكربى ،فوحدة العرب ،فوحدة املغرب العريب ،وهو حني يدعو إىل وحدة اجلزائر
 .(3)من احمليط إىل احمليط من جاكرات إىل مراكش ،اإلسالم كلها
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ودينهم يوجب  ،فرُّقهموينعي عليهم ت ،ويّتحد صفُّهم ،املسلمني ليجتمع مشلهموطاملا كتب اإلبراهيمي يستصرخ 
ب كلمة قوية يف وقد كت ،ومصلحتهم تفر  عليهم أن يتواصلوا ،وينكر عليهم تقاطعهم ،عليهم أن جيتمعوا

 جاء فيها:« أرحام تتعاطف»حتت عنوان « البصائر»
 ،وفرَّق جامعتهم ،هذا التقاطع الذي شتَّت مشلهم ،عموماً  وعلى الشرقيني ،طاملا نعينا على املسلمني خصوصاً 
هم لقمة سائغة للمستعمرين وطاملا شرحنا للمسلمني أسرار التواصل والرتاحم والتقارب الكامنة يف  ،وصريَّ

فيتمارون  ،تواىلوكانت نذر الشر ت ،وَجلوان العرب ،وُسقنا املُثالت ،وضربنا هلم األمثال ،وأقمنا هلم األدلة ،دينهم
 ة ساهون.وهم يف غفل ،والفلك دائر ،والزمن سائر ،فيصمُّون عنها ،هبا وصيحات الضحااي منهم تتعاىل

شاب وهي جامعة اإلسالم إىل الروحانية اخلالصة اليت ال ت ،دعوانهم إىل اجلامعة الواسعة اليت ال تضيق بنزيل
ي منبع اليت ه ،والوطنيات احملدودة ،ضيقةوحذرانهم من هذه األفاحيص ال ،وهي روحانية الشرق ،بدخيل

وغايتهم  ،هزيَّنها هلم مساسرة الغرب وعلماؤه وأدالؤ  ،وبينَّا هلم أهنا دسيسة استعمارية ،شقائهم ومبعث بالئهم
 ،مث التمزيق مث القضم مث اهلضم. وإن االستعمار ـ هبذه الدسيسة وأشباهها ـ يُفسد فكرة هللا فيهم ،منها التفرقة

 ،وجب حقوق األخوةدين هللا ي ،ومحاية اجلار جلاره ،ففطرة هللا تُلهم نصر األخ ألخيه ،دين هللا عندهم وينُقض
م التناصر ،ويدعو إىل إيثار اجلار واإلحسان إليه فما من جار  ،ويقيم يف األر  شرعة التعاون ،وهو هبذا يعمِّّ

فجوار  ،فجوار املدينة للمدينة ،القرية للقرية فجوار ،إال له جار والناس كلُّهم متجاورون جوار الدار للدار
غِّريين  وسدَّت املنافذ على ،فإذا أخذوا هبذه الشرعية وأقاموا حدودها عمَّ التناصر والتعاون ،الوطن للوطن

ُ
امل

 .(1)وعلى املفسدين يف األر 
 ودواؤان الوحدة: ،ج ـ داؤان االنقسام

املتحدة  أمام الوفود العربية واإلسالمية يف األمم ،يف ابريسويذكر الشيخ اإلبراهيمي يف خطابه الذي ألقاه 
 واملعربة عن داء الفرقة ودواء الوحدة بقلمه البليغ املبدع. ،هذه الكلمات القوية املزلزلة

 أيها اإلخوان:
م أرادوان على االنقسام شيطان لإلنسان لوزيَّنوه لنا كما يزيٍّن ا ،إن النقطة اليت ابتدأ منها بالؤان وشقاؤان هي أهنَّ

ومل يرتكوا  ،وأعماهلم وارائهم وعلومهم ،فوسعوا شقة االنقسام بيننا أبمواهلم ،فأطعناهم وانقسمنا ،سوء عمله
ومل يغفلوا األستاذ والكتاب والراهب واملرأة والتاجر  ،أداة من أدوات التقسيم إال حشدوها يف هذا السبيل

ة إىل قطع كما توزع قطعة األر  الكبرية الصاحل  ،اً ودواًل وممالكوالسمسار حىت بلغوا الغاية يف تقسيمنا شيع
مثَّ عمدوا إىل خريات األر  فاحتكروها ألنفسهم واستخرجوها  ،صغرية ال تصلح واحدة منها وال تكفي

ا تعاسران عليهم من ولو أنَّن ،ولنا منها حظُّ اليد ،فكان هلم منها حظُّ العقل ،وأيدينا املسخَّرة ،بعقوهلم املدبِّّرة
 ا وصلنا إىل هذه احلالة.ومل ،ولذان بكعبة الوحدة نطوف هبا ونلتزم أركاهنا ملا انلوا منَّا نيالً  ،أوَّل يوم يف تقسيمنا
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نعتقد فيها  ،وأصبحنا يف درجة من الضعف املادي والضعف العقلي ،وأمَّا وقد بلغوا من تقسيمنا ما يريدون
بل أوَّل  ،نافأوَّل واجب علي ،وال تبديل خللق هللا ،وجف القلم ،وخلقهم خلقة األسد ،ألرنبأن خلقنا خلقة ا

دة الشاملة وهو الوح ،وُنكفِّر عنه بضدِّه ،هي أن نكفر هبذا االنقسام ،نقطة جيب أن نبتدأئ منها السري
 ،ودك وملوك وحدوممال ،وقد بنيت على ذلك التقسيم أوضاع جديدة ،وكيف يكون ذلك ،جلميع األجزاء

 وإنَّ فطام امللوك عن لذَّة امللك ألصعب منه؟ ،لصعب وإن تغيري املمالك
د التعليم  فلنلتمس مفتاح قضيتنا من بني هذا الركام من األدوات البالية، ولنعتصم ابألمر امليسور، وهو أن نوحِّّ

عضنا ببعضنا ولريتفق ب ،ن الواحدومناهجه، والتجارة وأوضاعها، ولنطمس هذه احلدود الفاصلة بني أجزاء الوط
زء مّنا معتدايً على ولنعترب املعتدي على ج ،ولنكن يداً واحدة على األجنيب ،فيما يزيد فيه بعضنا على بعضنا

وما  ،ولنذكر من خصال األمم ما فعلته إيطاليا يف ضم أجزائها ،وعدو العراق هو عدو مراكش ،مجيع األجزاء
لى جزء رنسا اليت مل تنم هلا عني يف قضية األلزاس واللورين، ولو أن معتداًي اعتدى عوما فعلته ف ،فعلته أملانيا
م فلم ال نكون كذلك ،تداعى اإلنكليز من أطراف األر  السرتجاعه« وهي كجزيرة العرب»من إنكلرتا  ؟ إهنَّ

ن حقِّّه أن يلوم لألكل فليس مأمَّا من الن  ،وعلموا جّدان فيه اتبوا عن سريهتم فينا وأقلعوا ،إن علموا ذلك منَّا
 األكلة.

ذه ما داموا على ه ،وال أن للمسلمني عشرين دولة ،والذي روحي بيده.. ما يسرين أن للعرب مثاين دول
ا يسرُّين ويثلج صدري أن يكون املسلمون كلهم شعبًا واحدًا حبكومة واحدة ،احلالة اجتاه إىل  وعلى ،وإمنَّ

َد هذا الشعب مل يبق هلؤالء األقوايء إال أن يقولوا: إن يف الشرق قوماً جبارين ،السعادة واحد وإنه مل  ،فإذا ُوجِّ
 يبق لنا بينهم موضع.
دوا هذا الشعب املوحد حَتْيوا وحُتْيوا العامل ،فأكلوان لقمة لقمة ،ففرَّقوان ،إن القوم استضعفوان دوه  ، بهفأوجِّ أوجِّ

وإنَّه يف  ،م شفاءهفأروه أن يف اإلسال ،وإنَّه يلتمس الشفاء ،إنَّ العامل اليوم مريض َتسعدوا وُتسعِّدوا العامل به..
فأحيوا اإلسالم الصحيح يكن حكمًا يف مشكلة هذا العصر.. مشكلة  ،خصام منهك وإنَّه يلتمس احلكم

فأصبحوا  ،نهم قوهُتُم شيئاً ع وإن األقوايء مل تُغن ،الغىن والفقر.. تكتَّلوا ميدَّكم العصر بروحه.. إنه عصر التكتُّل
فكيف  ،هذه روسياو  ،وهذه أمريكا ،فهذه إنكلرتا تتكتل ،ومع الغريب ،يلتمسون أنواعاً من التكتل مع القريب

 ؟!.(1)ال يتكتل الضعفاء
ورأى ما فيه من  ،فكيف لو عاش إىل عصران ،«م1952سنة »قال الشيخ هذا قبل أكثر من نصف قرن 

ل االحتاد األوريب؟ الذي أمسى حقيقة واقعة بعد حروب بني األوربيني بعضهم وبعض تكتُّالت واحتادات مث
 .(2)اللتان سقط فيهما من القتلى والضحااي ابملاليني ،اخرها احلرابن العامليتان ،استمرت قروانً 

 د ـ بدء تفرُّق املسلمني يف الدين:
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 ،األمة الفكري املسلمني حديثاً يُنبِّأُئ عن وعي بتاريخويتحدَّث الشيخ اإلبراهيمي عن بدء  هور التفرُّق يف 
 فيقول:

وقارن  ،أول ما نشأ يف اجملتمع اإلسالمي من جراثيم التفرُّق يف الدين: الكالم يف القدر واخلو  يف الصفات
حة تفتقر إىل تنصيص من الشارع؟ أو هي مصل ،ذلك حدوث اخلالف يف اخلالفة: فهل هي شعبة من الدين

 ترجع إىل اختيار أهل الرأي يف األمة؟دنيوية 
الراء حىت وهي املعرتك األوَّل الذي اشتجرت فيه ا ،وقد سبق اخلالَف العمليَّ اخلالُف العلمي يف هذه املسألة

ا أوَّل مسألة امتزجت فيها األنظار الديني  ،تفرقت بعد أن اشتجرت فيه الرماح حىت تقصفت ة ابألنظار كما أهنَّ
 ويف هذا املعرتك نبتت جرثومة التعقُّب اخلبيثة. ،كما يقولون« سياسيةأو ال»الدنيوية 

وشيء من  ،مث توسعت الفتوحات وبسط اإلسالم  لَّه على كثري من املماليك اليت كانت هلا أاثرة من عمران
 ،اهويف كل أمة طوائف دخلت يف اإلسالم وهي حتمل أوزاراً من بقااي ماضي ،ودانت له كثري من األمم ،سلطان

 وما كادت هذه اجملموعات البشرية متتزج ويفعل اإلسالم فيها فعله حىت  هرت عليها أعرا  التفرُّق.
 ،غري امسهالذي هو يف احلقيقة حتريف مسمَّى ب ،«التأويل»فظهر أصحاب املقاالت يف العقائد، وأحدثوا بدعة 

وكان  ،قاربةيف أزمنة مت ،ملذاهب الصوفيةوا ،واملذاهب الكالمية ،وتوفَّرت الدواعي لظهور املذاهب الفقهية
 الفلسفة اليواننية واحلكمة الفارسية واهلندية أثر قوي يف تعدُّد املذاهب الكالمية والصوفية، مبا أتت به لرتمجة

وأمدهتم  ،األوىل من حبث يف اإلهليات على الطريقة العقلية الصرفة، ومبا غذت به املتكلمني من األنظار املختلفة
طرائق اجلدل القانونية، وهذا مبدأ التفرُّق احلقيقي يف الدين، ألن املتكلمني يزعمون أن علومهم هي  به من

 .(1)أساس اإلسالم، والصوفية يقولون: إن علومهم هي لباب الشريعة وحقيقتها
 هـ  ظهور املذاهب الفقهية والتعصُّب هلا:

يص على وبعد مجعها مل تكن وافية ابلتنص ،فحدوثها ضروري ما دامت السنة مل جُتمع ،أمَّا املذاهب الفقهية
ا مل تنقل بطريق الت ،ومتوهنا وأسانيدها بعد خاضعة للتزكية والتجريح ،الوقائع اجلزئية وما دامت مدارك  ،واترألهنَّ

وما  ،لقياس وعللهالستنباط ووجوه ااجملتهدين ـ الذين هم املرجع يف هذا الباب ـ متفاوتة ابلقوَّة والضعف يف ا
ة وقد استحدث العمران أنواعاً جديدة من املعامالت الدنيوي ،دامت الوقائع اليت تناط هبا األحكام ال تنضبط

ال عهد لإلسالم الفطري فيها، وصوراً شىت من املعايش ووجوه الكسب مل تكن معروفة ؛ فمن مساحة التشريع 
 ،فروعهاوتستنبط من أصوله أحكام ل ،هذه املستحداثت اجلديدة أبنظار جديدةاإلسالمي ومرونته أن تتناول 

بل حنن أّول من يقدر قدر أولئك األئمة الذين هم مفاخر  ،وكل هذا ال حرج فيه وليس داخاًل فيما نشكوه
 اإلسالم.

أو فرضوا على  ،اهبوليس أصحاهبا هم الذين ألزموا الناس  ،وهي يف حدِّ ذاهتا ليست هي اليت فرَّقت املسلمني
جدوا إىل وحّكموا الدليل ما و  ،وبذلوا اجلهد يف اإلبالغ ،بل نصحوا وبينوا ،فحاشاهم من هذا ،األمة تقليدهم
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ذلك السبيل، وأتوا ابلغرائب يف ابب االستنباط والتعليل، والتفريع والتأصيل، وهلم يف ابب استخراج علل 
عني ألشباه ابألشباه، واالحتياط ومراعاة املصاحل؛ ما فاقوا به املشرِّ ومجع ا ،وبناء الفروع على األصول ،األحكام

 .(1)من مجيع األمم
واليت  ،مذاهبحدثت بعدهم لل وإمنا الذي نعدُّه يف أسباب تفرُّق املسلمني هو هذه العصبية العمياء اليت

 ، منهم ومنهاوتربؤوا إىل هللا ،ألنكروها على أتباعهم ومقلديهم ،نعتقد أهنم لو بُعثوا من جديد إىل هذا العامل
 وال من العلم الذي وسَّعوا دائرته. ،ألهنا ليست من الدين الذي أؤمتنوا عليه

فريق كلمة وكان هلا أسوأ األثر يف ت ،وقد طغت شرور العصبية للمذاهب الفقهية يف مجيع األقطار اإلسالمية
 وإنَّ يف وجه التاريخ اإلسالمي منها لندوابً. ،املسلمني

ا مل متدَّها إال بنوع سخيف من اجلدل املكابر ،أمَّا ااثرها يف العلوم اإلسالمية ال يغين من ال يسمن و  ،فإهنَّ
الل يف يستند على االستق ،وال عاصم من شرور هذه العصبية إال صرف الناشئة إىل تعليم فقهي ،جوع

 .(2)استخدام مواهبها إىل أقصى حدوإعدادها لبلوغ مراتب الكمال، وعدم التحجري عليها يف  ،االستدالل
 و ـ املذاهب الكالمية:
فلم يكن أثرها ابلقليل يف تفرُّق املسلمني ومتزُّق مشلهم، ولكنَّها ملا كان موضعها  ،وأمَّا املذاهب الكالمية

البحث يف وجود هللا وإثبات صفاته، وما جيب له من كمال، وما يستحيل عليه من نقص، كل ذلك من طريق 
 ،عرتكها موقعد ابلعامة عن الدخول يف ،العقل؛ كانت دائرهتا حمدودة وكان التعمق فيها من شأن اخلواص

إحساساً ابلتقصري يف أدواته من جدل وعقليات حيتاج إليها يف مقامات املنا رة واحلِّجاج، فليس علم الكالم  
 ،ه بوسائل غامضةيسعى إلي ،فالتصوُّف شيء غامض ،كعلم التصوف مطية ذلوالً يندفع لركوهبا العاجز واجلازم

مز مدَّعيه الفضيحة مل يعدم سالحاً من اجلمجمة والر فإن خاف  ،ويسهل على كل واحد ادِّّعاؤه والتلبيس به
مث الفزع إىل لزوم السمت، والتدرُّع ابلصمت، واإلعرا  عن اخللق واالنقطاع  ،وتسمية األشياء بغري أمسائها

علم الكالم الذي يفتقر  وال كذلك ،واهلروب منهم، ما دام هذا كله معدوداً يف التصوف وداخاًل يف حدوده
 وقرحية وقادة وذكاء انفذ، وحيتاج منتحله إىل براعة ولسن ومران على املنطق ومقدِّماته ونتائجه، إىل عقل نريِّّ 

 وأقيسته وإشكاله، ومل كل هذه العدد؟
ن وأين العامة من هذا كله؟ لذلك مل يك ،كل هذه العدد للمنا رات وما تستلزمه من إيراد ودفع وإفحام وإلزام

انت ااثر التفريق ولذلك ك ،معرفة أمساء بعض الفرق واالنتصار هلا انتصاراً تقليدايً هلا من حظ من هذا العلم إال 
ااثر  ومل تتغلغل يف العامة كما تغلغلت ،الناشئة عن هذه املذاهب الكالمية قاصرة على طبقات خمصوصة

 التصوُّف.
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هتا شاغل طاملا مبو  بل مات ،وانقر  ابنقراضها سبب جوهري من أسباب التفرُّق ،وقد انقرضت تلك الفرق
 مَّا ينفع.وأهلاهم مبا يضّر ع ،وجعل أبسهم بينهم شديداً  ،شغل طائفة من خرية علماء املسلمني ببعضهم

تالشت تلك الفرق، ومل تبق إال أخبار معاركها اجلدلية يف كتب التاريخ، وإال اراؤها املدوَّنة يف كتبها فتنة 
 األمساء اليت كوَّنت قاموسًا من األنساب إال امسان يدوران يف ومل يبق من تلك ،وتبصرة للحصفاء ،للضعفاء

 .(1)« أهل السنة واملعتزلة»أفواه العامة وأشباه العامَّة، ويستعملوهنما يف أغرا  عامية، ومها 
 ز ـ ختلف دراسة علم التوحيد:

ية على تلك والزيتونة ـ ال تزال جار ـ كاألزهر « الراقية»ومن احملزن أنَّ دراسة علم التوحيد حىت يف كلِّّيَّاتنا 
ليت مل يبق هلا وال تزال تذكر فيها أمساء تلك الفرق ا ،وال تزال تقرَّر فيها تلك االراء ،ويف تلك الكتب ،الطرائق
الطلبة املساكني  وتقطع أوقات ،مث ينقضها ،ويقيمها ،مث يدحضها ،ويستعر  سيدان املدرِّس تلك االراء ،وجود

 ة األعمار.يف ذلك واي ضيع
رو املسيحية على اإلسالم ا العلماء فضاًل ويفتنون هب ،أمَّا الشبهات اليت يوردها كل يوم مالحدة العصر ومبشِّّ

بة.. فيا ومدرِّسيها ال يعريوهنا أدص اهتمام وال يعمرون هبا وقت الطل« العلمية الدينية»عن العوام ؛ فإنَّ كلياتنا 
 .(2)للفضيحة

ثرياً يف تفريق كلمة وأقوى أت ،لروحه وأشدَّ منافاة ،فهي أبعد أثراً يف تشويه حقائق الدين ،ةوأما املذاهب الصوفي
ت يف أوَّل أمرها ابالنقطاع للعبادة ،املسلمني ؛ ألهنا ترجع يف أصلها إىل نزعة غامضة مبهمة والتجرُّد  ،تسرتَّ

مظاهر  وكانت أتخذ منتحليها بشيء من ،والتظاهر ابخلصوصية ،والعزوف عن اللذات اجلسدية ،من األسباب
 إىل كمال الروح توصالً  ،وشيء من مظاهر الربمهية وهو تعذيب اجلسد وإرهاقه ،وهو التسليم املطلق ،املسيحية

ـ زعموا ـ وأين هذا كلُّه من روح اإلسالم وهدي اإلسالم؟ ومل يتبني الناس خريها من شرِّها ملا كان يسودها من 
 ،حىت جرت على ألسنة بعض منتحليها كلمات كانت ترمجة لبعض ما حتمل من أوزار ،التكتم واالحرتاس
تدعة يريدون فالذ منتحلوها بفروق مب ،فوقفوا هلا ابملرصاد ،وانفتحت أعني حراس الشريعة ،فراب أئمة أمرها

ال خترج يف  ،ليإىل ألفاظ أخرى من هذا القب ،واحلقيقة والشريعة ،أن يثبتوا هبا خصوصيتهم كالظاهر والباطن
 فحواها عن جعل الدين الواحد دينني.

فتكاته؛  ويوقن القوم أهنم أصبحوا مبنجاة من ،وما كاد السيف الذي ُسلَّ على احلالج وصرعى خَمْرِّقَتِّهِّ يغمد
وحمفوفة بظواهر  ،حىت أمجعوا أمرهم، وأبدوا للناس بعض مكنوانت أسرارها ملفوفة يف أغشية مجيلة من األلفاظ

وحاولوا أن يصلوا حنلتهم تلك بعجرها وجبرها بصاحب الشريعة أو أبحد أصحابه، فلم  ،لة من األعمالمقبو 
واالطالع  ،يفلحوا، وافتضحت حيلتهم، وانقطع احلبل من أيديهم، فرجعوا إىل ادِّّعاء الكشف وخرق احلجب

 .(3) معتقداهتماه العامَّة وجتدها يفاليت ال زلت تسمعها حىت من أفو « القائمة»إىل اخر تلك  ،على ما وراء احلسِّّ 
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 ـ التوعية والرتبية: 4

ومها يف الواقع  ،اعتمد الشيخ اإلبراهيمي يف منهجه اإلصالحي على ركيزتني أساسيتني مها: التوعية والرتبية
ي هبا ُقد ،فما كان للشيخ أن حييد عنهما ،ركيزات مجعية العلماء ضِّ

ُ
مًا يف وهو األمني على مسرية اجلمعية وامل

 طريقها الذي رمسته من أوَّل يوم.
 فهي جلماهري الشعب الذي هو هدف اإلصالح ووسيلته معاً. ،وأمَّا التوعية

 يما بعد.ومعركة البناء والتقدم ف ،وأمَّا الرتبية فهي للطالئع اليت ينتظر منها أن تقود معركة التحرير
التوعية يف نظر الشيخ ـ كما هي يف نظر مجعية اإلصالح منذ نشأت ـ تقوم على فهم الدين فهماً  وكانت

م، صحيح العبادة، مستقيم السلوك، عزيز النفس، قوي اجلس ،حبيث تنشأئ مسلمًا سليم العقيدة ،صحيحاً 
 من هو عدوُّه.ن هو صديقه و عاملاً مب ،غيوراً على أهله ووطنه ودينه ،حر اإلرادة، مستنري العقل، حمباً للخري

وكان هو معقد األمل يف حتقيق النصر املنشود على  ،وكان إنشاء هذا اجليل هو قـُرَّة عني الشيخ وإخوانه
عني يعرف وكان االستعمار الفرنسي الل ،وما خلَّفه من ااثر يف األنفس والعقول واحلياة ،االستعمار الفرنسي

ّوق ر احلقيقي على وجوده وبقائه يف اجلزائر، ولذا كان له ابملرصاد، وكان يعمتام املعرفة أن هذا اجليل هو اخلط
إبخوانه من العلماء  مشدود األزر ،مستعيناً بربه ،ولكن اإلبراهيمي كان ماضياً يف سبيله ،طريقه بكل ما ميكنه

 وشعبه اجلزائري األيّب.
ومقاالته  ،امةوأحاديثه اخلاصة والع ،راتهودروسه وخطبه وحماض ،وكانت جوالت الشيخ يف طول البالد وعرضها

ات واألابطيل وتنقية الفكر اإلسالمي من اخلراف ،؛ كلها تدور حول إيقاظ الوعي الديين احلقيقي« البصائر»يف 
 ،لوَّث نقاءهو  ،وأضافت إليه من الزوائد والشوائب ما كدَّر صفاءه ،والبدع اليت شوَّهت وجه الدين اجلميل

 وما جعل فيه من حرج. ،عسَّر الدين الذي أراد هللا به الُيسر ومل يرد به الُعسرومن احملداثت ما 
عربية ويضع لبنة من لبنات اجلزائر ال ،وكل عمل من هذا السبيل يهدم لبنة من لبنات االستعمار املخرِّب

 .(1)نسينير ويغرس االمال يف أنفس اجلزائريني بقدر ما يغرس املخاوف يف قلوب الف ،املسلمة جزائر الغد
 أ ـ أشنع أعمال فرنسا يف اجلزائر:

فيقول: كانت  ،ويتحدث العالمة اإلبراهيمي عن التخريب اهلائل الذي مارسته فرنسا يف اجلزائر منذ احتالهلا
م دولة مستقلة غنية، متلك خصائص الدول يف ذلك العصر، 1830 اجلزائر قبل احتالل الفرنسيني هلا يف سنة

ابلدين والدنيا، وفيها من األوقاف اإلسالمية الدارَّة على العلم والدين ووجوه الرب ما ال يوجد مثله وأمهُّها العلم 
ومنذ تغلب عليها االستعمار الفريد يف اخلبث، وهو يعمل جاهداً على قتل شخصيَّتها  ،يف ُقطر إسالمي اخر

بعة هلا رة األوقاف اإلسالمية واملعاهد التاابلقضاء على الدين واللغة العربية، وكان أوَّل عمل قام به هو مصاد
من مساجد ومدارس وزوااي، وحتويلها إىل كنائس وثكنات واصطبالت وميادين ومرافق عامة، مث أصدرت 

 ،هلهاقانوانً ال نعرف له نظرياً يف اتريخ البشرية العاقلة، يقضي ابعتبار اللغة العربية لغة أجنبية يف وطنها وبني أ
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حىت أصبحت  ،وزادت تلك الشروط على األايم ثقاًل وعنتاً  ،ا على إذن خاص وشروط ثقيلةيتوقَّف تعليمه
وجتري  ،وأصبح معلِّّم العربية يقف يف قفص االهتام مع اللصوص والسفاكني ،يف السنوات األخرية ال تطاق

 عليه العقوابت مثلهم ابلسجن والتغرمي والتعذيب.
صلة  وقطع كل ،على طمس كل أثر لإلسالم والعربية« ن سنةمن مائة ونيف وعشري»مث دأب االستعمار 
لطبيعية يف هذه ولكن املناعة ا ،وإدماجها يف األمة الفرنسية ،ليتم له مسخ األمة اجلزائرية ،بينهما وبني الشرق

عنها ذلك البالء  دفع ،وعلى خصائصها الشريفة ،وتصّلبها يف احملافظة على الرتاث اإلسالمي املقدس ،األمة
 .(1)أنقذها من ذلك املصريو 

 ب ـ توعية الشعب وتنويره:
وجدانه وإرادته من وحترير عقله و  ،ويشرح الشيخ ما تقوم به مجعية العلماء من تنوير وتوعية للشعب اجلزائري

عن طريق  ،ووصله ابحلق بدالً من ركضه وراء الباطل ،وشغله مبعايل األمور عن سفاسفها ،األوهام والضالالت
فيتحدث عن مبدأ مجعية العلماء وغاايهتا فيقول: مبدأ مجعية العلماء يرمي إىل غاية  ،املساجد واألندية وغريها

 والتحرير يف نظرها قسمان: ،والغاية هي حترير الشعب اجلزائري ،فاملبدأ هو العلم ،جليلة
رواح من فإذا مل تتحرَّر العقول واأل ،للثاين واألول أصل ،وحترير األبدان واألوطان ،ـ حترير العقول واألرواح

حىت  ،كان حترير األبدان من العبودية واألوطان من االحتالل متعذراً أو متعسراً   ،األوهام يف الدين ويف الدنيا
 ه عمل.فال يرجى من ،واملتوهم ليس له أمل ،ألنه بناء على غري أساس ،ضاع غداً  ،إذا متَّ منه شيء اليوم

مجعية العلماء ـ من أوَّل يوم نشأهتا ـ بتحرير العقول واألرواح ابلدروس واحملاضرات، حىت بلغت لذلك بدأت 
مستقل  ،وأصبح الشعب يف مجلته صايف الفكر ،من ذلك أقصى غاية من اجلهد وأقصى غاية من النتائج

، مؤمناً واالستقالل عاماًل للحرية ،واسع األمل فيها ،فامهًا للحياة ،مشرق الروح ،متوهج الشعور ،العقل
مباضيه، عامالً على ربط احلاضر ابملاضي، ووصله ابلوطن العريب األكرب، متبصراً يف وزن رجاله، ال ينطلي عليه 

ا تكمل وإمنَّ  ،غش الغشاشني وال تدجيل الدجَّالني. ومعلوم أن هذه املعاين ال تدخل النفوس دفعة واحدة
 ،ئري من هذا هو نتيجة نيف وعشرين سنة من أعمال جّدية متواصلةابلتدرُّج. والذي وصل إليه الشعب اجلزا

 .(2)ولكنَّه ال يتم عادة يف أقل من مخسني سنة
 ج ـ أعمال مجعية العلماء يف التعليم والتوعية:

 ويعدِّد الشيخ ما قامت به مجعية العلماء من أعمال جميدة للشعب فيقول:
عاين يف يتلقى هذه امل ،وهو العمل على ختريج جيل جديد ،صاً ـ زادت اجلمعية على هذا العمل العام اخر خا

أسَّست يف هذين ف ،لتحارب االستعمار بسالح من نوع سالحه وهو العلم ،ويثبتها ابلعلم الصحيح ،الصغر
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ألمة وصريهتا ملكاً وشيَّدهتا مبال ا ،العقدين من السنني حنو مائة ومخسني من املدارس االبتدائية للعربية والدين
 وهي تضم اليوم ما يقرب من مخسني ألف تلميذ من محلة الشهادات االبتدائية من مدارس اجلمعية. ،لألمة

 ،ـ مبا أن املساجد اليت هي تراث األجداد صادرهتا احلكومة الفرنسية وصادرت أوقافها من يوم االحتالل
واحتفظت ابلباقي  ،وهدمت كثرياً منها لتوسيع الشوارع واحلدائق ،عامة فأحالت بعضها كنائس وبعضها مرافق

ء، واملؤذنني وما زالت إىل االن هي اليت تعنيِّّ األئمة واخلطبا ،منه حبالة جتّر أشباه املو فني الدينيني لتتخذ
لذلك التفتت  ،لعامةاوالقومة، ولكنَّها تستخدمهم يف اجلاسوسية واملخابرات، وجتري عليهم املرتبات من اخلزينة 

داء الشعائر وإلقاء أل ،وشيَّدت مبال األمة حنو سبعني مسجداً يف أحناء القطر ،اجلمعية إىل هذه الناحية احليوية
 واحلكومة الفرنسية تنظر إىل هذه املساجد نظرهتا إىل احلصون املسلحة. ،الدروس الدينية

تلقاهم اجلمعية يف  وال ،فاهتم التعليم الديين والعريب ،ـ يف اجلزائر مئات االالف من الشبان العرب املسلمني
ابة ،واالعتناء هبم واجب ،املدارس وال يف املساجد  ،فأنشأت هلم اجلمعية عشرات من النوادي املنظمة اجلذَّ

واملساجد ملدارس وأدَّت هذه النوادي أكثر ممَّا تؤدِّّيه ا ،تلقي عليهم فيها احملاضرات العلمية والدينية واالجتماعية
 من الرتبية والتوجيه.

دهتا بطائفة من وزوَّ  ،ـ أنشأت اجلمعية للعمال اجلزائريني يف ابريس وغريها من مدن فرنسا عشرات من النوادي
يها أبناؤهم اللغة ويتعلم ف ،يتعلَّم فيها أولئك العملة ضرورايت دينهم ودنياهم ،الوعاظ واملعلِّّمني من رجاهلا

ا قبل احلرب وقد استفحل أمر هذه النوادي واتت مثراهت ،ويرتبَّون على الدين والوطنية ،ابةالعربية تكلُّمًا وكت
الية تضاعف غري أن التكاليف امل ،مث حاولت اجلمعية جتديدها بعد احلرب ،مثَّ قضت عليها احلرب ،األخرية

 فكان ذلك وحده سبباً للعجز. ،واحدها إىل االالف
وإن  ،من أبناء اجلزائر من األمية بوسائل دبرهتا وجنحت فيها جناحاً عجيباً  ـ أنقذت اجلمعية عشرات االالف

 الشعوب. (1)ألن األمية تشلُّ  ،هذا العمل من غرر أعماهلا
 امليدان الداخلي: د ـ

وميدان  ،ميدان االستعمار اخلارجي ،كان أمام الشيخ البشري ـ ومن قبله الشيخ ابن ابديس ـ ميداانن للكفاح
يخان البدء فاختار الش ،والضمائر ابألوهام والضالالت والبدع استعمار العقول والنفوس ،االستعمار الداخلي
 فهو أحق وأوىل ابالهتمام. ،ابمليدان الداخلي

 ،لنزاع ديينأنَّ موضوع ا ،وعلَّل ذلك الشيخ اإلبراهيمي فقال: كانت احلكمة الختياران امليدان األوَّل للهجوم
نتصر ألوليائه وال يستطيع االستعمار أن ي ،وحنن علماء دين يعرتف لنا ابإلمامة العلمية حىت االستعمار وأعوانه

ا ينتصر هلم بوسائل أخرى ال تؤثر يف هدفنا الذي نرمي إليه ،يف نزاع ديين انتصاراً سافراً  وهو انتزاع األمة  ،وإمنَّ
كانت   ،وإننا إذا جّردانهم من سلطاهنم الومهي ،ها من جربوهتموإنقاذ ،من هؤالء املستغلني هلا ابسم الدين

 ومن مل يكن الشعب معه كان خمذواًل يف كل ميدان. ،معنا على االستعمار اخلارجي احلقيقي
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 ،«اإلصالح الديين»وأطلقنا عليها امسها احلقيقي وهو:  ،بدأان هذه احلركة جبنب حركة التعليم الديين العريب
 فيها خطوات سران ،فكان من تفاوت التهيُّج فسحة ،ستعمار اخلارجي يف الدرجة الثانيةوهو اسم يهيج اال

وكان  ،ألنَّ االستعداد لظهور مجعية العلماء مل يتّم إذ ذاك ،وكانت أعمالنا تسري يف دائرة ضيقة ،إىل النجاح
 بدروس دينية وحماضرات.« العمليات»مبدأ 

 ،«املنتقد»فأنشأ جريدة  ،وختدمها ،نه البد من جريدة تظاهر الفكرةورأى املرحوم عبد احلميد بن ابديس: أ
فاراتع  ،فكانت أرفع صوت وأفعل وسيلة لنشر اإلصالح الديين ،وهي أول جريدة إصالحية ابلشمال األفريقي

سم فأصدر املرحوم جريدة أخرى اب ،هلا االستعمار الفرنسي وعطّلها يف مدَّة قريبة مبا ميلك من قوانني
فنقلها صاحبها من  ،وسكت عنها االستعمار ،وأوسع خطى من سابقتها ،كانت أسّد رماية« شهابال»

خطوات  فسجَّلت ،ورافقت سنوات اإلرهاص جلمعية العلماء ،طال عمرها بضع عشرة سنة ،جريدة إىل جملة
ا يف املغارب د صداهوتردَّ  ،فخدمت العلم والدين والسياسة ،وكانت هلا مواقف رائعة يف عدَّة ميادين ،احلركة
 .(1)ى خزيهاوفضحت االستعمار الفرنسي فضائح ال ينس ،فرتكت يف كل قطر أثراً محيداً يف النفوس ،الثالثة

 هـ  الرتبية:
ثلى لغرس التعاليم اإلسالمية التجديدية

ُ
ومعها  ،وكانت الرتبية يف نظر الشيخ ـ ويف نظر اجلمعية ـ هي الوسيلة امل

منذ احتل اجلزائر  الذي يعمل« الفرنسة»ومقاومة تيار  ،النزعة العروبية الوطنية يف عقول الناشئة ويف قلوهبم
لعربية متاماً وذلك بفر  الفرنسية لغة وحيدة يف التعليم وإبعاد ا ،على أن جيرِّدها من هويتها اإلسالمية والعربية

« علمانية»ابعتبار أن الدولة  ،ال الرتبية والتعليم حذفًا اتماً وحذف الدين اإلسالمي من جم ،عن هذا اجملال
 وأهنا ال تعّلم الدين يف مدارسها. ،«الئكية»

 ،ساستقوم الرتبية فيه على أساس أن الدين هو األ ،فكان املطلوب هنا عماًل مضاداً ملا يهدف إليه املستعمر
 والعربية هي اللسان.

ابن ابديس وقاده  فإن التعليم الذي قاده من قبل ،يقصد إىل فرنسة اجلزائريني فإذا كان التعليم الفرنسي السائد
بة عند من أو إىل إبقاء اإلسالم والعرو  ،«تعريبهم»اجلزائريني و« أسلمة»من بعده اإلبراهيمي يقصد إلىإعادة 

ننا. ولذلك كان زائر وطواجل ،والعربية لغتنا ،بقيا عنده. وكان شعار مجعية العلماء منذ البداية: اإلسالم ديننا
« التعليم الفرنسي»الذي جيب أن تتاح له فرصة جبوار  ،«التعليم العريب»تركيزهم املستمر والدؤوب على ضرورة 
وكانت مناهج هذا التعليم وكتبه ولغته ومعلِّّموه وإدارته واجلو املدرسي  ،السائد واملهيمن على الساحة كلها
وتنمِّّي فيهم  ،حىت األانشيد اليت حتّفظ للطالب تغرس فيهم هذه املعاين ،اهالعام ؛ كلها تصبُّ يف هذا االجت

 هذه املشاعر مثل النشيد املعروف الذي ألَّفه اإلمام ابن ابديس نفسه وحيفظه اجلميع:
 شـــــــــــــــــــــــعــــــــــب اجلــــــــــزائــــــــــر مســـــــــــــــــــــــلــــــــــم

 

 وإىل الــــــــــــعــــــــــــروبــــــــــــة يــــــــــــنــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــب 
 

 مــــــــن قــــــــال حــــــــاد عــــــــن أصــــــــــــــــــــــلــــــــه
 

ــــــــــال مــــــــــات  ــــــــــقــــــــــد كــــــــــذب ،أو ق  ف
 

                                                           
 .83امللتقى الدويل لإلمام حممد البشري ص    ((1



98 
 

ما  ومنحه من املواهب وامللكات ،هللا تعاىل وهبها رجاًل مربيًا من الطراز األول ومن حسن حظ اجلزائر: أن
رجال الكفاة من يذلِّل وأعدَّ له من ال ،واملنهج املقصود ،قاد به كتيبة الرتبية على بصرية ووعي ابهلدف املنشود

تحدث عنه كما ي  ،جزائرإنه اإلمام ابن ابديس الذي كان هدية هللا لل ،ويتخطى هبم العقاب ،الصعاب هبم
 .(1)اإلبراهيمي

 يقول اإلبراهيمي يف إحدى مقاالته أو دراسته عن مجعية العلماء ومؤسسها:
ن الذين ولكنه ليس كعلماء الدي ،وعبد احلميد بن ابديس ابين النهضة وإمامها ومدرِّب جيوشها: عامل ديين

وأرىب  ،عرفهم التاريخ اإلسالمي يف قرونه األخرية، مجع هللا فيه ما تفرَّق يف غريه من علماء الدين يف هذا العصر
هم الغوَّاص على والف ،عليهم ابلبيان الناصع، واللسان املطاوع، والذكاء اخلارق، والفكر الولود، والعقل اللمَّاح

وطرق  ،ئ أمراضهمالواسع على أحوال املسلمني ومناشواالطالع  ،وأسرار التشريع اإلسالمي دقائق القران
والرأي السديد يف العِّلميات والعمليات، من فقه اإلسالم وأطوار اترخيه، واإلملام الكايف مبعارف  ،عالجها

 ربية.العصر، مع التمييز بني ضارها وانفعها، مع أنَّه ال حيسن لغة من لغاهتا غري الع
لك كله: قلم ذ االجتماعية. يكملإمامًا يف العلوم  ،وكان مع التضلع يف العلوم الدينية واستقالله يف فهمها

كما كان من   ،فكان من أخطب خطباء العربية وفرسان منابرها ،بليغ شجاع جياري لسانه يف البيان والسحر
مؤسس  ،بن ابديس صل نسبه الثابت احملقَّق ابملعزيت ،وهو من بيت عريق يف اجملد وامللك والعلم ،أكتب كّتاهبا

ثناكم عن دوهلا وااثرها ابجلز  ،الدولة الباديسية الصنهاجية  ،ائرإىل صنهاجة القبيلة الرببرية العظيمة اليت حدَّ
ني أهنا مينية ويزعم بعض النسَّاب ،واملعز بن ابديس ؛ وهو الذي توىل الدولة الصنهاجية ابلقريوان بعد والده

  ،لت إىل مشال أفريقيا يف إحدى املوجات اليت رمى هبا الشرُق الغرَب من طريق برزخ السويس يف األولنيوص
 كما رماه ابملوجه اهلاللية يف االخرين.

سلك العلمي وقد سلك هلا امل ،هذا الرجل النابغة يشهد التاريخ أنَّه واضع أساس النهضة الفكرية يف اجلزائر
صّدر للتعليم حوايل فت ،وأعانه على ذلك استعداده الفكري وكمال أدواته ،وهو مسلك الرتبية والتعليم ،احلكيم
ون اخلامسة إذ ذاك د وعمره ،م ببلدة قسنطينة اليت هي مستقر أسرته من املائة السابعة للهجرة1914سنة 

هم ،فجمع عليه عشرات من الشبان املستعدين ،والعشرين ونفخ فيهم من  ،بعهم على قالبهوط ،فعّلمهم ورابَّ
 وال يقصد غري نفع وطنه. ،ال يرجو إال جزاء ربه ،تطّوعاً واحتساابً  ،وبيانه ،روحه

رس القواعد وحيرص على غرس الفضائل يف نفوس تالمذته قبل غ ،وكان ـ رمحه هللا ـ يؤثر الرتبية على التعليم
حلرب العاملية األوىل فما انتهت ا ،العمل للعروبة واإلسالم ويدرِّهبم على أن ينهجوا هنجه يف ،اجلافة يف أدمغتهم

لكنهم طراز واحد و  ،تتفاوت حظو هم من العلم النظري ،حىت خترج على يده وعلى طريقته جيل من الشبان
 واالنقطاع للجهاد. ،وصحَّة التفكري ،يف العمل
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وية اخللق، وتسديد وترقية الروح، وتق ،وصقل العقل ،وكان من طريقته يف الرتبية: أن يرمي إىل تصحيح الفكر
االجتاه يف احلياة، وأنه يستخرج من قواعد العلوم التعليمية قواعد لالجتماع، وينتزع منها دروسًا يف الرتبية 

 .(1)واألخالق
ويتدرَّع  ،وقد استطاع ابن ابديس أن خيرج لألمة اجلزائرية يف الزمن اليسري جيالً يفهم احلياة ويطلبها عزيزة شريفة

ويعّدهم  ،كما يدرِّب القائد املخلص جنوده  ،وقد كان يدرهبم على األعمال النافعة ،إليها ابألخالق املتينة
ولتالمذته إىل اليوم مسات ابرزة يف إتقان الدعوة اإلصالحية اليت أعلنتها مجعية  ،أو لقاء مصرع ،لفتح مصر

ل األوَّل يف الثورة وهم الرعي ،ناعة التعليم على طريقتهويف إتقان ص ،ويف صدق االجتاه ،العلماء يف حياته
 الفكرية اجلارفة اليت نقلت اجلزائر من حال إىل حال.

رة على وأسلوبه يف الدروس واحملاضرات ؛ كل ذلك كان ثو  ،وقد كان تعليمه واالفاق اليت فتحها ذهنه اجلبَّار
ومل  ،تونة حيث انتهىويف جامع الزي ،وتوسَّط فيه ،ليمحيث ابتدأ التع ،األوضاع التعليمية املعروفة يف بالدان

 ،حنو ما يف األزهر وكتب مقروءة على ،يكن علمه نتيجة دراسته التقليدية يف البلدين احملدودة بسنوات معدودة
اص إىل غوَّ  ،وذهن صيود لشوارد املعاين ،وفهم دقيق ،وذكاء خارق ،وإمنا كان علمه نتيجة استعداد قوي

 .(2)وصفناه يف أول احلديث ماك  ،هنايتها
ه املعلِّّمني ،فكان يعلِّّم بنفسه أحياانً  ،وبعد الشيخ ابن ابديس: قاد اإلبراهيمي سفينة الرتبية والتعليم  ،ويوجِّّ

األستاذ حممد »قدَّمه أحد أبناء اجلمعية  ،«مرشد املعلمني»حىت أنه صنَّف كتااًب ابسم  ،ويؤلف يف الرتبية
 فقال:« الُعسريي
أستاذان اجلليل حممد البشري اإلبراهيمي رئيس مجعية العلماء منذ سنوات برانجمًا حافاًل للتعليم العريب وضع 

جبميع أنواعه، وضمَّنه أصواًل عظيمة من علم الرتبية، وقد سألناه منذ عامني: أن جيرِّد لنا فصواًل عملية تتعلق 
وإمنا هو  ،امج املعتادةوطالعناه فلم جنده كالرب  ،تفع بهوسّلمه لنا لنطبعه ونن ،ابلسنوات الست االبتدائية ففعل

وكأمنا هو  ،فهو أيخذ بيد املعلِّّم ويسري به خطوة خبطوة إىل الغاية ال يضل عنها وال جيور«. معلم مكتوب»
ه مني تسميتلذلك اثر مجاعة من قدماء املعل ،من وراء املعلم ميلي عليه الكالم ويرشده إىل كيفية العمل« ملقِّّن»
 .(3)« مرشد املعلمني»

 ـ العمل اجلماعي: 5

نة وال يكتفي مبجرَّد اخلطب ،وإذا كان الشيخ اإلبراهيمي يؤمن ابلتوعية والرتبية منهاجًا لإلصالح  ،الرانَّ
كما امن شيخه ورفيقه وأسوته اإلمام ابن   ،أو الدعاايت احلزبية ؛ فإنه يؤمن كذلك ،والكلمات املسجوعة

 ضرورة وشرطاً للنجاح وحتقيق الرجاء.« اعيابلعمل اجلم»ابديس 
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ن إذا ولك ،حمصور مقيَّد اإلمكاانت ،فالعمل الفردي ـ مهما يصحبه من اإلتقان واإلخالص ـ حمدود األثر
 عضاً.يشدُّ بعضه ب ،أصبحت اللبنات املتفرقة بنياانً مرصوصاً  ،تضامَّت اجلهود وتالمحت القوى

ا أيكل الفاملرء قليل بنفسه كثري إبخوانه، ض ذئب من عيف مبفرده، قوي جبماعته، ويد هللا مع اجلماعة، وإمنَّ
ِخيَك َسنَُشدُّ َعُضدَ }نني أبعد، وقد قال تعاىل ملوسى:الغنم القاصية، والشيطان مع الواحد وهو من االث

َ
َك بَِ

 .[ 35]سورة القصص: {
مل يكتف  حيث ،وإخوانه يف مصر هي نفس فكرة اإلمام حسن البنا ،وفكرة اإلمام ابن ابديس ورفقائه هنا
ولكنَّه رأى أن العمل اجلماعي املنظم ضرورة البد منها لنصرة اإلسالم  ،ابلوعظ واإلرشاد طريقًا لإلصالح

مة اولتحرير مصر وبالد العرب واملسلمني من االستعمار وكل سلطان أجنيب إلق ،وجتديد أثره يف األمَّة ،وإحيائه
 دولة اإلسالم فيها.

 ،م1929م أو 1928وأنشأ حسن البنا مجعية اإلخوان املسلمني سنة  ،توافق اإلمامان على غري التقاء بينهما
وإن كنت قرأت مقالة العالمة اإلبراهيمي أن فكرة الشيخ  ،م1931وأسس ابن ابديس مجعية العلماء سنة 

اإلخاء »فقد حاول أن يُنشأئ مجعية أطلق عليها: مجعية  ،كانت أسبق من ذلك  ،ابن ابديس يف إنشاء اجلمعية
 ولكن حالت احلوائل دون ذلك. ،م1924سنة « العلمي

وبعد  ،راهيميوكان انئبه ورفيق دربه البشري اإلب ،أسَّس ابن ابديس مجعية العلماء للنهضة واإلصالح والتحرير
  ،حتقيق أهدافه الكبريةو  ،على أن يستمر يف إيتاء ُأُكلهحريصاً  ،وفاته كان أميناً على العمل الذي معاً َوفَّيا له

س ،كما كان حريصاً أبلغ احلرص على أن يعطي كل ذي حق حقه  فيتحدَّث عن ابن ابديس أنه: هو املؤسِّّ
وهنوضها  وأوَّل من ارتفعت َصْيحته بتحرير اجلزائر ،وأوَّل من بذر بذور اإلصالح والتجديد ،والبادئ ،والباين

 بل أوَّل داعية إىل التجديد واإلصالح يف املغرب العريب كله. ،وبنياهنا من جديد
راد وإن ممَّا ال يستطيع األف ،وحتقيق االمال الطموحة ،والعمل اجلماعي أقدر على إجناز املشروعات الكبرية

ن أعمال م« لماءمجعية الع»و اإلبراهيمي يُعدِّد لنا يف مقال له: ما قامت به وها ه ،بلغوا ما بلغوا أن حيققوه
ي ُِب  ٱْۡلََلُ وَ }أصيلة ومنجزات جليلة: َ  مدرسة عربية  [58]سورة األعراف: {ۦبِإِۡذِن َرب ِهِ  ۥََيُۡرُج َنَباتُهُ  ٱلطَّ

 ، خطراً ملعنوايت أعظم منها شأانً وأجلُّ وجبهاز اخر من ا ،جمهَّزة بكل األسباب املادية العصرية الالزمة للمدارس
ومشحونة  ،وجبند من املعلمني األكفاء قوامه: مائتان ومخسون معلماً من بينهم عشرات النوابغ يف التعليم واإلدارة

بزهاء ثالثني ألف تلميذ من أبناء األمة بنني وبنات، يتلقَّون مبادأئ الدين الصحيح: عقيدة وأعمااًل، ومبادئ 
 ،العربية اآلدابو الفصيحة: نطقاً وكتابة وإنشاء، ويرتبَّون على الوطنية احلقيقية وعلى اهلداية اإلسالمية العربية 

 .قوي العزمية يف العمل هلما ،اثبت العقيدة يف دينه ووطنه ،مسلَّح ابلعلم ويتكوَّن منهم جيل
 ،لى وجه الكراءومتلك االنتفاع ابلباقي ع ،ويزيد يف قيمة هذه احلصون أن األمَّة متلك أعيان حنو اخلمسني منها

وي على ستة وفيها ما حيت ،وسبعة وثالثون مدرسة أخرى شرعت األمة اإلسالمية يف تشييدها يف هذه السنة
 وفيها ما تقدَّر نفقاته خبمسة عشر مليوانً من الفرنكات. ،عشر قسماً 
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يؤوي  ،المذتهظامه ويف برانجمه وأساتذته وتيف ن ،خيطو إىل الرقي والكمال يف كل يوم ،ومعهد جتهيزي عظيم
منهم إىل املزيد  ويزوِّد الطاحمني ،ليزوِّد األمَّة منهم ابلوعاظ واملرشدين وخطباء املنابر ،من خترجه تلك املدارس

 من العلم ابملؤهالت إىل ما يطمحون إليه.
 وآدابدارة بث يف األمَّة: النظام واإلت ،مقسَّمة على العلم واإلحسان واألدب والرايضة ،ومجعيات بلغت املئات

وكيف تنقضه  ،االجتماع، ودميقراطية االنتخاب، وتعلمها كيف تناقش، وكيف تصوغ الرأي، وكيف تدافع عنه
ب العاملني، وتدرهبا على التدرج من اإلدارات الصغرى إىل اإلدارات  ابحلجة، وكيف تزن األفكار، وكيف حُتاسِّ

وال   ،ال حتسن إدارة مجعية صغرية ال حتسن ابلطبع إدارة جملس فضاًل عن حكومة ألن األمَّة اليت ،الكربى؟
 كاجلمعيات مدارس تدريب ومناذج جتريب.

ونواٍد بلغت العشرات، غايتها إصالح ما أفسدت املقاهي واملالهي من أخالق الشباب، وكلها ميادين للعمل، 
 ومنابر للخطابة، ومستغالت للعلم والتعليم.

ضرات احليَّة أذهانه ففتحت احملا ،وكاجلاهل حلسبه ،ن الشباب العريب املسلم كان كاجملهول يف نسبهواالالف م
وأقبل على العلم  ،دثروجيدِّد ما ان ،فتقاسم على أن يقفو األثر ،وفتقت ألسنته على اداهبم ،على اتريخ أسالفه

 .(1)يقلرتجع إىل خليتها ابلرح ،قترحل إىل املكان السحي ،حىت إذا ضاقت به اجلزائر فارقها كالنحلة
ومن النقائص  ،فطهرها من الشوائب اليت شابت الدين ،وإصالح ديين متكن من النفوس وتغلغل إىل األفئدة

وإذا صّحت  ،فأقدمت على العظائم ،وصحَّح العزائم ،فصحَّت القواعد ،وصحَّح العقائد ،اليت شانت الدنيا
 ،يوفضائل شرقية كانت مشرفة على التالش ، هرت االاثر يف العزائم واإلرادات ،العقائد وصلحت النيات

 ونشر املاثر العربية. ،وإفشاء االداب العربية ،فأحيتها مدارسة القران وممارسة التاريخ
اين وروح ،وأمَّة كاملة كانت هنبًا ُمَقسَّمًا بني استعمارين متعاونني على إابدهتا: مادي متسلِّّط على األبدان

واستقام اجتاهها  ،ديرهاواتَّزن تق ،فصحَّحت حركة اإلصالح الديين عقوهلا فصحَّ تفكريها ،متسلِّّط على العقول
 سبيل ممهَّد إىل حترير األبدان من االستعباد. ،وإنَّ حترير العقول من األوهام ،للحياة

البقااي املدَّخرة  وغذت به ،يف بضع سننيهذا هو رأس املال الضخم الذي أثلته مجعية العلماء لألمَّة اجلزائرية 
 من مرياث األسالف.

وأمَّة  ،اعفحفظت هلما وطناً أشرف على الضي ،وهذه هي األعمال اليت عملتها مجعية العلماء للعروبة واإلسالم
 بل ،فأصبحت أمَّة عربية مسلمة شرقية نضاهي هبا أخواهتا من العروبة واإلسالم ،أحاطت هبا َعَوامِّل املسخ

 نتباهى هبا.
وما شيَّدت مجعية العلماء هذا البناء الشامخ من املادايت واملعنوايت ورفعت مسكه ؛ إال بعد أن أزالت أنقاضاً 

ص عن وبعد أن انزلت جيوشاً من املبطلني املضللني نك ،من الباطل والضالل تنوء ابلعصب أويل القوة واأليد
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 ،وبعد أن لقيت من محاة االستعماريني ما تلقاه فئة احلق من فئات الباطل: كانوا أكثر وأوفر ،لقائها األبطال
 .(1)وكانت العاقبة للصابرين ،وكنَّا أثبت وأصرب

 ـ اهتمامه ابلشباب: 6

نذ اللحظات ألهنا أدركت م ،كان وضع الشباب يف اجلزائر يف مقدمة املسائل اليت اهتمت هبا مجعية العلماء
ا لذلك فقد وجهت قسمًا كبريًا من نشاطاهت ،األوىل أبن تطوير احلركة اإلصالحية يتوقف على الشباب

عمل الشيخ  ،فباإلضافة إىل املدارس واملساجد اليت سبق وحتدثنا عنها ،الشباب بشكل خاص االجتماعية حنو
تربية  ادي الثقافية والفرق الكشفية هبدف تربية الشباباإلبراهيمي وابن ابديس من قبله على إنشاء النو 

 اجتماعية وطنية.
 أ ـ النوادي الثقافية:

هو إجياد أمكنة عامة جتمع الشبان  ،كان هدف مجعية العلماء من وراء تشجيعها إقامة النوادي االجتماعية
ثقافية والعظات الدينية يق الربامج الاجلزائريني على اختالف نزعاهتم الفكرية والسياسية والثقافية، وميكن عن طر 

. كان كل انٍد من النوادي (2)اليت تقدم يف النادي وضع هؤالء الشبان يف جو مشبع مببادأئ اإلسالم والعروبة
الثقافية التابعة للحركة اإلصالحية يتألف بصورة عامة من قاعة اجتماعات، وغرفة للصالة، ومقصف صغري 

ا املباحة، وكانت ميزانية هذه النوادي تتكون من االشرتاكات املنتظمة اليت يدفعها أعضاؤهتقدم فيه املشروابت 
زءاً هاماً وكانت النوادي ختصص ج ،ومن حصيلة بيع املشروابت لروادها من انحية أخرى ،املنتسبون من انحية

عليم العريب احلر ؛ ه املساندة للتولعل هذ ،من إيراداهتا سنوايً ملساعدة املدارس اإلصالحية اليت تقع يف انحيتها
هي من األسباب الرئيسية اليت دفعت احلكومة الفرنسية يف إطار سياستها املناوئة جلمعية العلماء ورسالتها 

م، الذي كان من أهم ما ورد فيه: حظر بيع املشروابت 1938جانفي  13التعليمية؛ إىل إصدار مرسوم 
 .(3)رتخيص من اإلدارة الفرنسيةاملباحة داخل النوادي الثقافية إال ب

ففي قاعاهتا وغرفها   ،اقتصرت نشاطات النادي اإلصالحية على اجملاالت الثقافية والفنية واالجتماعية والدينية
والدينية  ،الثقافية وتقام التمثيليات واملهرجاانت ،وتلقى احملاضرات العامة ،كانت تعقد مؤمترات الشبيبة والطلبة

 .(4)إلسالميةمبناسبة األعياد ا
 وانتشرت النوادي الثقافية يف كثري من املدن اجلزائرية وكان أمهها:

مث أصبح فيما بعد من النوادي اإلصالحية  ،الذي أسس قبل  هور اجلمعية ،ـ اندي الرتقي يف العاصمة
 الرئيسية.
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 عبد احلميد وأصبح يعرف فيما بعد ابسم: اندي ،م1926الذي أسس عام  ،ـ اندي صاحل ابي يف قسنطينة
 بن ابديس.

 ـ اندي االحتاد يف قسنطينة.
 ـ النادي اإلسالمي يف امليلة.
 ـ اندي التقدم يف البليدة.

 ـ اندي النجاح يف سيدي بلعباس.
 ـ اندي العمل يف سكيكدة.

 ـ اندي الشبان املسلمني يف قاملة.
ط فيهم فأخذت تنش ،نه الشبابمبلء الفراغ الذي كان يعاين م ،اهتمت مجعية العلماء عن طريق النوادي

 .(1)وتشجعهم على إقامة الفرق الرايضية واملسرحية واملوسيقية ،امللكات الرايضية والفنية
وقد  ،وابإلضافة إىل النوادي الثقافية شجعت مجعية العلماء الشبان اجلزائريني على تكوين املنظمات الكشفية

 .(2)مشلت هذه املنظمات منذ بدء  هورها ابلرعاية واالهتمام
 ب ـ الكشافة:

علمانية، مثل وكانت تضم فرقًا كشفية دينية و  ،كانت الكشافة يف اجلزائر قبل الثالثينيات فرنسية خالصة
خلاص، ا الكشافة الكاثوليكية والكشافة الالئكية، ويبدو أن بعض الشبان اجلزائريني الذين هبرهم الزي

ذكرى املئوية إىل أن جاءت احتفاالت ال ،اخنرطوا يف صفوف الكشافة الفرنسية ،والنياشني، والنظام واالنضباط
واالستفزاز للشعور الوطين  ، ومشاركة الكشافة الفرنسية يف عر  التحدي1930الحتالل اجلزائر عام 

قل هبم، يسعون إىل تنظيم كشفي مست فانسحب الكشافون اجلزائريون من بني صفوفها، وأخذوا ،اجلزائري
يشجعهم ويشد أزرهم رجال اإلصالح، الذين كانوا يطمحون إىل تكوين منظمات وطنية هلا مظهر عسكري، 

 .(3)« جنود العروبة واإلسالم»ميكن أن يصبح أفرادها حتت الغطاء الكشفي 
م يف 1930ام وج للكشافة اجلزائرية عأول ف« حممد بوراس»وابلفعل فقد أنشأ رائد احلركة الكشفية اجلزائرية 

 «.حفوج الفال»مث أنشأ فوجاً اخر يف العاصمة ابسم  ،«فوج اخللود»أطلق عليه اسم  ،مدينة مليانة
م إىل إنشاء جامعة 1935وسعى عام  ،أتثر بوراس بعلماء احلركة اإلصالحية أمثال العقيب وابن ابديس واملدين

كشفية املشتتة يف بقصد مجع األفواج ال ،لكاثوليكية واإلسرائيلية والالئكيةللكشافة اإلسالمية، نظري الكشافة ا
نتظر حىت تتوىل وكان عليه أن ي ،ولكن اإلدارة الفرنسية رفضت طلبه ،املدن اجلزائرية يف تنظيم كشفي موحد
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ة الكشاف»عرف ابسم  ،م أول تنظيم كشفي وطين1937لكي يؤسس عام  ،احلكم يف فرنسا« اجلبهة الشعبية»
 .(1)« اإلسالمية اجلزائرية

برائسة  ،م يف العاصمة1939وانعقد أول مؤمتر لألفواج الكشفية اجلزائرية بعد توحيدها يف شهر جويلية عام 
مني وكان الشعار الذي رفعه املؤمتر هو نفس شعار مجعية العلماء املسل ،الشيخ عبد احلميد بن ابديس الفخرية

ة اإلسالمية ويبني لنا حممد صاحل رمضان أن الكشاف«. إلسالم ديننا والعربية لغتنا واجلزائر وطنناا»اجلزائريني 
اجلزائرية نشأت وترعرعت يف أحضان احلركة اإلصالحية العامة، اليت تشرف عليها وتوجهها مجعية العلماء 

بيئات مجعياهتا يف أوساط و كما نبتت معظم أفواجها وأكثر   ،املسلمني اجلزائريني، وامسها دال على ذلك
إصالحية إىل جنب املدارس احلرَّة الشعبية، بل كان أغلب فتيان الكشفية وقادة مسريهتا من تالميذ هذه 

وكان مرشدوها مجيعاً من معلمي تلك املدارس.. وكان أقطاب احلركة  ،أو من أعضاء مجعياهتا احمللية ،املدارس
 ،ديس يف قسنطينةكابن اب  ،بتأييدهم ومشاركتهم هلا يف جتمعاهتا ،اوأئمتها يشجعوهنا ويساعدوهن اإلصالحية

 .(2)واإلبراهيمي يف تلمسان ،والعقيب يف العاصمة
أمثال:  ،وكانت أانشيد احلركة الكشفية اجلزائرية من وضع شعراء احلركة الوطنية واحلركة اإلصالحية اجلزائرية

 ،هذه األانشيد مشبعة ابلروح الوطنية االستقاللية . وكانت(3)وحسن بلكيزد ،ومفدي زكراي ،حممد العيد
 وابالنتماء القومي العريب.

ومل  ،ويبدو مما تقدم أن اهتمام اجلمعية كان منصبًا على النواحي االجتماعية اليت تغذي اإلحساس الوطين
ورعاية  ،ومداواة املرضى ،مثل: مساعدة احملتاجني ،يتسنَّ هلا االهتمام ببعض النواحي االجتماعية األخرى

 .(4)األيتام
 ج ـ عناية اإلبراهيمي بتكوين الشباب خلقياً وعلميًا:

إعدادهم ملواجهة أعباء و  ،أمران كان الشيخ البشري اإلبراهيمي يركز عليهما كثريًا يف تربية الشباب وتكوينهم
 ن مها:األمراهذان  ،احلياة العامة بكل أبعادها الفردية واالجتماعية والوطنية

 ـ األخالق.
 وعلم الدنيا. ،أي: علم الدين ،ـ العلم مبعناه الواسع
ولذلك   ،اثه وتطوراتهوينفعل أبحد ،يعيش مهومه ،منفتح الذهن والفكر ملتطلبات عصره ،فقد كان رجالً متنوِّراً 

وعدم االقتصار على فن واحد واختصاص  ،كان حيث الشباب على القراءة واملطالعة يف كل علم وكل فن
وكذلك  ترتشف من رحيق مجيع األزهار كي تنتج عسالً مصفى، ،فطالب العلم يف رأيه مثل النحلة ،واحد فقط
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طالب العلم جيب أال يكون أفُقه حمدودًا بنوع واحد من القراءة، حىت يكون ابن عصره يف الثقافة واملعرفة 
 وهذا ال يناقض التخصص يف نوع معني من الدراسات العلمية. ،والفكر

ه ـ ومل تنحصر قراءاته ـ كمعظم علماء الدين اإلسالمي أمثال ،وقد كان هو يقرأ يف سائر فروع العلوم اإلنسانية
 .(1)عاموشيء قليل من التاريخ اإلسالمي ال ،وسري وأدب ،وما يتصل هبا من حديث وتفسري ،على الفقهيات

كانت أحاديثه   ،ما كان جيتمع ابلشباب صباح يوم اجلمعة يف كل أسبوع يف مركز مجعية العلماء ابلقاهرةوعند
 يف معظمها تدور حول شيئني اثنني:

ود بعد انتهاء وواجب طالب العلم حنو إحيائها وبعثها للوج ،ـ الثقافة العربية احملاَربة من طرف فرنسا يف اجلزائر
 دراستهم.

وطالب  ،ابوواجب الشب ،يف لغته وسيادته الوطنية ،ري وما يعانيه من االستعمار الفرنسيـ الوطن اجلزائ
 والنهو  به يف شىت امليادين. ،يف حتريره من االستعمار ،العلم

وقد كان كثري التذكري للشباب وطالب العلم ملا كانوا ابلقاهرة ابألعباء اليت تنتظرهم يف الوطن بعد عودهتم 
 ،لنا ما معناه: إنكم لن تستطيعوا أن تنفعوا وطنكم وأمتكم إال إذا ملكتم سالحني هامني وكان يقول ،إليه

 ولن يستفيد منكم وطنكم شيئاً هاماً: ،بدوهنما لن تفلحوا يف احلياة
 ـ األخالق القومية املتينة.
 .(2)ـ العلم القوي املتني أيضاً 

م العمق يف ويطلب منه ،يف الدراسة والتحصيل ،وكان حيذر طالب العلم من الشباب من اللفظية والسطحية
ووجوب عر  أفكار واراء مؤلف الكتاب الذي  ،والنقد املوضوعي لكل ما يطالعون ،الفهم لكل ما يقرؤون

املفضل للقراءة  وكان حيثهم على أن تكون املكتبات هي مكاهنم ،يقرؤونه على عقوهلم لغربلتها قبل التسليم هبا
 والتحصيل وزايدة املعارف. ،والبحث واملطالعة

إلميان تفيض ابحلب وا ،وجدانه وكان عندما يتحدث عن األخالق والعلم تكون لغته حارة انبعة من أعماق
مما يدل على إميانه العميق بدور األخالق والعلم يف هنضة الشعب  ،والقوة يف كل مجلة وكل عبارة من كالمه

 وحتريره وبنائه على أسس سليمة.
م عن دور املدرسة اليت 1951ه وهو يتحدث يف التقرير األديب يف مؤمتر مجعية العلماء يف أكتوبر استمع إلي

 يقول: ،تقوم مجعية العلماء بتشييدها يف اجلزائر يف النهضة القومية والوطنية
اليت ال  ةوالسجن هو انرها، واألمة اليت ال تبين املدارس تبىن هلا السجون، واألمَّ  ،..فاملدرسة هي جنة الدنيا

تصنع احلياة.. ُيصنع هلا املوت، واألمَّة اليت ال تعمل لنفسها ما ينفعها ويسعدها، يعمل هلا غريها ما يضرها 
ويشقيها، واألمَّة اليت ال تغضب للمذاهب، ترضى ابلذل اجلليب، واألمَّة اليت تتخذ اخلالف مركباً، يغرقها يف 
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الكها علم والتثقيف، مضيعة لرأس ماهلا، واألمَّة اليت ال جتعل األخالق ماللجة، واألمَّة اليت ال تكرم شباهبا ابل
واألمَّة اليت تعتمد  ،ال أمَّة تلد األحرار الصناديد ،أمَّة تتعجل هالكها، واألمَّة اليت ال تلد لغريها، أمَّة تلد العبيد

 الظهر. حقيقة ابلقهر والنهر وقصم ،يف حياهتا على غريها طفيلية على موائد احلياة
،  وهنب مقسم، سنة من سنن هللا ،والوطن بال علم عورة مكشوفة ،مث يقول: واحلياة بال علم متاع مستعار

 ،وطريق السعادة ،وطريق النجاة ،كسنته يف تكوير الليل على النهار، مث يضيف: وإن املدرسة هي طريق احلياة
ياع، نا، فمن بعض حقه علينا أن حنفظ دينه من الضوإن الوطن أمانة اإلسالم يف أعناقنا، ووديعة العرب يف ذمم

 ،وحتوطها برعايتها ،وأن حنفظ لسانه من االحنراف، وأن ال سبيل إىل ذلك إال ابملدرسة، اليت تبنيها األمَّة مباهلا
وجتعلها حصواًن تقي أبناءها االحنالل الديين واالهنيار اخللقي، وحتفظهم من ترف الغىن وذّل الفقر، وتربيهم 

وتغرس  ،رائزومتتني اإلرادات والغ ،وتقومي األلسنة ،وتصحيح الفطرة ،وتوحيد النزعات ،على الرجولة والقوة
بقًا على وتروضهم على حب الوطن وبنائه ط ،وتصلح فيهم ما أفسده املنزل والشارع ،الفضيلة يف نفوسهم

 .(1)طبق
عنوان: إىل أبنائي الطلبة اجلزائريني يف سبيل م حتت 1947ويف إحدى افتتاحيات البصائر اليت كتبها يف عام 

 نقتطف الفقرات التالية: ،العلم
اً وإن الثانية منهما تنبأئ على األوىل قوة وضعف ،وحياة عملية ،اي أبناءان!. إن احلياة قسمان: حياة علمية

له.. مث يضيف..: الوقت ك ووقفتم عليه ،إال إذا انقطعتم له ،وإنكم ال تكونون أقوايء يف العمل ،وإنتاجاً وعمقاً 
األسر،  فإن الوطن يرجو أن يبين بكم جياًل قوي ،فاستعدوا لتكونوا غداً جنود العمل ،أنتم اليوم جنود العلم

وهذا  ،شديد العزائم، سديد االراء، متني العلم، متماسك األجزاء، يدفع عنه هذه الفوضى السائدة يف االراء
 .(2)اخلمول املخيم على األفكاروهذا  ،الفتور البادي على األعمال

 د ـ املعلمون والشباب يف فكر اإلبراهيمي:
ًا على ما يرونه منطبق ،قال اإلبراهيمي للمعلمني: مثَّ احرصوا على أن يكون ما تلقونه لتالمذتكم من األقوال

صادقني،  افإن الناشأئ الصغري مرهف احلس.. فإذا زيَّنتم له الصدق فكونو  ،ويشهدونه منكم من األعمال
.. أال إن رأس مال التلميذ هو ما أيخذه عنكم من األخالق ،وإذا حسَّنتم له الصرب فكونوا من الصابرين

 .(3)وأما ما أيخذه عنكم ابلتلقني من العلم واملعرفة فهو ربح وفائدة ،الصاحلة ابلقدوة
صاحلة على ألن الواجب تقدمي الرتبية ابلقدوة ال ،إن هذه اللفتة من اإلبراهيمي حيتاجها املربون يف كل مرحلة

منه أن يستميل  واألهم ،ألن التلقني وبعده حفظ املعلومات أمر سهل ومتيسر ،ضخ املعلومات وفروع املعرفة
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كل مرّة:   مضافًا إىل ذلك أن واجبه مراقبة نفسه وأن يسأل يف ،وأن حيبُّوه فيشكِّل هلم القدوة ،املعلم تالمذته
 .(1)ما أمارسه ليكون منهجاً إلعداد اجليلهل يصلح 
ُمُروَن }ََ قال تعاىل: 

ۡ
تََ
َ
ِ  ٱنلَّاَس أ ِ ب نُتۡم َتۡتلُوَن  ٱلِۡب 

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
فاََل َتۡعقِلُوَن  ٱلِۡكَتََٰبۚٗ َوتَنَسۡوَن أ

َ
]سورة  {٤٤أ

 .[44البقرة:
 وقال الشاعر:

ـــــــه ــــــل ــــــق وأتيَت مــــــث ـــــــه عــــــن خــــــل ــــــن  ال ت
 

ـــــــت عـــــظـــــيـــــم  ـــــــك إذا فـــــعـــــل  عـــــــاٌر عـــــلـــــي
 

عّلم قدوة ومنوذج ،ما وجَّه إليه اإلبراهيمي وهذا
ُ
على  قائاًل: إن املعلم ال يستطيع أن يريب تالميذه ،أبن امل

قدوة ألهنم أيخذون منه ابل ،الفضائل إال إذا كان هو فاضاًل.. وال يستطيع إصالحهم إال إذا كان هو صاحلاً 
 .(2)أكثر مما أيخذون منه ابلتلقني

حده ال حيقق ألن العلم و  ،ني كي يعدُّوا الشباب على أسس الفضيلة وحماسن األخالقووّجه اإلبراهيمي املعلم
ومل  ،رماً عن اإلجرامومل يزْع جم ،هذه الغاية. لقد توجَّه إىل املعلمني خماطباً: إن العلم مل ينَه مفسداً عن اإلفساد

 ، ضراوة ابلشربل ما زاد املتحرِّرين من الفضيلة إال ،ميِّت يف نفوس األقوايء غرائز العدوان والبغي على الضعفاء
 .(3)واجعلوا العلم رحباً  ،فاجعلوا الفضيلة رأس مال نفوس تالمذتكم ،وتفنُّناً يف اإلمث

مت أن حيث قال: إن أرد ،ودعا اإلبراهيمي املعلمني إىل خمالفة كل ما يقوم به املستعمر إذا أرادوا اإلصالح
عرفوا الطرق اليت سلكها وا ،فانظروا إىل االستعمار ،خلدمة أمتكم وتتبينوا الطريق القاصدتعرفوا الطريقة املثلى 

استخرجوا منها ف ،وادرسوا الوسائل اليت تذرَّع هبا الستعباد أمتكم ،فاسلكوا ضدَّها إلحيائها ،لقتل أمتكم
 .(4)وسائل حتريرها

 ،فهم أشبال الغاب ،أو حيول ،وتصونه أن خيتلّ  ،يزولوقال يف املعلمني: إهنم دعائم هذا البناء اليت متسكه أن 
.. جيش  ،املعلمون املستحقون ألجر اجلهاد ،مربو اجليل وأئمته ،وسقاة املغارس ،وعمَّار املدارس ،ومحاة الثغور

 .(5)احلق.. وألسنة الصدق
أسس  واجملاهدون يف بناء جيل واعد عن ،ومحاُة ثغور الشباب عن االخرتاقات املعادية ،وإذا سأل بناُة اجليل
 ،وعلى الشجاعة والصرب ،وبُعد اهلمَّة ،أجاهبم الشيخ املريب مبا يلي: ربُّوهم على الرجولة ،الرتبية املطلوبة منهم

على االستقالل و  ،وعلى املروءة والوقار ،وعلى العفة واألمانة ،وعلى البساطة واليسر ،وعلى اإلنصاف واإليثار
 .(6)وعلى الدين والعلم والوطن والوالدين واملعلم ،ابلنفس واالعتداد
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وميكن  ،إن هذا النَّص التوجيهي حيوي قواعد ومقوِّمات انفعة يف عامل إعداد الشباب، وتنشئتهم النشأة املرضية
 استخالص القواعد التالية منه:

لة ما هي إال هذا ألن الرجو  ،ملسؤوليةـ يدعو اإلبراهيمي املعلمني إىل تربية الناشئة على القدرة على حتمُّل ا
ال  فالرجولة تكليف ،والتصرف بروح مسؤولية ،وجدارة على محل التبعات ،وهي مع ذلك جدية ،األمر

 تشريف.
وال على  ،ال يقوى على اختاذ قرار ،ألن اجلبان مرتدد مرتبك قلق ،ـ يربز اإلبراهيمي أمهية الشجاعة واجلرأة

يد رضي وهذا شأن مهم نبَّه إليه الصحايب خالد بن الول ،عنده استعداد للتضحية وليس ،البناء وصنع التقدم
 ،أو طعنة من رمح ،ومل يبق يف جسمي موضع إال فيه ضربة من سيف ،هللا عنه قال: خضت نيفاً ومائة معركة

 فال انمت أعني اجلبناء. ،وها أان أموت على فراشي حتف أنفي ،أو رمية من سهم
ى أحد أمهية وال خيفي عل ،أي العدل ،«اإلنصاف»اإلبراهيمي أن يرىبَّ الشباب واجليل على التزام ـ ويطرح 

يقاوم كل  ويف الوقت نفسه فإنه ،فمن قام بنيان شخصيته على العدل واإلنصاف ميارس ذلك مع سواه ،ذلك
كمها: العدل  ،والعدل أساس مكني يف حياة األمم ، امل مستبد لظلم إن وا ،إن دام عمَّروالعرب قالت يف حِّ
 دام دمَّر.

واالستسالم  زوتفتح الباب لإلبداع والعطاء. ،واحلرية يف منهج حياة الفرد تقاوم االحتالل واالستعمار
عمر بن »وق ومفيد هنا أن نتذكر قول الفار  ،الفرد واجملتمع لالستبداد واالستعمار من أكثر األسلحة فتكاً يف

د و بن العاص بشأن استبداد ابنه بقبطي حيث خاطبه: مىت استعبدمت الناس وقرضي هللا عنه لعمر « اخلطاب
 ؟(1)ولدهتم أمَّهاهتم أحراراً 

انطالقًا من  ،ويرفع درجة االستعداد للتضحية ،ويشدُّ روابط اجملتمع ،ـ أمَّا خلق اإليثار فإنه يصنع التضامن
نُفِسِهۡم َولَۡو َكَ }قوله تعاىل:

َ
َٰٓ أ  .[9]سورة الحشر: {َن بِِهۡم َخَصاَصةَوُيۡؤثُِروَن لََعَ

وال حسن كالعِّفَّة  ،ان الرذائلوألو  ،حيث ميطر الغريب ساحتنا بضروب الف  ،ـ والعفَّة حنتاج إليها يف عامل الرتبية
 والرتفع فوق سوافل األشياء.

 ،ومحلها بكل جدارة ،كما أهنا تعلو ابهلمم ابجتاه الشعور ابملسؤولية  ،ـ األمانة ضرورة لتوليد الثقة بني أبناء األمَّة
واليت وردت  ،وإذا اقرتنت ابلقوَّة ـ وهو مطلب للشباب سبق ذكره ـ تصل بنا إىل ركين القيادة الناجحة املطلوبة

ِميُ  ٱۡلَقوِيُّ  رََجۡرَت ٱۡسَت إِنَّ َخرۡيَ َمِن }يف االية الكرمية:
َ
 .[26صص:]سورة الق {٢٦ ٱۡۡل

 مفردات حتتاجها الرتبية لإلعداد جليل يصنع االستقالل وحيرِّر األر  ،ـ االعتداد ابلنفس والعزَّة والكرامة
 ألن من كان يف شخصيته مثل هذه ،كما هو احلال يف أايمنا هذه  ،هذا يف عصر اإلبراهيمي ،واملقدسات
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ِ } َ الذي أبلغه يف االية الكرمية:وهو امللتزم دين هللا تعاىل  ،املقوِّمات فإنه لن يتهاون أو يتخاذل ةُ َوَّلِلَّ  ٱۡلعِزَّ
 .[ 8]سورة المنافقون: {َولِۡلُمۡؤِمنَِي  ۦَولِرَُسوِلِ 

م قاعدة الت ،فاحملبة تشّد واثق اجملتمع ،ركنان يف اإلسالم دين الرمحة ،ـ واحلب والسماحة اخي يف هللا وتعمِّّ
واالخر أي  ،واالخر اإلنسان ،ي ما أصل إليه اإلسالم قراانً وسنَّة جلهة قبول االخر املسلموالسماحة ه ،تعاىل

َٰ }قال هللا تعاىل: ،معتقد ؛ شرط أن ال يتعدَّى على دين املسلمني أو أوطاهنم وحقوقهم ُ ُكُم َلَّ َيۡنَهى َعِن  ٱَّللَّ
ِينَ  ِينِ لَۡم يَُقَٰتِلُوُكۡم ِِف  ٱَّلَّ وُُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إََِلِۡهۡمۚٗ إِنَّ َولَۡم َُيۡرُِجوكُ  ٱَدِل  ن تََبُّ

َ
َٰرُِكۡم أ ِن دَِي َ م م   ٱلُۡمۡقِسِطيَ  َُيِبُّ  ٱَّللَّ

 .[8]سورة الممتحنة: {٨
 ،ه لتوجيههموالديه وأساتذت ويف استجابة الشباب الذي حيب ،ـ أما احلب فإنه أساس يف العملية الرتبوية
 .(1)فالقاعدة املأثورة تقول: املرء يطيع من حيب

 هـ  اإلبراهيمي وإعداد جيل الشباب:
إن الشباب هم الرأمسال البشري، صاحب الدور املتميِّّز يف األمَّة، والشباب حيتاج إلعداد خاص يؤهلهم ابجتاه 

انفع يف مسار  لتمرين على دوروا ،والتزّود ابلعلوم ،وهذا يتطلب التهذيب األخالقي ،ما تنتظره أمَّتهم منهم
 ا يهدِّد مستقبلها.وهذ ،األمة احلضاري. واألمَّة اليت هتمل شباهبا تكون قد فرَّطت ابلعناصر اأَلوىل ابلعناية

لقد وجَّه اإلبراهيمي إىل هذا قائاًل: إن األمَّة الرشيدة هي اليت حترس شّباهنا يف طور الشباب من االفات اليت 
 ،دوحتافظ على أهوائهم أن تتجه اجتاهاً غري حممو  ،طور له ما بعده من زيغ أو استقامة ،تصاحب هذا الطور

وحتافظ على ميوهلم  ،ويعسر أو يتعذَّر رجوعهم عنها ،فتنشأ عليها ،وحتافظ على عقوهلم أن تعلق هبا اخلياالت
 .(2)يقظتهاألن هذا الطور هو طوار تنبُّهها و  ،وعواطفهم أن تطغى عليها الغرائز احليوانية

، وشبابنا حتتاج العناية الكافية كي يصل الشاب إىل برِّ األمان ،إهنا قراءة موضوعية ملرحلة الشباب واستعداداته
زام القومي العريب وااللت ،يف تصارع األنواء، وهياج عواطف املغرايت، حيتاج أوَّل ما حيتاج إىل االلتزام الديين

ة الشاب فهذا هو العامل احلاسم يف تكوين شخصي ،للمسار احلضاري لألمَّة الذي يعين االلتزام ابلقيم النا مة
ائل. تبعث نوازع املادة على حساب القيم والضوابط والفض ،ضد ما ينشره األعداء واخلصوم من مفاسد ،احملصَّن

 ،أحبَّ العرب مجيعاً  ،وينبِّّه اإلبراهيمي إىل هذا يف قوله: إذا أحبَّ الشباب دينه وفضائل دينه ولغته وأسرار لغته
 .(3)وأصبح يف نفسه دافع إىل االجتماع يف الدين والعروبة

مذة اجلرعات اليت ترتقي إعطاء التال اليت تتدرج يف ،إن التوجيهات االنفة الذكر بشأن الشبان تتحقَّق ابلرتبية
هاج واملقررات بناء على ذلك اعتىن اإلبراهيمي ابملن ،ليكونوا شباب اليوم املستقيم ورجال الغد املأمول ،ابلطالب

 ،ل منهج فلسفته ومنطلقاتهألنه لك ،يف هيكلية التعليم العريب يف اجلزائر الذي يقاوم مفاعيل التعليم االستعماري
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ارية ورة احلضهو حكماً غري تلك اليت تكون يف الد ،وما يكون يف املناهج يف الدورة احلضارية اإلسالمية والعربية
هذا  ،مكما أن التسليم بقيم الرتبية غري النابعة من هويَّة األمة خطر داه  ،لذلك يكون االسترياد خطرياً  ،الغربية

مع االنفتاح  ألن استرياد منتجات التقنية واالالت ،ابإلضافة إىل اخلطر الذي يتولَّد عن االنبهار مبا عند غريان
ُد شبابنا وأجيالنا  .(1)على جتارب الشعوب أمر مقبول، أمَّا تسليم أجيالنا ملناهج تربوية غري أصيلة فيتهدَّ

ية هذه: يصبح ومن جتاوز املرحلة االبتدائ ،إنَّ املرحلة األوىل من التعليم عند اإلبراهيمي تستغرق ستَّ سنوات
اًل ملبادأئ الدين اإلسالمي علمًا وعمالً  ،طيِّّع اليد والقلم ابلكتابة ،يح التأدية للقراءةصح وملبادأئ  ،حمصِّّ

 ،راشدينْءْء وسرية اخللفاء ال،وأول تلك املبادأئ: السرية النبوية ،التاريخ اإلسالمي الذي هو جزء من الدين
ن يبلغ ما عن التعليم استطاع مبعونة حظه من العربية أ فإن انقطع ،وذوي االاثر اخلالدة من الصحابة والتابعني

ل عظيم وخرج على احلالني برأس ما ،ألنه يقرأ قراءة صحيحة ويفهم فهمًا صحيحاً  ،شاء ابلدراسة واملطالعة
صاحلاً للحياة هلا  ،ونتيجة هذا أن يكون عضواً حقيقياً من أمَّته ،وقوميته ولغته واترخيه ،من دينه وفضائل دينه

 .(2)هبا ومعهاو 
وعلى  ،ويكمل اإلبراهيمي فيقول: إنَّ مراحل التعليم االبتدائي هي ـ ابألصول ـ مراحل التكوين األوىل للناشئة

وإن انقصاً  ،فإن كان هذا التكوين صاحلاً كانوا صاحلني ألمتهم وألنفسهم ،أساسها يـُْبىن مستقبلها يف احلياة
 .(3)وساءت ااثره يف األمَّة ،فساد خمتاًل زائفاً بنيت حياة اجليل كله على

إن مناهج التعليم االبتدائي ـ كما حدَّدها اإلبراهيمي ـ تشكِّل ثوابت ال غىن عنها يف تكوين شخصية الشاب 
 ،كي يتأهل بعدها الستكمال مراحل الدراسة أو كي خيرج إىل احلياة وإىل سوق العمل  ،اجلزائري والعريب عموماً 
ن يواصل حتصيل املعارف يستطيع أ ،بناء هلذا الزَّاد الذي تناوله يف وجبة التعليم االبتدائي ،ومع العمل يستطيع

 كي يرتفع بنيان علومه لبنة بعد أخرى.  ،بواسطة املطالعة ومتحيص الكتب
 واملرحلة التأسيسية يتوزَّع فيها التحصيل فيما يلي:

 ـ إتقان العربية قراءة وكتابة.
 ي وأساساته اليت ال تتقوَّم الشخصية إال هبا.ـ مبادأئ الدين اإلسالم

نة فذلك يشكل موطن نظام القدوة احلس ،ـ االطالع على السرية النبوية الشريفة وسرية الصحابة والسلف
 الرتبوي للناشئة.

 ،ربات إىل األجيالوينقل اخل ،وحيمل الرتاث ،ففيه العرب والدروس ،ـ حتصيل العلم ابلتاريخ العريب اإلسالمي
 وكما قيل: التاريخ ذاكرة األمم والشعوب. ،حيقق التواصلو 

ل تكوينه ديناً وقو  ،ويربط الشباب مع هويته ،ـ ما سبق ذكره من العلوم يثبِّّت االنتماء وهذا  ،ميَّة ووطنيةويؤصِّّ
 والوطنية اجلزائرية. ،والعروبة ،هو منطلق مجعية العلماء الذي حدَّدته ابإلسالم

                                                           
 .353امللتقى الدويل ص    ((1
 (.2/109ااثر الشيخ حممد البشري )   ((2

 .353امللتقى الدويل ص    ((3



111 
 

رغم  وعند هذا ال يليب املسجد مبفرده هذه احلاجة ،ومواضع إبراز املواهب ،الرعاية والشباب حيتاج مؤسسات
 ،عاالتفاملعلوم أن الشباب هلم هواايت وعواطف وانف ،وارتباطه ابإلسالم ،أفضلية موقعه يف فرائض املسلم

على أتسيس  ،ويف قلبها اإلبراهيمي ،هلذا عملت اجلمعية ،وحاجات للتسلية وصرف الطاقات ،وأوقات فراغ
واحلضاانت واملدارس حاجة لألطفال والفتيان ؛  ،فكما املسجد حاجة مسيسة للشيوخ وكبار السن ،األندية

 ،ية الفاضلةواألمناط األخالق ،وسادهتا القيم السامية ،فإن األندية حصن حصني للشباب إن قامت على التقوى
 هذا مع توفري ما يطلبه الشباب.

ودعت  ،ندية الشبابية: أنشأت اجلمعية يف مدَّة قصرية عشرات النوادي يف املدن والقرىقال اإلبراهيمي عن األ
ا أقرب إىل أمزجتهم وألن فيها  ،املرحوألن فيها شيئًا من التسلية و  ،إليها الشّبان فاستجابوا وأقبلوا عليها ألهنَّ

فنظمت هلم  ،وقامت حبق هللا فيهم ،قلياًل من جّو املقهى.. ويف  لِّّ هذه اجلواذب التقت اجلمعية ابلشبان
ودروساً تعلمهم  ،مع قوهتموجت ،وتعرِّفهم أبنفسهم وقيمتهم ومنزلتهم يف األمَّة ،فيها حماضرات هتذب هبا أخالقهم

وتفوق  ،فكان ملشروع النوادي ااثر من الشباب تساوي ااثر املدرسة يف األطفال ،هبا دينهم ولغتهم واترخيهم
 .(1)يوخ والكهولااثر املساجد يف الش

جودها سيخلف وفقداهنا أو عدم و  ،إنَّ نوادي مجعية العلماء اليت يشري إليها اإلبراهيمي تشكِّل ضرورة تربوية
ص لشوارع املدن يف الوطن العريب وسواه ؛ يعرف أمهية ما قررَّته مجعية العلماء ،مشكلة حيث جند  ،واملتفحِّّ

ولو أقامت  ،سلية أخرى تعجُّ ابملفاسد وبعوامل االحندار واالحنرافوأماكن ت ،مقاهي شبكة املعلومات الدولية
صمته من وع ،احلكومات واملؤسسات األهلية أندية كما فعلت مجعية العلماء لكانت أدَّت للشباب حقوقه

 اليت تدفع األوطان واألسر الثمن غالياً عندما جينح األحداث أو الشباب. ،الزلل واالحنرافات
 ،ن الغلوحىت يدعوهم إىل الوسطية واالعتدال واالبتعاد ع ،ي يكمل توجيهاته احلكيمة للشبابولكن اإلبراهيم

ههم إىل ختصيص قدر من الوقت لكل نشاط بدين أو فكري بعد إمتام الواجبات املناطة ابلفرد  ،وجنده يوجِّّ
نشاط البدين، وال ون به الويقول للشباب: ال تقطعوا الفاضل من أوقاتكم يف ذرع األزقة إال مبقدار ما تستعيد

يف اجللوس يف املقاهي إال بقدر ما تدفعون به امللل والركود، وال يف قراءة اجلرائد إال بقدر ما تطّلعون به على 
 .(2)احلوادث الكربى.. خذوا من كل ذلك مبقدار، ووفروا الوقت كله للدرس النافع واملطالعة املثمرة

يروِّح يف و  ،خيفف الشباب عن نفسه وال أبس أن ،ر العمل أو الدراسةإنَّ حاجات الشباب متنوعة خارج إطا
روِّحوا »وقد أرشد إىل ذلك احلديث النبوي الشريف الذي جاء فيه:  ،وضمن احلدود املقبولة ،وقت بعد اخر

 «.عن النفس ساعة فساعة
اطلب »ور: ابلقول املأثواإلبراهيمي الذي امن بضرورة السعي لتحصيل املعارف عمل بشكل مستمر التزامًا 

له مصدر  وإمنا ،وهذا التحصيل ال يكون يف قاعات املدارس واملعاهد واجلامعات«. العلم من املهد إىل اللحد
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ص اإلبراهيمي الدَّاء ويصف العالج ،اخر أوىل ابالعتماد من قبل الشباب  ،هذا املصدر هو املطالعة. ويشخِّّ
 شباب اخلري إبدمان فأوصيكم اي ،واملطالعة نصف العلم أو ثلثاه ،املطالعةفيقول: إنَّ شبابنا املتعلِّّم كسول عن 

وإذا كنتم  ،حرصًا على الوقت أن يضيغ يف غري طائل ،ولتكن مطالعتكم ابلنظام ،املطالعة واإلكباب عليها
 تريدون الكمال فهذه إحدى سبل الكمال.

 واعد إلعداد اجليل مبا يلي:أتسيساً على ما تقدَّم خنلص إىل أن اإلبراهيمي حيدِّد الق
 ـ اإلعداد السليم من جهة االلتزام الديين.

 ـ املناهج التعليمية اليت تسهم يف تكوين شخصية الناشئة مع التحصني من الزيغ واألهواء واملغرايت.
اليت توفِّّر له امة وهذا حيتاج إىل املرافق الع ،ـ توفري الرعاية الدائمة للشباب بعد اخلروج إىل سوق العمل أو قبله

 ومنزلقات الفساد. ،ومبا يبعده عن شواطأئ اخلطر ،وقضاء أوقات الفراغ مبا هو مفيد ،فرص الرتويح عن النفس
ها الفرد ألن التحصيل واالكتساب من األمور اليت حيتاج ،ـ تنبيه املواهب واملعارف ابملطالعة ومتابعة البحث

 من املهد إىل اللحد.
كي تو ف من خالله الطاقات املتطوعة من أجل الصاحل العام، ويف رحابه   ،األهلي ـ تفعيل العمل املؤسسي

يتم صقل شخصية الفرد، وتتم رعاية مواهبه، وتنمية ملكاته كي تتفتَّح له سبل اإلبداع والعطاء دون حواجز 
 .(1)أو معوقات

مرار ديد الضامن حلياهتا واستإن اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي يرى أن: الشباب يف كل أمَّة هم الدم اجل
حون ألغالطها وأو  ،وهم الورثة احلافظون ملاثرها ،وهم االمتداد الصحيح لتارخيها ،وجودها ضاعها وهم املصحِّّ
 .(2)وهم احلاملون خلصائصها إىل من بعدهم من األجيال ،املنحرفة

 ،وبنبيكم اتباعاً  ،تتَّصلوا ابهلل تديناً وقال اإلبراهيمي مناداًي الشباب: اي شباب اإلسالم!. وصيَّيت إليكم أن 
إبخوانكم يف و ،وابداب لغتكم استعماالً  ،وابداب دينكم ختلقاً  ،وبتاريخ أجدادكم اطالعاً  ،وابإلسالم عمالً 

 األجر فإن فعلتم حزمت يف احلياة احلظ اجلليل ومن ثواب هللا ،اإلسالم ولداتكم يف الشبيبة اعتناًء واهتماماً 
 .(3)اجلزيل

 ـ اهتمامه ابملرأة: 7

ومشاركتها  ،جههافأبواب التعليم موصدة يف و  ،كان وضع املرأة اجلزائرية يف أوائل القرن العشرين متخلفاً للغاية
ونسج  ،غزل الصوفك  ،ابإلضافة إىل بعض األعمال اإلنتاجية البدائية ،يف اجملتمع مل تتعد دور ماكينة األوالد

ي وما عدا ذلك فقد كان خييم على وضعها االجتماع ،ومساعدة الرجل يف الريف يف أعماله الزراعية ،الربانس
 وكانت تعاين من ااثر الطالق. ،فال رأي هلا يف الزواج ،جو قامت
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وكان للحركة اإلصالحية اجلزائرية اليت قادها عبد احلميد بن ابديس ـ والبشري اإلبراهيمي من بعده ـ رأيها يف 
فكانت احلركة اإلصالحية ترى أبن التعليم والتعليم الوطين والديين على اخلصوص هو املدخل األول  ،املوضوع

ويف ذلك يقول ابن ابديس: إذا أردمت إصالحها  ،وأن احلجاب ال يقف عائقًا أمام تطورها ،لتحرير املرأة
جلهل هو فإن حجاب ا ،ن وجههااحلقيقي فارفعوا حجاب اجلهل عن عقلها قبل أن ترفعوا حجاب السرت ع

 فقد بلغت بنات بغداد وبنات قرطبة ،وأما حجاب السرت فإنه ما ضرها يف زمان تقدمها ،الذي أخرها
 كشف فليت شعري ما الذي يدعوكم اليوم إىل الكالم يف ،وهنَّ متحجبات ،وبنات جباية مكاانً عالياً يف العلم

 .(1)الوجوه قبل كل شيء
قيادة العاملني ابن ابديس واإلبراهيمي سارت يف اجملال االجتماعي خبطى متقدمة، ونظرت إن مجعية العلماء ب

إىل املرأة كعنصر مهم يف هنضة اجلزائر والتصدي للمشروع الفرنسي االحتاليل، وذلك من خالل تعليمها 
يف مدارسها.  موهتذيبها، وغرس مفاهيم احلشمة والفضيلة والصيانة يف نفوس الفتيات املقبالت على التعلي

 ،منها االجتماعيةو  ،وعمل اإلبراهيمي على توجيه اجملتمع حنو قيم القران الكرمي وتعاليمه يف شؤون احلياة
 فتحدث عن الزواج والصداق والطالق.

 أ ـ الزواج:
 ذا الشأن:ويقول يف ه ،ورأيه يف هذه القضية يتمثل يف ضرورة احلث على الزواج يف الوقت املناسب

ألمَّة نبات ذلك الربيع ويضيع على ا ،ونسماته وأزهاره وهبجته وقوته ،يع على اجلنسني ربيع احلياةحىت ال يض
اشية وإذا زادت هذه الف ،مث تضيع بسبب ذلك أخالق وأعرا  وأموال ،والنماء والزكاء فيه ،ومثر اخلصب

 .(2)واستحكم هذا التقليد الفاسد ؛ فإن األمَّة تتالشى يف عشرات السنني ،فشواً 
  ،ويقصد ابلتقليد الفاسد إعرا  الشباب عن الزواج. وحني كان اإلبراهيمي يدعو إىل الزواج املبكر والتناسل

دل الوفيات عند واليت متيزت ابرتفاع مع ،كان واعيًا جدًا ابملراحل الصعبة اليت كان مير هبا اجملتمع اجلزائري
ياع واهلجرة إىل عمليات التقتيل والنفي والتشريد والض إضافة ،نتيجة اجلوع واملر  والفقر ،األطفال والشيوخ

 ،يحيث مل يتجاوز عدد السكان يوم دخول االستعمار الفرنس ،اليت كان ميارسها االستعمار الفرنسي ابجلزائر
 إضافة إىل ما كانت تدفع به الثورات واالنتفاضات اجلزائرية ،و مل يكن بعيداً عن هذا التقدير

 .(3)ب من أعداد هائلة من الشهداء من أجل احلرية واالستقاللاملتتالية من الشبا
 ب ـ يف الصداق:

 بقدر ما كان مدركًا لألسباب والعوامل اليت تبعد التفكري يف ،غري أنه بقدر ما كان حيث على الزواج املبكر
ول: لو أننا وقفنا عند يق ،لقد كان ينتقد كثرياً أولئك االابء الذين يغالون يف مهور بناهتم ،الزواج عند الشباب

حّكمنا ولكننا عّسران و  ،ويسران ما عسرته العوائد من أمور الزواج ؛ ملا وقعنا يف هذه املشكلة ،حدود هللا
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بياًل فأصبح الزواج الذي جعله هللا سكناً وإلفة ورمحة ؛ س ،يف مسألة خطرية كهذه ،والعجائز القواعد ،العوائد
مبا فرضته العوائد  ،وبناء أسرة ؛ خراابً لبيتني ،وأصبح اللقاء الذي جعله هللا عمارة بيت ،للقلق والبالء والشقاء

 .(1)وتف  يف النفقات واملغارم ،يف مغاالة املهور
ظم الفتيات ابإلشراف على زواج مع ،وعمل اإلبراهيمي على مساعدة الراغبني يف الزواج بشكل عملي وتنظيمي

يف كثري من  على أساس مهور رمزية متثلت ،التعليم بقسنطينة، ومدن أخرى غريهااملتعلمات مبدرسة الرتبية و 
الزجيات  ولعل أكثر هذه ،وهدااي رمزية قدر املستطاع ،ومصاحف قرانية ،احلاالت يكتب شعر وأدب وتربية

بل بنيت  ،ديةاجناحًا يف بالدان، هي هذه الزجيات، كما أثبتت األايم فيما بعد.. ألهنا مل تت على املصاحل امل
 وحافظت على صحة البنية االقتصادية لألسرة من جهة أخرى. ،على الرب والتقوى واملودة والرمحة من جهة

اهدين حيث بقي الصداق رمزايً عند زواج اجمل ،وقد استمر العمل هبذا القرار احلكيم حىت أايم الكفاح املسلح
اء األسرية بوصفها القاعدة الصلبة واألساسية لبنلقد كان سابقًا عصره يف تقديس احلياة  ،واجملاهدات
ذه األسرة على االرتفاع مبستوى ه ،وكان يعمل مصلحًا وواعظًا على املستوى الفردي واجلماعي ،اجملتمعات

فكان التوافق االجتماعي والفكري من أهم الشروط اليت يطلب احرتامها عندما يتدخل  ،وتفتحها وازدهارها
  ،حلرةوزواج األساتذة واملعلمني ابملدارس ا ،زواج اجملاهدين واجملاهدات روحي العطوف يفوكاألب ال ،إجيابياً 

يادة واملرأة فيها جيب أن تكون من شروط الق ،كانت األسرة ابلنسبة إليه من أسس هنضة اجملتمع اجلزائري
 األسرية لرتبية اجليل وهتذيب النشء.

بت عليها الروح خصوصاً داخل بعض األسر اليت تغل ،املزايدةيف وقت كانت فيه الفتاة تباع وتشرتى يف سوق 
فكان أن وجد لدى معظم األسر من عامة الناس ـ خصوصاً يف مدينة قسنطينة  ،املادية واإلقطاعية والربجوازية

فكانت هذه  ،واحرتام إنسانيتها يف الزواج ،ـ االستجابة الكاملة الرائه ووصاايه اإلصالحية جتاه تعليم البنت
 .(2)أوىل اخلطوات يف تطبيق املبادأئ االجتماعية السليمة واملطلوبة يف إنشاء جمتمع سليم

 ج ـ رأيه يف الطالق:
 ،«حلالل إىل هللا الطالقأبغض ا»أما يف القضية الثالثة وهي الطالق: فإنه يبين رأيه فيها على احلديث الشريف: 

هذه  فيه كل ما يف ،وانفضا  سامر ،ل خليطومتزيق مشل وزاي ،وبّت حبال ،ويقول: الطالق حل عقدة
 ،من التياع وحرارة ،وجرت يف اداهبم العاطفية جمرى األمثال ،املركبات اإلضافية اليت استعملها شعراء العرب

 .(3)ويزيد عليها مجيعاً مبعىن اخر وهو ما يصحبه من احلقد والبغض والتأمل والتظلم ،وحسرة ومرارة
حيث  ،ة األسرية املرتدية اليت كان يشاهدها يوميًا ككاتب مفكر وحكيم مصلحإنه رأي مبين على الوضعي

عبادية متخلفة نتيجة نظرة است ،واليتم والتشرد واحنراف األحداث ،والتفكك األسري ،يتفشى اإلمهال العائلي
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كحالة من حاالت التخلف االجتماعي   ،للمرأة من جهة ولألسرة ودورها القيادي يف اجملتمع من جهة أخرى
 اليت فرضها املستعمر.
 هكذا كان اإلبراهيمي.

اخمة وارفة والكلمة املنهج الرشيد ش ،والكلمة املخلصة النابضة أبداً  ،الكلمة الصادقة اليت ال تبلى فيها جدة
 دانية القطوف. ،الظل

 ،النزاهةع يف نسق واحد بني القيادة والزهادة و ألنه مج ،ولكنه منط ليس غريباً  ،كان فريداً بني علماء اإلسالم
بني علوم الشريعة وعلوم اللسان واملعرفة ابلسري واألخبار، ومذاهب أهل الفرق والدايانت، وجاءت كتاابته 

 حىت أنه عاجل كل املوضوعات اإلنسانية واحلضرية. ،الوافرة متنوعة الفنون متشعبة املقاصد
أو الفكر  ،ويتفاعل معها سواء يف جمال العلم واألدب ،ش حياة قومه متكاملةوهكذا يرتاءى لنا أنه كان يعي

ًا عن صيغ ابحثًا دوم ،خيلق كل مرة افاقًا جديدة بفكره وعلمه ،وكان دومًا متطلعًا إىل األحسن ،والسياسة
اً من زماننا فكراً نا جزءومعاصرة جتعل ،صيغ جتمع بني أصالة ثقافية مبقوماهتا األساسية ،جديدة حلياتنا الفكرية

الق وننبذ لنأخذ جزأه العاقل املبدع اخل ،وذلك ابالجتهاد والتنقيب يف املوروث من تراثنا احلضاري ،وجسداً 
 .(1)جزأه اخلامل البليد.. ونتحول من حضارة اللفظ إىل حضارة الفعل

 ـ رأيه يف علماء الدين: 8

 ،وأثقل تبعة ،وأرحب أفقاً  ،وأمسى منزلة ،أشرف قدراً « و يفة»يرى اإلمام اإلبراهيمي أنه ال توجد يف اإلسالم 
وهو  ،كاليفهاواخذ أبهم ت ،ألنه وارث ملقام النبوة ،وأعظم أجراً عند هللا من و يفة العامل الديين ،وأوثق عهداً 

مث يعملوا  ،يقبلوهوترويضهم على احلق حىت يفهموه و  ،وتزكيتهم وتعليمهم ،وتوجيه خلقه إليه ،الدعوة إىل هللا
 ويعملوا له.

ملي من فعل وسالحه الكتاب والسنة وتفسريها الع ،ميدانه النفوس ،قائد ،فالعامل مبفهومه الديين يف اإلسالم
وعونه األكرب على االنتصار يف هذا امليدان ؛ أن ينسى نفسه ويذوب يف املعاين  ،النيب )ص( وفعل أصحابه

نبوَّة وأن يكون حظه من مرياث ال ،حظو ها وشهواهتا من االعتبار وأن يطرح ،السامية اليت جاء هبا اإلسالم
اهد يف سبيله بكل وأن جي ،وأن ينصره إذا خذله الناس ،وأن يقول احلق بلسانه وحيققه جبوارحه ،أن يزّكي ويعّلم

 ما ااته هللا من قوَّة.
األمر والنهي، فال  بنفسه يف نقطةويرى اإلبراهيمي أن الوسيلة الكربى يف جناحه يف هذه القيادة هي أن يبدأ 

نه ؛ حىت وال ينهى عن شيء مما هنى هللا ورسوله ع ،أيمر بشيء مما أمر به هللا ورسوله حىت يكون أول فاعل له
 يكون أول اترك له.
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 ،صوص اللفظيةوالن ،كل ذلك ليأخذ عنه الناس ابلقدوة والتأسي أكثر مما أيخذون عنه بوساطة األقوال اجملرَّدة
ثمر االهتداء ضربة وال ي ،والتبليغ ال يستلزم االتباع ،ألن تالوة األقوال والنصوص ال تعدو أن تكون تبليغاً 

 ،وإيقا اً للخامل ،وتعليماً للجاهل ،وتنبيهاً للخامل ،وتبكيتاً للقاسي ،وال يعدو أن يكون تذكرياً للناس ،الزم
 وداللة للضال. ،وحتريكاً للجامد
 إىل اهلداية بكيفية تشبه اإللزام ؛ فهو يف التفسريات العملية اليت كان املرشد األول أييت هبا يفأما جّر الناس 

رتبية العملية من األثر لعلمه وهو سيد املرسلني مبا لل ،تربيته ألصحابه، فيعلمهم أبعماله أكثر مما يعلمهم أبقواله
ية حني وقد رأى مصداق ذلك يف واقعة احلديب ،ومن احلفز إىل العمل بباعث فطري يف االقتداء ،يف النفوس

فتتابعوا يف العمل  مث عمل ،وأنه ال ينطق عن اهلوى ،أمر أصحابه ابلقول فرتدَّدوا مع أهنم يعلمون أنه رسول هللا
 اقتداء به وكأهنم غري من كانوا.

  ،له )ص(من فع كان الصحابة الستعدادهم القوي لتحمُّل اإلسالم بقوة حيرصون على أخذ مهات العبادات
التأسي به يف األفعال  وعلى ،ومعاملته خللقه ،كما حيرصون على التمثُّل أبخالقه والتقليد له يف معاملته هلل

منا هي وأن األقوال يف معظم أحواهلا إ ،لعلمهم أن الفعل هو املقصد والثمرة ،والرتك يف شؤون الدين والدنيا
ة ووسائل ترغيب وترهيب، وأن يف قول قائلهم: أان أشبهكم صالأدوات شرح وقوالب تبليغ واالت أمر وهني، 

برسول هللا لدليالً على تغلغل هذه النظرة يف مستقرِّ اليقني من بصائرهم، وأهنم كانوا يتشدَّدون يف أخذ الصور 
العملية من أفعاله )ص( كما هي، ويتحرجون من التقصري فيها، ومرماهم يف ذلك أن العمليات املأخوذة من 

 طريق العيان أقرب إىل اليقني وموافقة مراد هللا منها، وبذلك تتحقق ااثرها يف النفوس.
يات داخلة يف فالكيف ،وقد كانوا يفهمون العبادة هبذا املعىن: أن تعبد هللا كما شرع على الوجه الذي شرع

كما   ، اخلريأهنا زايدة يفلذلك مل حُيدث السلف زوائد على العبادات من أذكار وغريها بدعوى  ،معىن التعبُّد
س يف املقادير وأنه لي ،وكانوا يفهمون يسر الدين مبعناه السامي وهو أنه ال إرهاق فيه وال إعنات ،عمل اخللف

الزائدة عن إقامة التكاليف أو يف املعاذير الصحيحة العارضة للتكاليف ـ ال كما نفهمه حنن ـ تساهاًل 
 .(1)وتطفيفاً 

لرتابط وفهموا ما بني هذه األجزاء من ا ،الم كامالً بعقائده وعباداته وأحكامه وأخالقهفهَم علماء السلف اإلس
ياع بعضها وأن ض ،وهو اإلسالم ،هو الدين ،وأهنا ـ يف حقيقتها ـ شيء واحد ،والتماسك ووحدة األثر والتأثري

ۡن }لقران:وإذا قال ا ،فال يقوم دين هللا يف أرضه إال إبقامة مجيعها ،أو هو ذريعة له ،مؤذن بضياع سائرها
َ
أ

قِيُمواْ 
َ
ِينَ أ وأنه ليس من هذا الدين أن  ،فمعناه إقامة مجيعها [13]سورة الشورى: {َوََل َتتََفرَّقُواْ فِيهِ   ٱَدِل 

ابً إليه، وال أن ميسك متقر  وال أن يذكر هللا مث حيلف به حانثاً ابللسان الذي ذكره به ،يصلي املسلم مث يكذب
مث  [5]سورة الفاتحة: {٥إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعُِي }وم اخللق، وال أن خياطب ربه: ِّ عن الطعام، مث أيكل حل

وال أن  ،قلبه وال أن يقول بلسانه ما ليس يف ،يتوجه إىل غريه عابداً ومستعيناً فيما هو من خصائص األلوهية
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يديه كأنه  أو ببذل املال يف سبيل العلم مث يقبض ،جلهاد مث يرضى لنفسه أن يكون مع اخلوالفأيمر الناس اب
ر كلمة  ،وال أن يرتخَّص يف احلق إرضاًء لغوّي أو غينّ  ،أو ابلرب وينسى نفسه ،خارج من التكليف وال أن يؤخِّّ

 .(1)احلق عن ميقاهتا حىت يضيع احلق
 أ ـ رأيه يف العلماء السابقني:

 ،كل واحد منهم يرى أنه مستحفظ على كتاب هللا ومؤمتن علىسنَّة رسوله، يف العمل هبا وتبليغها كما هيكان  
وحارس هلما أن حيرفهما الغالون أو يزيغ هبما عن حقيقتهما املبطلون، أو يعبث هبما املبتدعة، فكل واحد 

 ،لوزنور، مضبوط األنفاس، دقيق افهو ـ لذلك ـ يقظ الضمري، متأجج الشع ،حذر أن يؤتى اإلسالم من قبله
، سريع االستجابة للحق إذا دعا إليه داعيه ،متتبع ملا أييت الناس وما يذرون من قول وعمل ،مرهف احلس

 وإىل جندته إذا ريع سربه أو طرق ابلسر محاه.
ه إبطااًل و فال يهدأ هلم خاطر حىت يوسع ،وكانوا أيخذون أنفسهم ابلفزع حلرب الباطل ألول ما تنجم انمجته

وَّأ من نفوس العامة مكاانً ويتب ،فتستغلظ جذوره ،وال يسكتون عليه حىت يستشري شرَّه ويستفحل أمره ،وحمواً 
 مطمئناً.

وأن احلق هو  ،وأنه أخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على هللا إال احلق ،وكانوا يذكرون دائمًا عهد هللا
فما  ،وكانوا يزنون أنفسهم دائماً مبيزان الكتاب والسنة ،شر وصالح حاهلمما جاء به حممد عن ربه هلداية الب

ان هذا يف كما يفعل املفتونون ابجلسمانيات يف عصر   ،وجدوا من زيغ أو عوج قوَّموه يف احلال ابلرجوع واإلانبة
 وزن أبداهنم كل شهر.

ورأي  ،النال إىل قول ف ،وسنة رسولهوكان العلماء يردُّون كلَّ ما اختلفوا فيه من كل شيء إىل كتاب هللا 
ولقد أنكر اإلمام مالك على ابن مهدي ـ وهو قرينه يف  ،فإذا هم متِّّفقون على احلق الذي ال يتعدد ،فالن

 لفقال ابن مهدي: إمنا هي بضعة أميال أزيدها. فقا ،العلم واإلمامة ـ عزمه على اإلحرام من املسجد النبوي
ِينَ فَۡلَيۡحَذرِ }:مالك: أو ما قرأت قوله تعاىل ِ  ٱَّلَّ ۡمرِه

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب  ۦٓ َُيَالُِفوَن َعۡن أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
 أ

َِلٌم 
َ
 ؟[ 63]سورة النور: {٦٣أ

وأية فتنة أعظم من أن تسوِّل لك نفسك أنك جئت أبكمل مما جاء به رسول هللا )ص(؟ أو كالمًا هذا 
وقال كلمته اجلامعة اليت كان عليها  ،[3:املائدة}اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِّيَنُكْم{ ]معناه.. مث تال قوله تعاىل: 

 «.فما مل يكن يومئذ ديناً فليس اليوم بدين»وهي قوله:  ،الالء الوحي
وكانوا حيكمون دينهم يف عقوهلم، وحيكمون عقوهلم يف ألسنتهم، فال تصدر األلسنة إال بعد مؤامرة العقل، 

العقل مع النص أداة للفهم معزولة عن التصرُّف، ومع اجملمالت ميزااًن للرتجيح، يدخل يف حسابه ويعدون 
لشر الشّرين، لذلك وشر ا ،املصلحة والضرورة والزمان واملكان واحلال، ومييز بني اخلري والشر، وبني خري اخلريين

ىل احلق، دين وسائل للوصول إغلب صواهبم على خطئهم يف الفهم واالجتهاد، ولذلك أصبحت فهومهم لل
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على  ولكنهم لوقوفهم عند احلدود وارتيا  نفوسهم ،وما هم ابملعصومني ،واراؤهم يف الدنيا موازين للمصلحة
 إيثار رضى هللا، وشعورهم بثقل عهده، وّفقهم هللا إلصابة الصواب.

ال مبا  ، الدار االخرةومثوبتها يف ،عندهوكانوا يزنون الشدائد اليت تصيبهم يف الطريق إىل إقامة دين هللا أبجرها 
ريقاً فكل ما أصاهبم من ذلك يعدُّونه ط ،يفوهتم من أعرا  الدنيا وسالمة البدن وخفض العيش وراحة البال

 ،على ابطل وال منكر ال يقروهنم ،واقفني هلم ابملرصاد ،وكانوا ملوكاً على امللوك ،إىل اجلنة ووسيلة إىل إرضاء هللا
 فيما يسخط هللا. وال يرتضوهنم ،وال يتساهلون معهم يف حق هللا ،هلم على خمالفة صرحية للدين وال يسكتون

بتلك اخلالل اليت دللنا القارئ عليها، ابللمحة املنبِّّهة، قادوا األمَّة احملمَّدية إىل سعادة الدنيا وسعادة االخرة، 
ذ كان إ ،املعمور من هذه األر  ابلعدل واإلحسانوبسري األمراء املصلحني على هداهم سادوا أغلب اجلزء 

 والقائد يف احلرب ال يسكن وال حيرِّك إال إبشارهتم يف كل ما يرجع ،األمري يف السلم ال يصدر إال عن رأيهم
 «.يقودون القادة»فجماع أمر العلماء إذ ذاك أهنم كانوا  ،إىل الدين

ا حيضرون كانو   ،«غائبني»غري « حاضرين»ال أهنم كانوا إ ،ما رفعهم إىل تلك املنزلة بعد العلم واإلخالص
ها: طبعهم اإلسالم على الشجاعة بقسمي ،وميادين احلرب مغريين جماهدين ،جمالس الرأي مبشرين شاهدين
يقهرون وخيوضون امليادين شجعاانً ف ،فكانوا يلقون الرأي شجاعاً فيقهر االراء ،شجاعة الرأي وشجاعة اللقاء

والعامل اجلبان  ،كما لألانسي اقتتال يظفر فيه الشجاع القوي  ،اء اقتتال يظفر فيه الشجاع القوياألعداء. ولالر 
اه يف االسم واالجت ،ولعمري إن يف احتاد صف الصالة وصف القتال ،يؤود وال يذود ،يف أمة عضو أشلّ 

 والشرائط ملوقف عربة للمتومسني.
وضع هللا القبول ف ،فجاهدوا يف مجيع ميادينه ،ا اجلهاد الواسعوفهمو  ،صدق أولئك العلماء ما عاهدوا هللا عليه

وهو السر  ،يعجله لعباده املخلصني ،وإن القبول جزاء من هللا على اإلخالص ،يف كالمهم عند اخلاصة والعامة
ونفوذ  ،وهو السائق الذي َيدُعُّ النفوس املدبرة عن احلق إىل اإلقبال عليه ،اإلهلي يف نفع العامل واالنتفاع به

علم هو الفارق األكرب بني صولة ال ،الرأي وقبول الكالم من العامل الديين الذي ال ميلك إال السالح الروحي
 وصولة امللك.

ز بن عبد صولة امللك يف رعونتها للع وأخضع ،وهو الذي أخضع صولة اخلالفة يف عنفواهنا ألمحد بن حنبل
حلميدة الية وإن يف عاقبتهما ا ،لعربة للعلماء لو كانوا يعتربونوإن موقف هذين اإلمامني من الباطل  ،السالم

 من هللا على حتقيق وعده ابلنصر ملن ينصره.
خ حمققني ويف التاري ،نصر هللا أولئك الرجال الذين كانوا يوم الرأي صدور حمافل، ويوم الروع قادة جحافل

 ولقد كانوا يقذفون بكلمة احلق جملجلة على الباطل، فإذا احلق  اهر ،بني احلرب واحملراب ،لنقطة االقرتاب
، فإذا اإلميان منصور، وإذا الكفر مكسور ،وإذا الباطل انفر، ويقذفون بعزائمهم يف مزدحم اإلميان والكفر

ووصل هللا ما انقطع منا هبم إبحياء تلك اخلالل، فما لنا من فائت نتمىن ارجتاعه أعظم من بعث تلك 
شجاعة، فهي أعظم ما أضعنا من خصاهلم، وحرمناه ـ بسوء تربيتنا ـ من خالهلم.. ولعمري إن تلك القوى ال
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مل متت، وإمنا هي كامنة، وإن تلك الشعل مل تنطفأئ، فهي يف كنف القران امنة، وما دامت نفحات القران 
ون ابألعاجيب، وما فيه العلماء، فيأتتالمس العقول الصافية، وتالبس النفوس الزكية؛ فال بدَّ من يوم يتحرَّك 

زلنا نلمح وراء كل داجية يف اتريخ اإلسالم جنماً يشرق، ونسمع بعد كل خفتة فيه صواتً خيرق، من عامل يعيش 
 شاهداً، وميوت شهيداً، ويرتك بعده ما ترتكه الشمس من شفق، يهدي السارين املدجلني إىل حني.

افظ مثاًل شرودًا يف شجاعة النزال بعد احل ،نا ااثرهم من علماء اإلسالموما علمنا فيمن قرأان أخبارهم وتقفي
 من حوامد فقد شهد وقعة تعدّ  ،بل أعلم علمائها يف فقه السّنة لعصره ،عامل األندلس« الربيع بن سامل»

ي ربه من حىت لق ،وتقدم الصفوف جمّليًا وحمّرضًا واحلرب تقذف تيارًا بتيار ،فبذ األبطال املساعري ،األعمار
 أقرب طريق.

وال علمنا فيهم مثااًل يف شجاعة الرأي العام أكمل من اإلمام أمحد بن تيمية ـ وعصرامها متقارابن ـ فقد شنَّها 
الة وأكثر اتباعًا وشيوخًا يظاهرها الو  ،أقوى ما كانت رسوخًا ومشوخاً  ،حراًب شعواء على البدع والضالالت

 اهلون املتأوِّلون.ويؤازرها العلماء املتس ،القاسطون
عة الرأي الواحد الذي بذ اجلميع يف شجا ،وقد ادَّخر هللا هلذا العصر الذي أتذن فجر اإلسالم فيه ابالنبالج

 ،الراكدة فهز النفوس اجلامدة وحرَّك العقول ،وهو حممد عبده ،والقلب وجرأة اللسان ،والفكر وقوة العلم والعقل
 .(1)ن له شأنوسيكو  ،وترك دوايً مأل مسع الزمان

 ب ـ رأيه يف علماء عصره:
يهم علماء دين وأقل من أن تسميهم علماء دنيا. أما الدين فإهنم مل  ،وأما علماء اخللف فهم أقل من أن تسمِّّ

وأعمال وأقوال تشرح تلك النصوص من كالم رسول هللا )ص(  ،يفهموه على أنه نصوص قطعية من كالم هللا
تجدد بتجدُّد وفيما ي ،ومقاصد عامة تؤخذ من جمموع ذلك ويرجع إليها فيما مل تفصح عنه النصوص ،وفعله
الزايدة فيها كالنقص ف ،وعبادات كملت بكمال الدين ،مل يفهموه على أنه عقائد يتبع العقل فيها النقل ،الزمان
حها بنيوأحوال نفسية صاحلة هي أثر تلك العقائد والعبادات، واداب تصلح  ،منها  هللا وعباده، املعاملة وتصحِّّ

وحّكموا فيه  ،بل فهموا الدين وأفهموه على أنه صور جمرَّدة خالية من احلكمة ،وبني العباد بعضهم مع بعض
الم حىت انتهى هبم األمر إىل إطراح النصوص القطعية إىل ك ،االراء املتعاكسة واألنظار املتباينة من مشاخيهم

اخلاطأئ والفهم البعيد. والفكر كالعقل  وتناول حقائق الدين ابلنظر ،ب الفكر ابلتقليدوإىل سدِّ اب ،املشايخ
فالذي يعطله أو حيجر عليه جاٍن جمرم، كالذي يعطل نعمة  ،نعمة من نعم هللا على هذا الصنف البشري

بها املتعصبون كالعقل، ولعمري إن سدَّ ابب االجتهاد ألعظم نكبة أصابت الفكر اإلسالمي، وأشنع جرمية ارت
 للنزعات املذهبية.

سوا وهو أن يعاجلوا الكسب بطرق علمية، ويدر  ،وأما الدنيا فليسوا علماء دنيا ابملعىن األعلى هلذه الكلمة
ملعىن السخيف وأما ا ،وسائل الثراء بعزائم صادقة، ويضربوا يف األر  جلمع املال بكد اليمني وعرق اجلبني
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ى فتات املوائد فيحصلون منها عل ،فهم يطلبون املعيشة أبخس وسائلها ،حظاً منههلذه الكلم فهم أوفر الناس 
 .(1)ن واهلونفرضوا ابلدو  ،هانوا على أنفسهم فهانوا على هللا وعلى الناس ،يشرتونه بدينهم وماء وجوههم

 ـ بداية التفكك:
دأ املائة العاشرة وحندِّدها حتديداً زمنياً مبب ،نعين بعلماء اخللف هذه العصابة اليت نشهد ااثرها ونسمع أخبارها

فع البالء ومل يظهر هلؤالء العلماء أثر يف د ،من يوم بدأت الشعوب اإلسالمية يف التفكُّك واالهنيار ،للهجرة
ممدود  وإمنا حندد هذا التحديد متساهلني وإن كان املر  ،بل كانوا أعواانً له وكانوا بعض أسبابه ،قبل إعضاله

ولكن املر  مل يصل إىل درجة اإلعضال إال يف املائة العاشرة وما  ،ور إىل ما قبل ذلك احلد من القروناجلذ
 .(2)بعدها

وأن طوره الوسط   ،وعمالً متيناً  ،إن النا ر يف اتريخ العلم الديين اإلسالمي يرى أن طوره األول كان علماً متيناً 
 ،ل أبكمإمنا هو تقليد أعمى ونق ،ثالث واألخري فال علم وال عملوأما طوره ال ،كان علماً مسيناً وعماًل هزيالً 

مكن به وال تت ،واليُنفى به ابطل ،وخالف ال يثبت به حق ،ومجود جامد ،وجفاف جاف ،وحكاية صماء
وال تستيقظ معه  ،كروال ينتج فيه ف ،وال جتتمع معه كلمة ،وال تقوى عليه إرادة ،وال تثبت عليه عزمية ،عقيدة
إمنا  ،ه مفقودةوالروح املستقلة مع ،ألن الشخصية فيه موءودة ،وال تتنبَّه رجولة وال خنوة ،ال تثور كرامةو  ،عزة

 .(3)سمُّونه رمحةوخالف ممزِّق ألوصال الدين ي ،وختاذل يسّكنونه ابحلوقلة واالسرتجاع ،هو تواكل يسمُّونه توكالً 
ل وجّرت عليهم األوقاف املذهبية ك ،عليهم أمرهم« الو يفة»وملكت  ،لقد أذل الطمع أعناق علماء اخللف

 ،كر فيهموهي اليت قضت على ملكة النبوغ واستقالل الف ،فهي اليت مكَّنت لنزعة التقليد يف نفوسهم ،شر
 أحكام الدنيا وهي اليت ربطتهم حىت يف ،وهي اليت طبعتهم على هذه احلالة الذميمة وهي معرفة احلق ابلرجال

طيل دوران الفلك العقلي وتع ،بل يف حبس ركاب عنده ،وأوجه احلياة ابلقرن الثاين ال يف قوَّته وعزَّته وصولته
وبني الزمنني  ،م يف زمنوأبذهاهن ،فعاشوا أببداهنم يف زمن ،ولذلك مل يسايروا الزمن ومل يربطوا بني حلقاته ،بعده
 .(4)ونطقت وهم ساكتون ،حترَّكت وهم ساكنون ،أزمنة

 ج ـ خطابه إىل علماء عصره:
 ،أرأيت لو كان علماء الدين قائمني بواجب التذكري ابلقران، مؤدِّّين ألمانة هللا، راعني لعهده يف أمة واحدة

أكانت األمة اإلسالمية تصل إىل هذه الدركة اليت مل تصل إليها أمة؟ فهي كثرية العدد تبلغ مئات املاليني 
 ولكنها غثاء كغثاء السيل.
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وأن يسارع إىل نصرة احلق كلما رأى الباطل  ،واجب العامل الديين أن ينشط إىل اهلداية كلما نشط الضالل
فرتسخ جذورها  ،وقبل أن يتعوَّدها الناس ،وأن حيارب البدعة والشر والفساد قبل أن متدَّ وتبلغ أُشدَّها ،يصارعه

 يف النفوس ويعسر اقتالعها.
اهداً وال يكون مع اخلوالف والقعدة، وأن يفعل ما يفعله األطباء الناصحون وواجبه أن ينغمس يف الصفوف جم

وأن يغشى جمامع الشرور ال لريكبها مع الراكبني بل ليفرِّق  ،من غشيان مواطن املر  إلنقاذ الناس منه
 اجتماعهم عليها.

ر نفسه قبل ذلك كله من خلق اخلضوع للحكَّام واألغنياء فإن  ،ما يف أيديهمطمعاً في ومتلقهم ،وواجبه أن يطهِّّ
 فإذا خسرها فقد خسر كل شيء وخلفها الطمع فأرداه. ،العفَّة هي رأس مال العامل

ة، منها فجّرهتم إىل اداب خصوصي ،إن علماء القرون املتأخرة ركبتهم عادة من الزهو الكاذب والدعوى الفارغة
مل أيهتم  نتظرون أن أيتيهم الناس فيعلموهم، فإذاأهنم يلزمون بيوهتم أو مساجدهم كما يلزم التاجر متجره، وي

أحد تسخَّطوا على الزمان وعلى الناس، ويتوكؤون يف ذلك على كلمة إن صدقت يف زمان، فإهنا ال تصدق 
يف كل زمان وهي: إن العلم يؤتى وال أييت. وإمنا تصدق هذه الكلمة يف علم غري علم الدين، وإمنا تصدق 

ليم واإلرشاد وأما يف زمننا وما قبله بقرون، فإن التع ،ف قيمة العلم فهو يسعى إليهابلنسبة إليه يف جيل عر 
والتذكري أصبح اباًب من أبواب اجلهاد، واجلهاد ال يكون يف البيوت وزوااي املساجد، وإمنا يكون يف امليادين 

 ع من اجلهادحيث يلتقي العدو ابلعدو كفاحاً، وقد قال يل بعض هؤالء وأان أحاوره يف هذا النو 
 الزمان فقلت له: إن هذا قياس مع الفارق يف ،وأكتب عليه تقصريه فيه: إن هذه الكلمة قاهلا مالك للرشيد

أما زمانك هذا فإن هذه اخللة منك ومن مشائخك ومشائخهم أدَّت ابإلسالم إىل الضياع  ،والعامل واملتعلم
يون ال جتد من يطردها من عقوهلم ما دام القسيس وابملسلمني إىل اهلالك، فالشبهات اليت ترد على العوام

واألحبار أقرب إليهم منكم، وأكثر اختالطاً هبم منكم، واألقاليم اإلفرجنية تغزو كل يوم أبنائي وأبناءك بفتنة ال 
يبقى معها إميان وال إصالح، ففي هذا الزمان جيب على عليَّ وعليك وعلى أفراد هذا الصنف أن نتجنَّد لدفع 

دي عن اإلسالم واملسلمني حيت أيتينا الناس، فإهنم ال أيتوننا، وقد انصرفوا عنا وليسوا براجعني، وإذا كان العوا
املرابطون يف الثغور يقفون أنفسهم لصّد اجلنود العدوَّة املغرية على األوطان اإلسالمية؛ فإن و يفة العلماء 

جلنود ة على اإلسالم وعقائده وأحكامه، وهي أفتك من ااملسلمني أن يقفوا أنفسهم لصّد املعاين العدوَّة املغري 
ال تلبث أن تطرد ف ،ألهنا خفيَّة املسارب، غرَّارة الظواهر، سهلة املداخل إىل النفوس، أتيت يف صورة الضيف

 رّب الدار.
عة والعفة قناوأمهاهتا الشجاعة وال ،فقد علماء الدين مركزهم يوم أضاعوا الفضائل اليت هي سالح العامل الديين

حينما أثقلت  ،والصرب. وإن جترُّدهم من هذه الفضائل لريجع يف مبدأ أمره إىل خدعة من أمراء السوء املتسلطني
وأن سلطان  ،وعلموا أن العامة تبع للعلماء ،عليهم وطأة العلماء وقيامهم ابلواجب الديين يف األمر والنهي

 مل خملص تقع يف مستقر التصديق من العامة قد أتيت علىوأن كلمة مؤثرة من عا ،العلماء أقوى من سلطاهنم
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خذوا يروِّضون فأ ،السلطان احلاكم املتسلط ؛ فسوَّلت هلم أنفسهم أن حيّدوا من هذا التأثري الواسع القوي
ن ذلك ليجعلوا م ،وألصقوا ما هبم من احلاجة إىل ما يف أيديهم من متاع الدنيا ،علماء الدين على املهانة

 ،لدنيامثَّ ربَّوهم على الطمع والتطلُّع إىل االستزادة ومدِّ األعني إىل زهرة احلياة ا ،ودوهنم هبا إىل ما يهونمقادة يق
ومقود بشهواته ال  ،وتعاقبت األجيال وتقلبت األحوال فإذا العامل الديين اتبع ال متبوع ،فزّلوا مث ضّلوا مث ذّلوا

رَّم هللا من دماء وأموال وحيلِّّل ما ح ،يراد على العظائم فيأتيها طائعاً يتحيَّل على دين هللا إرضاءً للمخلوق ،قائد
 .(1)يشرتي بذلك جاهاً زائاًل وحااًل حائاًل ودراهم معدودة،وأعرا  وأبشار

م يعفوهنم من األخرية أهنومن الكيد الكبار الذي رمى به األمراء املستبدون هؤالء العلماء الضعفاء يف العصور 
لوهنا على أنفسه ،اجلندية اليت هي حلبة الرجال م وأن يف قبول العلماء هلذا اإلعفاء وسعيهم له لشهادة يسجِّّ

 ،بفقد الرجولة، وقد استطابوا هذا اإلعفاء وأصبحوا يعّدونه تشريفًا هلم وتنويهًا مبكانتهم ومعجزة خّصوا هبا
مية على احرتامها للعلماء.. فهل يعلمون أن اخللفاء الراشدين ومن بعدهم من ودليالً تقيمه احلكومات اإلسال

ما كانوا ليعفوا عاملاً من بعوث اجلهاد والفتح؟ وما كان مسلم فضالً عن عامل ليطلب اإلعفاء  ،امللوك الصاحلني
لديين ـ دائمًا ـ يف ا والعامل ،بل كانوا يتسابقون إىل ميادين اجلهاد ،أو يتسبب له أو يرضى به لو عر  عليه

 ولقد كانوا يعدون االعتذار عن اخلروج من مسات املنافقني. ،املقدمة ال يف الساقة
 
 
 

 أيها العلماء:
ين أحاكمكم إىل إ ،كونوا منصفني للدين من أنفسكم  ،فال تظنُّوا أين متجّن أو متزيِّّد ،هذا قليل من مساوينا

ساوأئ أليس من احلق أن هذه امل ،بوي واالستخالف احملمديضمائركم حني تستيقظ فيها معاين اإلرث الن
 وأمثاهلا معها جمتمعة فينا؟

ألسنا أنمر الناس ابجلهاد مث نكون من اخلوالف؟ وأنمرهم ببذل املال يف سبيل الرب مث نقبض أيدينا؟ كأن اجلهاد 
 ابلنفس واملال ـ وهو مثن اجلنة ـ مل ُيكتب علينا؟

، أقسى عقوبة عاقبنا هبا هللا على خذلنا لدينه؛ هي أنه جرَّد كالمنا من القبول والتأثري إنين ـ اي قوم ـ أعتقد أن
فأصبح كالمنا يف أمساع اجليل القدمي مستثقاًل ويف أمساع اجليل اجلديد مسرتذاًل، ومن  ن خالف ذلك فهو 

 غر أو مغرور أو مها معاً.
فيها من الدراهم  ،لظنون، ألننا أصبحنا كالدراهم الزيوفأصبحنا يف أمتنا غرابء تزدرينا العيون، وتتقاذفنا ا

 .(2)استدارهتا ونقوشها وليس فيها جوهرها ومعدهنا
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 سادساً: الثقافة التارخيية عند اإلبراهيمي

ياسة والرتبية والنفس تناولت الس ،طوَّف الشيخ اإلبراهيمي يف كتاابته وخطاابته وحماضراته يف مواضيع شىت
واالجتماع واألخالق والتاريخ.. ومل خيل موضوع منها إال وفيه إشارة إىل املاضي القريب والبعيد يستمد منه 

 ويتخذ منه مدداً لثورته على املستعمر وفضح مكايده وردِّّ أحقاده وأطماعه. ،ويستخلص منه العظة ،اخلربة
واتريخ  ،يف التاريخ مبعناه اخلاص ـ فقد كان شغوفاً بقراءة التاريخ اإلنساين عموماً وهو ـ وإن مل يؤثر عنه كتاب 
مة لكنها قراءة الواعي، الراصد لبواعث الفعل التارخيي، املتتبع للخط البياين أل ،املسلمني على وجه اخلصوص

 القاع.اإلسالم عرب اترخيها الطويل، صعوداً وهبوطاً، وصواًل إىل القمة أو نزواًل إىل 
صادر التاريخ وال جند ذكرًا مل ،لذلك ال نقرأ عند اإلبراهيمي األحداث التارخيية مزدمحة ابلتفاصيل واجلزئيات

 ،مدّوانت الفقهو  ،بل جند ذكراً لدواوين الشعراء ،وابن عبد احلكم ،كالطربي واملسعودي وابن األثري  ،القدمية
 اليت التهمها أثناء حياته املبكرة. ،ومتون اللغة

ويرى األستاذ الدكتور أبو القاسم سعد هللا ؛ أن مصدر اإلبراهيمي األساسي يف الثقافة التارخيية إمنا هو التجربة 
خمالطًا  ،فقد عاش منذ سنوات املراهقة متنقاًل بني عواصم العامل متأماًل يف أهلها ،الشخصية واملطالعة احلرة

ر ويف هذه األثناء قرأ الكثري من كتب التاريخ والرحالت والرتاجم دون أن يذك ،طالعاً يف مكتباهتام ،لعلمائها
 .(1)كذكره ابن خلدون وابن اخلطيب ورسائل الضابط الفرنسي سان طارنو  ،ذلك ابالسم والعنوان إال اندراً 

وعديد ما  ثرة ما مجع من التصانيفالذي يفاخر بك ،وقراءة اإلبراهيمي للتاريخ مل تكن قراءة العابر املعجول
املتسائل عن  ،وسنن االجتماع ،وعلل احلضارات ،بطبائع الشعوب إمنا كانت قراءة الفقه ،حيفظ من العناوين

خ واالنكسار بعد االزدهار. إن حديثه يف ثنااي ااثره عن التاري ،والذلة بعد العزة ،سبب النكوص بعد اإلقدام
يتضح ذلك يف و  ،وبراعة استشهاده ،جات تدل على عميق فقهه وعظيم حكمتهال خيلو من إملاعات واستنتا

ة حيث ينفذ إىل لطائف القران الكرمي يف حديثة عن اهلجر  ،مقاله يف هجرة النيب )ص( من مكة إىل يثرب
 بصريح اللفظ.« هجرة»ومل يسمها « إخراجاً »فسمَّاها  ،احملمدية

وجعلها شرطاً  ،نوقرهنا ابإلميا ،ونوه ابهلجرة وحض عليها ،«ملهاجرينا»يقول اإلبراهيمي: وإمنا مسَّى الصحابة 
ِينَ وَ }فقال: ،يف الوالية ِن َوَلََٰيتِِهم م ِ  ٱَّلَّ ْۚٗ  نَءاَمنُواْ َولَۡم ُيَهاِجُرواْ َما لَُكم م  َٰ ُيَهاِجُروا ٍء َحتَّ  ]سورة {ََشۡ

 .[72األنفال:
 ،واصالً ويُبقي احلنني إىل الداير مت ،الداير يُذكي احلماسوبعض احلكمة يف ذلك أن التذكري ابإلخراج من 

صامهم وتالحيهم ويقرع عليهم خ ،ويُنمِّّي غريزة االنتقام واألخذ ابلثأر. ويبعث احلمّية يف نفوس األحرار منهم
 وهم يف هذا الظرف أحوج ما يكونون للوائم والتصافح والتاخي. ،فيما بينهم
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ل هللا ائريني يستثري شهامتهم ويذكرهم إبخراج املستعمر هلم، وصدِّهم عن سبيمث يوجه الشيخ خطابه إىل اجلز 
وهو  ،رميهفهو يُبدأئ ويعيد يف تقبيحه وإنكاره وحت ،فيقول: إن لإلخراج من الداير لشأانً أّي شأن يف القران

 .(1)ح والعفوفوإن له يف نفوس األحرار ألثراً يتعاصى عن الص ،يقرنه ابلقتل تشويهاً له وتشنيعاً عليه
 ،ثالتأقف يف بعض مقاماهتا على ساحل حبر جلُِّّي من العرب وامل ،مث يقول: وما زالت منذ درست السرية بعقلي

هلية فال يكاد عقلي يستثري بواعثها الطبيعية حىت أتلمَّح العوامل اإل ،ومن بني تلك املقامات حادثة اهلجرة
فيها، فأستجلي من بعض أسرارها التمهيد للجمع بني أصَلْي العرب اللذين كاان يف اجلاهلية يتنازعان مالءة 

هما الضعف في وحىت أطمع ،حىت أضعفتهما العصيبة ،ويؤرث الرؤساء والشعراء بينهما انر العصبية ،الفخر
 فال وكادا يستعبدان هذا اجلنس احلر لوال أن ،وجار اجلنب الفارسي ،جاريهما القويني: جار اجلنوب احلبشي

 .(2)رأي أبرهة يف الفيل، ومالت راايت فارس يف ذي قار
 وأحوال املغرب العريب وفلسطني واجلزائر. ،والرومان ،وقد حتدث اإلبراهيمي عن اتريخ اإلسالم

 م:ـ اتريخ اإلسال 1

 ،والتابعني ،ة الصحابةوحيا ،ترجع صلة الشيخ اإلبراهيمي ابلتاريخ اإلسالمي إىل كتب السرية النبوية والغزوات
وأمهات كتب  ،فمصادره اإلسالمية هي القران والسنة ،وهذه الصلة ترجع بدورها إىل ثقافته الدينية والشرعية

 واملذاهب والفرق.ابإلضافة إىل اتريخ األدب والسياسة  ،التفسري واحلديث
 ،أليفوحركة الت ،وقواعد االجتهاد ،وأصول األحكام ،ومن خالل هذه الثروة اطلع الشيخ على تراجم الرجال

ية اإلسالمية مث قيام الدولة العرب ،وعهد اخللفاء الراشدين ،والصراع السياسي والفكري بعد وفاة الرسول )ص(
مبا يف ذلك أدوار الدولة اململوكية والدولة العثمانية ودول ملوك الطوائف ودول املغرب  ،بعصورها املختلفة

 العريب خاصة.
وحنن نالحظ هذه الثقافة التارخيية اإلسالمية عند الشيخ اإلبراهيمي من وصفه املسهب لبعض الغزوات مثل 

ن تناول هذه األحداث واملناسبات مفهو ي ،ومعاين اهلجرة النبوية واألعياد اإلسالمية ،غزوة بدر الكربى
الدعوة إىل النهضة والوحدة و  ،كأحداث الثورة اجلزائرية  ،مث يربط بينها وبني الواقع ،الناحيتني الدينية والتارخيية

 ملواجهة االستعمار.
وليس كاإلبراهيمي من حيسن سوق العربة من احلدث التارخيي، وال أدل على ذلك من إيراده قصة العزِّ بن 

حني أفىت أبن على هؤالء املماليك األمراء بيع رقاهبم ألهنا  ،مع مماليك مصر« سلطان العلماء»بد السالم ع
 مملوكة لبيت مال املسلمني..

فقد علَّق اإلبراهيمي على ذلك بقوله: إنَّ العز بن عبد السالم قد قوَّم بكلمته وضعًا مقلواًب كان سببًا يف 
مث أضاف اإلبراهيمي إىل ذلك  ،املماليك ملراتب اإلمارة وهو احتكار ،يةانقرا  كثري من الدول اإلسالم
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تعميماً عظيماً واستنتاجاً حكيماً فقال: لو رزق هللا بغداد عاملاً كابن عبد السالم يف شجاعته ؛ ألنقذ اخلالفة 
ذ الدولة األموية فيها قولو رزق األندلس عاملاً مثله؛ ألن ،العباسية من املماليك األتراك ببيعهم يف سوق الرقيق

 من موايل املنصور بن أيب عامر.
وطاملا أحال اإلبراهيمي قارئه على أحداث اترخيية يف العامل اإلسالمي كاحلروب الصليبية و هور الفرق 

ني مستنتجاً منها استنتاجات ُشجاعة ؛ مما جيعله يف مقدِّمة املثقف ،واملذاهب واألحزاب وغارات الدول األجنبية
تو ف ملصلحة  ألن املعرفة التارخيية إذا مل ،ة اترخيية إسالمية عميقة قّل من يشاركه فيها من أبناء جبلهثقاف

 .(1)أوىل هبا ،احلاضر واملستقبل؛ فإن املتحف أو حىت القرب

 ـ االستعمار الروماين: 2

ويف تثاقف  ،بل هو ممتد ومتمثل يف صراع الشرق والغرب ،االستعمار عند الشيخ اإلبراهيمي ليس فرنسياً فقط
أو يف العهد  ،الذي غطى بظالمه املغرب واملشرق على السواء ،سواء يف العهد الروماين الظامل ،احلضارات ذاهتا

 الفرنسي الذي ال يقّل يف نظره  الماً و لماً.
وقعها اجلغرايف زائر القدمية واحلديثة انطالقاً من محلَّل الشيخ أوضاع اجل« اجلزائر اجملاهدة»ففي كلمة له بعنوان 

ليسرى وهو يعين به موقعها على الضفة ا ،قائاًل ؛ إن هذا املوقع هو الذي رشَّحها لتحوز السبق يف اجلهاد
نسبة جلريان حيث تتشكل أوسع نقطة بني ضفيت هذا البحر ابل ،للبحر املتوسط وابلضبط يف مواجهة مرسيليا

 «.واملغرب تونس»اجلزائر 
وقد حلَّل اإلبراهيمي طموح األمَّة الالتينية يف استعمار جرياهنا يف الضفة األفريقية حتليل اخلبري أبوضاع األمم 

هور الدين ومل يزدها   ،فقال عن األمم الالتينية: إهنا ذات أطماع وفتوحات وكربايء ودماء منذ كانت ،الغابرة
بيعة ألن الطبيعة املادية املتكالبة لتلك األمم غلبت ط ،حًا يف الغلبةاملسيحي السامي الروح إال ضراوة وطمو 

 .(2)املسيحي ديناً رومانياً ال شرقياً  وبذلك أصبح الدين ،الدين املسيحي الروحية املتساحمة
قاومة ما جاء على قلمه حول روح امل ،ومن حتليالت الشيخ اإلبراهيمي القائمة على االستقراء واالستنباط

ب مزجاً فهو يرى أن اإلسالم قد مزج بني الرببر والعر  ،اليت متيَّز هبا سكان مشال أفريقيا منذ القدم ،دواجلها
وعلى هذا  ،قوي فيهم معىن احلِّمى والعِّر  واحلِّفاظ.. وهو الذي ترك األمة اجلهادية أمة جهاد جبميع معانيه

 جيب أن يبين املؤرخ اتريخ اجلهاد النفسي يف هذه األمة.
أصبح كل  ،ألن اجلارين املتقابلني روما وقرطاج ،دث اجلهاد ابلنفس يف اجلزائر عرب العصور اإلسالميةوقد ح

فهو يقول  ،منهما ابملرصاد لالخر. ولإلبراهيمي يف العالقة بني هذين اجلارين املتصارعني رأي طريف وواقعي
تالل ومها املاداتن اللتان جلبتا االح ،إنَّ العالقة بينهما كانت صراعًا على العيش املادي أو القمح والزيت

دينهم وقد زاد من حدَّة هذا الصراع يف نظره أن العرب ب ،مث صار صراعاً على الدين ،الروماين إلفريقيا الشمالية
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أهنا  مث دخول العرب إسبانيا قد جعل الرومان يتطريون ويظنون ،قد خلفوا الرومان على حضارهتم يف أفريقيا
 القاضية على روما وداينتها وحضارهتا وشرائعها.

فقد  ،يخإذ يظهر كأنه صاحب اختصاص يف تطوُّر احلضارات وفلسفة التار  ،وهنا تبهرك ثقافة الشيخ التارخيية
كما عر    ،دهور حالة الرومان وصعود جنم العربوعن ت ،حتدَّث أيضاً عن انقسام الكنيسة إىل شرقية وغربية
ت وتداعي الالتني إىل إحياء روح الثأر واالنتقام وشنِّ الغارا ،لضعف األندلس بعد ذلك و هور ملوك الطوائف

وهو اجلهاد  وغري املنظم ،وعندئذ تصدرت اجلزائر اجلهاد املنظم على أيدي الدول ،على سواحل مشال أفريقيا
 الذي وصفه أبنه يشبه حرب العصاابت. ،«الرابط»ن طريق الفردي الدائم ع

اص ال الذين نذروا أنفسهم هلل ومحاية دينه من ماهلم اخل ،وبذلك كانت الثغور اجلزائرية دائماً عامرة ابملرابطني
صفه وهو االحتالل الذي و  ،ومل ينقطع دور الرابط يف نظره إال عند االحتالل الفرنسي ،من مال احلكومات

لالئمة على سكوت وقد أحنى الشيخ اب ،كما كان قبل اإلسالم  ،مشال إفريقيا إىل احلظرية الالتينية دبَّر إلعادةابمل
 .(1)العرب واملسلمني على هذه الفاجعة عندئذ

 ـ أحوال املغرب العريب: 3

 ،مثل تونس ،تناول الشيخ من الناحية التارخيية موضوعات عديدة حول أقطار املغرب العريب غري اجلزائر
 وليبيا. ،ومراكش

وأرجعه إىل القبائل اليت خرج منها أو ساندته من إدريس  ،«العرش احملمدي العلوي»فقد حتدَّث مثاًل عن 
وقال: إن هذا العرش  ،إىل ارتباط العرش ابلرببر من ملتونة وهنتانة وبين مرين« رضي هللا عنه»األكرب وأبناء علي 

ولكنَّه يتحدَّث  ،فاإلبراهيمي هنا ال يتحدث عن األجماد فقط ،«برقة»عتبات قد مّد بظالله حىت وصلت إىل 
بناه  وقد مدح اإلبراهيمي هذا العرش من أجل ما ،عن اتريخ املنطقة اليت لعب فيها أشراف املغرب دوراً ابرزاً 

ن اإلسالمي، يوحافظ عليه من حضارة عربية إسالمية عريقة، فهو عرش حرس يف نظره اللغة العربية ومحى الد
 ودافع عن اإلسالم والعروبة، وهي االيديولوجية العزيزة على الشيخ اإلبراهيمي.

 ،مًا يف األدبوأجنبت دوهلم أعال ،إنَّ أشراف املغرب ـ خالفًا حلكَّام اجلزائر العثمانيني ـ قد رعوا العلم والبيان
 لتاريخ واألخبار.وأثبااتً يف ا ،وأساطني يف الفلسفة ،ونوابغ يف الفقه والتشريع

قد مشى على ف ،فقد جاء يف شكل سلسلة من املقاالت مل ختل من إشارات اترخيية ،أمَّا حديثه عن ليبيا
ومل  ،رمحن الداخلوعبد ال ،أمثال إدريس بن عبد هللا ،أرضها الصحابة والتابعون الذين فتحوا املغرب واألندلس

وقد  ،يف ليبيا أو عربوها وهم يف طريقهم إىل مراكز العلم واحلجينس اإلبراهيمي الرحالة واحلجاج الذين أقاموا 
ذكر منهم ابن بطوطة والعياشي والعبدري والفهري والتيجاين والورتالين. كما ذكر منهم رواداً يف الشعر امللحون 

أو  ءمث جاء على أمساء املدن والبلدات الليبية اليت شاهدها هؤال ،استطاعوا وصف ركب احلج وصفًا دقيقاً 
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 وصف مقاومة االحتالل اإليطايل وابإلضافة إىل ذلك أطال يف وصف الكفاح اللييب يف ،عاشوا فيها زمناً 
 .(1)خبري ابالستعمار ومقاومته

ها أشاد اإلبراهيمي بدور الدول الرببرية اليت قامت يف املنطقة وأعطت« عروبة الشمال اإلفريقي»وحتت عنوان 
الزاينية قائاًل: إهنا  ينية واملر  املوحدية والصنهاجية و الريستمية و بفضل دول ملتونة وصفتها العربية، فقد نوَّه 

يت أنبتت ورعت فهي ال ،فيما عدا ذلك فهي دول عربية صميمة ،دول ليس هلا من الرببرية إال النسبة العرقية
 ،ر الرببريبوا مللوك هذه الدول ابلشعاإلدارة والقضاء واحلضارة.. وأكد اإلبراهيمي أنَّنا مل نقرأ أن الشعراء تقرَّ 

 .(2)إال أن يكون يف النادر املصطبغ ابلبداوة
 عصوره ومل تفرِّقه إال سياسة اخلالف يف ،هي اليت صريت مشال أفريقيا وطنًا واحداً  ،إن هذه العروبة عنده

 ،ية ابلرببريةني العربوأكَّد اإلبراهيمي أن االستعمار يعمل على توه ،الوسطى واالستعمار الفرنسي احلديث
تجنِّّس لتوه أنه يسمِّّي السوداين امل ،ومن أابطيل االستعمار يف نظره ،«قتل املوجود ابملعدوم»وهو يسمي ذلك 

 .(3)بينما ينكر على الرببري املتعرِّب منذ ثالثة عشر قرانً أن يكون عربياً  ،فرنسياً 

 ـ اتريخ اجلزائر: 4

 مي التارخيية فيما كتب عن اتريخ اإلسالم يف اجلزائر ومؤسساته:تربز ثقافة الشيخ البشري اإلبراهي
ة عن الرببر بعد أن اجتثت بقية الصحابة الوثني ،فاإلسالم يف رأيه انغرس يف اجلزائر منذ القرن األول للهجرة

وعتّو الرومان، ونشروا عقائد اإلسالم حىت استقرت يف النفوس وسادت احملبة بني السكان، ألن الفتح 
تحاً مبنياً على القسوة فهو ليس ف ،اإلسالمي كان بعيداً عن معىن الفتح املتعارف عليه عند املؤرخني واحلربيني

 والقهر.
ولكنَّه احتفظ  ،يضعف ومرَّات يقوى فهو مرَّة ،براهيمي أن اإلسالم احندر يف مشال إفريقيا مع اترخيهويرى اإل

ومن ااثر اإلسالم يف اجلزائر )ومشال إفريقيا عموماً( ازدهار العلوم واالداب وكثرة  ،دائماً بسلطانه على النفوس
ما قال وانتشار األوقاف اليت قضت ـ ك ،والقصور وعمران املساجد واملدارس واحلصون ،التأليف و هور النوابغ

 ـ على االفات الثالثة املبيدة للشعوب وهي اجلهل والفقر واملر .
ول: من اطلع فيق ،والالفت للنظر أن الشيخ كتب عن هذه اإلجنازات واالاثر وكأنه أحد املؤرخني املعاصرين

عجب ملا  ،رفية املسجونة يف مكاتب االستعمار ابجلزائورأى بقااي الواثئق الوق ،على رواية املؤرخني وترمجاهتم
 ،ومن قرأ اتريخ املدن اجلزائرية العلمية اليت كان هلا من احلضارة أوفر نصيب ،فعل اإلسالم يف نفوس أسالفنا

مثل: تلمسان وجباية وتيهرت وقلعة بن محاد واملسيلة وطبنة وبسكرة ؛ علم أية مسات خالدة وسم هبا اإلسالم 
 لقطر.هذا ا
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فيالحظ أهنا اليوم  ،ويقف اإلبراهيمي وقفة مؤرخ حديث أيضًا ليعّرف قرّاءه بتكوين خريطة اجلزائر ودولتها
 .(1)جديدة من حيث احلدود اجلغرافية واإلدارية

انت قطعة ومتَّت يف عهد االحتالل الفرنسي، أمَّا قدمياً فقد ك ،لقد تشكَّلت خريطة اجلزائر يف العهد العثماين
اململكة العربية اإلسالمية اليت أقامها الفاحتون منذ القرن األول اهلجري، وجعلوا عاصمتها القريوان، لقد  من 

كانت القريوان هي اليت تتحكم يف تونس واجلزائر ومراكش مث األندلس بعد فتحها، وكان وايل القريوان هو 
ية يف يف تعيينهم. وملا  هرت الدعوة األمو الذي يعني والة هذه األقطار، وال دخل ملركز اخلالفة يف املشرق 

 بني وليس بني مراكش واجلزائر وال ،األندلس على يد عبد الرمحن بن معاوية انفصلت مراكش عن القريوان
انة كما زادها اإلسالم مت  ،بل إن األطلس زاد العالقة بني هذه األقطار متانة ،تونس واجلزائر حدود فاصلة

 .(2)ألقطار الثالثة يف مالءة واحدةألنه هو الذي مجع ا ،أخرى
االستعمار »عنوان: أربع حماضرات ب تناول الشيخ اإلبراهيمي اتريخ اجلزائر يف مناسبتني على األقل: األوىل يف

والثانية مقالة  ،م1955ألقاها على طلبة معهد البحوث والدراسات العربية ابلقاهرة سنة « الفرنسي يف اجلزائر
أما حماضرات املعهد فقد ارجتلها مث كتبها وقدمها  ،م1959كتبها يف القاهرة « فرنسا وثورة اجلزائر»بعنوان 

 .«وهو تقليد كان املعهد يتعامل به مع األساتذة الزائرين» ،إلدارة املعهد لطبعها وتوزيعها على طلبته
وقد  ،ياسة والصحافة وعاجل املوضوع أبسلوب اترخييابتعد الشيخ يف احملاضرات عن أسلوب األدب والس
 أي أنه كان أكثر علمية ومنهجيَّة. ،اعرتف أبنه كان يف الكتابة أكثر هدوءاً منه يف اإللقاء
وحتدَّث  ،وجعل املرحلة األخرية هي االحتالل الفرنسي ،ويف هذه احملاضرات قسم اتريخ اجلزائر إىل مراحل

ووصف منهجه بقوله: أملمت فيما كتب بشيء  ،دور األحزاب واجلمعيات والقادةأثناء املرحلة األخرية عن 
مث  ،مث بشيء من أخبار الدول اليت قامت هبا من أهلها ،ومن يوم تعّربت ،من اتريخ اجلزائر من يوم أسلمتْ 

 أ.طمروراً أهدأ مما مسعه الطالب مين وأب ،وهو أطول العهود فيها ،«كذا»مررت بتاريخ العهد الرتكي 
يها كأحد املنّظرين بل  هر ف ،فقد  هر فيها عارفاً بواجبات املؤرخ وأدواته ،«فرنسا وثورة اجلزائر»وأما مقالته 

ث وإمنا يكتب بعد برودة احلد ،«ساخناً »فمن رأيه أن التاريخ ال يكتب  ،وليس فقط أحد رواة األخبار
وال  ،لتارخيي إال بعد توفُّر الواثئق واألدواتواألهم من ذلك عنده هو أال يكتب عن احلدث ا ،وسكون غباره

 بد مع ذلك من متتُّع املؤرخ مبيزات تتمثل يف الثقافة العميقة والذكاء احلاد والنزاهة اخلالصة.
وعند خمتلف  وهذه قضية حيوية يف كل العصور ،ويرى اإلبراهيمي أنَّ التاريخ الوطين ال يكتبه إال مؤرخ وطين

 ا.وهو املعرب عن هويتها احلقيقية مهما تفنَّن االخرون وأخلصوا يف الكتابة عنه ،فاملؤرخ هو صوت أمته ،األمم
لقد متىنَّ اإلبراهيمي يف هذا الصدد أن يقيض هللا للجزائر مؤرخاً من أبنائها تتوفَّر فيه امليزات التالية: وهو أن 

ند الظواهر ستنتاج.. لكي يكتب: اترخيًا ال يقف عصحيح اال ،يكون مستنري البصرية مسدد الفكر والتعليم
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هذه اجملازر « كابارت»والسطحيات.. بل يتغلغل إىل ما وراء ذلك من األسباب النفسية اليت حترك فرنسا إىل 
ها عقول ذوي إىل هذه االستماتة يف حرب حارت في« اجلزائريني»وإىل العوامل اليت تدفع املقاتلني  ،البشرية
 .(1)العقول

طريق هلذا املؤرخ وال يرسم ال ،مثالً  ،وقد تواضع اإلبراهيمي فقال إنه ال يضع بذلك خطة لكتابة اتريخ الثورة
وإمنا  ،ولكنه يريد أن يقول: لعل هذا املؤرخ الذي أعدَّه هللا هلذه املنقبة مل يولد بعد ،الوطين أو الفارس املنتظر
 .(2)الشرط أن يكون جزائرايً 

جيب أن  ،ومؤرخ الثورة خصوصاً  ،واصفات اليت ساقها الشيخ اإلبراهيمي للمؤرخ عموماً هذه اجلملة من امل
 ،قوي االستنباط ،فاملؤرخ يف نظره جيب أن يكون متني الثقافة ،تكون ضمن مواصفات الكتابة التارخيية عندان

 ،الدوافع الباطنة استكناهعارفاً بطرق الغوص فيما وراء مظاهر األشياء و  ،قادراً على ربط األسباب ابملسبِّّبات
نعرف من  اليت« مقدمة ابن خلدون»لكأن الشيخ اإلبراهيمي وهو يضع هذه املواصفات للمؤرخ ينظر يف 

 .(3)أنه قرأها وأعجب هبا وبصاحبها« تلمسان وابن خلدون»مقالته 

 ـ مالمح منهج اإلبراهيمي يف تناول قضااي التاريخ: 5

 أ ـ اتريخ أمة متصل احللقات:
 ،مرتابط األزمنة ،يتناول اإلبراهيمي التاريخ ـ وخاصة التاريخ اإلسالمي ـ ابعتباره اتريخ أمة متصل احللقات

وعظماؤها  ،ليثبت أن األمَّة هي اليت تصنع العظماء يف اترخيها ،وليس على أساس ُأسر تعاقبت على احلكم
ه الدولة أو نباط بعيدًا عن التعصب املقيت هلذمما حيقق العربة والعظة واالست ،هم نتاج وضع األمَّة و روفها

ألن الدارس  ،من طريقة األجزاء املبتورة واجلزر املعزولة وهو منهج أقرب إىل الروح العلمية ،تلك أو هلذا العنصر
 يرقب فيه أسرار النمو واالزدهار وعوامل الضعف واالنكسار. ،يتتبع تطور اتريخ أمته خطاً متصالً 

 حداث الكربى:ب ـ االهتمام ابأل
وأيخذ بيد  ،لعريضةواخلطوط ا ،بل يعر  لألحداث الكربى ،ال يُعىن الشيخ اإلبراهيمي ابلتفاصيل واجلزئيات

القارئ إىل ُلبِّّ احلدث وجوهر املوضوع. فعصر اإلبراهيمي وجيله الذي خياطبه أو يقرأ له يواجه من التحدايت 
 ،ويصف الدواء الناجح ،يريد أن ينفذ سريعاً إىل األدواء والعلل بل ،ما مينعه من تتبع التفاصيل واإلغراق فيها
 ولغة حمكمة. ،وبيان ساحر ،ويساعده على هذا املنهج: أدب رفيع

 
 ج ـ أمهية الواثئق واألدوات:

                                                           
 .126املصدر نفسه ص    ((1
 املصدر نفسه.   ((2

 .127املصدر نفسه ص    ((3



131 
 

وهذا منهج  ،وإمنا يكتب بعد برود احلدث وسكون غباره ،«ساخنا»يرى اإلبراهيمي أن التاريخ ال ُيكتب 
وال بد مع  ،فاحلدث التارخيي ال ُيكتب إال عند توفر الواثئق واألدوات ،املؤرخ العارف بواجبات املؤرخ وأدواته

 ،وقوة االستنباط ،والنزاهة اخلالصة ،والذكاء احلاد ،ذلك من متتع املؤرخ مبيزات تتمثل يف: الثقافة العميقة
 .(1)ومعرفة الدوافع الباطنية ،لظواهروالغوص وراء ا ،والبحث عن العلل واألسباب

 د ـ تركيزه على التاريخ اجلامع للمشرق واملغرب:
رّكز اإلبراهيمي يف أكثر مقاالته وحماضراته وأحاديثه ـ وخاصة تلك اليت كتبها أو ألقاها يف بالد املشرق العريب 

الراشدين ومن  مث اتريخ ،الرسالةفيأيت ابلشواهد من عصر  ،ـ على التاريخ اإلسالمي اجلامع للمشرق واملغرب
وهو منهج ذكي  ،ابعتبار أن هذه العصور متثل الوحدة التارخيية لألمة اإلسالمية ،بعدهم األمويني والعباسيني

 أما تواريخ املغرب اإلسالمي من الفتح إىل االحتالل ،حصيف يقوم على قاعدة: خاطبوا الناس مبا يفهمون
 ،ن جسم األمةم مبيناً أن أفق املغرب جزء ال يتجزأ ،أو شرح السياق التارخييفال يعر  هلا إال قصد التعريف 

مشرق  وُضربت يف مقتلها. وأعداء األمة ال يفرقون بني ،إن أضاعته أو تناسته أو فّرطت فيه هِّيض جناحها
 .(2)األمَّة ومغرهبا

 هـ  تعامله مع سنن التاريخ:
من  ،حيمل من علل وأدواء وختلف وتراجع حضاري شامل لقد رصد اإلبراهيمي الواقع اإلسالمي بكل ما

كم االطراد فراح يستمد العالج من سنن التاريخ ويتعرف على القوانني اليت حت ،خالل رؤية حتليلية وبصرية انفذة
اوز ذاتية األمة غريمتج ،حماوالً استجالءها من األصول اإلسالمية: قراانً وسنة وتراث اإلسالم الثقايف ،احلضاري

 اليت صاغت وبلورت التجربة اإلسالمية يف التاريخ. ،ومقوماهتا العقيدية والفكرية
 كتب مشّخصاً الداء وواصفاً الدواء:« حالة املسلمني»بعنوان « األخوة اإلسالمية»ففي مقال له مبجلة 

حبه إال انعرف أن النوم الثقيل ال يصحو ص ،وأبن عمر أمراضنا كان طويالً  ،نعرتف أن نومنا كان ثقيالً 
لبرت وأن املر  الطويل ال يشفى املبتلى به إال بتدبري حكيم قد يفضي إىل ا ،بصوت يصّخ أو بضرب يصكّ 

يه مثالً يف ومما كانوا ف ،وقد أصابنا من القوارع ما لو أصاب أهل الكهف ألبطل املعجزة يف قصتهم ،أو القطع
 .(3)ة منوِّمومل ننفلت من قبضة منِّّوم إال لنقع يف قبض ،ولكننا مل نصُح من نوم إال لنستغرق يف نوم ،االخرين

نا إال اجملرمون فيقول: وما أضلّ  ،ورجل دين مل خيلص ،مث يُرجع العلة كلها إىل رجلني: رجل سياسة مل يتديَّن
واألولون هم  ،ويدعون بعضهم إىل النجاة بطريقة التغريق ،الذين يدعون بعضهم إىل اجلمع بوسيلة التفريق

ب واالخرون رجال السياسة الغاشون الذين بدلوا املشر  ،الدين الضالون الذين فرَّقوه إىل مذاهب وطوائف رجال
 .(4)الواحد فجعلوه مشارب
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ّبة من ووضعوا عليه أساس هنضتهم: فهل ه ،مث يدعو إىل الرجوع إىل األصل الذي صلح به سلف هذه األمَّة
حلق وجتمع قلوهبم على عقيدة ا ،ء وهؤالء إىل حيث ألقتروح اإلسالم على أرواح املسلمني تذهب هبؤال

وأيديهم على بناء حصن احلق على األسس اليت وضعها حممد  ،وألسنتهم على كلمة احلق اجلامعة ،الواحدة
 ؟(1)ملسو هيلع هللا ىلص

عض وحنن يف هذا املقال خنتار ب ،وميكن أن نلمس ااثر هذا املنهج يف قضااي عديدة عر  هلا اإلبراهيمي
وملا  ،ن التدخلملا بينها م ،والوحدة اإلسالمية ،وعروبة الشمال األفريقي ،أثر الدين يف النهضة القضااي مثل:

اريخ كله اتريخ وقد قيل: إن الت ،خلدمة احلاضر وبناء املستقبل ،واستشهاد حبوادثه ،فيها من حضور للتاريخ
دد الوقائع ذاهتا إذا وإىل إمكان جت ،وذلك ملا للتأثري البالغ للتجربة التارخيية على واقع الفرد واجلماعة ،معاصر

 .(2)هتيأت الشروط وتشكلت الدوافع كما تشكلت أول مرة
 و ـ تتبع أسباب الصعود والنزول:

أو انزاًل إىل  ،األوج دًا إىلصاع ،والشيخ اإلبراهيمي يقرأ اتريخ اإلسالم بفقه بصري يتابع فيه خطّه السائر
ووراء ذلك أسباب دافعة وعلل مّطردة.. ويوم أن خرج اإلسالم من جزيرة العرب وشرَّق وغرَّب يف  ،القاع

ار وأحاهلا إىل وغزا جماهيل البيد والفيايف والقف ،استنهض الفكر يف العقول واألنس يف القلوب ،األقطار املوات
 حلياة.. وما كان ليحدث شيء من ذلك لوال اإلسالم.رو  ينسم ابحلرية واحلضارة وا

ويغزو جماهل  ،ادٍ ويقطع البحار بال ه ،لذلك نراه ـ أي اإلسالم ـ يف مجيع مراحل التاريخ يقطع الفيايف بال دليل
  ،العثمانية مث يدخل شرق أوراب مع الفتوحات ،أفريقيا يف الوسط واجلنوب ومنتبذات اسيا يف الوسط والشرق

وهو يف كل  القريوانية ؛ وكما دخل جنوهبا مع الفتوحات ،غرهبا يف القدمي يف الفتوحات األموية كما دخل
ألن الفتح  ،وليت تلك الفتوحات العربية هي اليت غرسته أو مّكنت له ،ذلك يقحم األذهان من غري استئذان

 وإمنا مّكنت لإلسالم طبيعته ويسره ولطف مدخله على ،يف اإلسالم مل يكن يف يوم ما إكراهًا على الدين
 .(3)النفوس ومالءمته للفِّطر واألذواق والعقول

مث يقرر الشيخ اإلبراهيمي بعد هذه احلقيقة التارخيية، أن أمَّة اإلسالم لو أبقت على هذا الدين سائقاً وقائداً، 
سليم العقائد، جملّو احلقائق، صايف الفطرة، ملا وصلت إىل هذا الضعف والتفرق والشتات.. فيقول: ولو بقي 

نوه به من مل يفسده أهله مبا أدخلوه عليه من بدع، وشا اإلسالم على روحانيته القوية، ونورانيته املشرقة، ولو
ضالل، لطّبق اخلافقني، وجلمع أبناءه على القوة والعزة والسيادة حىت ميلكوا به الكون كله، ولكنهم أفسدوه 

 .(4)واختلفوا فيه، وفرَّقوه شيعاً ومذاهب، فضعف أتثّرهم به، فضعف أتثريه فيهم، فصاروا إىل ما نرى ونسمع
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وهي أن  ،د اإلبراهيمي إىل املوضوع ذاته يف موضع اخر ليثبت املعادلة اليت تقررت عرب التاريخ اإلسالميويعو 
م. ودين  العزة لن تعود إىل املسلمني ما بقوا يستمدون عزهتم من غري دينهم، ويستلهمون الرشد من غري كتاهبِّ

 ووقوفهم عند حدوده. ،وإقامتهم لشعائره ،اإلسالم تقوى ااثره بقوة فهم املسلمني له
م يقول: اجلزائر ـ أيها املستعمرون الكرام 1955ابلقاهرة عام « صوت العرب»ففي حديث له ألقي من إذاعة 

يه من القرن مث اتت أكلها طيباً مباركاً ف ،فنمت وترعرعت ،ـ من أزكى املغارس اليت ُغرست فيها شجرة اإلسالم
لو بقية من أصحاب رسول هللا )ص( تعاليم اإلسالم إىل مشال فقد محل الفاحتون وفيهم أو  ،األول للهجرة

يه اليوم: اجلزائر ،أفريقيا بعد أن  ،د العمليةوثبتوها ابلشواه ،فنشروها ابإلقناع ،وقلب هذا الشمال: هو ما نسمِّّ
وعباداته  ،وسفنشروا عقائد اإلسالم حىت استقرَّت يف الن ،اجتثوا من الشمال وثنية الرببر وبقااي العتّو الروماين

ضمنت و  ،وصانت املصاحل ،احلقوق وحفظت ،وأحكامه حىت حققت العدل ،حىت اطمأنت إليها النفوس
 .(1)وأخالقه حىت تعايش الناس على احملبة وتعاونوا على الرب والتقوى ،املساواة

لذي أشرف من اويُرجع الشيخ اإلبراهيمي كل تنوير حصل يف هذا الشمال اإلفريقي مبعثه إىل نور اإلسالم 
ة وما االاثر العلمية واألدبي ،وبعث سكان هذا الشمال خلقًا اخر ،فبدد الظلمات وأزال اجلهاالت ،املشرق

ز، وقفار فعمرت حواضر كانت مفاو  ،والعمرانية اليت كان هلذا األفق فيها أوفر نصيب إال من خري هذا الدين
 .(2)ال يعرفها حّي وال يقف عندها إنسان

قرأ اتريخ املدن اجلزائرية العلمية اليت كان هلا يف احلضارة أوفر نصيب: تلمسان وجباية، وتيهرت،  فيقول: ومن
وقلعة بين محاد، واملسيلة، وطبنة، وبسكرة، من قرأ هذه التواريخ؛ علم أية مسات خالدة وَسَم هبا اإلسالم هذا 

 .(3)القطر
 ذات الطابع مي التارخيية وكتاابته عن بعض القضاايهذه جولة قصرية يف ثقافة الشيخ حممد البشري اإلبراهي

ونالحظ على ذلك ابختصار أن اإلبراهيمي: كان  اهرة فريدة بني جيله يف تفسريه العقالين  ،التارخيي
للحوادث التارخيية، سواء منها القدمية أو احلديثة أو املعاصرة، يف وقت مل يدرس فيه التاريخ يف مدرسة وال 

ن ذلك يغري من نظرتنا املسبقة القائمة على أن علماء الفقه واألدب والدين ال يعرفون جامعة، وال شك أ
 ،اإلسالمي أكثر من وقائع التاريخ ،إذا عرفوا ،التطوُّرات التارخيية ونتائجها إال سطحياً، أو أهنم ال يعرفون

اهيمي كان الشيخ اإلبر فقد أ هرت هذه الصفحات أن  ،وأهنم على كل حال ال يتقنون قواعد البحث العلمي
ملعىن التقليدي وهو إن مل يكن فيلسوفًا اب ،له تصوُّره ملسرية احلضارة اإلنسانية يف خمتلف عصورها وروافدها

 .(4)للكلمة؛ فإنه استطاع أن يزاوج بني الدين والتاريخ والفلسفة
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 سابعاً: نضاله السياسي

رفضت مجعية العلماء أتييدها لفرنسا أو التعاطف  ،م1939الثانية يف سبتمرب مع دخول فرنسا احلرب العاملية 
بدار »وكان رد فعل فرنسا التضييق على مجعية العلماء، وأمرت اإلبراهيمي بتوقيف دروسه وحماضراته  ،معها

عام أفريل من  10الصحراوية يف « افلو»وتقرر نفيه إىل مدينة  ،، وطردت الطلبة الداخلني هبا«احلديث
وبعد خروجه من السجن شرع يف عمله الوطين من خالل قيادته جلمعية العلماء.  ،كما مرَّ معنا  ،م1940

وحىت أفريل  ،م1942وتعترب املرحلة التارخيية اليت تلت اإلفراج عن الشيخ اإلبراهيمي مع هناية ديسمرب 
جية اجلمعية ه سيحاول جتسيد اسرتاتيابعتبار أن ،م من املراحل املتميزة يف حياة رئيس مجعية العلماء1945

« اجلمعية»خصوصًا عندما تشعر  ،وذلك خبلق ديناميكية الستئناف نشاطها ،بصفته رئيسًا إلدارهتا
د إطاراهتا املطبقة ض« االرجتالية»ابملضايقات اليت تتلقاها من طرف اإلدارة االستعمارية والتعسفات 

م من قبل السلطات 1943مارس  25لذي اعتقل يف كما حدث للشيخ العريب التبسي ا  ،ومسؤوليها
 .(1)متهمة إايه ابلتجسس لصاحل أملانيا النازية ،العسكرية

تشري مجيع التقارير اإلدارية االستعمارية والبوليسية اليت كانت تراقب تنقالت البشري  ،وخالل هذه الفرتة
 ،ة األساسيةاجلمعية داخل العواصم اإلصالحياإلبراهيمي وحتللها ؛ إىل االستمرارية والدابة اليت صحبت رئيس 

ة واليت جعلت عجلة استئناف النشاط التعليمي متشي تدرجيياً مع توسعه بفتح املدارس اجلديدة ولرتقى إىل وتري 
 .(2)حسن التنظيم والفعالية إبلقاء الدروس واحملاضرات يف املقرات والنوادي التابعة جلمعية العلماء

لماء وإطارات كان ينّسق ويتشاور مع الع  ،وزايرته للمدن واألرايف ،ب وحتركاته املستمرةويف إطار نشاطه الدؤو 
بدون إغفال االتصال ابألعيان اجلزائريني والشخصيات السياسية من النواب   ،ومسؤويل اجلمعيات اإلصالحية

 ،كان يتم ذلك دائماً وفق العمل على توحيد اجلبهة الداخلية ضد االحتالل الفرنسي  ،كفرحات عباس وغريه
إضافة  ،فقد كان اإلبراهيمي يسعى إلجياد مؤازرة ومساندة معنوية وسياسية مستمرة تكون جبانب مجعية العلماء

 .(3)إىل الدعم الشعيب والنخبوي الذي كسبته داخل األوساط اجلزائرية يف املدن والقرى

 ـ إستيالء احللفاء على اجلزائر: 1

 من عام املوالني لألملان، ويف شهر ديسمرب« فيشي»بعد استيالء احللفاء على اجلزائر وحتريرها من مجاعة 
وطلب منه أن يقوم قادة احلركة الوطنية اجلزائرية مبساعدة  ،م اتصل اجلنرال دارالن بفرحات عباس1942

شاركة يف ـ يف جتنيد اجلزائريني من أجل امل« ة الفرنسية اليت يرأسها ديغولحركة املقاوم»فرنسا احلرة ـ وهي 
وانذاك اتصل فرحات عباس بدوره جبمعية العلماء اليت شاركت يف حترير البيان املقدم للمسؤولني  ،حتريرها

نسا رغبتها ر والذي اشرتط فيه فرحات عباس وتوفيق املدين على مجعية العلماء أن تظهر ف ،الفرنسيني فيما بعد
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ني وذلك إبجنازات علنية وصادقة وسريعة. وقد طلب الوفد اجلزائري من املسؤولني الفرنسي ،يف اإلصالح احلقيقي
اجلدد يف اجلزائر، أن يعقد مؤمتر عام يضم النواب اجلزائريني وممثلي كل اهليئات اإلسالمية، وذلك بقصد إصدار 

واالقتصادية واالجتماعية، وبذلك يشعر املسلمون أن  قانون أساسي يشتمل على اإلصالحات السياسية
مطالبهم هي يف طريق التحقيق، ويفهموا جيداً الواجبات اليت يقومون هبا يف سبيل اجملهود احلريب. لكن القادة 

 .(1)الفرنسيني رفضوا هذه املطالب

 ـ حتالف احلركات الوطنية: 2

قصد يعقدوا اجتماعاً مشرتكاً ب اتفق قادة احلركات الوطنية يف اجلزائر أن ،م1943ويف شهر جانفي من عام 
وحضر االجتماع  ،وحتديد املطالب السياسية للشعب اجلزائري ،تكوين حتالف بني احلركات السياسية يف اجلزائر

 االجتماع وقد مت ،التأسيسي هلذا التحالف الدكتور بن جلول وفرحات عباس وتوفيق املدين من مجعية العلماء
ى إصدار وبعد نقاش طويل اتفق اجلميع عل ،وكان يرأسه الدكتور بن جلول ،يف مكتب احملامي أمحد بو منجل

 وثيقة تتضمن النقاط االتية:
 ـ إنشاء جملس أتسيس لتحرير دستور لدولة اجلزائر.

 فة جزائرية معرتف هبا.بص ـ تكوين حكومة جزائرية مستقلة تشارك مع فرنسا ومع املتحالفني يف اجملهود احلريب
 ـ إلغاء تبعية اجلزائر لفرنسا على أن تكون العالقات بينهما حمددة بواسطة معاهدة حرة.

وحتديد ملكية األر  وتوزيع األر  من جديد على الفالحني الذين انتزعت منهم  ،ـ إلغاء نظام االستعمار
 يف املاضي.

ة ل اجلزائر أسرة خاضعة لشركات النقل البحرية الفرنسياليت جتع ،ـ الكف عن سياسة وحدة العلم البحري
 وختسر بذلك أموااًل طائلة.

الدرهم يساوي  ،فرنك 000،1ـ إنشاء النقد اجلزائري اخلاص ابلدولة اجلزائرية على قاعدة الدينار يساوي 
 الفلس يساوي فرنكاً. ،فرنك 100

بيدهم  على أن تصبح بعد قليل أغلبية الو ائف ،ةـ دخول اجلزائريني املستحقني حااًل ميدان الو ائف العام
 حسب عددهم.
 مع من يريد من الفرنسيني واليهود. ،على أن تشمل كل املسلمني« اجلنسية اجلزائرية»ـ إعالن وجود 

 لكي يقف على تنفيذ هذا املنهج. ،ـ إنشاء جملس استشاري يضم خنبة اجلزائريني حاالً 
ولة مشاركة مع املتحالفني، تقاتل معهم، مث حتضر كل مؤمترات السالم، وتكون ـ تدعى الدولة اجلزائرية حاالً د

 عضواً هبيئة األمم املتحدة، بعد قرار السالم.

                                                           
ار بوحوش ص  ،التاريخ السياسي للجزائر   ((1  .265د . عمَّ
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 ،مة الفرنسيةالذي قدمه لرجال املقاو « بيان الشعب اجلزائري»ومن خالل هذه الوثيقة قام فرحات عباس بكتابة 
 ،زائريةلكن ديغول ومجاعته رفضوا مطالب احلركات السياسية اجل ،ئروالسيد موريف ممثل الوالايت املتحدة ابجلزا

ابة عن وقد مت استدعاء فرحات عباس ني ،وأعلنوا عن تشكيل جلنة لدراسة اإلصالحات السياسية يف اجلزائر
هر ومل تظ ،بيةإال أن النتيجة كانت سل ،احلركة الوطنية لتقدمي مطالب مجعية العلماء وبقية احلركات السياسية

 ،م عندما خطب ديغول بقسنطينة1943ديسمرب  12أية ابدرة لتغيري األوضاع السياسية يف اجلزائر إال يوم 
 .(1)ووعد فيها إبعطاء اجلنسية لبعض اجلزائريني مع احملافظة على هويتهم العربية اإلسالمية

 ـ اجتماع القمة يف مدينة سطيف: 3

أي بعد خروج مصايل احلاج من السجن ووضعه حتت اإلقامة اجلربية يف  ،م1943ويف شهر أفريل من عام 
شارك البشري اإلبراهيمي يف اجتماع القمة الذي انعقد يف مدينة سطيف بني فرحات عباس  ،قصر البخاري
ؤالء الزعماء والذي مت االتفاق فيه بني ه ،والسيد موريس البور يف احلزب الشيوعي اجلزائري ،ومصايل احلاج

زائري وإنشاء برملان انتقايل يتكلف بوضع الدستور اجل ،ى مبدأ إقامة دولة جزائرية بعد أن تنتهي احلربعل
ألنه يتضمن  ،لكن البيان الثاين الذي حرره فرحات عباس وقدمه إىل اجلنرال كاترو رفضه الفرنسيون ،اجلديد

 هلا برملاهنا اخلاص هبا. ،مبدأ دولة جزائرية
م توسيع نشاطاهتا السياسية والثقافية إىل بقية 1945ماي  6قررت مجعية العلماء يوم  ،وبعد انتهاء احلرب
ل على وذلك بقصد توحيد العم ،فأرسلت وفدًا إىل تونس واخر إىل املغرب األقصى ،دول املغرب العريب

 .(2)مستوى أقطار املغرب العريب

 م واألسبوع األسود:1945ـ أحداث مايو  4

 يقول ،م مرحلة أساسية من أساسيات الذاكرة اجلماعية للشعب اجلزائري1945اي لقد كان الثامن من م
املؤرخ اجلزائري املتميز )أخي وصديقي( الدكتور حممد األمني بلغيث عن هذه اجملزرة الوحشية واألعمال 

 ،توايتساإلجرامية: أعطت هذه املرحلة نقلة نوعية يف وعي احلركة الوطنية ابخلطر الذي ترتب على مجيع امل
 ري.هتيئة الظروف املناسبة للعمل املسلح والثورة الشاملة على الوجود االستعما« اليوم احلزين»إذ تقرر بعد هذا 

فعلى الرغم من البؤس الذي عرفته اجلزائر منذ مطلع األربعينات من هذا القرن، كما وصفته التقارير والدراسات 
ىل أدى بغالبية اجلزائريني إ ، جماعة أدت إىل بؤس شديدإىل ،من أمرا  وأوبئة حصدت االالف ،املعاصرة

م عرضة الحتالل احللفاء من أمريكان 1942أكل األعشاب وشرب املياه العفنة. كما كانت اجلزائر منذ 
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وعلى الرغم من ذلك ؛ فإن عهدًا جديدًا من احلياة السياسية قد بدأ  ،وبريطانيني ومعهم أنصار فرنسا احلرة
 .(1)ثر حركية وأكثر مهةيف اجلزائر أك

 ،حلقة من حلقات السلسلة الطويلة لعمليات اإلابدة ،م1945وعدَّ املؤرخون اجلزائريون أن جمازر شهر ماي 
عندما قامت بعملية إابدة رمسية ضد مشايت قبيلة العوفية يف  ،م1823اليت دشنتها فرنسا االستعمارية منذ 

 يليق ابلشرف وصفًا ال ،واليت وصفها دي روفيقو: بشماتة املنتصر ،السادس أفريل من السنة املذكورة أعاله
 .(2)اإلنساين وال الشرف العسكري

م إال بعد طرح إشكاليتني طاملا عاجلهما املؤرخون 1945وال ميكن أن ندرك أبعاد حوادث شهر ماي 
اشلة حاوهلا ثورة فحيث تساءل كثري من املالحظني عن حوادث ماي ؛ هل هي  ،والسياسيون من أوجه خمتلفة

الوطنيون اجلزائريون ضد الوجود الفرنسي يف بالدهم؟ فاستحقوا بذلك القمع الشديد الذي عانوه والدرس 
فلون بعيد انتصار بينما كانوا حيت ،األبرايء القاسي الذي أخذوه، أو كانت جمزرة دبرها الفرنسيون ضد اجلزائريني

 ؟(3)دميقراطيةاحللفاء الذي يرمز إىل انتصار احلرية وال
 ،يها احلركة الوطنيةيدرك النقلة السياسية اليت وصلت إل ،واملتتبع للواثئق املعاصرة والتقارير األجنبية والوطنية

د حزب الشعب واليت وج ،اليت انضمت إليها معظم األحزاب الوطنية« حركة أحباب البيان واحلرية»ممثلة يف 
 .(4)ا تطلعاهتم الوطنية واحلضاريةومجعية العلماء املسلمني اجلزائريني فيه

لقد حاول فرحات عباس أن يكون الشخصية احملورية بقيادة احلركة الوطنية اجلزائرية بعد مرحلة مطلع 
م تفتقر إىل قيادة قوية، فقد مات اإلمام 1942ـ  1940اليت كانت فيها احلركة الوطنية ما بني  ،األربعينات

وفقد ابن  ،ودخل مصايل احلاج السجن واملنفى ،تقدير اجلميع تقريباً  عبد احلميد بن ابديس الذي كان حملّ 
رحات عباس يف هلذا  هر ف ،جلول ثقة اجلزائريني منذ  هوره يف الثالثينات مبظاهر مرتددة وشخصية غامضة

ن وهذا م ،أفق احلركة الوطنية ليسد الفراغ السياسي الذي تركه غياب ابن ابديس ومصايل والعقيب وابن جلول
خالل حركة أحباب البيان اجلزائري، وهي املنظمة اليت التف حوهلا اجلزائريون بصورة ملفتة، وما كادت سنة 

م تنتهي حىت كانت احلركة الوطنية أكثر صالبة وأكثر وعيًا وأعمق جتربة، ابإلضافة إىل أهنا دخلت 1944
الذي  اجهة مل تعرفه من قبل، وهو العهدمع االستعمار الفرنسي وإدارته يف اجلزائر عهدًا من التحدي واملو 

 .(5)م1945ماي  8انتهى مبأساة 
 اجملازر الفرنسية يف اجلزائر: 1945أ ـ ماي 
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« البيان واحلرية أحباب»لقد كان نشاط احلركة الوطنية يعود يف أصله إىل النقلة النوعية اليت قام هبا أنصار 
اليت ال اليت رفضت اإلصالحات الفرنسية املعهودة واملتكررة و  ،واملطالب القوية اليت تقدم هبا أصحاب البيان
الاثء الثامن ماي يوم الث لقد خرج اجلزائريون إىل الشوارع ،حتقق للجزائريني طموحاهتم يف احلرية والتقدم

 ،ئرق اجلزاوأن عصراً جديداً قد أطل يف أف ،وهم يعلنون لفرنسا االستعمارية أن زمن العبودية قد وىلَّ  ،م1945
دوا االالف يف وفق ،اليت حتمَّل أبناؤها وأبناء املستعمرات األخرى مسؤولية حرب ال انقة هلم فيها وال مجل

وحتمَّل أبناء  ،جبهات احلرب يف إيطاليا وفرنسا وغريها من اجلبهات أثناء مرحلة الصراع مع الفاشية واهلتلرية
 شيتها.املستعمرات ـ ومنهم شعوب املغرب العريب ـ عنتها ووح

عالم الوطنية منذ أن أخرج اجلزائريون األ ،فكانت وحشية املستعمرين وقوات الشرطة واجليش الفرنسي ابملرصاد
اق سان وإعالن مطالبهم يف حتقيق مبادأئ ميث ،تعبريًا منهم عن شخصيتهم اليت جاؤوا للدفاع عن شرفها

 وحتقيق أماين الشعوب يف احلرية والدميقراطية. ،فرانسيسكو
وكانت إشارة بدء اجملزرة يف سطيف قد بدأت عقب إطالق احملافظ أوليفريي النار يف اهلواء. وكانت تلك 
الطلقة مبثابة اإلشارة اليت جعلت رجال الشرطة والقمع يستعدون للقيام بعملياهتم القمعية على خمتلف أجنحة 

متظاهر، وجتمع املوكب وقدم  000،15موكب املتظاهرين يف مدينة سطيف، والذي قدر عدد أفراده حبوايل 
  املتظاهرون واعرت  ،فقتلوا بوزيد َسّعال حامل الراية اجلزائرية وأحد حاملي الزهور ،رجال الشرطة من كل مكان

ومنذ ذلك احلني بدأت العملية املدبرة يف إابدة  ،شخصاً  29فقتل منهم  ،رجال الشرطة واملعمرين األوربيني
نسفوا  ،واستخدم العدو كل األسلحة الربية والطائرات والبوارج البحرية ،وخراطة اجلزائريني يف قاملة وسطيف

ة عنوان وكانت عملية اإلابدة املعربة عن حقد دفني وعنصرية ال مثيل هلا يف اتريخ البشري ،املباين وأحرقوا املشايت
ال  ،ديهم وبقوة السالحمصريهم أبي وقوة يف تقرير ،اليت ما زادت اجلزائريني إال تصلباً يف مطالبهم ،هذه اجملازر

 .(1)بورقة انتخاب مزورة سلفا
 ب ـ بني اإلابدة اجلماعية وحقوق اجلزائريني يف حماكمة القتلة:

ة العشرين، حيث اتضح للساس لقد كانت اجملزرة كبرية وال ميكن تصورها يف العقد اخلامس من القرن
ر قد وأن مبادأئ سيادة فرنسا على ممتلكاهتا فيما وراء البحا ،االستعماريني أن عصر اإلمرباطورايت قد انتهى

وهو  ،أن يسميها «شارل ديغول»كما حيلو للجنرال   ،«فرنسا املنتصرة»بدأ جنمها يعرف شروقاً غري ما توقعته 
يف 1945واملسؤول عن جرائم الثامن ماي  ،م يف اجلزائر1945الشاهد واملسؤول األول عن جرائم الثامن ماي 

 .(2)( 1962ـ  1958واملسؤول عن جرائم جنراالته اجلبناء يف مرحلة عودته إىل السلطة ) ،زائراجل
 ج ـ أعداد الشهداء:
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سية والتقارير فنجد الواثئق الرمسية الفرن ،«مغول القرن العشرين»إذا عدان للحديث عن أعداد القتلى يف مذابح 
ام وإحصائيات قتلى األوربيني واجلزائريني. وقد اختلفت أرقاألجنبية تتباين يف حتديد أسباب اإلابدة وأعداد ال

د أمجع املؤرخون استناداً وق ،اجلامعة العربية وأرقام مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وبقية أحزاب احلركة الوطنية
رين وجبناء مإىل تقارير رجال احلركة الوطنية على حتديد ضحااي اإلابدة وجمازر عصاابت اإلجرام من غالة املع

اجليش الفرنسي ـ الذين دخلت عليهم القوات النازية إىل ابريس ابملوسيقى العسكرية بعد حتطيم حتصيناهتم 
 اهلشة يف خط ماجينو ـ.

ألف شهيد من ضحااي  45قال الدكتور حممد األمني بلغيث: فقد أمجع رجال احلركة الوطنية على قتل 
أايم اجملزرة  وقد توالت ،تعمار شىت أنواع التقتيل واإلعدام واحلرقحيث استخدم غالة االس ،األسبوع الدموي

مثيل حيث تفنن فيها أحفاد بيجو وكلوزيل ودي روفيقو وغريهم يف قتل املواطنني اجلزائريني العزل والت ،الرهيبة
وبقروا بطون  ،حيث أحرقوا األحياء بعد مجعهم ابلعشرات ورشهم ابلبنزين يف حظائر بيع احليواانت ،هبم

وخ من وألقوا ابلشي ،احلوامل على رهان زجاجة مخر بني جنديني؛ إن كان ما يف بطن احلامل ذكرًا أم أنثى
ى أرصفة وتركوها أايمًا وليايل عل ،كما رشوا االف اجلثث ابجلري حىت ال تؤذي األوربيني  ،أعايل الطائرات

 تكون مسرة وابتهاجاً حلثاالت األوربيني.ول ،اجلزائريني الطرقات لتكون عربة ملن بقي حياً من
 89يوماً عن قتل  15أسفرت بعد  ،م اليت مشلت القطر اجلزائري1945وهكذا أسفرت حوادث الثامن ماي 

ألف مواطن جزائري  45وما يقرب من  ،بعضهم قتل أبيدي أوربيني سواء بطريق مباشر أو غري مباشر ،أوربياً 
وهناك املشايت والقرى  ،مواطن 000،5كما اعتقل   ،تل واإلابدة اجلماعيةلقوا حتفهم يف عمليات القمع والق

وكانت هذه اجملازر من إمضاء كل القوات الفرنسية العامة يف اجلزائر  ،اليت مل يبق منها إال الدخان املتصاعد
 وعلى رأسها قوات اللفيف األجنيب.

ة وسطيف وخراطة مل تُنه روح املقاومة لدى م اليت تركزت أساسًا يف مناطق قامل1945إن جمازر الثامن ماي 
أعيد خالهلا النظر يف االسرتاتيجية ويف وسائل العمل  ،بل كانت بداية مرحلة جديدة ،الشعب اجلزائري

 والكفاح للمرحلة املقبلة.
 وميكن حصر النتائج اإلجيابية يف:

اليت   ،ريريةالفرنسية املتحررة والتح يرفض أسطورة احلضارة ، هور جيل جديد شاب عركته احملنة واملأساة ـ ً 1
 كانت النغمة املفضلة لعدد من مثقفي اجليل القدمي.

وبذلك  ،اقتناع الشعب اجلزائري أبن حتقيق االستقالل ال ميكن أن يكون إال ابلسالح والسالح وحده ـ ً 2
 .(1)يةأصبحت دعوة الكفاح املسلح جتد سبيلها يف أوساط شباب ما بعد احلرب العاملية الثان

تزع انتزاعاً ولكن تن ،م الطريق للشعب اجلزائري أبن احلرية ال تُوهب وهتدى1945لقد أوضحت أحداث ماي 
 وتروى شجرهتا الزكية بدماء األحرار. ،من الطغاة املستعمرين
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 وقد كانت ذكرى االعتداء الفرنسي املسلح والرببري ضد الشعب اجلزائري األعزل جمال تذكري من رجال احلركة
استعرا  وتعدد املاسي اليت مر هبا الشعب اجلزائري شكلت أزمة  ألن ،الوطنية يف اجلزائر والقاهرة ودمشق
 الذين عاجلوا األخطاء اليت عرفتها كل االنتفاضات املباركة واألساليب اليت ،ضمري لدى رجال احلركة الوطنية

كان   ،واإلقليمي ملا يعرفه هذا الوطن من مأساةإىل حني إعداد األمة والشعب والرأي العام احمللي  ،سحقت هبا
 .(1)وال يزال سببها املباشر فرنسا االستعمارية

 قال الشاعر:
ــــــــــــــة ــــــــــــــل امــــــــــــــرأئ يف غــــــــــــــاب ــــــــــــــت  ق

 

 جــــــــــــــــرميــــــــــــــــة ال تــــــــــــــــغــــــــــــــــتــــــــــــــــفــــــــــــــــر 
 

 وقــــــــــــتــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــب كــــــــــــامــــــــــــل
 

 مســــــــــــــــــــــــــألــــــــــــة فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا نــــــــــــظــــــــــــر 
 

 «:اجلرمية والعقاب»م 1945د ـ أحداث شهر ماي 
كل   إن املسؤول األعلى عن ،جرائم الدولة: اإلابدة اجلماعيةقال الدكتور حممد األمني بلغيث: إن من أفظع 

الدائمة  فهذا ما قررته حمكمة الشعوب ،إابدة مجاعية هي الدولة اليت وقعت فيها اجلرمية وحتت مسؤوليتها
فما هو حظ مرتكيب اجلرائم واألعمال الوحشية واإلابدة اجلماعية ضد  ،م1984املنعقدة بباريس يف أفريل 

نصافاً فهل وجد الضحااي من حمكمة الشعوب إ ،ني؟ وكما تثبت الشهادات التارخيية والواثئق احليةاجلزائري
فهل من حقنا   ،وعداًل؟ وهذا ابعرتاف الدولة الفرنسية سليلة الثورة الفرنسية وقانون املواطنة وحقوق اإلنسان

م ننسى أننا لطات الفرنسية احلالية؟ أكجزائريني ومؤرخني أن نطالب حبقوق الضحااي املادية واملعنوية من الس
 .(2)ومل ننصف العدالة واحلقيقة التارخيية مبحاكمتنا للمجرم أي كان؟؟ ،قد خنا ذكرى هؤالء الشهداء

 م وموقف مجعية العلماء:1947ـ دستور عام  5

وأصدرت اجلمعية بالغاً إىل األمة اجلزائرية جاء  ،م واضحاً 1947كان موقف مجعية العلماء من دستور عام 
 فيه:

م هو دستور انقص 1947أكتوبر  إن الدستور الذي وضعته احلكومة الفرنسية للجزائر ووافق عليه برملاهنا يف
 ومل يؤخذ رأيها وافته أنه فر  عليها فرضاً  ،مل حيقق رغبة واحدة من الرغائب الوطنية للجزائر ،من مجيع جهاته

ويكون انشئاً عن  ،واختيار ملناهجه ويد يف تشريعه ،والدستور النافع هو الذي يكون لألمة رأي يف وضعه فيه.
على اختالف  ،رغائبها ليكون حمقِّّقاً لرغائبها. ولتلك االفة مل يرضه حزب من أحزاب األمَّة وال انئب من نوَّاهبا

 له مجيعهم ابالستنكار.بل قاب ،وعلى تفاوت حظو هم يف الوطنية ،مشارهبم احلزبية
  ،أصل وضعه بعضها يف ،هو جملس انقص أيضاً من جهات كثرية ،واجمللس اجلزائري الذي ينفذ ذلك الدستور
ئر وبعضها يف وسائل تشكيله كاستبداد احلكومة بتخطيط الدوا ،كعدم اعتبار النسبة العددية يف السكان
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ما عهدانه منها فيما ك  ،وضغطها على حرية املنتخبني ،وتدخلها يف توجيه االنتخاب إىل جهاهتا ،االنتخابية
 هو أقل من هذا االنتخاب قيمة وأحط منه اعتباراً.

تغل ما يف وأن تس ،ومع تلك النقائص كلها ؛ فإن مصلحة األمة احلقيقية توجب عليها أن جتاري الظروف
 هذا الدستور من خري ولو كان كقطرة من حبر.

 ،مجعية األمة كلها تفر  عليها حقيقتها ووضعيتها أن تكون فوق الطوائف واألحزابومجعية العلماء اليت هي 
وهي اليت ال تستمد حكمها إال من منطق الواقع واحلكمة  ،لتكون حكمًا بينهم إذا اختلفوا على مصلحة

 واملصلحة العامة والنظر البعيد.
 يئاهتا وأفرادها ابحلقائق االتية:فهي تتقدَّم إىل األمة العربية اجلزائرية أبحزاهبا وه ،وعليه
د وما جرَّته األحقا ،إن اختالف األحزاب، وما جرَّه اخلالف من سباب، وما جرَّه السباب من أحقاد أواًل:

عت يف إزالته ابلعمل وس ،كل ذلك استنكرته اجلمعية ابالعتقاد وأنكرته ابلقول الصريح  ،من تضييع للمصلحة
وأن أدص عواقبه متزيق الشمل وإضعاف القوة: وأنه ـ أواًل وأخرياً ـ ليس  ،ه وخيمةألهنا تعلم أن عواقب ،اجلدِّي

 وإمنا هو من مصلحة خصوم الوطن وأعداء األمة. ،من مصلحة الوطن واألمَّة
وإقرار روح األخوة  ،وقد قامت اجلمعية يف أوقات ومناسبات شىت مبساٍع جدِّية صرحية للتقريب بني األحزاب

ه اجلهود والكفاءات إىل خدمة املصاحل احلقيقية  ،النفوسوالتسامح يف  لتصل من ذلك إىل احتاد متني يوجِّّ
 للوطن. واخر جهودها ما قامت به يف هذه األسابيع األخرية املتصلة بكتابة هذه السطور..

لتجديد  رصوما زالت تفرتص الف ،وهي ـ وإن مل تصل إىل غايتها من مجع الكلمة ـ مل تيأس من ذلك ومل تفشل
الحتاد الذي وهي تعتقد أن ا ،وتوحيد األحزاب على املصلحة العامة للوطن ،السعي يف مجع الكلمة على احلق

ية تعلن أنه ليس إذا مل يتم اليوم فسيتم غداً. واجلمع ،وتعلِّّق اماهلا على مجعية العلماء يف حتقيقه ،تنشده األمة
مقتضيات الذوق ؛ أن تشرح مساعيها لالحتاد يف هذه من مصلحة األمة وال من مصلحة األحزاب وال من 

 .(1)الظروف
اثنياً: جيب على اهليئات الداعية لالنتخاابت ابسم احلرية أن جترِّد دعايتها من السب والقدح وجرح العواطف 

أئ والربامج وهو املباد ،وأن تبين تلك الدعاية على أشرف ما تُبىن عليه الدعاايت يف األمم احليَّة ،وإاثرة األحقاد
ويعني يف املستقبل  ،ووسائل حتقيقها، وعلى القادة واملرتشحني أن ال يقولوا وال يعملوا إال ما يبقي على األخوَّة

كافحة ويُفهموهم أن يف م ،على مجع الكلمة. وعلى عقالء األمَّة أن يُلزموا أولئك الدعاة عند حدود االعتدال
ة تربية وليعلموا مجيعاً أن هذه النقطة من أسس تربية األمَّ  ،وأعمال العاملنياالستعمار ما يستفذ أقوال القائلني 

 رشيدة.
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جيب على األحزاب اليت جتعل رائدها مصلحة الوطن العليا ؛ أن جتري يف الدورة الثانية على قاعدة  اثلثاً:
وجه احلكوميني  لطريق يفلكي يسدوا ا ،وأن تعاوهنا على الفوز ،متبادلة وهي أن تسلم األقلية منهم لألكثرية
 واالنتفاعيني الذين ال ميثلون إال أنفسهم.

وأن  ، يقاطعوهاوال ،وأن ال يستخفوا هبا ،جيب على الناخبني أن يقدِّروا هذه االنتخاابت حق قدرها رابعاً:
للوطن ادة وليعلم أن إعطاء ورقته شه ،ال يتأثر بتهديد اإلدارة وختويفها وأن ،ال يتخلف أحد عن االنتخاب

املني هو وإن املقاطعة وإعطاء الورقة لغري الرجال الع ،وملن يعطي شهادته ،فليعرف أين يضع ورقته ،أو عليه
 تضييع حلقوق الوطن يعود عليه أبشأم العواقب.

وأن تفرِّق بني  ،جيب على األمَّة أن متيِّّز بني أصحاب املبادأئ وأصحاب األغرا  واملنافع الشخصية خامساً:
 مه حزب أو مجاعة من األمة وبني من يقدِّم نفسه.من يقدِّ 

ريق املستغل وتنبذ الف ،والواجب عليها بعد أن متيِّّز هؤالء من هؤالء ؛ أن تعطي أصواهتا ألصحاب املبادأئ
 ،ن النوَّابوقد جربت األمة هذا النوع م ،املستعمر املفتون بكراسي النيابة ال ليخدم األمَّة بل ليخدم نفسه

وإن أخزى الرجال رجل يتوصل إىل النيابة عن األمة بوسائل سخيفة  ،دغ املؤمن من جحر واحد مرتنيوال يُل
 وأوراق مسروقة وحرايت مغصوبة.

كل   فإن هذا الوصف خداع يلوذ به ،جيب على األمَّة أن حتذر كل احلذر من املرشحني املستقلني سادساً:
أعلم  وإذا وجد من هذا القليل مرتشح فأهل دائرته ،لقليلوال يصدق منه إال ا ،حكومي وينتحله كل انتفاعي

 به. فليستوثقوا منه ومن صالحيته وخدمته للمصلحة الوطنية.
 أيتها األمة:

لم أهنا جتهد جهدها ونع ،إننا نعرف اإلدارة اجلزائرية االستعمارية، ونعرف أهنا مل تغريِّّ شيئاً من عاداهتا القدمية
ذا هو كل ما تطلبه وأن ه ،الً على أن نوَّاب اجلزائر ال يطلبون هلا إال اخلبز والثيابلتقيم من هذا االنتخاب دلي

فَكذِّيب هذا الدليل بدليل يدحضه حبسن اختيارك للرجال ذوي املبادأئ  ،األمَّة اجلزائرية وكل ما تستحقه
 العالية بني األمم احلية. اليت ترفعك إىل املكانة ،املثبتني الستحقاقك احلرية الكاملة ،املطالبني حبقوقك السياسية

 عن اجمللس اإلداري 
 

 الرئيس: حممد البشري اإلبراهيمي
 

وعلماء أحبوا اللغة  ،الكلمة إن العالمة حممد البشري اإلبراهيمي يسطر لنا بقلمه املمتع وجتربته الثرية فقه
 ؟أين حنن وأحزابنا من ذلك ،ومعلمني راضو األجيال على ذلك

فما أنتم  ،كمولسنا وهللا حنتقر  ،فما أنتم إال جزء منا ،اي إخواننا ـ خطاب عطف وتشريف ـ لسنا وهللا نبغضكم
ولكننا  ،ولسنا وهللا نتهمكم مبماألة االستعمار فأنتم عندان أجّل من ذلك ،إال رأس مال هذه األمة الفقرية
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وجند يف   ،عدهم عن الرتبية اإلسالمية والثقافة العربيةنعّد مقاومة املقاومني منكم جلمعية العلماء انشئة عن ب
 كل عيب من عيوهبم أثراً ابرزاً من ااثر االستعمار يف تربيتهم.

إن أقبح ما يف أساليبكم أنكم تقسرون املبادأئ على اخلضوع للشخصيات يف أمة حديثة عهد بعبادة 
كم للسواد األعظم من األمة ـ وهي أمتكم ـ وإن أسوأ أعمالكم احتقار  ،فتعرضوهنما معًا للضياع ،األشخاص

وال تعبؤون بدينها  ،وال تلتفتون إىل تصحيح األسس فيها ،فال تفكرون يف إعدادها وال يف درجة استعدادها
 ،معقولة وال تنريون أمامها السبل بربامج واضحة ومبادأئ ،وال تظهرون ابملظاهر اليت تقربكم منها ،وال بلغتها

 .(1)وال تتصلون هبا إال حني ينعق غراب االنتخاب ،رأي وال مشورةوال تشركوهنا يف 
وفيكم من حيتقر  ،وفيكم من حيتقر دينها فال يقرأ له حساابً  ،إن منكم من حيتقر لغة األمة فال يقيم هلا وزانً 

وإن بعض ذلك لقْدح  ،وفيكم من أينف من خؤولتها ألبنائه فيختار هلم أخواًل غرابء ،بناهتا فال يتزوج منهنَّ 
وإن بعضه لسم مدسوس يف أعراق أمتكم املقبلة. فيا وحيكم!. هل هذا كله إال  ،حمسوس يف أمتكم احلاضرة

 شعرمت أم مل تشعروا؟ ،من ااثر االستعمار يف نفوسكم
ىل إفأخرجتموان من مقام التلطف يف النصيحة  ،واي إخواننا.. إنكم أحرجتموان أبعمالكم وأقوالكم وأحوالكم

فتجرَّعوا  ،رحهفال تلوموه إذا خشن متنه وامل ج ،وأردمت أن تثلموا سيفاً من سيوف احلق ،مقام اإلجياع يف التنديد
تم ـ مبكانكم يف وال أن ،هذه النصائح على مرارهتا يف هلواتكم. فما حنن ـ مبكاننا يف الدين ـ أقل من أن نَنصح

 أنفسكم ـ أجل من أن تنتصحوا.
إن الدعوى والزعم وسفاسف األقوال وتوافه األعمال وتصغري الكبائر وتكبري الصغائر؛ كل ذلك اي إخواننا.. 

 مما ال تقوم عليه عقيدة سياسية وال تربية وطنية.
ن الرتبية فكيف وهي هبذه احلالة م ،إننا لو مجعنا كل ارائكم يف السياسة وفرضنا حتقيقها ملا أفادت األمة شيئاً 

 ويلعن بعضكم بعضًا؟ ،ف وأنتم مع اخلالف يكفر بعضكم ببعضوأنتم متباينون؟ وكي
حيرتم  ،وهي خلق ضروري للسياسي. وإن السياسي الذي حيرتم نفسه ،إن وراء السياسة شيئًا امسه الكياسة

وليكن  ،فإذا لزم النقد فال يكون الباعث عليه احلقد ،ومهما كان اخلالف جوهرايً  ،غريه مهما خالفه يف الرأي
 .(2)ال إىل األشخاص ابلتنقيص ،موجهاً إىل االراء ابلتمحيص

وال نتصور أن  ،إننا ال نتصور كيف خيدم السياسي أمته بتقطيع أوصاهلا وشتم رجاهلا وتسفيه كل رأي إال رأيه
 اباليت يلقنها بعض األحزاب لطائفة من شب ،يف أساليب السب« العالية»مما ختدم به األمة هذه الدروس 

 إن تضرية الشباب على الشتم والسباب جرمية ال تغتفر. ،املقاهي واألزقة« معاهد»األمة يف 
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ومن  ،فمن الواجب أن يصان هذا الدم عن أخالط الفساد ،إن شباب األمة هو الدم اجلديد يف حياهتا
ال  ،ومن الواجب أن ترىب ألسنتهم على الصدق وقول احلق ،الواجب أن يتمثل فيهم الطهر والفضيلة واخلري

 على البذاء وعورات الكالم.
لى طهارة جيالً كاماًل كنا جنهد أنفسنا يف تربيته ع« هبذه الدروس»اي قومنا: إننا خنشى أن تفسدوا على األمة 

ونبنيه طبقاً  ،يَّتهستقالله وحرِّ والعمل على حتقيق ا ،واإلميان حبقوق الوطن ،وجمد العروبة ،ومهم العرب ،اإلسالم
وتلهوه  ،بهوتفسدوا مواه ،خنشى أن تضيِّّعوا على األمة هذا اجليل ،ونعلي أخالقه خلقًا عن خلق ،عن طبق

 .(1)ابملناقشات احلزبية عن احلقائق القومية
لطالئع اليت ا خنشى ذلك.. وخنشى أكثر منه على هذه الطائفة املقبلة على العلم املنكّبة على حتصيله.. هذه

مث  ،إال إذا انقطعت إىل العلم وختصَّصت يف فروعه ،هي امال األمة ومناط رجائها واليت ال حتقِّّق رجاء األمة
سن اإلدارة بنظام وحت ،تتوىل القيادة إبرشاد العلم ،زحفت إىل ميادين العمل مستكملة األدوات اتمة التسلُّح

وتكتسح  ،ودية ابلتحريرومن العب ،ومن الضعف ابلقوة ،ومن الفقر ابلغىن ،فتثأر ألمَّتها من اجلهل ابملعرفة ،العلم
أفق الرايسة بقااي  ومن ،ومن ميدان السياسة والنيابة بقااي السماسرة واملتَّجرين ،من ميدان الدين بقااي الدجالني

 املشعوذين واألميني.
فبدأت تنصرف من  ،قد أهلبتم يف أطرافها احلريق بسوء تصرفكم ،الطائفة مبناسك العلم ،هذه الطائفة الطاهرة

 ومن إمجاع العلم إىل خالف احلزبية. ،رحاب العلم إىل أفنية املقاهي
وإن الدين ال جييز لدارسه أن يفيت يف أحكامه ؛ إال بعد استحكام  ،إن من طالب العلم هؤالء من يدرس الدين

ه وإن قانون الطب ال جُييز لدارس ،يل حمّرم. وإن منهم الدارس للطبحذرًا من حتل ،امللكة واستجماع األدلة
يكم فهل بلغ من هوان األمة عل ،أن يضع مبضعاً يف جسم إال بعد تدريب وإجازة خوفاً من إتالف شخص

ن حق وأن جتعلوا حقَّها يف الدواء أخبس م ،أن تضعوا حظها يف احلياة يف منزلة أحّط من حظ امرأة يف طالق
 على طبيبه؟مريض 

ال علم بدون »ولون: أم يق ،إهنا ـ وهللا ـ جلرمية يقيم هبا مرتكبوها الدليل على أهنم أعداء للعلم وقطَّاع لطريقه
 .(2)« استقالل

ن حممدًا مل أيت إ»أم يقولون ما قاله كبري منهم:  ،«ال استقالل بدون علم»فيعاكسون سنة هللا اليت تقول: 
 «.وإمنا أفلحت ابلسياسة ،إن روسيا مل تفلح ابلعلم»و«. سةوإمنا أتى ابلسيا ،ابلعلم

اضطراب  األمة مبا يف سلوككم من وإننا لنتوقع أن تشعر ،اي قومنا.. إن األمة تنظر إىل األعمال ال إىل العقائد
ـ ال وإننا ـ وهللا  ،ويذهب احلق يف الباطل ،فتتزعزع ثقتها ابألحزاب مجيعاً  ،وتناقض بني املبادأئ واألعمال

 وال نرضى ألمة فقرية من الرجال أن يسوء  ّنها برجاهلا. ،نرضى لكم هذه العاقبة
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 ،األمل من وقعها أو نزا به ،فمن استفزَّه الغضب منها ،مل نسمِّّ فيها أحداً  ،وحقائق شهرية ،هذه نصائح مريرة
 يكاد يقول خذوين. ،فهو املريب

 مجعية العلماء فوق األحزاب كلها:
 ،وإن مبدأها أعلى من املبادأئ كلها ،ما  هر منها وما بطن ،مجعية العلماء فوق األحزاب كلهاوبعد.. فإن 

أرهتم أبقواهلا ف ،ولقد اتصلت جبميع األحزاب فرادى وجمتمعني يف املصاحل العامة ،ما استسّر منها وما علن
فوذها إىل رائم من ن ،ها إجالالً مِّن خاطب لُودِّّ  ،وقد احتكت هبا مجيع األحزاب ،وأعماهلا أهنا فوق األحزاب

 فأرهتم مبعامالهتا جلميعهم أهنا فوق األحزاب، ودعت األحزاب ،إىل عامل على الكيد هلا احتياالً  ،استغالالً 
 .(1)فكانت يف ذلك كله فوق األحزاب ،إىل الصلح واالحتاد، ومجعتهم لالشرتاك يف العمل
سمح هلا بغري فإن منطق الواقع ال ي ،ال يتشعَّب فيه اهلوىو  ،وما دامت تعمل يف ميدان ال خيتلف فيه الرأي

ماهلم وأهنا تزن الرجال أبع ،وتدور معه حيث دار ،وإن اترخيها يشهد أبهنا تنصر احلق حيثما وجد ،ذلك
ميع وتباعدهم وأهنا تقارب اجل ،وتزن األحزاب برباجمها الواضحة وارائها العملية ،ومبادئهم الثابتة ،الصحيحة

 در قرهبم من اإلسالم والعروبة وبعدهم عنهما.على ق
 هذه هي احلقيقة ال مياري فيها إال ذو دخلة سيئة وهوى مضّل.

حقهما ؛  أو حني يتساهل السياسون يف ،أما حني متتد األايدي االمثة إىل محى الدين أو محى القومية العربية
 وموقفها املشرِّف الذي ال هوادة فيه. ،فإن للجمعية يف ذلك كلمتها الصرحية اليت ال مججمة فيها

حىت  ،لأنصاره احلُمس ودعاته املقاوي فقاومت التجنيس وانزلت ،حاربت سياسة االندماج يف مجيع مظاهرها
رأة يف مثل هذه املسائل يوم كانت اجل ،مث أفتت فتواها اجلريئة فيه ،قهرهتم وأخرستهم وقطعت احلبل يف أيديهم

تت بتلك املواقف وأثب ،وتعطياًل لسحره ،وإبطااًل لكيده ،ذلك منها حتدايً لالستعمارفكان  ،ابابً من العذاب
وحاربت العنصرية اليت كان االستعمار يغذيها ويعّدها من أمضى أسلحته لقطع أوصال  ،للجزائر إسالميتها

 وأثبتت بذلك للجزائر قوميتها العربية. ،فقطعت دابرها واالستعمار خزاين ينظر ،األمة
وبينت لألمة  ،وشنعت هبا يف دروسها وخطبها ،مارس بشدة وقوة 7اربت ـ اخر ما حاربت ـ الئحة وح

ة الوسائل اليت جيء هبا بعد خيب ،إىل االندماج« شيطانية»وأهنا وسيلة  ،الدسائس اليت تنطوي عليها الالئحة
 .(2)تقدمتها

وهذه  ، لهحرب االندماج ودعاته واملروِّجنيهذه هي امليادين اليت تفردت فيها مجعية العلماء ابلبطولة يف 
 ،يِّّد سياسة االندماجأبهنا أيدت أو تؤ  ،داحضة الفرتاء املفرتين وأقاويل املتقوِّلني ،أعماهلا فيه قائمة بشواهدها

ولو كانت اجلمعية حتارب االندماج ابسم السياسة وأبسلوب السياسيني جلاز أن يقال: قد بدا هلا بداء. وما 
 .(3)صائر ال تزيغوب ،والدين كله يقني ال يتزعزع ،ولكنها حاربته ابسم الدين ،َدوات يف السياسةأكثر الب
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 ـ قضية فصل الدين عن احلكومة: 7

ية وعمل على فصل شؤون الدين عن سيطرة احلكومة الفرنس ،لقد اهتم اإلمام اإلبراهيمي هبذا املوضوع اخلطري
وانضل نضااًل مريراً لتكون شؤون الدين اإلسالمي من حج وإمامة وصيام  ،وكافح كفاحًا عظيماً  ،يف اجلزائر

 يف هذا اجملال: ومما كتبه ،بعيدة عن سيطرة احلكومة الفرنسية يف اجلزائر ،وصالة وتعاليم وقضاء وغري ذلك
ورجاله  والهاملسيحي بكنائسه وأم أن يطلبوا إدخال الدين أ ـ الواجب على أعضاء اجمللس اجلزائري املسلمني

ن جاراًي على وتويل من يكو  ،حبيث تكون هي اليت تتصرف يف األموال ،حتت سلطة احلكومة دخواًل عملياً 
 وأن يطلبوا إدخال الدين اليهودي ،وتعزل من يدعو إىل نزعة سياسية أو إىل حزب أو إىل إنتخاب ،هواها

إال أبمرها وعلى  ،ينلتصرفات يف ذلك الدحبيث ال جيري شيء من ا ،ببيعه وأحباره وأوقافه حتت سلطتها أيضاً 
تعزل كل من يستحق و  ،وحتاسبهم على األنفاس ،وتقوم هلم أبجورهم ،فتسمي املو فني الدينيني ،ما يرضيها

 املبارك.« الدوسي»كل ذلك على ما يشهد   ،العزل
عادلة ـ تبارك هللا  فةألنه إنصاف وعدل وحكومة اجلزائر منص ،جيب على النواب أن يطالبوا هبذا ويتشددوا فيه

 طة.وألنه زايدة يف تلك القوَّة وتلك السل ،أحسن اخلالقني ـ وألنه املظهر الواضح لقوة احلكومة وسلطتها
أو أبت  ،وقالوا: إهنم ال يتدخلون يف األداين ،فإذا أىب عليهم ذلك زمالؤهم من النواب الفرنسيني واليهود

يقل النواب املسلمون يف صراحة وحق: واإلسالم؟ ملاذا يبقى غريباً فل ،وقالت: إهنا حكومة الئكية ،احلكومة
 شاذاً بعيداً عن هذه الالئكية؟

فمن  ،وإن املسلمني ومعابدهم أكثر عدداً  ،فمن الواجب أن تعامل معاملة واحدة ،إن األداين يف الوطن ثالثة
ل ما دام دينهم مستعَمراً فمن العدو  ،اإلنصاف أن يكونوا هم القاعدة يف املعاملة واألصل يف وضع األحكام

فليكن الدينان  ،فإذا لطفنا العبارة قلنا: ما دام اإلسالم يف قبضة احلكومة ،أن يكون الدينان مستعَمرين أيضاً 
 االخران يف قبضتها أيضاً.

فإذا رضيت  ،فليتمسك به النواب املسلمون وليكونوا رجاالً  ،هذا هو املنطق املعقول احلكيم الصائب املتزن
 ،الية مثالً كما ضمت الشركات امل  ،ووضعتهما حتت تصرفها ،ضمَّ الدينني إىل حوزهتا« واستطاعت»احلكومة 

ونكّم  ،موحنن نكسر األقال ،فإن األمة اإلسالمية من وراء النواب ترضى ببقاء مساجدها وأوقافها بيد احلكومة
إن كانت  ألن هذه احلالة اخلاصة بنا ،فال نتحرك يف هذه املسألة حبرف وال نفس ،وحنبس األلسنة ،األفواه

 وإن كانت شرَّاً فلماذا ،خرياً ؛ فنحن ال نرضى أن نستأثر هبا دون جرياننا املسيحيني واليهود
ومن  ،ا عّمت هانتواملصيبة إذ ،وحنن نريد أن يشاركوان فيها حىت خيّف ثقلها ويهون وقعها ،خنتص هبا وحدان

 معاين الدميقراطية االشرتاك يف اخلري والشر.
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حماسبون  ،وإن النواب مسؤولون عنها عند هللا ،وإهنا مسألة هتم تسعة ماليني من املسلمني ،إن املسألة خطرية
 ،وإننا سنشرحها للنواب حىت يكونوا على بصرية ،وإن حجة األمة فيها أوضح من الشمس ،عليها من األمة
 .(1)ا ابالراء املسخرة من الطوائف املسحرةوحىت ال يغرتو 

قلدة لإلدارة جمتهدة فيه غري م ،يف فصل اإلسالم عن حكومة اجلزائر ب ـ لو كانت احلكومة الفرنسية صادقة
تقرير  لو كانت كذلك لتولت بنفسها ذلك الفصل قبل ،وال متأثرة أبفكارها االستعمارية الضيقة ،اجلزائرية

الفصل أبصوله وفروعه حىت يكون الدستور ـ كدساتري األمم الدميقراطية ـ خالصاً  ولنفذت ،دستور اجلزائر
ك يكون دستوراً ألمة وبذل ،خالياً من الدينيات اليت ختص الطوائف ،للدنيوايت اليت يشرتك فيها مجيع الناس

يما بلوان من أمرها ف ولكن احلكومة الفرنسية ـ ،جزائرية منسجمة حرة يف أدايهنا مقيدة بدستور واحد يف دنياها
 ،ـ يدركها الغرق يف تيار املستعمرين وأعواهنم من احلكام اإلداريني كلما اعرتضتها مشكلة من مشاكل اجلزائر

أذلك كله  وال ندري ،فال تسّن إال ما يرضيهم وإن أغضبت احلق واإلنسانية وهدمت اجلمهورية والدميقراطية
 .(2)دالل أم هيبة أم مها معاً 

ظم لفرنسا وأُي شرف أع ،الدين عن احلكومة وإيكاله إىل أهله شرف عظيم للحكومات الدميقراطيةويف فصل 
ـ مثاًل ـ من أن يعلن رئيس مجهوريتها أو رئيس وزرائها ـ مبوافقة برملاهنا ـ أهنا فصلت اإلسالم مبساجده وأوقافه 

غرب وتونس واهلند رف إخواهنم يف املوتركته ألهله يتصرفون فيه حبرية كما يتص ،وقضائه عن حكومة اجلزائر
 ،يف العامل الدميقراطي اثنياً و  ،الطيب يف العامل اإلسالمي أوالً  فتفوز فرنسا وبرملاهنا ابلذكر احلسن والثناء ،والصني

فال  ،ألن التسلط على األداين ابلصورة اليت يف اجلزائر ليس من اإلسالم وال من الدميقراطية وال من اإلنسانية
 ،ر كل مسلم على وجه األ  ،يطرب لتحرير دين عظيم من ربقة االستعباد يف انحية من األر  عجب أن

 وكل إنسان. ،وكل دميقراطي
للمجلس  ،وهو إعالن الفصل القطعي تشريعاً وتنفيذاً  ،ولكن احلكومة الفرنسية تتنازل عن هذا الشرف العظيم

هل كان هذا التنازل ف ،ائرية وهي فرع احلكومة الفرنسيةوللحكومة اجلز  ،وهو حمجور للربملان الفرنسي ،اجلزائري
 تواضعاً وزهداً وإيثاراً للمجلس اجلزائري وحمبة؟ ال ال.

ونعرف أن  ،ونعرف أن حكومة فرنسا وحكومة اجلزائر كانتا على اتفاق فيه ،وحنن نعرف السر يف هذا التنازل
وما هي  ،املطلقة على مساجد املسلمني وأوقافهم من تقاليد احلكومة اجلزائرية التمسك الشديد هبذه السلطة

وإن  ،«رجال الدين»واملؤذنني و ،رعاايه هذا العدد العديد من املفتني واألئمة ،بل هي ملك مديد ،سلطة
حلكومة اجلزائر يف بقاء هذا اجليش حتت يدها مارب أخرى تفوهتا إبنفالته من يدها. وما زالت هذه احلكومة 

فكرة  إىل أن أرهقتها املطالبة وحدثت ،عار  يف قضية الفصل وتطاول ومتّد االجالمنذ عشرات السنني ت
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ائري الذي وتكل تنفيذه إىل اجمللس اجلز  ،فأوحت إىل حكومة فرنسا أن تنص على الفصل ،«دستور اجلزائر»
 لتصل عن طريقه إىل فائدتني: ،وّلده الدستور

 بقاء ما كان على ما كان. األوىل:
 إفهام العامل أبن نواب املسلمني هم الذين رضوا بل طلبوا إبقاء ما كان على ما كان. الثانية:

وتشكيله على  ،وعلى وسائلها املعروفة يف تكوين اجمللس اجلزائري ،وما فعلت هذا إال العتمادها على نفسها
ق إال غرية السادات بومل ت ،وقد فعلت كل ذلك وكونت لنفسها وسائل الفوز ،الكيفية اليت تضمن هلا ما تريد

 ،حاسبوا ضمائرهمولي ،فليفهم النواب املسلمون هذا جيداً  ،النواب على كرامة دينهم وتقدميها على كل اعتبار
مجيل احلكومة مع بعضهم يف األول ال يكون على حساب  وأن ،وليعلموا أن الدين ال مساومة فيه وال مهاودة

 الدين يف األخري.
زائر؟ وهل يقع على فهل يقع الفصل هنا يف اجل ،يف الدستور ريز لفظاً وكتابة ونصَّاً ج ـ ...ووقع الفصل يف اب

 أو على ما تبغيه احلكومة؟ والنواب املسلمون مهما يبلغ ببعضهم التأثر، فإهنم ال يوافقوهنا على ،ما تريده األمة
 صرحياً. ألن ذلك مناقض للفصل الذي نص عليه الدستور نصَّاً  ،إبقاء ما كان على ما كان

 ،أما احلكومة اجلزائرية فإهنا حتلف برأس كل عزيز عليها أهنا قادرة على اجلمع بني الفصل والوصل يف ان واحد
يضاً اثلثاً هو أن تضيف هلما نق ،وأهنا زعيمة ابجلمع بني املتناقضات وال عجب من حكومة كاثوليكية الئكية

 «.التمسك ابإلسالم»
 قال الرواي: وكيف يتم ذلك؟

ة ابدخار ومعروف ،معروفة ابحلزم يف مثل هذه القضية من شؤون املسلمني د ـ ذلك أن احلكومة اجلزائرية
ومن بني من ادخرهتم هلذه القضية  ،وبوضع اإلحسان عند من يشكره وال يكفره ،الرجال ألوقات الشدة

وح إىل جل طمواصطنعتهم وكان االصطناع يف حمله. ر  ،وجربتهم فكشفت التجربة عن إخالص وطاعة
 ،هو احلاجو  ،املناصب، يركب ألجلها الصعب والذلول، ويستسهل يف سبيلها إخراب البصرة وإحراق روما

 ابجلزائر. الشيخ حممد العاصمي املفيت احلنفي ،أمري احلج اجلزائري يف إحدى احلجات ،احلاج نية ،احلاج فعالً 
من احلكومة  وأنه مهيأ ،ونتوسم من حركاته أنه نصب وخفض معاً  ،ما زلنا نتتبع أعمال هذا الرجل منذ سنني

 حىت أوقفنا حسن حظنا أو حظه يف هذه األايم على تقرير ،لقضية ما يف يوم ما« حلقة مفقودة»ألن يكون 
ومما يلفت منه  ،مقدم إىل بعض أعضائه دون بعضهم ،مطول يف هذه القضية مرفوع ابمسه إىل اجمللس اجلزائري

مارس سنة  21ـ وبني هلم أن األمر مدبر من زمان بعيد ـ أن التقرير مؤرخ بيوم « أمثالنا»اصرين نظر الق
 .(1)م1948إبريل سنة  4م مع أن اجمللس اجلزائري مل ينتخب أعضاؤه إال يوم 1948

ن يكون أ فوالذي خلق العاصمي ـ وقّدر ،وأعدان قراءته استجالء أو استحالء ،وقرأان التقرير من أوله إىل اخره
فتيا أما ما عدا االسم واخلتم فهو وضع إدارة ال ،مفتياً يف العاصمة ـ ما وجدان فيه من العاصمة إال امسه وختمه
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فك معضالته وسنشرحه شرحاً ي ،وقد فهمنا التقرير ومراميه واحملور الذي يدور عليه«. غري رجال الدين»ورجال 
 .(1)املربم ومقدمات بعدها احلكم ،ع يتبعها اجليش العرمرمومعذرة إىل القراء فهذه طالئ ،ويفتح مقفالته

 ـ مالحظات عامة على التقرير احلكومي العاصمي: 8

قال اإلبراهيمي: يف اإلدارة اجلزائرية العليا مطبخة ـ ليست كاملطابخ ـ ُتطبخ فيها االراء واألفكار يف كل ما دقَّ 
بخ طهاة حُيسنون الفن، ودهاة حيكمون أبول الظن، وهم وجلَّ من شؤون املسلمني. والقائمون على هذا املط

منتخبون من طراز خاص، أول الشروط فيهم أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم يف حكم املسلمني، واجتازوا املراتب 
ومترسوا مبحكوميهم وفهموا ميوهلم واجتاهاهتم ودرسوا مواطن الضعف والقوَّة  ،اإلدارية من أدانها إىل أعالها

واخر الشروط فيهم أن يكونوا استعماريني قبل كل شيء، والسيد السند من هؤالء هو الذي يُثبت أنه فيهم، 
وميزق  ،وعرف كيف يُرهقهم وكيف يُذهلم وكيف يضرب بعضهم ببعض ،حكم املسلمني حكمًا استبدادايً 

 ،والصفع ابلشكر ،وكيف يرّوضهم على أن يقابلوا اللكم ابلبكم ،وكيف يستلب منهم العقل واإلدراك ،مشلهم
 ، حبيث لو كانت هلا درجات كالدرجات«السياسة األهلية»حىت يكتسب من كل ذلك ملكة فيما يسمونه 
 كما يقال أستاذ يف الفلسفة.  ،العلمية ؛ ملنحوا صاحبها لقب أستاذ يف الشيطنة

فجاء كما رأيناه وفيه طعم اإلدارة  ،وفيه ُولد حمفوفاً بقوابله ،وفاً بتوابلهيف هذا املطبخ طبخ التقرير العاصمي ملف
 .(2)ولو نطق لشهد ابملطبخ والطابخ ،ولوهنا ورحُيها

ويف تلك اإلدارة نفسها معمل لصنع الرجال على أشكال ومقادير خمصوصة، ال يشرتط يف املادة اخلام إال أن 
 ،ويف املعمل جهاز كيموي من خصائصه إحالة األعيان معاين ،دتكون ذات قابلية واستعداد وطوع وانقيا

 واملكائد رجااًل. ،فيحيل الرجال مكائد ،واملعاين أعياانً 
 ،فكشف االمتحان عن استيفاء اخلصائص والصالحية لالستعمال ،ويف هذا املعمل ُصنع العاصمي وامتحن

وملن تدعو  ،هذه الو ائف املدَّخرة لوقت احلاجةوأصبح ـ بعد استكمال التجربة واالختبار ـ مو فاً يف إحدى 
ن احلنفية فيها إال إذ مل يبق م ،أي مفيت اجلامع احلنفي ابجلزائر ،وهي اإلفتاء احلنفي ابجلزائر ،إليهم احلاجة

ه وال فوضع فيه رجاًل ـ أايَّ كان ـ ليفرق ب ،ورأى أن اجلامع جيمع وال يفرق ،جامع حيمل هذه النسبة اجملردة
 وحفظ به هذه الو يفة هلذه الغاية. ،جيمع

ومن دأب االستعمار فينا أن يُعمر الرجال ابلو ائف ال الو ائف ابلرجال، وإذا مل يبق يف اجلزائر من يتعبد 
أن لالستعمار  لوال ،على مذهب أيب حنيفة أو يتعامل عليه، فأي معىن لوجود مفٍت حنفي أو قاٍ  حنفي

من  على أن نسبة املساجد إىل املذاهب ليست ،صورية من بقااي العهد الرتكيمأراًب يف بقاء هذه املعامل ال
 .(3)اإلسالم يف شيء، إذ هي منافية لروح اإلسالم، ومناقضة حلكمته يف املساجد
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ام ألن الفتيا يف احلالل واحلرام حق على كل عامل ابألحك ،إن و يفة املفيت من أساسها تزوير على اإلسالم
مستوٍف للشرائط املقررة يف الدين.. وإن وجود و يفة مفٍت حنفي يف اجلزائر تزوير على املذهب احلنفي، وابن 

 العاصمي ومن جرى جمراه من فقه أيب حنيفة ودقائقه وقياسه؟
وبنو حنيفة هم قوم  ،لينظر العاصمي أشبه النسبتني بهف ،إن نسبة احلنفي تشرتك يف بين حنيفة وأيب حنيفة

ومن غرائب الشبه أن مسيلمة احلنفي كان تشويشاً على مطالب املسلمني احلقة  ،مسليمة الذين اووه ونصروه
يلوح  ،ينتهي إليهاو  يبدأ من احلكومة ،مسبوك األلفاظ سبكاً إدارايً  ،والتقرير حمبوك األطراف حبكاً استعمارايً 

يخ فهي تستنجد التار  ،ل ألفا ه ومعانيه حرص احلكومة على أن ال يفلت هذا الصيد من يدهامن خال
اهدات وهو ينطوي على تلك الروح اليت نعرفها يف املع ،وتستشهد بعوائد املسلمني ونظم األقطار اإلسالمية

 ،اس مع الفارقوالقي ،خوالتزوير على التاري ،واالستهواء ابملصلحة ،السياسية من دس احليلة وإخفاء الغر 
يفسد كل ما انبىن عليه، وهو أن أوىل الناس ابلتصرُّف يف  ،ولكنه أصل فاسد ،وهو يدور على أصل واحد

يس من رجاله ول ،كأن األمة كلها نساء الدين  ،«رجال الدين»املساجد هم املو فون الرمسيون ويسميهم التقرير 
وهو على هذا  ،أبن احلالة كانت على هذا يف العهد الرتكي ويستشهد على ذلك ،إال العاصميُّ واله وصحبه

التقرير من هذا أن  ويستنتج ،وهذا كله افرتاء على احلقيقة وعلى التاريخ سنكشف أمره ،يف األقطار اإلسالمية
 ألنه هو بيت القصيد. ويبدأئ يف هذا ويعيد ،املسألة كانت إدارية وجيب أن تبقى إدارية

 ،المي األعلىوانتخاهبا هي للمجلس اإلس ،)يعين انتخاب اجلمعيات الدينية يف تكوينهاوهو يقبح االنتخاب 
ها ويغالط يف األمر أبن انتخاب تسعة ماليني هو الفوضى بعين ،الذي أمجع عليه كل املطالبني وأهل الرأي(

خاب مدخل من نتويهوِّل أبن اال ،ويقدح يف اجلمعيات الدينية.. أبن و يفتها الرتميم واإلصالح والفرش
كما يقدح يف اجلمعيات واهليئات املطالبة حبقوق األمة يف دينها ؛ أبن وراء كل   ،مداخل السياسة إىل املساجد

 .(1)إىل غري ذلك مما سننقله عند املناقشة التفصيلية ،واحدة منها حزابً سياسياً يؤيدها
« أكلرييكي»م وليس فيه نظا ،مسح« دميقراطي»إن اإلسالم دين  ،أعين البارز منكم واملسترت ،اي هذا أو اي هؤالء

ن فاحلكومة فإن مل تك ،تقوم مبصاحله املادية اخلالفة إن كانت ،وإمنا هو دين روحي ،متسلط كبقية األداين
 ـ احلكومات« زائراجل»تعينهم ـ يف غري  ،وإن من تسموهنم رجال الدين ،فإن مل توجد فجماعة املسلمني ،القائمة

للو ائف  ال ختتارو  ،ومجاعة املسلمني ال تكيد لدينها بل تنصح وتسدد وتقارب ،اإلسالمية أو مجاعة املسلمني
 ،اً من الدينألن وراء اجلميع رقيبًا وعتيد ،الدينية إال أصحاب املؤهالت العلمية املستكملني للشروط الدينية

 وأمام الكل حساابً شديداً يوم الدين.
عندان، فقد اختارهتم حكومة الئكية متسلطة، وما اختارهتم إال بعد أن عرفتهم ووزنتهم « رجال الدين»وأما 

ابلعلم  وما رأيناها حتفل يف هذه الو ائف ،وراعت فيهم شروطها ال شروط اإلسالم ،مبيزاهنا ال مبيزان اإلسالم

                                                           
 (.3/89املصدر نفسه )   ((1
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ا عهدان مو فًا من هؤالء ، وم(1)«الدوسي»وال ابلكفاية الدينية، وإمنا حتفل بشيء واحد هو ما يشهد به 
عد أن بل ما وصلت احلكومة حبلهم حبباهلا إال ب ،جاءته الو يفة وهو يف داره من غري أن يسعى هلا سعيها

 اختذوا هلا األسباب وطافوا ابألبواب.
وإهنا يف حقيقتها  ،وما زلنا نقول: إن احلكومة حتتفظ هبذه الو ائف الدينية ألصحاب اخلصائص املطلوبة هلا

مون أم فسواء عندها أصلَّى املسل ،وإهنا ال تدفع هلم األجور على الصالة واألذان والصيام ،صائد ال و ائفم
عم مثرها وحمال على احلكومة أن ُتط«. القيد والصيد»إمنا تدفعها لغاايت ومقاصد جيمعها قولك:  ،مل يصلوا

أليس  ،من يعصي أمرها. وقد قرأان يف حماضر اجمللس املايل القدمي أمساء عجيبة ألجور هذا النوع من املو فني
د من هؤالء وهل يستطيع واح ،كومةتسليم احلكومة املساجد إىل هؤالء املو فني تسليماً من احلكومة إىل احل

 .(2)ولو كان فيه خراب مكة ،أن يعصي هلا أمراً 
أما ما يغالط به التقرير من أن االنتخاب جير السياسة إىل املساجد، وما يتهمنا به معشر املطالبني برفع سلطة 

لولة ما حة احلكومة املغفهو سالح من أسل ،من أن وراءان أحزاابً سياسية ،احلكومة عن الدين وتسليمها لألمة
د عليها هذه وحنن نر  ،ما فتئت تسكت هبا كل قائل ،وكلمة من كلماهتا املعلولة ،زالت حتارب به كل عامل

نادها الو ائف وإس ،وهي أن تسلطها على مساجدان وأوقافنا ـ وهي الئكية ـ هو عني السياسة ،التهمة ابحلقيقة
 ولوال ،ةووضع هذا التقرير ابسم العاصمي هو ذئب السياس ،لسياسةالدينية إىل من ختتاره وترتضيه هو رأس ا
وإذا   ،ولوالها ما تيسرت حجاته املتعددة وال قضيت حاجاته املتجددة ،السياسة ما كان للمفيت احلنفي وجود

ها أو لصيقًا فيها ؛ فالعاصمي ابن السياسة لصلب ،كان غري العاصمي منسواًب إىل السياسة أو متهمًا هبا
 .(3)على رأي عبد احلي الكتاين ،ولكنه ولد من غري السبيل املعتاد ،رمحهاول

 ـ هل دولة فرنسا الئكية؟: 9

يف مقاله: هل دولة فرنسا الئكية؟ حتدث الشيخ اإلبراهيمي عن الوزير الوايل فقال: مل نتعرَّ  ألعمال الوزير 
 ،لفتتنا كلمات منهاف ،وقرأانها يف الصحف« بعني صاحل»حىت مسعنا خطبته األخرية  ،الوايل وخطبه املتكررة

ها على  ،ونبَّهنا على السر يف تشدُّد حكومته يف قضيتنا الدينية ،جلَّى فيها مقاصد االستعمار ابجلزائر وتصامِّّ
املعلِّّم والطبيب على اجلندي و مساع كلمة احلق فيها. تلك الكلمات هي ثناؤه ـ يف معر  االمتنان على اجلزائر ـ 

 ،ومعىن هذه الكلمات عندان أن فرنسا قذفت هذا الوطن أبربعة أنواع من القوى ،وقرنه إايهم يف قرن ،والراهب
 ،كني لالستعماروهو التم ،ولكنها تلتقي على هدف واحد ،متباعدة امليادين ،متَّحدة األثر ،خمتلفة التأثري

 أخّفها فتكاً وأقصرها مدى: اجلندي. ،األسلحة البشرية وأهنا حاربته أبربعة أصناف من

                                                           
 كلمة فرنسية مبعىن امللف.«: الدوسي»   ((1
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 ،م به عن عقائدهموتفتنه ،لتفسد به على املسلمني دينهم ،«االستعماري»جاءت فرنسا إىل اجلزائر ابلراهب 
ذلك كله بعدما أمدته  ،«الفادي»بكلمة « اهلادي»وتضار يف ألسنتهم كلمة  ،وتشككهم بتثليثه يف توحيدهم

 وكفرت به هناك لتؤمن به هنا. ،ت له احلريةوضمن ،ابلعون
ويستنزهلم عن  ،ويلقي االضطراب يف أفكارهم ،وجاءت ابملعلِّّم االستعماري ليفسد على أبناء املسلمني عقوهلم

ويعلِّّمهم ـ بعد ذلك  ،ويزهدهم يف دينهم ونبيهم ،ويقلِّّل سلفهم يف أعينهم ،ويشوِّه هلم اترخيهم ،لغتهم واداهبم
 انقصاً: شر من اجلهل. ـ تعليماً 

ث يكون ابية أنه ال يكون إال حي ،ليحاري على صحة أبنائها قبل كل شيء« االستعماري»وجاءت ابلطبيب 
 تعد عشرات وال يف القبائل املتجاورة اليت ،األوربيون، ال يف املداشر اليت يسكنها األلوف من املسلمني وحدهم

 األلوف منهم.
 ،ومة خبلق جراثيمويقتل جرث ،ابلنسبة إىل املسلمني فكأمنا جاء ليداوي علة بعللأما هذا الطبيب االستعماري 

 ،فقر واجلهلمث يعيش على أمراضهم اليت مكن هلا االستعمار ابل ،وجيرِّب معلوماته فيهم كما جيرِّهبا يف األرانب
مما جعل اجلزائر كلها ـ إذا استثنينا احلواضر ـ بستان املشمش يف نظر ابن الرومي. هذا هو املعىن الذي نفهمه 

وبعد فهل تتسع الصدور ملناقشة هذه الكلمات الصرحية  ،من جميء هؤالء ومن ثناء السيد الوزير عليهم
 بكلمات صرحية؟

ف ال ندري مهَّد ابلقوة وسجَّل هلا يف اتريخ اإلنسانية صحائجاءت فرنسا إىل اجلزائر ابجلندي ففتح ابلقوَّة و 
 ،«كريستيان»وكتاب  ،م1833وتقرير جلنة البحث الربملانية سنة  ،«رسائل سانت أرنو»إال إذا قرأان  ،ما لوهنا

 م.1834يف جملس األمة الفرنسي شهر جانفي سنة « روجي»وكالم النائب املنصف 
وهي مادة  ،«تعماراالس»يب والراهب بعد أن أجرت هلم عملية التلقيح مببادأئ مث جاءت بعده ابملعلِّّم والطب

وال الراهب أابً روحياً.  ،وال الطبيب طبيباً إنسانياً  ،فلم يبق املعلم معلماً علميَّاً  ،من خصائصها تعقيم اخلصائص
 وإمنا جاؤوا يف ركاب االستعمار ليخدموه ويثبِّّتوا أركانه.

فإذا  ،االثالثة املرسلة إىل اجلزائر من مساء فرنس« الرمحات»مائة وعشرين سنة على هذه  ونظر الناس بعد مرور
يون فقدوا قدميهم بربكة  ،ومل يسمعوا مبعلم ،مل يَروا مدرسة ،تسعة وتسعون يف املائة من أبناء األمة اجلزائرية أمِّّ

فأربعمائة  ،  وإمنا قضى على الصحةاالستعمار ومل جيدوا اجلديد. وإذا الطب االستعماري مل يقض على املر 
ومثلها  ،وعشرات االالف من األجنَّة تسقط لفقد العناية ،ألف من جمموع األمَّة مسلولون والباقون معلولون

ر  ،من الصبيان ميوت لسوء التغذية ومثلها من األحداث يذبل عوده لفقد وسائل التنمية. وإذا الراهب املبشِّّ
نده أن ال يطعم فكان من وصااي املسيح ع ،ّصر األبناء واجملاعات ليفت  االابءذئب فالة يرتبص اليتيم لين
ستغالل وال ينشر تعاليم املسيح إال اب ،ال يكسو الظهر إال ابلتجريد من الدين وأن ،البطن إال إذا أخذ القلب

 أزمات الضعفاء والبائسني.
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وهذه طريقته  ، أن يكون هذا طريقه إىل النفوسحاشا لدين املسيح عليه السالم وكلمته اليت ألقاها إىل مرمي
 ، وإن االستعمار أقبح الباطل وأشنع  لم على وجه األر  ،يف االنتشار. إن املسيح كان عدوَّاً للظلم والباطل

 فهل يُعدُّ من أتباع املسيح وورثة هديه من ينصر االستعمار؟.
 ب هيكل حيواين ميشي على أربع.إن االستعمار القائم على اجلندي واملعلم والطبيب والراه

وعقوهلم  ،طيلفرمى مواهبهم ابلتع ،وإن االستعمار قد قضى بواسطة هؤالء األربعة على عشرة ماليني من البشر
عقول وأضاع على اإلنسانية بضياعهم عشرة ماليني من املواقف وال ،وأفكارهم ابلعقم ،وأذهاهنم ابلركود ،ابخلمود

وهي رأس مال عظيم كانت تستعني به ـ لوال االستعمار ـ على اخلري العام واملنفعة وتنفع  ،واألذهان واألفكار
 فما أشأم االستعمار على اإلنسانية. ،به يف إقامة دعائم املدنية

 ،وذات مقومات من ماضيها وحاضرها ،إن هذه األمة كانت قبل االستعمار ذات مقومات يف دينها ولساهنا
ذه األمة  بدليل أن ه ،وأعلى فكراً من أمم البلقان لذلك العهد ،وأوفر علماً  ،مسى روحاً وأ ،وكانت أرقى عقالً 

تعمار ولو سارت سريها الطبيعي ومل يعرتضها االس ،كان هلا حظ من حكم نفسها بنفسها مل تصل إليه تلك
دي الذي حيرس احلق اجلنوألجنبت  ،ألجنب املعلم ميلي احلكمة ال املعلم الذي مياألئ احلكومة ،بعوائقه وبوائقه

د الناس على هديهما ،ال اجلندي الذي خيرس احلق ال املتأله  ،وألجنبت املتأله الذي يؤمن مبحمد وعيسى ويوحِّّ
 الذي يسخر إلحياء فريق إبماتة فريق.

علِّّم الذي ن املفلو أ ،وإننا أمة شكران ال أمة نكران ،إننا أمة علم ودين مل ينقطع سندان فيهما إىل اابئنا األولني
ر املعرفة تعميماً ونش ،وبث العلم لوجه العلم ،وثقف مستقالً  ،ورىبِّّ خملصاً  ،جاءتنا به فرنسا عّلم انصحاً 

ه ،األخوة الصادقة يف سبيل اإلنسانية الكاملة وزرع ،للمعرفة على مناهجه  ومل يقيده االستعمار برباجمه وال سريَّ
 ،عّلم متحيزاً إىل فئة ولكنه ،تنا تلك االاثر ابالعرتاف والثناء ابجلميلوألنطق ،؛ لظهرت ااثره الطيبة يف األمة

 ،نهموغرس يف نفوس أبنائنا التنكر ملا فيهم والتسفيه لتارخيهم والنسيان للغتهم ودي ،وأورد على غري مشربنا
 أفهذه هي النعمة اليت متنها فرنسا علينا وتتقاضاان شكرها؟

 فرنسا جاء لينشر تعاليم عيسى بني أتباعه وبث تساحمه بني أشياعه وغريولو أن الراهب الذي جاءتنا به 
 ،أحد من رسل هللا وألننا ال نفرِّق بني ،ألننا أعلم الناس بتعاليم املسيح ،أشياعه ؛ للقي منا التبجيل واالحرتام

ل وأمجع أفضوألن الحقها ينسخ سابقها مبا هو أكمل و  ،وألننا نعتقد أن النبوات كلها حق وهداية وخري
 ،لولكن الراهب الذي جاءتنا به فرنسا إمنا جاء ليبارك على القات ،وأنضى للشر والفساد بينهم ،لشمل البشر

اء ليغفر وإمنا ج ،واحلاكم على انتهاك العر  ،ويعاون املعمر على امتالك األر  ،ويدين الصيد من اخلاتل
وتعّدها من  أفهذه هي املنقبة اليت تفتخر هبا فرنسا ،للذين يسفكون دماء األبرايء ما اقرتفوه من ذنوب وااثم

 وسائل التمدين وتتقدم هبا إىل التاريخ؟
وق ية حقوإهنا حام ،هناك املظهر وهنا املخرب.. هناك يقولون إن فرنسا حاملة لواء احلرية وحادية األمم إليها

ُثل العليا لإلنسانية ،وإهنا زعيمة التحرير يف العامل ،اإلنسان
ُ
اليت يهتدي هبا  وإهنا منارة العدل ،وإهنا أستاذة امل
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 ،حفهم ومؤلفاهتمويكتبونه يف كل سطر من ص ،يبدؤون القول يف ذلك ويعيدونه وينشرونه يف العامل ،املظلومون
يها بغري امسها ،ناومينون هبا علي ،وهنا يفرضون علينا العبودية نكافئهم عليها محداً  وأن ،ويريدون منا أن نسمِّّ

فال تقع  ،يمفتصوََّران هبا أحراراً يف ملكوت وأبراراً يف نع ،ويزور بالدان من مسع تلك الدعاية وأتثر هبا ،وشكراً 
ال ترى من و  ،ال تصلح إال ملتاحف األثرايت ،عينه إال على عهود ابئدة من األشخاص واألحكام واملعامالت

 ويرتدَّد بني تكذيب السماع ،وأشكااًل من اجلحيم مسروقة ،هذه األمة إال عظامًا معروقة ومجوعًا مفروقة
 واي بعد ما بينهما!. ،وهذا خمرب ،ولكن احلقيقة أن ذلك مظهر ،وتصديق العيان

 ؟(1)ة الئكيةدول ،واعتمادها على الرهبان ،وقبل وبعد: فهل حكومة فرنسا بعد إعدادها للرهبان

 ـ كتاب مفتوح إىل رئيس اجلمهورية الفرنسية: 10

 ،بوسائل عصره فخاطب اجلميع ،مل يرتك اإلبراهيمي وسيلة وال طريقة للدفاع عن بلده ووطنه وشعبه ودينه
 س:جاء فيه: أيها الرئي ،حيث كتب إليه كتاابً مفتوحاً  ،ومن بينهم رئيس اجلمهورية الفرنسية

تزوروا اجلزائر فرتوا   ويسوءان ويسوء احلقيقة أن ،كما حييي العريب الكرمي ضيفه  ،احلوائل بينناحنييكم على كثرة 
 كل شيء إال اجلزائر.

بار ومستمعيها وتشغل نقلة األخ ،وتسجل يف اترخيكم ،يسوء احلقيقة أن تزوروا اجلزائر زايرة تعدُّ من أعمالكم
وجهل وفقر  ،وأنتم مل تروا اجلزائر احلقيقية مبا فيها من ماٍس وبالاي ،ويسيل فيها هنران من مال ومداد ،أايماً 
ومل حيفزها إىل  ،وإمنا رأيتم ُزمرًا مل حيُدها إليكم أمل واسع ،وطائفة قليلة تتحكم ،وشعب كامل يتأمل ،و لم

التجنيد كومل يعرضها أمامكم سائق من عقيدة، وال داع من اختيار، وإمنا مجعت بوسائل   ،لقائكم ضمري حر
 وسيقت أبسباب من الرتهيب والرتغيب ليس فيها إميان وال وجدان. ،اإلجباري

 ،يسوء احلقيقة والواقع أن تزوروا اجلزائر هذه الزايرة التقليدية اليت تقابل ابملظاهر املصطنعة واخلطب املصنوعة
أن تصافح مسعكم و  ،الشمس كما حيجب الضباب نور  ،وأن حتاطوا ابملواكب الرمسية اليت حتجب عنكم احلقائق

فلو كنتم أجانب عن اجلزائر وعما جيري فيها خلشينا أن تصدروا عن اجلزائر  ،أصوات ليس فيها صوت حر
 ويف ذهنكم منها صورة غري صورهتا.

وإمنا هو شيء  ،كل الذي ترونه وتسمعونه يف زايرتكم هذه جمموعاً ومتفرقاً ليس هو اجلزائر وال صوت اجلزائر
 وال حركة من جمنون. ،اجلزائر ال يثري اهتماماً من عاقل مألوف يف

أما حقيقة اجلزائر فاستجلوها ـ إن كنتم تريدون احلقيقة ـ مما وراء املظاهر جتدوها يف مجلة: وطن تسعة أعشار 
وعشر العاشر سادة مفرو  هلم  ،مفرو  عليه احلرمان من كل حق ،من فيه رقيق زراعي وخدم صناعي

 .(2)ونهوهو الذي تر  ،وبني الفريقني فريق انفصل عن األول ومل يصل إىل الثاين ،التمتع بكل حق
 أ ـ مل تتغري احلكومة:
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اإلسالمي مملوك  فالدين ،تغري الكون وما فيه ومل تتغري احلكومة يف نظرهتا إىل الدين اإلسالمي واملسلمني
عن احلكومة  وقضية فصل الدين ،حتتكر التصرف يف مساجده ورجاله وأوقافه وقضائه ،للحكومة اجلزائرية

مة واقفة بني حكومة فرنسا وحكو  ،ال يهبط هبا إنصاف وال يصعد هبا عدل ،معلقة بني السماء واألر 
ال  لفصل ألهناوهي متاطل يف ا ،تلك حتكم ابلفصل قواًل وهذه حتكم ابلوصل عمالً  ،اجلزائر موقف التنافس

وهي متلك من وسائل  ،أو جلعله صورة بال حقيقة وجسداً بال روح ،وهي هتيأئ الوسائل لتعطيل تنفيذه ،تريده
كن هلا يف تكوينه رأي اليت مل ي ،التعطيل جملسًا يقدم البحث يف مرتباته وألقابه على البحث يف مصاحل األمة

 وال يف انتخابه حرية.
 ب ـ التعليم الديين:

تشوق إىل ومئات االالف من شباب املسلمني ت ،يين يف هذا الوطن املسلم معطل بتعطيل املساجدوالتعليم الد
بيعي والدين اإلسالمي وتعلمه وتعليمه حق ط ،ولكن مساجدهم املوقفة لذلك مغلقة يف وجوههم ،تعلم دينها

لعريب جرمية يعاقب الوطن اوالتعليم العريب يف هذا  ،ولكنهم حمرومون منه ،وضروري لتسعة ماليني من املسلمني
 ،وااًن متجددةومدارسه تعاين من التضييق والتعطيل أل ،مرتكبها مبا يعاقب به اجملرم من تغرمي وتغريب وسجن

لى التعليم واحملاكمات ع ،بومسكم يف احملاكم اجلمهورية اليت تتسم ،ورجاله عرضة يف كل حني للمحاكمات
انت قضااي احملاكم ولو ك ،وابتهاج هبا كأهنا إعداد هلا  ،جارية على قدم وساق يف هذه األايم اليت تسبق زايرتكم
أو كان عمار السجون ممن ميثلون بني يديكم ؛ لرأيتم  ،وسجالت البوليس وأعمال احلكام مما يعر  عليكم

م من بني االخرين كثرياً ولرأيت ،لتعليم العريب يف ضمن اجلرائم واملخالفاتمن األوىل عشرات القضااي املتعلقة اب
ما كان جنسه ؛ هلو ويعاقب املعلم كيف ،من املعلِّّمني يف عداد اجملرمني. وإن قانوانً مينع التعليم كيفما كان لونه

 ؟.«املعلمة»؟ وكيف تشرعه فرنسا «العاملة»فكيف تسيغه فرنسا  ،قانون عدو للعلم
 ـ أيس من العدالة:ج 

أيها الرئيس!. إن الشعب اجلزائري قد أصبح ـ من طول ما جرب ومارس ـ يف حالة أيس من العدالة وتسفيه 
ياته األربعة: وإنه أصبح ال يؤمن إال أبركان ح ،وكفر هبذه الدميقراطية اليت يسمع هبا وال يراها ،للوعود والعهود
وال يبغي  ،طب واملواعيدوال يستنزل عنها أبرقى اخل ،ودينه اإلسالمي ،يتنيوجنسيته ولغته العرب ،ذاتيته اجلزائرية

 عنها حواًل وال بدياًل.
قصه واختالله وإن الدستور اجلزائري على ن ،وإن الشعب اجلزائري ال ينتفع بنتائج شيء ال رأي له يف مقدماته

 ،صهفكيف جيىن منه مثرة؟ أو ينتفع منه بنتيجة؟ إن اجمللس الذي انبثق منه انقص بنق ،مل يكن لألمة فيه رأي
 ،اةفجاء كاملولود سقطًا ليس فيه شيء من خصائص احلي ،وقد جالت األيدي يف تكوينه ،خمتل ابختالله

 فكيف ترجى منه احلياة؟.
 د ـ مريض متطلع للشفاء:
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ومنهوك من  ،وابئس متشوق للنعيم ،اهل متوثب إىل العلموج ،وإن الشعب اجلزائري مريض متطلع للشفاء
دميقراطي الفطرة و  ،ومهضوم احلق يطلب حقه يف احلياة ،ومستعبد ينشد احلرية ،الظلم مستشرف إىل العدالة

فإن وجده  ،ولكنه ليس كما يقال عنه: جائع يطلب اخلبز ،والدين حيّن إىل الدميقراطية الطبيعية ال الصناعية
 سكت.

 الرئيس: أيها
ومل يصل  ،ولكن الشعب اجلزائري مل ينل على يدها خرياً  ،إن حكومات اجلزائر تعاقبت يف ألوان من املذاهب

وسطحيات  ،وإمنا هي مظاهر تتبدل بال فائدة ،ال يف دينه وال يف دنياه ،إىل قليل وال كثري من حقه املهضوم
 واحلقيقة هي هي. ،وأمساء بال معان ،بال جدوى

 ومات املتعاقبة:هـ  احلك
فهي  ،وإن هذه احلكومات املتعاقبة جتري ـ من يوم كانت ـ على أسلوب من شر أساليب االستعمار وأقبحها

جتعل  وهي ،ولذلك تتمسك هذا التمسك مبساجده وأسبابه ،تتخذ الدين اإلسالمي الة خلدمة السياسة
ة إىل حمو التعليم العريب لتجعل من ذلك وسيلوهي حتارب اللغة العربية و  ،السياسة الة هلدم الدين اإلسالمي

يًا جاهاًل فينسى  ليبقى الشعب ،وهي تسد أبواب العلم يف وجوه املتعلمني بوسائل شىت ،اجلنسية العربية أمِّّ
ن التعليم وإن بقاء حنو من مليونني من أبناء الشعب حمرومني م ،ويقنع أبخس احلظوظ يف احلياة ،نفسه واترخيه

 جبميع أنواعه ألصدق دليل على ذلك.
 .(1)حكومة سيئة الظن بنفسها قبل أن تكون سيئة الظن ابلشعب ،وتضيق املدارس ،إن حكومة توسع السجون

 و ـ الوحدة الفرنسية:
تناسق ها وكفران هبا، ألهنا ال تنسجم مع ماضينا وال ت هرت يف عهد هذه اجلمهورية الرابعة نغمة جديدة أنكران

ها، خمالفة للواقع ألهنا انشزة عن قرار  ،مع حالنا وال مستقبلنا، وانتقدان الرأي العام العاملي العاقل اليقظ املنطقي
 ةوال يشك عاقل يف أن كلمة الوحدة هذه مقطوعة الصل«. الوحدة الفرنسية»هذه النغمة هي نغمة  ،احملسوس

ومل  ،يةمل تسبقها رو  ،وكأهنا سخرية ساخر ،وكأن واضعها هازأئ بنفسه أو ابلناس أو هبما معاً  ،من معناها
 ومل حيكها تدبر. ،حيكمها منطق

وال يسيغ منطق وال عقل كيف تكون الوحدة بني سيد وبني مسود؟ وكيف تتصور بني حاكم مزهو بعصبية 
تم يف بلد  تفق يف وطن ساكنوه صنفان وقوانينه صنفان؟ وكيف تتظاهرها عصبية دينية وبني حمكوم؟ وكيف ت

كنيسته حرة وبيعته حرة؟ ومسجده مستعبد؟ وكيف تتجاوز يف عقيدة أو لسان مع كلمة السيادة الفرنسية 
 وتنضح هبا األقالم خصوصاً يف هذه األايم؟. ،اليت تلوكها األلسنة

قية حيث تركتموها وأهنا اب ،ُأحطتم رؤية وعلماً مبا جيري فيهاو  ،إنكم أقمتم يف اجلزائر يف عهدها األخري عامني
وكرامة  ،وما ترقت إال يف االحنطاط. فنعيذكم بشرف احلرية وحرمة الضمري اإلنساين ،ما تقدمت إال يف التأخر
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التضليل فكل ذلك مهيأ لتغطية احلقيقة و  ،العلم ؛ أن ال تغرتوا مبا تسمعونه من خطب ومبا ترونه من مظاهر
ويف بؤس  ،ويف فوضى احلياة ال يف نظام املواكب ،فالتمسوها يف جدب العقول ال يف خصب األر  ،عنها

 .(1)صادقة يف البيان ،جتدوها ماثلة للعيان انطقة ابلربهان ،البادية ال يف نعيم املدينة

 ـ خطاب للشعب ضد فرنسا: 11

فأعلن  ،ساعي السلمية للحصول على حقوق الشعب اجلزائري من فرنسا ابلفشل الذريعابءت احلوارات وامل
 «:الكلمة األخرية»ووجه إليه خطابه الشهري املسمى  ،اإلمام اإلبراهيمي رأيه للشعب

 أما ان لعشاق سلمى أن يقولوا: صحا القلب عن سلمى؟
 األحالم؟أما ان للحاملني ابلوحدة الفرنسية أن ينفضوا عنهم 

 أما ان للمنتظرين أن يقطعوا حبل االنتظار؟
 أما ان للمستضعفني ابألمل أن يُريقوا ٌصبابة األمل؟

أن أييت  وحمال ،وإن االستعمار شر ،وإن الشيطان لكم عدّو فاختذوه عدوَّاً  ،اي هؤالء!. إن االستعمار شيطان
 وحمال أن جُيىن من الشوك العنب. ،الشر ابخلري

 
ف وتقرير ودعوا هلا الكلمة األخرية يف حتديد املوق ،تمعوا وامجعوا األمة يف مؤمتر واشرحوا هلا احلقيقةارجعوا واج
 .(2)وال احتاد إال ألجزائكم الطبيعية بعضها مع بعض ،ال اندماج إال لبعضكم يف بعضكم ،املستقبل

 ـ مصطلح االستعمار: 12

 ومن مشتقاهتا التعمري ،فقال: مادة هذه الكلمة هي العمارة ،حتدث اإلبراهيمي عن مصطلح االستعمار
َِن }ويف القران: ،والعمران ُكم م 

َ
نَشَ

َ
ۡرِض ُُهَو أ

َ
فأصل هذه الكلمة  ،[61]سورة هود: {فِيَها ٱۡسَتۡعَمَرُكمۡ وَ  ٱۡۡل

ب إىل يومعناها القراين أطيب وأطيب.. ولكن إخراجها من املعىن العريب الط ،يف لغتنا طيب وفروعها طيبة
فالذي صرّي  ،واإلدراج حتت هذا العنوان ،فاستحقت الدخول من هذا الباب ،املعىن الغريب اخلبيث  لم هلا

هو معناها اخلارجي ـ كما يقول املنطق ـ وهو معىن  ،مستومخة يف األذواق ،هذه الكلمة بغيضة إىل النفوس
تهاك والقتل والقسوة واالن ،والفساد والنهب والسرقة والشره ،مرادف لإلمث والبغي واخلراب والظلم والتعدِّي

رها ااثره وتنجلي عنها وقائعه. ،واحليوانية  إىل عشرات من مئات من هذه الرذائل تفسِّّ
وإذا كنَّا  ،وواعجبا!. تضيق األوطان على رحبها هبذه اجملموعة وحتملها كلمة ال متّت إىل واحد منها بنسب

 كلمة فأ لم منه من حيشرها يف ،جملموعة ـ من كبائر اإلمث والفواحش إىل وطن ـ  املاً نسمِّّي من جيلب هذه ا
 وليهوِّن هبا على الفرائس شراسة املفرتس وفظاعة االفرتاس. ،شريفة من لغتنا: ليخدع هبا ويغرُّ 
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 ،م لاللتهاملف فأما وهللا لو أن هذا اهليكل املسمَّى ابالستعمار كان حيوااًن لكان من حيواانت األساطري أب
وألف  ،وألف انب للتمزيق ،وألف خملب للفرس ،وألف  لف للدوس ،وألف يد للخنق ،وألف معدة للهضم

ولكان مع ذلك هائجاً ابدَِّي السوءات واملقابح على أسوأ ما نعرفه من  ،لسان للكذب وتزيني هذه األعمال
 الغرائز احليوانية.

لمة استخراب يف االستعمال ـ ألنَّه خيرب األوطان واألداين والعقول مّسوا االستعمار ختريبًا ـ إذ ال تصح ك
 ويهدم القيم واملقامات واملقوِّمات والقوميات. ،واألفكار

وخذوا العهد على اجملامع اللغوية أن متنع استعمال هذه الكلمة يف هذا املعىن الذي ال تقوم حبمله عربة 
 .(1)مزابل

 ـ مفهوم الدميقراطية: 13

الشعب  وهو قائم على أن ،منسوب إىل اسم صاحبه ،براهيمي: والدميقراطية رأي يوانين نظري مجيلقال اإل
 ،قوعلى أن األفراد متساوون يف هذا احل ،ومن مث فهو صاحب احلق يف احلكم والتشريع ،هو مصدر السلطة

حىت  ،مث اصطرعا يف ميدان العمل ،ويناقضه رأي اخر يوانين النشأة أيضاً. اصطرع الرأاين يف ميدان اجلدال
اة مثل رأي وكانت هذه االراء اجلميلة يف احلي ،أصبحا مذهبني يف سياسة احلكم واببني يف فلسفة االجتماع

إىل أن  ،أولئك يدرسوهنا جداًل وهؤالء يدرسوهنا عمالً  ،دميقراط تدور بني فالسفة اليوانن وقياصرة الرومان
اء ابلشورى واملساواة ـ حكمًا من هللا ـ وأين حكم العقول من حكم خالق فج ،انتصف هللا للحق ابإلسالم

 العقول؟
 ،إمثار احلقول مث جاءت احلضارة الغربية اجملتهدة يف ،وجاء عمر فلقَّن العامل درساً عملياً يف املثل األعلى للحكم

اثرهتا  ،ة على الُعمريةا اثرت الدميقراطيوكان من ااثر التعصُّب فيها لالرية واملسيحية أهن ،املقلدُة يف إمثار العقول
أي فإن هذه احلضارة ـ وهي حاضنة املتناقضات ـ اتسعت لر  ،أما يف التطبيق والعمل ،يف التسمية والنسبة

ُتظلم  فإذا أرادت التلبيس ألبست الثاين ثوب األول. مل«. األمري»دميقراطي ولرأي ميكيافيلي صاحب كتاب 
اءت احلرب ج ،فقد أصبحت أداة خداع يف احلرب ويف السلم ،هذه العهود األخريةهذه الكلمة ما  ُلمت يف 

 ،عون إليهاوقد كثر أدعياؤها ومدَّعوها والدا ،بقيعة وجاء السلم فكانت سراابً  ،فجندها االستعمار يف كتائبه
 ،ألبرايء دميقراطيةاوقتلهم للعّزل  ،أصبح استعمار األقوايء للضعفاء دميقراطية ،واملّدعي فيها البس ثوب زور

 .(2)لك هللا أيتها الدميقراطية ،ونقض املواثيق دميقراطية
لها من القيم وجع ،ألن اإلسالم أضاف هلا بُعداً تعبدايً  ،إن مفهوم الشورى يف اإلسالم أعمق من الدميقراطية

كما أن   ،ومن املقاصد الكربى هلذا الدين. ورتب على العمل هبا ثوااًب وعلى تركها عقاابً  ،اإلنسانية الرفيعة
 ،يف القران الكرمي ترتكز على الشورى اليت ذكرت ،فلسفة احلكم يف الدولة املدنية احلديثة اليت مرجعيتها اإلسالم
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ز الدولة السياسية وأصبحت من ركائومارسها الرسول )ص( واخللفاء الراشدون ؛ فقد عرفت طريقها إىل احلياة 
 يف عصر صدر اإلسالم.

 فضاًل عن كوهنا ضرورية يف نظام احلكم. ،إن اإلسالم العظيم اعترب الشورى منهج حياة إنسانياً 
شريعات اإلسالمية  فالت ،وهذا ال ينحصر يف الشورى ،إن تشريع الشورى بذاته قائم على املصلحة ودرء املفسدة

كما يقول العز بن عبد السالم: الشريعة كلها   ،ك من جلب املصلحة ودرء املفسدةكلها قائمة على ذل
 .(1)أو جبلب مصاحل ،إمَّا بدرء مفاسد ،نصائح

 ،أخيت العِّزَّةو  ،وأخي الوفاء ،وأمي اإلحسان ،وأيب العدل ،ولو احتسبْت الشورى وانتسبْت لقالت: أان اخلري
 وعشرييت العلم. ،ووطين العمار ،وبنيت العمل ،وابين الغىن ،وخايل الرفعة ،وعمِّّي النفع

 ـ حد ِّثوان عن العدل فإننا نسيناه: 14

ومن  ،و ف اإلبراهيمي قلمه الشجاع يف كشف االستعمار وتعريته أمام الشعب اجلزائري بدون تردد وال تلعثم
 هذه املقاالت العظيمة يف معانيها ومبناها هذا املقال الذي قال فيه:

 نلتمس العدل؟ـ ومن أين 
 ـ أمن فرنسا االستعمارية؟

تغىنَّ بروائعها يف األدب وي ،تلك اليت يتمجد التاريخ بصحائفها البيضاء يف العلم والعرفان ،إن فرنسا اثنتان
يشيد أبعالمها يف و  ،ويتحدَّث عن وقائعها يف حترير نفسها من االستعباد الروحي والعقلي والبدين ،والفن

ال شأن لنا معها إال شأن و  ،ومل حنّس هبا ،حنن مل نر فرنسا املوصوفة هبذه الصفات ومل نعرفهاالسياسة والبيان. و 
 املختلف األوطار عن األوطار. ،البعيد الدار

اكمة ح ،فهي اليت عرفناها فاحتة ابلسيف ،م إىل االن1830اليت اترخيها بتارخينا من سنة  ،وأما فرنسا الثانية
أهنا حققت لنا معىن املثل: املستجري بعمرو.. وكيف نستدفع البالء مبا هو أصل  وأأيسنا من عدهلا ،ابحليف
 البالء؟

وما يستلزمه  ،دولة أشربت معاين االستعمار وما يتبعه من احتقار و لم واستعباد ،إن فرنسا هذه اليت نعرفها
 ،ومن العجب أهنا مع هذا تنتحل الصفات األخرى اليت تدَّعيها وتفخر هبا يف العاملني ،من عتو وغطرسة وأاننية

 ،لناوحنن ال نعرف إال صحائفها السوداء يف معاملتنا ووقائعها يف  لمنا وتقتي ،فهي كاجلزار يذكر هللا ويذبح
 ميقراطية.وال نصدق بشيء مما تّدعيه لنفسها أو يدَّعيه هلا املفتونون هبا من العدل والد

واملّن علينا مبا مل نذق  ،والزراية جبنسيتنا ،واحملو للغتنا ومقوِّماتنا ،مل نَر من فرنسا االستعمارية إال اهلضم لديننا
أفال يعذران  ،والنكران لفضلنا عليها يف األزمات ،واالستكبار يف األر  بغري احلق ،طعمه ومل نَرح رائحته

 مدها.املسبِّّحون حب ،أو يسُمها هبا املفتونون مبدنيتها ،سم هباإذا أنكران كل فضيلة تت ،العقالء
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 والنـــــــاس أكيس من أن ميـــــــدحوا رجالً 
 

 حــــــــىت يــــــــروا عــــــــنــــــــده ااثر إحســـــــــــــــــــــان 
 

مدها مبا فنقول: عسى ولعلَّ.. مث تريدان على أن حن ،تريدان فرنسا االستعمارية على أن حنمدها مبا مل تفعل
 وإساءهتا ،وجورها عدالً  ،وأن نسمِّّي شرَّها خرياً  ،وأن نصوِّر مساوئها فينا حماسن ،فعلت معنا من  لم وعدوان

ال ما يرضيها فال نقول إ ،وأن نتنكر للمنطق وللواقع ،وأن ننكر إحساسنا وعقولنا ،وإهانتها تشريفاً  ،إحساانً 
هنا ألن ترمجة هذا كلِّّه أ ،مث ال ،فنقول: ال ،وال نعمل إال ما يوافق هواها وإن أسخط هللا ،وإن جانب احلق

 وتعذِّبنا فنقدم هلا شواهد اإلخالص. ،تلطمنا فتشكرها على اللطمة
وشهدان مبا  ،قلنا فيه ما نعرف ،أو هذا هو اجلانب الذي نعرفه من جوانب فرنسا ،هذه هي فرنسا اليت نعرفها

 ،لأما حنن فقد ُذقنا احلنظ ،فسلوا عن العسل من ذاق طعمه ،فإن كان هلا جانب غري الذي عرفناه ،نعلم
 فوصفنا احلنظل.

ولو أن حامتاً مجع كل ما قاله يف نفسه وقاله الشعراء فيه يف ديوان، وقرأه على جار له ُحرم رفده فلم ينل من 
ال هنتز ملا  ،إن مل يكذبه؟ وكذلك حنن ،أكان يهتز لذلك ويشكره عليه ،حلوم حنائره ُحزة وال من أوابرها جزة

 ،رنسا، أو ميدحها به املادحون ؛ ما دمنا مل نَر منه يف أنفسنا إال عكسه ونقيضه، وقْل أنت: أان غينمتتدح به ف
ولكنك حني تقول: أان اجلواد املفضل، جتد ـ ال حمالة ـ من يقول لك: وأين األثر؟  ،فلعلك ال جتد من يكذبك

إذا جاء  ،غىن عنك يوم الفخار شيئاً ولو أن ذكرك ابإلحسان والعدل استفا  حىت مأل مسامع الدنيا، ملا أ
 جاُر بيتك حيمل من ترويعك له دالئل، ويستظهر على جتويعك له بشواهد وبينات.

ورين على البصائر. فهو ـ كما يرمي فاعله ابلعمى عن احلقائق ـ يرمي  ،إن االستعمار غشاوة على األبصار
ذه الغشاوة عن لزالت ه ،ستعمار وحمت رسومهفلو أن فرنسا خلعت ثوب اال ،املبتلى به ابلعمى عن احملاسن

رين على البصائر فال ،وما دام االستعمار ،ولزالت عن أبصاران فعرفنا هلا حماسنها ،فعرفت لنا حقوقنا ،بصرها
 وليس يف طبائع األشياء غري هذا. ،والغشاوة على األبصار

قت يف يف شك من أن املادية اخلبيثة أب وإن كنا ،وساقة القوافل البشرية نسوق احلديث ،وإىل عقالء العامل
تعمار ترك ألولئك ويف مرية من أن االس ،حىت يدركوا كيف يسعد األقوايء بشقوة الضعفاء ،العقالء معىن التعقُّل

 .(1)وجهة غري وجهته اليت يزاحم عليها سائق سائقاً وجياري فيها متخلف سابقاً  الساقة
بينهما من  ليس ،حتكمها فئة تعادل عشرها ،سالئل البشر الراقيةمث قال: هل أاتكم نبأ عشرة ماليني من 

وال من العالئق إال امتصاص األقل لدم  ،وال من الصالت إال صلة القوي ابلضعيف ،اجلوامع إال االدمية
 واعتزازه إبذالله. ،ومسنه هبزاله ،األكثر

إلدارات ظم ال يد هلا فيها، وأبنواع من اومبجموعة من النُّ  ،إن هذه املاليني ُتساس بقوانني ال رأي هلا فيها
غابت عن وضعها، وهي موضع تنفيذها، وبُعَصب من الرجال ليس فيهم واحد منها.. إال واحد ميسك عنقها 

قل وكيف ترجو هذه املاليني العدل أو تتخيله؟ وليس من أبنائها قاٍ  مست ،للذبح واخر يضرب بدهنا لإلرضاء
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وال مدير  ، إدارة، وال ضابط كبري يف ثكنة، وال حاكم كبري وال صغري يف مركزيف حمكمة، وال رئيس مسؤول يف
ة يف وكل الو ائف الرئيسي ،وكل أجنيب عنها خمدوم مطاع ،بل كل فرد منها خادم مطيع ،حّر يف مصلحة

 وكل املنافع الثابتة أو النابتة يف أرضها حمرَّمة عليها. ،وطنها حمتكرة لغريها
املعتقدات  وحرية ،ولكن هذه السمة مطموسة يف اجلزائر ،يف الرأي واحلكم هو مسة زمنكمتشريك املواطنني 

ولكنها  ،وحرية التنقُّل هي مفخرة زمانكم ،ولكن هذا الشعار ال يوجد يف اجلزائر ،واألداين هي شعار زمنكم
والدميقراطية هي  ،مة يف اجلزائرولكنها حمرَّ  ،واملساواة يف القانون والعدالة من مثرات زمنكم ،معدومة يف اجلزائر

وكة يف ولكنها مهت ،وحرمات املنازل واألعرا  من تبجحات زمنكم ،دعوى زمنكم ولكنها ابطلة يف اجلزائر
ولكن اجلزائر أصبحت مدرسة عالية  ،وعصمة األبدان من الضرب والتعذيب من أكاذيب زمنكم ،اجلزائر

ولوال هدير البحار  ،وأصبحت جتاربه األوىل يف أبداننا ،التعذيب لتعليم النمط الرفيع من أنواع الضرب وأساليب
وليوشكن  ،«اطالعي»والمتزج يف اذانكم حفيف السياط ابلصراخ و ،لسمعتم أنني املكلومني ،وصخب الساسة

 ،رومارتاق االستعمار ابالستئصال ؛ أن تستمرئوا لذة نريون ابح ومل تبادروا جرثومة ،إن متارى زمنكم يف التفنُّن
 وأن يهاجر أبناؤكم إىل اجلزائر للتخصص يف فن التعذيب على أساتذته.

 وهي موجودة على أكمل وجه وأمتَّ حال يف ،نعم نعم ـ وال نُنكر الفضل ـ إن حرية الفضيلة من افات زمنكم
 اجلزائر.

يعة تتواصلوا لوه ابلقطفعام ،وإن حاديكم إليه هو االستعمار ،وحيكم!. إنكم لسائرون هبذه القوافل إىل الدمار
 واقضوا عليه قبل أن يقضي عليكم.

إن تركتموه حىت ف ،وال هو من طبيعته ،وحيكم!. إن هذا العار  الذي تسمُّونه االستعمار ليس ذاتياً يف زمنكم
 ؟ أمان من الزمانأم أنتم يف ،إن الزمان ال تؤمن غوائله وتقلباته ،يُلبس العصر اجلديد لبوسه كان عوانً عليكم
 ،هاوهذه الدميقراطية اليت تنوون إقرارها يف العامل أو إقرار العامل علي ،وحيكم!. إن هذا االستعمار الذي تؤيدونه

 فلماذا تغشُّون أنفسكم وتغشُّون العامل وتكذبون على احلق؟ ،ضدان ال جيتمعان
وأميتوا االستعمار واقربوه ؛ تكن األمم كلها معكم بقلوهبا وعقوهلا وأبداهنا  ،وحيكم!. أحيوا العدل وانشروه

ت ومال فإن مل تفعلوا فأيقِّنوا أن كل ما تنفقونه من جهد ووق ،وأتمنوا البوائق اليت ختشون انفجارها ،وأمواهلا
ربُّونه وحتتضنونه ا الغول الذي تمث ما يزال بكم هذ ،وال احلمد مكسوابً وال املال ابقياً  ،يف متكني االستعمار ضائع
 حىت يُرديكم يف هاوية.

أمريكا حاضنة  جاءت ،وأشرف على الفناء يف حربني ماضيتني ،وتصدَّع جداره ،أفكلما رثَّ حبل االستعمار
 وتعمر ابلدوالر داره؟ ،وترمِّّم جداره ،وتنظم مجوعه ،تكفكف دموعه ،الدميقراطية

كا وقد أصبحت هذه األمم تلقب أمري ،فاحذروا الثالثة ،واحد مرتني إن األمم الضعيفة قد ُلدغت من جحر
 ،ال بقاء عليه وشر ،واخره قتل ،االستعمار عمل أوَّله ختل ،«نصرية االستعمار»بلقب ال يشرِّفها وهو أهنا 

وخملوق  ،ويثين ابملواهب ،ومر  اكل أييت على املكاسب ،ووحش مرو  اخر صرعاه رائضه ،مث ال بقاء له
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وكنود أْوىل األيدي  ،يوجياهر ابلسوأى وال حيتف ،وال يكتفي ويستأصل ،وينتقم وال يشتفي ،لئيم يُدان وال يفي
 عنده ابلقطع يد ُمدَّت إبحسان إليه.

وتبادل  ،واالستقالل تكافؤ يف االدمية واحرتام اإلنسانية ،وتنبعث منه القوة ،واملساواة عدل تنمو عليه األخوة
ولكن أين هو؟  ،والعدل من األقوايء هو امليزان الذي يُقّر كل شيء يف نصابه ،وحتقيق لسنة هللا ،واخلري املنفعة

 ؟(1)فإننا نسيناه ،فحدِّثوان عنه ،إال احلديث عنه ،مل يبق منه
 إن شيخنا العالمة اإلبراهيمي يتحدث مبرارة عن مبدأ إنساين أصيل غرس هللا حمبته يف فطرة اإلنسان اليت مل

كيف   ،كرميوجعله مقصداً من مقاصد القران ال ،والذي بّينه هللا عز وجل يف حمكم كتابه ،تتلوث ومل تنحرف
غاب عن شعبه؟ وكيف مارس االستعمار الظلم بكافة أشكاله وأنواعه وصوره البشعة من  لم األفراد إىل  لم 

 اجلماعات والشعب أبكمله.
إن اإلبراهيمي ينطلق يف مفاهيمه ودعوته ونضاله وكفاحه من الفكر اإلسالمي األصيل املستمد من القران 
الكرمي والسنة النبوية املطهرة، ولذلك يرى أن العدل احلقيقي هو ميزان هللا يف األر ، الذي يؤخذ به للضعيف 

املساواة بني الناس مجيعًا يف إعطاء وهو  ،والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ،من القوي، وللمحق من املبطل
 احلقوق، واملساواة يف املكافأة، إن خرياً فخري، وإن شراً فشر.

وأداء  ، الشيءأي القسط يف ،والعادل هو الذي يتبع أمر هللا بوضع كل شيء يف موضعه دون إفراط أو تفريط
 حقوق هللا وحقوق العباد.

 ـ حنن سياسيون: 15

لبشري اإلبراهيمي على موقف اجمللس اجلزائري من قضية فصل الدين اإلسالمي عن عندما اطلع الشيخ حممد ا
رة يف وعلى الربقية اليت أرسلتها مجعية العلماء يف اجلزائر للحكومة الفرنسية بباريس واملنشو  ،احلكومة الفرنسية

 فقال: ،بداية النهاية ،م من القاهرة يف صميم القضية الدينية1953كتب مقااًل عام   ،البصائر
أيظن اخللّيون الغافلون من الفريقني أن املعارك بيننا وبني احلكومة االستعمارية يف قضية املساجد واألوقاف 

مل سقطاً بعد ووضعها ألقصى أمد احل ،اليت متخض هبا اجمللس اجلزائري ،انتهت هبذه الطريقة اهلازلة الشوهاء
إمنا هذه  ،سفاح؟ وال عجب إذ محلها كرهاً أن يضعها كرهاً االم وأوجاع زاد يف فظاعتها أن محله هبا كان عن 

وقد تعوَّدان من  ،هناية طور من أطوارها الغريبة اليت صحبتها العقلية الفرنسية منذ كان االستعمار يف اجلزائر
دين لهذه العقلية املذبدبة بني الدين واإلحلاد امللقحة جبراثيم اليهودية واملادية ؛ أهنا كلما عرضت لقضية ا

ها عموم من وعاجلتها بنصوص ال يعرف في ،اإلسالمي يف اجلزائر جالت هبا يف مثل هذه اجملاالت امللتبسة
 .ولكنها مل حتشد هلا يف مرة من املرات مثل هذا احلشد ،والعقول معها حائرة ،وتركت القضية دائرة ،خصوص
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ومما  ،جاربب مما وقعت عليه مما دلَّتنا عليه التونصوِّرها بقري ،كنا نقدِّر هذه النهاية وحنن يف مراحل العراك
 فوفت ابلنذر أن تكون عدواً لإلسالم ما دام هلا ،وأهنا نذرت عن نفسها ،استقيناه من مقاصد هذه احلكومة

 وحرابً على احلق يف أي ميدان  هر. ،وخصماً للمسلمني ما امتدَّت هبا احلياة ،وجود
تيار ة أهنا كلما ضعفت فيها النزعة الدينية بكثرة املذاهب العقلية و ومن عجيب صنع الشيطان يف هذه احلكوم

 ،يها ما بردفأذكت ف ،أمدَّها الشيطان بلقاح من اليهودية املعادية لإلسالم والنصرانية معاً  ،احلضارة املادية
صائرها أليس حاكم فرنسا اليوم واملتحكم يف م ،وشفت غيظها من الفريقني ،وضربت منها ما ضعف مبا قوي

 ومن ورائه يهود العامل؟ ،يهودايً 
اليمني يف  وبلوان أحزاب ،كنا نعلم هذه النهاية لقضية اإلسالم يف اجلزائر من يوم عرفنا اليمني من الشمال

 ،نا منصفاً هم يف جانبفما وجدان من ،ألننا عاصرانهم مجيعًا وعاشرانهم قائاًل ومسيعاً  ،فرنسا وأحزاب الشمال
 ،عيوهنمحىت إذا الح شبح من أشباحنا ل ،ويشتجرون إىل هناية اللجاج ،ووجدانهم خيتلفون إىل درجة الشقاق

ننا حنن وديننا أل ،وعرضت قضية من قضاايان حتت أيديهم ؛ أتلفت األحزاب واتلفت االراء وأتلبت اجلموع
ي هناية املقاطع ه واللهاة ،هتم مستلزمة ملنافرة دينه ألذواقهموكأن منافرة الضاد للهوا ،عدو مشرتك يف نظرهم

 كما أهنا هناية احلاسَّة الذائقة.  ،احلرفية
ومل يكّل لنا فيها قلم  ،مل يقّل لنا فيها رأي ومل تقّل عزمية ،جاهدان يف سبيل هذه القضية عشرين سنة أو تزيد

عض وهلذه األمَّة، اليت كتب هللا عليها أن يكون ب ووقفنا فيها مواقف صادقة خالصة هلل ولدينه ،وال لسان
كان   وأجلأان االستعمار مرات إىل إبرازها بعد أن ،أبنائها واباًل عليها وعلى دينها وأعواًن عليها مع الغاصب

 ،ميدان وإىل نقلها من ميدان إىل ،وإىل احلديث عنها بعد أن كان احلديث عنها حمرَّماً  ،حريصاً على إضمارها
 ،والبيِّّنات ونقضنا شبهاته فيها ابحلجج ،وشغلناه هبا عن كثري من مهماته ،وراء البحر إىل ما دون البحرومن 

ا التعصُّب أقلها االطِّّالع على الواثئق األصلية اليت أماله ،وأفادان االشتغال هبا واالهتمام ابلبحث فيها فوائد
ستعمار الذين ابعوا جوهر الدين بعر  الدنيا، و ن االالديين واحلقد الصلييب، وأجّلها افتضاح املارقني منا 

أنه يغالبنا هبم وأبمسائهم وألقاهبم، فخذله هللا هبم وفضح بعضهم ببعض، وحصلنا من ذلك كله على ذخرية 
حلق على انطقة اب ،وسنرتك القضية لألعقاب اجملاهدين واضحة املعامل كاملة الواثئق ،مادية وأخرى معنوية

وكأن هذا الدور أخري ـ وما هو ابألخري ـ ولكنه انفرد مبظاهر هي التصميم واحلزم منَّا والعناد  ،اناألعوان واخلو 
افتني من الدستور فلفَّ القضية بلف ،فقد ابلغنا يف التحدي فبالغ يف التداهي والتحايل ،والكيد من خصمنا

على أن حيمل  ومحلت اجمللس اجلزائري ،ئرونقلها ملفوفة هبما من فرنسا إىل اجلزا ،اجلزائري واجمللس اجلزائري
 هذا احللَّ األخري نتناً ويضعه يتناً.

 وإننا لنجزم أبن هذا احلل املشوَّه ،وهو عدو حملمد ودين حممد ،وكان يف هذا اجمللس كثري ممن امسه حممد
 ،حوإمنا أخَّروه ليخرجوه إىل الناس ابسم جملس جيمع املذبح واملسب ،موضوع مع الدستور اجلزائري يف ان واحد
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تائج قبل سوق مع علمنا ابلن ،وفيه مجاعة ينطقون ابلعني من خمرجها ،والزبد بال زبد ،وجيمع السيد والعبد
 مقدماهتا.

وعهد  ،نفي به نعهد هللا يف نصرة دينه جيب أ ،دعاان إىل خو  تلك املعارك وإىل إاثرة ذلك النزاع احملتدم
فنا وقد مججم هبا اجلبناء من أسال ،من يثقل عليه مساعها من حممد )ص( يف اجلهر بكلمة احلق يف وجه

 جة البالغة.وهلل احل ،واجلبناء من معاصرينا فكانوا حجة الباطل علينا ،فأضاعوا احلق وابؤوا إبمث اإلضاعة
فيصبح  ،عّد سكوت الساكت رضى ابملسكوت عليهوهو أنه ي ،وشيء اخر جعلنا نلّج يف خصومة االستعمار

ومرة بسكوت أهل  ،ومرة ابحليلة اليت يفتح أبواهبا ،حقًا مكتسبًا ثالث مرات: مرة ابلقوة اليت ميلك أسباهبا
ل التاريخ علينا ما سجَّله على األقدمني من سلفنا هانة السكوت من م ،احلق على حّقهم. فأردان أن ال يسجِّّ

السكوت الذي سبب اإلضاعة، ومن وقاحة االستعمار أنه يسّمي احلقوق املغتصبة حقوقاً  بعد اإلضاعة. أو
 ،وقد أفحمناه مراراً أبن أمالك الدولة املغلوبة قد تصبح حبكم السيف واملدفع أمالكاً مكتسبة للدولة ،مكتسبة

ه اليت هي املساجد؛ وبيوت ،الدينية أما أمالك هللا اليت هي األوقاف ،ما دام السيف سبباً رابعاً من أسباب املرياث
مث يلّج يف  ،فهي مرياث للدين وأهله، ال تغتصب وال تكتسب، إال لعدو هلل حياربه كما حيارب املخلوقني

 .(1)طغيانه فيعتقد أنه انتصر عليه
وما رأت من نتائج جهادها إال أهنا كشفت السرت عن حقيقة  ،فهي مل جيّد عليها جديد ،أما مجعية العلماء

حىت  ،بيبهعلى األخذ بتال ،وجّرأت املكافحني الذين ال خيلو منهم زمان وال مكان ،االستعمار للمغرورين فيه
 ءوعلى زعزعة أركانه إن مل يقدروا على إتياهنا من القواعد. وال ترى مجعية العلما ،ال يسرتيح وال يهدأ له ابل

ومل تقر  ،وأن هذه األصباغ احلائلة مل تنقل خطأ إىل صواب ،إال أن املسألة ما زالت يف النقطة اليت منها بدأت
 حقيقة يف نصاب.

ت احلقائق أما اجلهاد الذي غايته تثبي ،فالربح واخلسارة من مفردات قاموس التجَّار ،وال نقول رحبنا أو خسران
تسامية ال تسّف إىل م ،حية يف الوجود فلغته مساوية ال حتمل معاين الرتاباإلهلية يف األر  وغرس البذور الرو 

دخلون الوقت وال ي ،فال يعدون الربح واخلسارة يف ارائهم ،وأما اجملاهدون يف ذلك السبيل ،ما حتت السحاب
لغاايت ؛ اتتقابض مع الناس ابلضمائر والعقول والقيم واملثل و  ـ طال أم قصر ـ يف حساهبم. ولو كانت فرنسا

لقلنا ـ إهنا بتصرفها يف القضية اإلسالمية ـ خسرت اترخيها ومبادئها ومقوِّماهتا ودعاويها اليت تذيعها يف الناس 
 ـ إال ابلتنمُّر ولكنها ال تتقايض ـ فيما تكشفت عنه يف العهد األخري ،وبضائعها املزوَّرة اليت تعرضها على العامل

 د فيما بني ذلك.للضعفاء والتذلل لألقوايء والكي
ومن هذا اإلفالس  ،ووهللا!. لو أهنا تركت يف قلوبنا مكاانً للشفقة ألشفقنا عليها من هذا التخبُّط الذي تعانيه

تحكمون واملوثورون هلا هم الذين ي ،حىت أصبح أعداؤها هم الذين يسريوهنا ،الذي أصاهبا يف الرأي والرجال
 يف مصائرها.
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فهل ينفعها  ،ووقود ذلك االحرتاق هو احلقد ،يادهتا معنا بطريقة االحرتاق الداخليإن فرنسا اليوم تتحرك يف س
هذا الوقود؟ أم يعود فيحرق احملرِّك واحملرَّك؟ وهل حتفظ هلا احلياة هذه احلركة؟ أم هي ذاهبة هبا إىل الزوال؟ 

 .(1)احلكم هلل العلي الكبري
 ـ مجعية العلماء ال تستكني:

 حديثه فقال: وما  ن االستعمار جبمعية العلماء؟ أيظن أهنا متّل وتكّل فتضعف فتستكني؟وواصل اإلبراهيمي 
ان أما من ك ،وعماية من عمله ،إمنا يكّل من كان يف ريب من أمره ،ال وهللا!. ولقد خاب  نه وطاش سهمه

وإن مجعية  ،نو ومن ربه على عهد ؛ فهيهات ملا يظنه به الظان ،ومن عمله على بصرية ،يف أمره على بينة
د جاهران هذه ولق ،ويف ميداهنا الفسيح من الكفاح ،وعلى عقيدهتا الراسخة ،العلماء لفي موقعها الثابت

معنا ولنا مع  ولتبق اجملال خالصًا لسياستها ،فلتنفض يدها منها ،احلكومة مراراً أبن هذه القضية دينية حمضة
اختارته فسننتقل معها إىل امليدان الذي أرادته و  ،من سياستهافأما إذ أبت إال أن جتعل ديننا جزءاً  ،سياستها

رفتنا ـ جالبة علينا ما جلبت، وسوف جتدان ـ كما ع ،وسنقود كتائب السياسة يف أضيق مواجلها ،لنفسها ولنا
وهو أن أر  اجلزائر حىت سجوهنا مساجد إلقامة  ،جديداً  وسوف نعّلمها فقهاً  ،ال حيث حتب ،حيث تكره
عث منها وأن كل صخرة فيها مئذنة ينب ،وأن كل عود فيها حىت املشانق منابر خطبة ومطية خطيب ،الصلوات

 وسوف يُريه بنا أن عاقبة املعتدي على اإلسالم وخيمة.«. هللا أكرب»
وما اإلسالم الصحيح جبميع مظاهره إال السياسة يف  ،حنن سياسيون منذ خلقنا ألننا مسلمون منذ نشأان أ ـ

فإذا انم النائمون منا  ،رها، وما املسلم الصحيح إال املرشح اإلهلي لتسيري دفَّتها أو لرتجيح كفَّتهاأشرف مظاه
 فنحن ـ إن شاء هللا ـ كفَّارة الذنب وحبل الطُْنب. ،حىت سلبت منهم القيادة مث نزعت منهم السيادة

ا سار سائر يف فم ،وحنن الذين أيقظنا الشعور هبذا احلق اإلهلي املسلوب ،حنن سياسيون طبعًا وجبلة ب ـ
 نريد أن ولكننا كنَّا ال ،وما ارتفعت فيها صيحة إال وكانت صدى مردداً لصيحاتنا ،السياسة إال على هداان

وكنَّا نريد  ،وأن منيِّّز بني ما ال جدال فيه ممَّا فيه جدال ،بشيء بعض وسائله ابطل ،خنلط شيئاً كل وسائله حق
فيكون يف  ،فنسامل وحنن مسلمون ،أن نبدأ أبصل السياسات كلها وهو الدين لنبين عليه كل ما أييت بعده

لينظر تشدد ف ،فمن كان من أبنائنا يف ريب من احلكمة يف سلوكنا ،إسالمنا ضمان للمعادلة حىت مع خصومنا
إال ألنكم  ويظلمنا فيمعن يف الظلم؛ ،إنه ال يعاديكم فيسرف يف العداوة«. متسُّكه»وشدة  ،ار معنااالستعم

ابلوا فهل لكم أن تق ،مسلمون، وألن هذا اإلسالم منبع قوة تقتل الضعف، ومبعث روحانية تقهر املادة
 بتمسُّك من جهتكم ابملعىن الذي يريده هللا؟ ،ابملعىن الذي يريده« متسُّكه»

وألهنا اية  ،وألن زمننا يعترب السياسة هي احلياة ،حنن سياسيون ألن ديننا يعّد السياسة جزءاً من العقيدة ج ـ
وألن  ،ةفنحن سياسيون ابلطبيع ،وحنن جماهدون ابلطبيعة ،وألن وضعها يصري نوع من اجلهاد ،البطولة

 االستعمار الفرنسي بظلمه وعسفه مل يغرس يف اجلزائر إال مثرتني:
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 ـ بُغض كل جزائري لفرنسا حىت األطفال.
 ـ وصريورة كل جزائري سياسياً حىت األئمة.

ويلهينا  ،انبيشغلنا جبانب عن ج  ناً منه أنه ،ليت االستعمار أيخذ من هذه الصراحة ما يغريه بزايدة التشدُّد
ستطع شيئاً إننا إذا مل نو  ،حىت يعلم أننا أصبحنا ـ والفضل له ـ ال يلهينا شيء عن شيء ،بديننا عن دنياان
ألر  وأننا إذا حرمنا قمح ا ،وأننا إذا مل نستطع أن نكون عطشًا خلصمنا كنا كدرًا يف املاء ،استطعنا أشياء
ع لذرة من حب فرنسا ،زرعناها أشواكاً  وليعلم أخرياً  ،يهاأو يتسع خليط أمل ف ،وأنه مل يبق قلب يف اجلزائر يتَّسِّ

 أن هللا للظاملني ابملرصاد.
وإن  ،اية النهاية يف يقيننافإهنا بد ،إن كانت مهزلة اجمللس اجلزائري وقراراته يف قضيتنا هي هناية البداية يف  نِّّه

 ومواصلة الكفاح وتعميمه. ،درسها األول كلمتان: شحذ الرأي وتصميمه
ليجرِّد اإلسالم  ،أمره من أول يوم على ابتالع األوقاف اإلسالميةبىن  ،إن االستعمار الفرنسي استعمار صلييب

فهمنا هلذه  ولوال ،ويقودهم بزمام احلاجة إىل حيث يريد ،فيتسلط على معابده ورجاله ،من السالح املادي
 .(1)احلقائق ملا تشددان كل هذا التشدد يف قضية األوقاف

 
 
 
 
 
* * * 
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 م1952املشرق عام اثمناً: سفر اإلبراهيمي إىل 

كانت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، قد أعطت لكل مرحلة حقها، ومل تطلب منها ما ال حتتمله  روفها 
إىل  فلم تتجاوز مرحلة إىل اليت بعدها إال بعد االطمئنان ،االجتماعية وأحواهلا النفسية وأوضاعها السياسية

عن طبق، وأعلنت بنياهنا سافًا عن ساف، مما جعلها تسلم من  متام املرحلة السابقة، فأقامت كياهنا طبقاً 
على  واستوت ،االنتكاس وتنجو من االرتكاس. وبلغت اجلمعية ـ بعد عشرين سنة من أتسيسها ـ أشدها

رأوا أبعينهم وأدركوا  بعد أن ،وجتذرت مبادئها يف عقول اجلزائريني ورسخت يف قلوهبم ،سوقها واستغلظ عودها
 وا عليها اماهلم:فعّلق ،جم التغيري النفسي والتطور العلمي والوعي السياسي اليت أحدثتهببصائرهم ح

ـــــــة عـــلـــمـــــــاء املســـــــــــــــــلـــمـــني ومـــن  مجـــعـــي
 

 للمســــــــــــــلمني ســــــــــــــواك اليوم منشــــــــــــــود 
 

 خاب الرجا يف ســـــواك اليوم فاضـــــطلعي
 

ـــــــد  بءِّ مـــــــذ قـــرَّ دجـــــــال ورعـــــــدي  ابلـــعـــــــِّ
 

دَّْت بعاتقكم  أمانة الشــــــــــــــعب قد شــــــــــــــُ
 

ى   لــــــقــــــَ ـــــــدفــــــمـــــــا لــــــغــــــريكــــــم تــــــُ  املــــــقـــــــالــــــي
 

وأدركت اجلمعية أن املسؤولية امللقاة على عاتقها ـ دينيًا وعلميًا وسياسيًا ـ أكرب من طاقتها وأضخم من 
 اإلسالمي.وهو العامل العريب و  ،فّولت وجهها إىل أخواهتا وقررت أن تستغل عمقها االسرتاتيجي ،إمكاانهتا

فهي أهم مركز حضاري  ،م ابلقاهرة1950يف اخر سنة  لقد بدأت مجعية العلماء هذه املرحلة بفتح مكتب هلا
وثقايف وسياسي يف الشرق انذاك، وهي مقر جامعة الدول العربية، وملتقى صفوة املفكرين وخرية العلماء 

م، فعينت كوكبة من العلماء ذوي السمعة 1951مث خطت اجلمعية خطوة أخرى يف خريف سنة  ،العرب
ؤساء واملصداقية الكبرية يف أوطاهنم ويف العامل اإلسالمي ؛ عينتهم ر  ،انة الرائعةواملك ،الواسعة والشهرة الذائعة

 أوساطهم ولدى املسؤولني يف يف ،وابلقضية اجلزائرية اليت جتاهد يف سبيلها ،ليقوموا ابلتعريف هبا ،شرفيني هلا
 أوطاهنم.

ابلوفود العربية واإلسالمية يف مؤمتر م 1951مث اتصلت مباشرة بواسطة رئيسها اإلمام اإلبراهيمي يف اخر سنة 
 .(1)حيث اقرتح عر  قضية اجلزائر على اجلمعية العامة يف دورهتا احلالية ،األمم املتحدة الذي عقد يف ابريس

 ـ الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي يف خطاب أمام الوفود العربية واإلسالمية يف األمم املتحدة: 1

موند( يف )دو « العاملني»مت شعبة مجعية العلماء بباريس مأدبة عشاء بنزل جانفي أقا 29يف مساء الثالاثء 
حلفل ثالث وقد ألقيت يف هذا ا ،على شرف الوفود العربية واإلسالمية يف منظمة األمم املتحدة ،شارع األوبرا

 خطب:
 لألستاذ عبد الرمحن عزَّام األمني العام جلامعة الدول العربية. األوىل:

 لألستاذ حممد البشري اإلبراهيمي رئيس علماء اجلزائر. والثانية:
 لألستاذ فارس اخلوري رئيس الوفد السوري. والثالثة:

                                                           
 (.4/10املصدر نفسه )   ((1



169 
 

حبيث مل ينّد عنه  ،وخلصها األستاذ أمحد بن سودة تلخيصاً وافياً  ،وقد ألقى األستاذ اإلبراهيمي خطبته ارجتاالً 
 إال القليل من ألفا ها ومعانيها.

 املعايل والوزراء.ـ حضرات أصحاب 
 ـ حضرات أصحاب السعادة والعزِّة.

 ـ حضرات الزمالء محلة األقالم.
 ـ حضرات اإلخوان.

ج وغفل عنها الرقباء ـ إن شاء هللا ـ فامسحوا يل أن أخر  ،هذه ليلة ارتفعت فيها الكلف وغاب عنها العواذل
ته ومساحته ينيًا أمثل اإلسالم يف بساطفأان بصفيت رجاًل مسلمًا ود ،عن الوضع املتعارف يف رسوم اخلطاب

 وهو وصف األخوة. ،ومثله العليا ،حيلو يل أن أخاطبكم مبا جاء به اإلسالم يف ادابه الراقية ،واعتباراته الروحية
يضعهم  هللا حني يرفع ذكر األنبياء ولكن ،واشرف املواهب اإلهلية ،إن النبوة هي أكمل اخلصائص اإلنسانية

ويف القران:َ   ،فمحمٌد عبد هللا قبل أن يكون رسوله ، يف معارج الرقي، وهي درجة العبودية هلليف الدرجة األوىل
يُّوَب }

َ
ٓ إِبَۡرَُٰهِيَم ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب  ٱۡذُكرۡ وَ }[. 41:  األنفال] {َواذُْكْر َعبَْدنَا أ ]سورة ص  {ِعَبََٰدنَا

:45]. 
لو يل ال حي ،احلظ السعيد أن أقف أمامهم يف هذه اللحظة فأان حني أخاطب إخواين الكرام، الذين أاتح يل

بات انقطع وكأننا ح ،وهو وصف األخوة الذي منذ فقدانه مل جند أنفسنا ،إال أن أخاطبهم هبذا الوصف اجلليل
ن خرجت فمعذرة إىل إخويت الذين أعتّز أبخوهتم أ ،فأصبحت كل حبة منها يف كفِّّ القط ،سلكها فانتشرت

 «.تصفيق متواصل»وخاطبتهم بـ )اي أيها اإلخوان(  ،ألوف يف رسوم اخلطابعن النمط امل
ر املتعبدون بعقيدة واحدة هي عقيدة حتري ،أيها اإلخوان املتالقون على هوى واحد وهو هوى الوطن اجلامع

 ،هو هذا الشرق الذي أطلعت مساؤه الشمس والقمر ،الطالعون كالكواكب من أفق واحد ،هذا الوطن اجلامع
 وأطلعت أرضه األنبياء واحلكماء.

ة العروبة اليت هي أكرم ما حتي ،وابسم شعبتها املركزية بباريس ،أحييكم ابسم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
وحتية  ،وحتية اإلسالم الذي هو أصفى ما تشظفت عنه صدفة الوحي من الألئ ،أجنبت البشرية من سالئل

ة أزكى نباته، وأنكم الصفوة املختارة من بُناته، وأحييكم ابسم اجلزائر العربي الشرق الذي أعتقد خملصًا أنكم
ن من شجرة العروبة ،اليت هي غصن فينان من دوحة اإلسالم ،املسلمة اجملاهدة الصابرة وزهرة فوَّاحة  ،وفرع رايَّ

فلم تُشْنها  ،داخلالتغرَّبت هذه الزهرة كما تغربت قبلها خنلة عبد الرمحن « تصفيق حاد»من راي  الشرق 
تستصبح  ،إلسالميوما زالت متَّصلة ابلشرق ا ،وما زالت متَّصلة ابلشرق العريب تستمد منه القوَّة والفتوَّة ،غربة

ت متمسكة حببله كانت وما زال  ،وهي على صلة ابلشرق متينة ،وتعيش على ذكرايته ،أبنواره وتتغىن أبجماده
 «.تصفيق»إىل أن يرث هللا األر  ومن عليها 
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لسان هالل وما زالت انطقة ب ،ابلتعهُّد واحلفظ ،وما زالت قائمة على غرس عقبة واملهاجر وحسَّان بن شريك
يها املؤرخ اجملحف: إغار  بن عامر بن صعصعة منذ طغت موجة على  ةأبنائه عليها.. تلك املوجة اليت يسمِّّ

يها املؤرخ املنصف: إانرة لألذهان ،األوطان ما حلَّ هالل من فحيث ،وتعريبًا للسان ،وختريبًا للعمران، ويسمِّّ
 سار يف ركابه البيان العريب الذي من بقاايه ما تسمعون. ،وأينما سار ،سهوهلا حلت العروبة

 ،غاية واحدة ني شيخة وشباب يلتقيان يفواليت ترون أبناءها أمامكم ب ،هذه هي اجلزائر اليت أحييكم ابمسها
وهؤالء أبناء  ،ولكنهما يف النهاية إىل التجمُّع واالحتاد ،فكما ينزغ بني األخوين ،وإن نزغ بينهما الشيطان

فرتون « اجلزائر»وكم وددان لو اجتمعت هذه الوفود يف داران  ،اجلزائر الذين أحييكم ابمسهم اي إخواننا وأستحي
 .(1)من ارتباط اجلزائر ابلشرق والعروبة واإلسالم ،ويهيج خواطركم ،ما يشرح صدوركم

 ـ أيها اإلخوان.. أيها الزمالء محلة األقالم:
ىت ما يلتقي ح ،أحقيقة ما ترى عيين أم خيال؟ إخوة طوَّحت هبم األقدار وفرَّقتهم صروف الدهر يف األقطار

تمع أشتات البلدة على غرة وعلى غري ميعاد، كما جت مث جيتمعون يف هذه الليلة ويف هذه ،رائح منهم مببتكر
هنا ويف مكاهنا، ختتلف منها األلوان واألشكال وجيمعها الشذى والطيب واجلمال.  الزهر يف إابَّ

فتتيح لنا أن  ،وهي الصفحة العابسة يف وجوهنا ؛ تنزل حلظة من عادهتا ،وهي منبع شقائنا ،أحق أن ابريس
اها لدايران ولوال عهود جيب أن نرع ،جنتمع بني حناايها هذا االجتماع الرائع؟ فلوال حقوق األوطان يف أعناقنا

ولكن أتىب علينا  ،؛ لكنَّا نغفر لباريس مجيع ما جرَّته علينا من جرائر. ومنحو هلا هبذه احلسنة مجيع السيئات
جون وشعب يف املغارب الثالثة يعذب، وشباب تفتح له الس ،«تصفيق وأتثر»ذلك دماء يف تونس تسيل 

صفح عن ابريس فهيهات أن ن ،ودين يف اجلزائر ممتهن الكرامة ،واملعتقالت، وتغلق يف وجهه املدارس واملعابد
يها دار العلم ،أو نصافحها بعد أن جنينا املر من مثراهتا  من مل ير ،وهيهات أن يسمِّّ

 وهيهات أن يلقبها دار ،ن يدعوها عاصمة النور من مل تغشه منها إال الظلماتوهيهات أ ،منها إال الظلم
 .(2)املساواة من مل تعامله إال ابإلجحاف

 أيها اإلخوان:
وما منهم إال  ،هذا هو الشرق رمى ابريس أبفالذ كبده، يدافعون عن محاه ابحلق، وجيادلون عن حقِّّه ابملنطق

االستعمار  وسيتكلم مبا خُيرس ،وراءهم لشبااًب سينطق يوم يسكتون فإن ،والسيل اندفاعاً  ،السيف مضاءً 
وإن بعد اللسان خلطيبًا صامتاً هو السنان، وإننا لرجال وإننا ألبناء رجال وإننا ألحفاد رجال، وإن  ،ويسوءه

 ،دودوإن فينا لقطرات من دماء أولئك اجل ،أجدادان دوَّخوا العامل، ولكن ابلعدل، وسادوه، ولكن ابإلحسان
 .اي مدَّخرة سيجليها هللا إىل حنيوإن فينا لبقا
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 ،رمى الشرق ابريس هبذه األفالذ، فخاطبوا األمم وخطبوا يف منظمة األمم، هذه املنظمة اليت مسيت بغري امسها
ا هو إال سوق ُتشرتى وم ،ويسوق أغنياؤه فقراءه ،وما هي إال جممع يقود أقوايؤه ضعفاءه ،وُحّليت بغري صفتها

ة كانت غري أن األصوات القدمي ،«معبد»و« الغريض»أبعلى مما كانت تشرتى به أصوات « األصوات»فيه 
وتؤيد االستعالء  ،فـَّنًا ميتزج ابلنفوس وموسيقى تتسرَّب إىل اخلواطر، أما هذه األصوات، فإهنا تنصر الظلم

وما هي إال  ،لذمم واهلمم واألمم بيع البضائع يف السوق السوداءوتباع فيه ا ،وشتَّان بني الصوتني ،والطغيان
 ف.فكان فيه كل شيء إال العدل والتناص ،وعقدوه للعدل والتناصف ،جملس نصبوه للشورى فكان للشر
 ،س أبفالذ من كبدهفرمى ابري ،فعزَّ على املغرب أن يبقى بعيداً معقرب الدار ،رمى الشرق ابريس أبفالذ كبده

ق قلب لقلب ويهش وجه لوجه وخيف ،ألخ أخاه فيتناجيان ابلرب والتقوى ويتطارحان األمل والشكوىليلقى ا
ج ضعف بضعف وميتز  ،مث يقوى ساعد بساعد ويشتد عضد بعضد ،وترّد حتية عن حتية ،وتصافح يد يداً 
 «.تصفيق»وضعيفان يغلبان قوايً  ،فينبثقان عن قوَّة
 أيها اإلخوان:

ر اإلسالم وأثرت الراحلة إليه جزءاً مما أثّ  وال أثَّرت األداين ،ملتعاقبون على الشمال األفريقيمل يؤثّر الفاحتون ا
 ذلك ألن الفاحتني هلذا الوطن قبل اإلسالم إمنا جاؤوه بدين القوة وشريعة االستغالل. ،العروبة

نية وجاء إلقرار اإلنسا ،أما اإلسالم، فقد جاء ابلعدل واإلحسان، وجاء وافياً مبطالب الروح ومطالب اجلسم
لذلك كان سريع املدخل إىل النفوس، لطيف التخلل يف األفكار، قوي  ،مبعناها الصحيح يف هذه األر 

وان، وسيبقى ما دامت الفوارق قائمة بني اإلنسان واحلي ،التأثري على العقول، ولذلك طال يف هذا الشمال أمده
ودين  ،ولسان العرب ،تربط بني أجزائه دماء األجداد« قتصفي»وإن هذا الشمال األفريقي كل ال يتجزأ 

وحبال الرمال يف الصحارى، وسالسل األطلس األشم يف الوسط، واحتاد  ،وسواحل البحر يف الشمال،اإلسالم
املاء واهلواء والغذاء. وإهنا خلصائص جتمع األوطان املتباينة، فكيف ال جتمع الوطن الواحد؟ إن تفرق هذه 

ت من طبيعتها، وإمنا جاء من طبائعها الدخيلة، ومن أتثراتنا الغريبة ابلدخالء، وإنين متفائل أبن األجزاء مل أي
 هذه الليلة ستكون فاحتة لعهد جديد واحتاد عتيد ونور من الرمحة واإلخاء ينتظم املغارب يف سلك.

فتكون هذه  ،فعسى أن يتحقق هذا التفاؤل ،إنين متفائل مبا يتفاءل به السارون املدجلون من انبالج الفجر
الليلة أول خيط يف نسيج الوحدة األفريقية اليت هي اخر أمل للمتفائلني مثلي. وإن العنوان الدال على ما وراءه 

زاجنا وإن البشري بتحقق هذا األمل هو امت ،هو اجتماع مجيع حركات الشمال األفريقي يف هذا احملفل الزاهر
 ،وكلها لسان يعربِّّ  ،إبخواننا الشرقيني حول هذه املوائد. ومن بركاهتم أن جتتمع حركاتنا كلها يف صعيد واحد

الذي أمر  حلقوأن نفيء إىل ا ،وإان لنرجو أن تكون قلوبنا غداً غري قلوبنا ابألمس ،واذان تسمع ،وقلب يفكِّر
َ إِنَّ }إليه:  هللا ابلفيأة نُفِسِهۡمۗۡ  ٱَّللَّ

َ
واْ َما بَِ ُ ِ َٰ ُيَغري  ُ َما بَِقۡوٍم َحتَّ ِ  .[11]سورة الرعد: {ََل ُيَغري 

 أيها اإلخوان:
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نتكل وإننا ـ حني نعتز أبسالفنا ـ نعيش يف اخليال ونعتمد على املاضي و  ،يقول املستعمرون عنَّا: إننا خياليون
 كان إبليس وإان ال أدري مىت ،أو يف معر  النصح لنا ، معر  االستهزاء بنايقولون هذا عنَّا يف ،على املوتى

نومنا أو من  من حىت إذا استيقظنا ،مذكِّراً؟ ما يرمون إليه أهنم يريدون أن ننسى ماضينا فنعيش بال ما ٍ 
.. هل ،سلوهمو وهو كل ما يرمون إليه.  ،فاندجمنا يف حاضرهم ،تنوميهم لنا مل جند ماضيًا نبين عليه حاضران

ظماءهم يف إهنم خيلدون ع ،إهنم يعتزون ابابئهم وأجدادهم ،نسوا ماضيهم؟ إهنم يبنون حاضرهم على ماضيهم
وهذه  ،فضاًل عن القائد الفاتح ،إهنم ال ينسون اجلندي ذا األثر ،الفكر واألدب والفلسفة واحلرب والفن

ويعتقدون أننا  ،وهذه متاحفهم تردد الشهادة. إن القوم حيتقرون حاضران الذي أوصلوان إليه ،متاثيلهم تشهد
 وينكرون علينا ذلك. ،صبيان. فيتذكَّرون ماضيهم ليبنوا عليه حاضرهم ومستقبلهم

نا  و أبو بكرفنعرف من ه ،بل من واجبنا أن نعرف ماضينا والرجال الذين عمروه يف ميادين احلياة ،فمن حقِّّ
ومن هو عمر؟ ونعرف ما صنع عقبة وحسان وطارق وموسى وطريف يف الغرب؟ وما صنع املثىن وسعد وخالد 

هنم يذّكرون أبناءان وإ ،وقتيبة يف الشرق؟ إال أهنم يذّكرون أبناءهم مباضيهم ويلقِّّنوهنم سري أجدادهم وأعماهلم
متسع لذكرايت  ونفوسهم حىت ال يبقى فيهاوأيتوهنم مبا ميأل عقوهلم  ،املتأثرين بعلومهم وصناعاهتم بذلك

 ،وإن الواحد من هذا الصنف من أبنائنا ليعرف الكثري عن انبليون وال يعرف شيئاً عن عمر ،ماضينا وأسالفنا
اليت  وإن هذه هلي اخلسارة ،وال حيفظ كلمة عن عائشة وخدجية ،عن  هر قلب« جان دارك»وحيفظ اتريخ 

 ال تعوَّ .
م يف حتريف الكثري من أمساء أعالمنا مأرابً يوم كانوا أيخذون العلم عنَّا: كأهنم أهلموا من يومئذ وإيّنِّ أختيل أن هل

أن الزمان سيدول وأن دورة الفلك علينا ابلسعد ستنتهي، وأننا سنعود إىل األخذ عنهم، فحرَّفوا أمساءان لتشتبه 
هو « ال طارجيرب »هو ابن سينا، وأن « سنأفي»هو ابن رشد، وأن « أفريويس»على أبنائنا، فال يعرفون أن 

ا حىت يقيض وال يهتدون إىل أصحاهب ،وهكذا ينطقون هبا ،وهكذا يتكلم أبناؤان اليوم هبذه األمساء ،جبل طارق
حتقري جلنسهم  ملا يصحب تثقيفهم األجنيب من ،مث يبقى أثر الشك يف نفوسهم ،هللا هلم من يكشف احلقيقة
 لفكري...وحكم علىتارخيهم ابلعقم ا

أبناءان تثقيفاً  وإن دواءها الوحيد هو تثقيف ،وإهنا ملصيبة جيب علينا أن نتنبَّه إىل خطرها ونبادرها ابلعالج
ها إىل اخلالفات السياسية اليت ُمين هبا الشرق يرجع معظم وأقول موحداً ألنين أعتقد أن ،عربيًا شرقيًا موحداً 
وهكذا وزَّعنا  ،فرنسا واملثقف ثقافة فرنسية حيرتم ،ة حيرتم إنكلرتافاملثقف ثقافة إنكليزي ،اختالف الثقافات
  ،ات متعددةوكأننا استبدلنا جبنسيتنا الواحدة جنسي ،فلم يبق من احرتامنا ألنفسنا شيء ،االحرتام على الغري

لرومان ا ولوال نزعات موروثة عن األجداد الذين قهروا ،وكلمة جممعة على اهتضامنا وهضمنا ،كلها غريبة عنا
يف أفريقيا ودفعوا الصليبيني عن الشرق ؛ مل يبق لنا من ذلك الرتاث الغايل شيء بفعل التجهيل الذي هو غاية 

 وبفعل هذه التعاليم الغريبة عنَّا. ،االستعمار فينا
 أيها اإلخوان:
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 جدل. إن يف ليس من سداد الرأي أن يضّيع الضعيف وقته يف لوم األقوايء، وليس من اجملدي أن يدخل معه
من متَّام معىن اللوم أن يتسبَّب يف توبة، أو جيّر إىل إانبة، وحنن نعلم أن القوم ال يتوبون وال يذّّكرون، فالواجب 

ونقّرعها عن االنقياد الراء هؤالء القوم وإلرشادهم.. أما لومنا إايهم فهو لوم  ،أن نلوم أنفسنا على التقصري
 بتهم فهو طمع اخلروف يف توبة الذئب، فإن أردمت أن ترو املثل اخلارق مناخلروف للذئب، وأما طمعنا يف تو 

واحذروا أن تكونوا زايدة  ،توبة الذئب فقلِّّموا أ افره، واهتموا أنيابه، كذلك إن أردمت توبة القوي فاحتقروا قوته
ليت يعقلها ل افإذا هو أقل منكم وأضعف. إن هذه هي األمثا ،مث يساويكم ،فإنه يتصاغر مث ينخذل ،فيها

 وإن هذه هي التوبة اليت جيب أن حُيملوا عليها محاًل ويُلجؤوا إليها إجلاًء. ،الطغاة
ۡقَبَل َبۡعُضُهمۡ }ال نكون كمن قال فيهم القران: َ وأن  ،كذلك جيب أن ال نقضي أعمالنا يف التالوم

َ
َٰ فََ  لََعَ

مث  ،وردعًا عن اخلالف ،ن ذلك زجرًا عن الشرفإذا تالومنا فليك ،[30]سورة القلم: {َبۡعٖض َيَتَلََٰوُمونَ 
م ولقد هنى شوقي إخواننا املصريني حينما كانوا يتالومون فيشغلهم التالوم عن قضيته ،رجوعاً سريعاً إىل احلق

 لريدَّهم إىل سبيل الرشاد فقال: ،وبرأهم يف موقف جتب فيه املؤاخذة الوطنية ،واالستعداد
 ال يلم بعضـــــــــــــكم على اخلطب بعضـــــــــــــاً 

 

 كـــــــــلـــــــــكـــــــــم أبـــــــــرايء  ،أيـــــــــهـــــــــا الـــــــــقـــــــــوم 
 

فبذلك  ،ولنفعل ما يفعله الصاحي حني يستيقظ من النوم من حزم وتشمري وجد ،فلندع اللوم والعتاب جانباً 
 ولعن الشيطان ومعاودة النوم.  ال ابلتباطؤ واإلخالد ،يلحق القوافل املبكِّرة

ذ مواعظ وهم أحق أبخ ،بتدئهم ابخلربوهم أحق بوصل م ،إن شبابنا هم أحق الناس ابستجالء هذه العرب
أل هذه الكلمة ـ وأن ال يكونوا شبااًب ـ ابملعىن الذي مي ،وبتلقي دروسه الفطرية البدوية عنه ،احلياة عن املتنيب

 إذ يقول: ،حىت يؤدُّوا امتحاانً يف احلياة على منهج املتنيب وطريقته
ـــــــدع ي ـــــــان كـــــــلَّ مســـُ  وأهـــوى مـــن الـــفـــتـــي

 

ـــــــب كصـــــــــــــــــــــدر الســــــــــــــمهري    املقوَّمجني
 

 خطــــت حتتــــه العيس الفالة وخــــالطــــت
 

ات اخلــمــيــس الــعــرمــرم  ـــــــّ ب ـــــــل كــَ ـــــــه اخلــي  ب
 

أن يعبُّوا من هذه و  ،فإن فعلوا ذلك فأان كفيل هلم أن يدخلوا هذا البحر املتالطم من حضارة عصرهم وال يغرقوا
 «.تصفيق»التعاليم املتباينة يف حياة عصرهم مث ال يشرفوا 

 أيها اإلخوان:
درسوان وفهموان وتيقَّنوا أننا لن نضيع ولن نفىن ما دمنا متمسكني ابلعرى القوية من اإلسالم والعربية إن القوم 
حىت أضعفوا  وبدؤوا ابلدين فسخروا علماءه بوسائل شىت ،فرموان ابلوهن يف مقوِّماتنا حىت تضعضعت ،والشرق

لوا فيه ما ن ضالالتنا فيه فوسَّعوها، وأدخسلطاهنم وأزالوا هيبتهم من نفوس املسلمني، ووجدوا ثغرًا قدمية م
ليس منه، وشجَّعوا البدع احملدثة يف الدين بتشجيع أهلها، وأعاهنم على ذلك كله االحنطاط العام الذي ابتليت 
به العلوم اإلسالمية من املائة الثامنة إىل االن، فكاثروها بعلومهم املادية حىت غمروها، وزهدوا أهلها فيها 

مة جامدة، مث عمدوا إىل الكرباء فأغووهم ابألموال واأللقاب والرتب، وأغروا بينهم العداوة وأصبحت عقي
فما استفاقوا وما  ،وببعضهم عن األجنيب، وأبنفسهم عن الشعوب ،والبغضاء وشغلوهم ابلتوافه عن العظائم
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مث  ،وألفا ها لنا ،ا لألجنيبولكن معانيه ،استفقنا إال وأوطاننا مقسَّمة وقسمتنا هي القليلة وممالكنا كثرية
عمدوا إىل الشباب فرموه هبذا التهويل من احلضارة الغربية وهبذه التعاليم اليت أتيت بنيانه الفكري والعقلي من 

 وحتول الشرقي إىل الغرب. ،وحترف املسلم عن قبلته ،القواعد
بني  كم منها أهنا تفرِّقوحسب ،وإن من خصائص هذه احلضارة أن فيها كل معاين السحر وأساليب اجلذب

نَّا يشبه الكره ،املرء وأخيه واملرء وولده أو عن كره  ،فأصبح أبناؤان يهرعون إىل معاهد العلم الغربية عن طوع مِّ
مساؤهم وليس ومعهم أ ،فريجعون إلينا ومعهم العلم وأشياء أخرى ليس منها اإلسالم وال الشرقية ،يشبه الطوع

ليتها كانت مسخاً و  ،وإن هذه هلي املصيبة الكربى اليت ال نبعد إذا مسَّيناها مسخاً  ،معهم عقوهلم وال أفكارهم
 ولكنها مسخ لألمم ومسخ ملقوِّماهتا. ،لألفراد

 أيها اإلخوان:
إن النقطة اليت ابتدأ منها بالؤان وشقاؤان أهنم أرادوان على االنقسام وزيَّنوه لنا، كما يزيِّّن الشيطان لإلنسان 

ومل يرتكوا أداة  ،فأطعناهم وانقسمنا، فوسعوا شقة االنقسام بيننا أبمواهلم وأعماهلم وارائهم وعلومهمسوء عمله، 
 ،سارومل يغفلوا األستاذ والكتاب والراهب واملرأة والتاجر والسم ،من أدوات التقسيم إال حشدوها يف هذا السبيل

طع صغرية ال ع قطعة األر  الكبرية الصاحلة إىل قحىت بلغوا الغاية يف تقسيمنا شيعًا ودواًل وممالك، كما توزِّ 
مث عمدوا إىل خريات األر  فاحتكروها ألنفسهم واستخرجوها بعقوهلم املدبِّّرة  ،تصلح واحدة منها وال تكفي

 ولو أننا تعاسران عليهم من أول يوم يف ،وأيدينا املسخَّرة فكان هلم منها حظ العقل، ولنا منها حظ اليد
أما وقد  ،احلالة وملا وصلنا إىل هذه ،ان بكعبة الوحدة نطوف هبا ونلتزم أركاهنا ؛ ملا انلوا منا نيالً ولذ ،تقسيمنا

نا وأصبحنا يف درجة من الضعف املادي والضعف العقلي نعتقد فيها أن هللا خلق ،بلغوا من تقسيمنا ما يريدون
 هللا.وال تبديل خللق  ،وجفَّ القلم ،خلقة األرنب وخلقهم خلقة األسد

 ،ر عليه بضدِّهونكفِّ  ،بل أول نقطة جيب أن نبتدأئ منها السري هي أن نكفر هبذا االنقسام ،فأول واجب علينا
وقد بُنيت على ذلك التقسيم أوضاع جديدة وممالك  ،وكيف يكون ذلك ،وهو الوحدة الشاملة جلميع األجزاء

وإن فطام امللوك عن لذة امللك ألصعب منه؟ فلنلتمس مفتاح  ،وإن تغيري املمالك لصعب ،وملوك وحدود
د التعليم و  ،ولنعتصم ابألمر امليسور ،قضيتنا من بني هذا الركام من األدوات البالية مناهجه والتجارة وهو أن نوحِّّ

يه فيما يزيد ف ،ولريتفق بعضنا ببعضنا ،ولنطمس هذه احلدود الفاصلة بني أجزاء الوطن الواحد ،وأوضاعها
 ،ع األجزاءولنعترب املعتدي على جزء منا معتدايً على مجي ،ولنكن يداً واحدة على األجنيب ،بعضنا على بعضنا

 ،أملانيا وما فعلته ،ولنذكر من خصال األمم ما فعلته إيطاليا يف ضم أجزائها ،وعدو العراق هو عدو مراكش
لو أن معتدايً اعتدى على و  ،ومل ينعم هلا عيش يف قضية األلزاس واللورين ،وما فعلته فرنسا اليت مل تنم هلا عني

؛ لتداعى اإلنكليز من أطراف األر  السرتجاعه. فلَم ال نكون  «وهي كجزيرة العرب» ،جزء من إنكلرتا
 كذلك؟
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ليس من حقه أن فأما من الن لألكل  ،وعلموا جدَّان فيه اتبوا عن سريهتم فينا وأقلعوا ،إهنم إن علموا ذلك منَّا
 يلوم األكلة.

هذه  ما داموا على ،وال أن للمسلمني عشرين دولة ،والذي روحي بيده!... ما يسّرين أن للعرب مثاين دول
وإمنا يسرين ويثلج صدري أن يكون املسلمون كلهم شعباً واحداً حبكومة واحدة وعلى عقيدة يف احلياة  ،احلالة
فإذا ُوجد هذا الشعب مل يبق هلؤالء األقوايء إال أن يقولوا: إن يف  ،دوعلى اجتاه إىل السعادة واح ،واحدة

 وإنه مل يبق لنا بينهم موضع. ،الشرق قوماً جبَّارين
دوا هذا الشعب املوحَّد حَتيوا وحُتيوا العامل ب ،إن القوم استضعفوان ففرَّقوان فأكلوان لقمة لقمة دوه  ،هفأوجِّ وأوجِّ

 َتسعدوا وُتسعدوا العامل به.
وإنه يلتمس  ،وإنه يف خصام منهك ،فأروه أن يف اإلسالم شفاءه ،وإنه يلتمس الشفاء ،إن العامل اليوم مريض

لوا ففي تكتَّ  ،مشكلة الغىن والفقر ،فأحيوا اإلسالم الصحيح يكن حكمًا يف مشكلة هذا العصر ،احلكم
 ،عنهم قوَّهتم شيئاً  إن األقوايء مل تغنإنه عصر التكتل و  ،استطاعتكم أن تتكتلوا.. تكتلوا ميدّكم العصر بروحه

وهذه  ،ذه أمريكاوه ،فأصبحوا يلتمسون أنواعًا من التكتل مع القريب ومع الغريب، فهذه إنكلرتا تتكتَّل
 روسيا.. فكيف ال يتكتل الضعفاء؟

عا م تفمن الواجب علينا أن ال ن ،ألن من كتم داءه قتله ،ومن القوة أن نعرتف أبننا ضعفاء ،إننا ضعفاء
 ابلكذب ما دمنا ال ننال إال الفتات من مائدة احلياة.

 أيها اإلخوان:
وإمنا أعين  ،املوجودة بني املسلمني فلست أعين هذه املظاهر ،أو أجربته علي لساين ،إذا حدَّثتكم عن اإلسالم

ا أعين تلك إمن ،تلك احلقائق اليت سارت اإلنسانية على هداها قرواًن فما ضلَّت عن سبيل احلق وال زاغت
إن أردمت أن ف ،ووحَّدت القلوب والشواعر ،وصحَّحت االجتاه والقصد ،االداب اليت صحَّحت العقل والفكر

ة من النفوس وإن إن السعادة منبثق ،تستبدلوا السعادة ابلشقاء فعودوا إىل ذلك الطراز العايل املتَّصل ابلسماء
 ىل اجلنة أو إىل النار.وإن إرادة اإلنسان هي زمامه إ ،الشقاء لكذلك

 فكل عامل مسلم ال يدعو إىل ،أن أول من جيب عليه أن يؤذن هبذا الصوت جهرياً مدوايً هم علماء اإلسالم
 ،ألمانة هللا عندهو  ،احتاد املسلمني، وإىل إحياء حقائق اإلسالم العالية، وإىل إسعاد الشرق هبا فهو خائن لدينه

كلمة احلق يف حينها، والذي ال يعمل إلقامة احلق، وال يرضى أن ميوت وإن العامل املسلم الذي يسكت عن  
يف سبيل احلق، جبان، واجلت واإلميان ال يلتقيان يف قلب مؤمن، إن عهد هللا يف أعناق علماء الدين ثقيل، 

ويف  ،وإن أمانة اإلسالم يف نفوس علمائه لعظيمة، وإهنم ملسؤولون عليها يوم تنشر الصحائف يف هذه الدار
 تلك الدار.

 أيها اإلخوان:
 فليكن اخر ما نتواصى به: احلق والصرب واالحتاد. ،وإن الوقت لقصري ،إن الكالم لطويل
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 .(1)والسالم عليكم ورمحة هللا

 ـ أهدافه يف السفر إىل املشرق: 2

فطاف العراق  ،يبر سافر اإلمام اإلبراهيمي إىل املشرق بتكليف من مجعية العلماء للسفارة بينها وبني الشرق الع
العرب  ولقي ملوك ،وتردد على هذه األقطار مرات يف ثالث سنوات ،واحلجاز وسوراي واألردن ومصر ولبنان

 وأدى رسالته اخلاصة والعامة أكمل أتدية. ،ورؤساء حكوماهتم ووزراء معارفهم ومجيع أهل الرأي فيهم
 أما الرسالة العامة:

رات متصلة األجزاء وبيان أنه قطع متجاو  ،العريب تعريفًا اترخييًا شامالً فهي: تعريف الشرق العريب ابلغرب 
 شرق فإذا متادت القطيعة وعدم التعاون بني ،وأن سكان هذه القطع يشكلون نصف العرب تقريباً  ،ابلشرق

نصف  لى العربوضاع ع ،العرب وغرهبم ـ كما هو واقع ـ التهمت أوراب مشال أفريقيا العريب وهضمته إىل األبد
فكيف ال يتكتل  ،عددهم. واألمم يف هذا الزمان تتكتل وتتكاثر حىت مبن ليس منها يف عرق وال دين وال صلة

 العرب ويتكثرون مبن هو من صميمهم يف النسب واللغة واخلصائص؟
األحاديث  وألقى مئات ،ففي سبيل أداء هذه الرسالة العامة وشرحها قضى الشيخ اإلبراهيمي ثالث سنوات

وشرح وعلل  ،وقال كلمة احلق جهرية ،واستصرخ واستنجد ونصح ووعظ ومسى األشياء أبمسائها ،اضراتواحمل
 .(2)وصاحبه توفيق هللا يف أداء هذه األمانة ،وانتقد

 وأما الرسالة اخلاصة:
ا، حىت نوي منهوطلب العون املادي واملع ،فهي استنجاد مجعية العلماء اجلزائريني ابحلكومات واهليئات العربية

وقطع الطريق  ،وهو إنقاذ اجلزائر العربية من الرببرة واالستعجام ،تستطيع اجلمعية االستمرار يف عملها العظيم
على االستعمار الفرنسي ومقاصده السيئة اليت بّيتها للجزائر، وقد أعلنها وأصبح يعمل هلا يف وضح النهار 
بعد ما استيقن أن اهليكل العريب تقطعت أوصاله، وبعد ما سحر طائفة من إخواننا العرب الشرقيني بلغته 

م حجاب. والعون وقر عن استغاثتنا، ومن بيننا وبينه وحضارته وهتاويله فأصبحوا يسّبحون حبمده، ويف اذاهنم
 نوعان: ،الذي تريده مجعية العلماء اجلزائريني من حكومات العرب وهيئاهتم

 ،: قبول طوائف من أبناء اجلزائر ترسلهم اجلمعية ليدرسوا يف املعاهد العربية على اختالف أصنافهاالنوع األول
 ًا بدأتن ابلتعليم يف مدارس اجلمعية االبتدائية والثانوية ويسدون فراغفيقومو  ،مث يرجعون إىل وطنهم اجلزائر

ويسرّي النوابغ منهم فروع األعمال األخرى للجمعية وهي كثرية مقسمة على جلان  ،اجلمعية تشعر به من االن
 فهذا إمجال النوع األول. ،ولكنها تفتقر إىل رجال ذوي كفاءات ،منظمة
ربية الذي تطلبه مجعية العلماء اجلزائريني من احلكومات واهليئات العربية والشعوب الع من العون النوع الثاينأما 

 من لتستعني ببعضها على حفظ القدمي ،أيضاً: أن ميدوها مببالغ من املال انجزة أو مقسمة على السنني
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ليم جبميع من التعاحملرومني  ،ولننشأئ ببعضها مدارس جديدة للمشردين من أبناء األمة ،مدارسها ومشاريعها
 أصنافه.

 فكيف كانت سفارته؟ وماذا كانت نتائجها؟
واليت مسَّاها مشكلة املشكالت يف هنضة اجلزائر اإلصالحية العلمية  ،حتدث عن مشكلة العروبة يف اجلزائر

مني وممثلة يف أ ،جمتمعة يف جملس اجلامعة العربية ،وأن على احلكومات العربية منفردة يف عواصمها ،العربية
حمذراً من اإلمهال و  ،وقدم املذكرات املتتابعة يف هذه املشكلة موضحاً وشارحاً ومنذراً ابلعواقب ،اجلامعة العامة

لة يف وحلكومة سورية ممث ،وبني للملك سعود بن عبد العزيز وحلكومة العراق ببغداد مرات ،والتقصري
ولوزارة  ،العهدين ومعظم املسؤولني فيها وحلكومة مصر يف ،ويف وزارة املعارف بعده بدمشق ،الشيشكلي

ووجه عدة مذكرات إيضاحية عن هذه املشكلة جلميع احلكومات العربية بواسطة سفرائها  ،األوقاف املصرية
 .(1)يف القاهرة

 ية:يدور على النقط االت ،واحملور الذي تدور عليه تلك األحاديث واملذكرات ابلنسبة للنوع الثاين
 ا.النهضة التعليمية العربية اليت تضطلع هبا مجعية العلماء اجلزائريني معرضة ألخطار مالية تؤدي إىل اهنياره أواًل:
واحلق ما شهدت  ،هذه النهضة العلمية أصبحت حقيقة قوية يعرتف بقوهتا وخطرها االستعمار قبل غريه اثنياً:

 به األعداء.
 العون املايل مقدمة يف ،النهضة العلمية جيب أن تكون مقدمة يف االعتبار على مجيع أنواع النهضات اثلثاً:

 وما حتررت أمة أمية. ،ألهنا هي األصل وهي الطريق إىل احلرية واالستقالل
 ليوين طفلمن م ،رابعاً: مل تستطع هذه النهضة ـ بعد جهاد عشرين سنة ـ أن تعّلم أكثر من عشرات االالف

 حمرومني من التعليم.
قدرة  وهذه االستطاعة حمدودة ألن ،خامساً: مجعية العلماء اجلزائريني متدرجة يف اإلنقاذ حسب استطاعتها

 األمة املالية حمدودة.
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 سادساً: مجعية العلماء اجلزائريني يف حاجة ملحة إىل األنواع االتية من املدارس:

 ة.حىت ينتهي عدد املدارس إىل ألف مدرس ،مائة ومخسون مدرسة ابتدائية علىاألقل يف كل مخس سنني أ ـ
ن هذا يف  رف مخس سنوات، لرتضي هبا جزءاً م ،ثالثة معاهد اثنوية على األقل للذكور واثنان للبنات ب ـ

 اجليش املتكاثر من محلة الشهادات االبتدائية.
ج منها يف أقرب زمن، لتسد مبن يتخر  ،ومعهد على األقل للمعلمات ،للمعلمنيمعهدان كبريان على أقل  ج ـ

 حاجة املدارس االبتدائية اجلديدة إىل املعلمني.
 فاجلمعية معتمدة يف خترجهم على الكليات العربية واجلامعات يف الشرق العريب. ،أما رجال التعليم العايل

بين لألمة اجلزائرية ـ اليت هي جزء منها ـ هذه األنواع من لقد طلب اإلبراهيمي من احلكومات العربية أن ت
وهلا أن  ،وهلا أن تباشر ذلك بنفسها إن مسحت هلا األوضاع السياسية ،املدارس كما تبين يف أوطاهنا لشعوهبا

 توكل مجعية العلماء وحتاسبها على الفلس كما هو دين مجعية العلماء.
 وكانت نتائج هذه الرحلة الشاقة:

قررت حكومة مصر امللكية قبول عشرة طالب بعثة من مجعية العلماء يف معاهدها على حسب  :أوالً 
وتتقاضى من كل واحد منهم يف أول   ،مصرية للشهر وخصصت للواحد منهم مخسة جنيهات ،استعدادهم

 كل سنة دراسية رسوماً ذات أنواع تتحيف املخصص الشهري إىل أربع جنيهات وأقل يف بعض األوقات.
وقررت حكومة الثورة ألول عهدها قبول أربعني طالبًا على نفقتها عشرين على املعارف، وعشرين على ـ 

األزهر، فثبت نصيب املعارف بكل سهولة وحزم، ومل يثبت شيء من نصيب األزهر. وأتعب اإلبراهيمي الرتدد 
 سنتني مث سكت.

عثة الناصر بقبول مائة طالب جزائري ب م قبل اندالع الثورة بقليل صرح الرئيس مجال عبد1954ويف سنة 
ومتت اإلجراءات ولكن قيام الثورة يف اجلزائر عطل البعثة عن السفر.. وكانت املخصصات  ،جلمعية العلماء

دًا كبريًا من واستلزم ذلك جه ،اليت أرصدهتا احلكومة املصرية ال تكفي للضرورايت اليت حيتاجها الطالب
وقد تزيد يف كثري من  ،وهي ال تقل عن مبلغ ما تدفعه احلكومة املصرية ،ة ابلبقيةاإلبراهيمي ليقوم لطلبة البعث

 األوقات.
وعشرة لسنة  ،م53/1954قررت حكومة سوراي قبول بعثة مجعية العلماء من عشرة تالميذ لسنة  اثنياً:
 م.54/1955

 م.53/1954ن سنة وقبول مخسة اخري ،م52/1953قررت حكومة العراق قبول عشرة طالب لسنة  اثلثاً:
 م.1953قررت حكومة الكويت قبول مخسة عشر طالباً جلمعية العلماء اجلزائريني من سنة  رابعاً:

قرار إمام اليمن بربقية رمسية اإلنفاق على طالبني من بعثة مجعية العلماء اجلزائريني يف مصر من شهر  خامساً:
 ولكن مل يتحقق شيء من ذلك إال متأخراً. ،م1953مارس سنة 
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قررت احلكومة السعودية قبول مخسة طالب يف املعهد العلمي ابلراي  على نية الزايدة يف العام  سادساً:
 الدراسي الذي بعده.

 م األمة اجلزائريةمع احلكومات العربية ابس ،فنتيجة هذه املساعي اجلدية من اإلبراهيمي يف ثالث سنوات متوالية
زايدة على ما  ،أنفق عليهم االف اجلنيهات يف السنة ،أن أصبح جلمعية العلماء يف الشرق العريب مائة تلميذ

بعثة الراي  ف ،وأما أحوال هذه البعثات يف كفاية املخصصات احلكومية وعدم كفايتها ،احلكومات تنفقه
أما بعثة مصر وبعثة  ،تليها بعثة العراقو  ،وتليها بعثة الكويت يف التوسعة ،موسع عليها إىل ما فوق الكفاية

 .(1)سوراي ؛ فكان اإلبراهيمي منها يف عذاب أليم لعدم كفاية املخصصات الرمسية
واستطاع اإلبراهيمي أن جيمع بضعة عشر ألف جنيه مصري، أرسلت من أقطار عربية خمتلفة ويف أزمنة متفاوتة 

لجزائر االت إىل أصحاهبا مقرونة ابلشكر، وجمموعها ال يبين لإىل مركز مجعية العلماء اجلزائريني، وأرسلت اإليص
 .(2)« مشكلة العروبة يف اجلزائر»مدرسة ابتدائية ذات عشر فصول، وعلى هذا فهي ال حتل 

 واستمر نضال اإلبراهيمي وجهاده لقضية اإلسالم والعروبة وإخراج احملتلني من بالده.
اريخ وفكرية وثقافية، وألقى حماضرات وكتب مقاالت مهمة يف الت وقد تركت رحلته إىل املشرق ااثرًا سياسية

اجلزائري احلديث والفكر اإلسالمي املستنري. وكتب مقاالت مسَّاها )رحليت إىل األقطار اإلسالمية( من رغبته 
 ة دراسةومعرف ،ودراسة أحوال احلكومات اإلسالمية القدمية واحلديثة ،لدراسة الشعوب وااللتقاء بعلمائها

 ،إلسالمومبلغ أتثرهم ابلعوامل اخلارجية اليت تبعدهم عن روح ا ،نفسية شباب األمم اإلسالمية املتباعدة الداير
 والبحث عن كيفية العالج.

ليت نفع هللا ألقى هناك احملاضرات املؤثرة ا ،ووصف يف هذه املقاالت رحلته إىل ابكستان بشيء من التفصيل
 ،يوحتدث عن مخاسيات عمر األمري  ،ودعا إىل الرجوع إىل هدي القران والسنة ،فتكلم عن أخوة اإلسالم ،هبا

 يف كراتشي بباكستان. ،وديوانه مع هللا

 ـ ويف العراق: 3

اضرة عنواهنا: وألقى حم ،قضية اجلزائر وتفاعل مع ،وأحبه الشعب العراقي ،كانت له صوالت وجوالت ولقاءات
 )ال يصلح اخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا( فنقلتها إذاعة بغداد.

 ـ وحديث اخر عنوانه: تعارف املسلمني مدعاة لقوهتم وعزهتم.
 ـ وألقى كلمة يف املوصل احلدابء.

 م.1952وكرَّمته بغداد غاية التكرمي يف احتفال مهيب عام 
كتور عبد الكرمي زيدان من كبار علماء العراق حدثين عن حمبة الشعب العراقي كما أنين أذكر أن شيخي الد 

 وذكر يل أتثري تلك الزايرة وجناحها يف حتقيق أهدافها. ،للشيخ اإلبراهيمي
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ناء وطنه الزائدين وإمنا موجَّه إىل وطنه وأب ،واعترب اإلبراهيمي تكرمي الشعب العراقي له يف بغداد ليس لشخصه
 جاء فيه: ،أسر القلوب وهبر العقول ،لقى خطاابً كعادتهوأ ،عن محاه

ا يشبه معجزة عيسى ومب ،اليت أتت مبا ُيشبه معجزة موسى يف إنقاذ أمة ،أحييكم عن مجعية العلماء اجلزائريني
 وكانت يف نفسها من معجزات حممد )ص( يف خدمة دينه وإحياء لسانه. ،يف إحياء ميِّّت

 ،رأه هللاالثائر على اهلوان والظلم منذ ب ،قي اجلبَّار على األعداء وعلى العواديوأحييكم ابسم الشمال األفري
راً إن شاء هللا يف جزائه وال مفرِّقاً ألجزائه ،وجحيم البغاة ،مقربة الطغاة اً ابحلدود ايل خطتها وال معرتف ،ال مقصِّّ

 يد الظلم والعدوان. إىل أن قال:
 أيها اإلخوان:

هاجر وقطعة من وطن العروبة الكبري، وبقية مما فتح عقبة وامل ،كله فلذة من كبد اإلسالمإن الشمال األفريقي  
وحسَّان، وإن هذا الوطن هو أحد أجنحتكم اليت تطريون هبا إىل العالء، وإنه المتداد لوطنكم األكرب، وإنه 

أسالفه  ما وصلويصل إليكم ك ،تصلون إليه كما وصل أجدادكم مشياً  ،متصل بكم اتصال الكف ابلساعد
وذودوا عن حوضه  ،حبواً، فريشوا هذا اجلناح املهيض حىت تقوى قوادمه على الطريان، وصونوا محاه فإنه محاكم

 األجداد اليت حتملوهنا، فأعينوه على التحرير وأنقذوه من سوء املصري. ألنَّه حيمل أمانة ،فإنه حوضكم
مداً طمرها االستعمار برطانته ع ،راث العربية واإلسالمإن يف هذا الشمال الذي حيدثكم لسانه كنوزًا من ت

 فأعينوان بقوة نستخرج هذه الكنوز إبحياء األخالق واالداب والتاريخ. ،وطمس حماسنها حبضارته قصداً 
ضنا فصلوا هذه األرحام يكن بع ،وأرحامًا من اجلنس واخلصائص ،إن بينكم وبينه صالت من اللغة والدين

 لبعض قوة.
روط فحققوا شروط اإلمامة فيكم وطالبوان بتحقيق ش ،وإانَّ بكم مؤمتُّون يف احلق ،أئمة يف اخلري إنكم لنا
 َولُنقم الصفوف يف معرتك احلتوف حتت  الل السيوف وإال هلك اإلمام واملأموم. ،االقتداء

دوَّها برأي تلقى عوال نفلت منه إال يوم نصبح أمة واحدة  ،أما وهللا لن نُفلت من خمالب االستعمار ُفرادى
ولنُلم  ،لم االستعمارفال ن ،ومل نكفر هبذه الفوارق اليت وضعها الشيطان بيننا ،فإن مل نفعل ،واحد وقلب واحد

 أنفسنا.
 أيها اإلخوان:

إن أضعف سالح َرماان به االستعمار هو سالح احلديد والنار، إن سالح احلديد يقتل األجسام، فينقل 
 ،دة. أما السالح الفتَّاك الذي رماان به فهو يقتل األرواح وجيردها من أسباب السعادةاألرواح إىل مقام الشها

هذا السالح هو حضارته وعلومه اليت اختذها رماداً يغطي به الصليبية احلقيقية اليت مل تنطفأئ انرها يف هذه 
 .(1)القرون كلها
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 :1954ـ يف اململكة العربية السعودية  4

 ومن أشهر ما كتب: ،وحاضر وانقش وكتب املقاالت املدوية ،وامللوك والعلماء والدعاةالتقى ابألمراء 
 م.1952هـ أكتوبر 1372يف جملة املنهل حمرم  ،ـ و يفة علماء الدين
 وجاء يف هذه الكلمة: ،هـ1372صفر اخلري  1قي مكة يف  ،ـ الشباب احملمدي

افزاً إىل ألن هلم من دينهم ح ،واألخذ أبسباب القوة ،ةوالشباب احملمدي أحّق شباب األمم ابلسبق إىل احليا
 وهلم يف اترخيهم على كل دعوى يف الفخار شاهد. ،وهلم يف دينهم على كل مكرمة دليل ،ذلك

ا عملوه من أو يف االفتخار مب ،أعيذ الشباب احملمدي أن يشغل وقته يف تعداد ما اقرتفه اابؤه من سيئات
أو يهزل  ،يقظانوأعيذه أن ينام يف الزمان ال ،وليتق عشرات املسيئني ،احملسنونبل يبين فوق ما بىن  ،حسنات

 أو يرضى ابلدون من منازل احلياة. ،والدهر جادّ 
وبتاريخ أجدادكم  ،الً وابإلسالم عم ،وبنبيكم اتِّباعاً  ،اي شباب اإلسالم! وصييت إليكم أن تتصلوا ابهلل تديناً 

اعتناًء  وإبخوانكم يف اإلسالم ولِّداتكم يف الشبيبة ،داب لغتكم استعماالً واب ،وابداب دينكم ختلقاً  ،اطالعاً 
م الدنيا بظلها وفاءت عليك ،ومن ثواب هللا األجر اجلزيل ،فإن فعلتم حزمت من احلياة احلظ اجلليل ،واهتماماً 
 الظليل.

وخص ابلذكر  ،مطلع شبابهـ وحتدث عن أصدقائه الذين التقى معهم ابملدينة ملا كانت مهاجرًا وطالبًا يف 
 وقال يف حقه: ،«حممد نصيف»الشيخ الوجيه 
 أيها اإلخوان:

 ،إذا مل يُنصف احلجاز شيخه وخملد جمده ورافع رايته أستاذان الشيخ نصيفاً ؛ فإن العامل اإلسالمي كله ينصفه
نة شاهدة أبنه جمموعة فضائل نعّد منها وال نعدِّدها إلسالم وقادته عنده علماء اوإنه جممع يلتقي ،فكلنا أَلسِّ

نه حميي وأؤدِّّيها شهادة للحق والتاريخ أب ،واليت أقوهلا بصيحة صرحية ،فريدون  ماء ويصدرون رواء ،وزعماؤه
إحياء ااثرها وأنه صنع للسلفية و  ،السنة يف احلجاز من يوم كان علماؤه ـ ومنهم أشياخنا ـ متهورين يف الضاللة

وأنه أنفق عمره وماله يف نصرها ونشرها يف هدوء املخلصني وسكون  ،وماتما تعجز عنه اجلمعيات واحلك
 ،لسننوسيشكر هللا له غزوه للبدع جبيوش ا ،وسيسجل التاريخ العادل ااثره يف عقول املسلمني ،احلكماء

 ،من يده صلنا إالفإن الكتب السلفية مل ت ،ومجعية العلماء نفُسها َمدِّينة له ،املتمثلة يف كتبها وعلوم أئمتها
 ،احلجاز وأنه زهرة فوَّاحة يف أر  ،وأنه كفَّارة عن تقصري العلماء ،وسيسجَّل أنه مفخرة من مفاخر اإلسالم

 وأنه مجاله الذي يغطِّّي كل شني.
 إين كنت قلت يف الشيخ نصيف أبيااتً منها:

ــــــــــذي عــــــــــاب احلــــــــــجــــــــــاز ــــــــــل ــــــــــل ل  ق
 

َل احلصـــــــــــــــــــــــيـــــــــفـــــــــا   وجـــــــــانـــــــــب املـــــــــثـــــــــَ
 

 هــــــــــيــــــــــهــــــــــات لســــــــــــــــــــــــت بــــــــــبــــــــــالــــــــــغ
 

دَّ احلــــجـــــــاز وال    ( 1)« نصـــــــــــــــــيــــفـــــــا»مـــــــُ
 

                                                           
 (.4/125ااثر حممد البشري اإلبراهيمي )   ((1



182 
 

 وخاطب علماء جند يف قصيدة طويلة مطلعها: ،وتواصل مع علماء احلجاز وجند
 إانَّ إذا مــــــا ليــــــُل جنــــــد عســــــــــــــعســــــــــــــــــــا

 

نَّســـــــــــــــــــــا  ـــــــت هـــــــذي اجلـــــواري خـــــُ  وغـــــرب
 

 والصــــــــــــــبح عن ضــــــــــــــيــــــائــــــه تنفَّســــــــــــــــــــا
 

 ( 1)ُقمنـــــــا نؤدِّّي الواجـــــــب املقـــــــدســــــــــــــــــــا 
 

 م1952ـ يف مصر:  5

نه وألقى احملاضرات وكتب املقاالت تعريفاً بقضية شعبه ودي ،واحلكَّام وان ر وخاطبجالس العلماء والساسة 
 وطالباً العون من إخوانه املسلمني ملساعدة شعب اجلزائر على التخلص من احملتلني. ،وعروبته

 ومما كتبه يف جملة الرسالة: صوت من جنيب فهل من جميب؟
 ونقتطف شيئاً مما قاله يف هذه املناسبة حيث قال: ،يف ذكرى املولد النبوي الشريف أ ـ

 ومولد حممد )ص( هو احلد الفاصل بني حالتني للبشرية.
 ،اليوم وقد طلع فجرها مع فجر هذا ،وحالة من النور كانت ترتقبها ،ـ حالة يف الظالم جللها قرواًن متطاولة

الوثنية إىل  ومن ،ومن الضالل إىل اهلداية ،فميالد حممد )ص( كان إيذاانً بنقل البشرية من الظلمات إىل النور
 وبعبارة جامعة: من الشر الذي ال خري فيه إىل اخلري الذي ال شر معه. ،ومن العبودية إىل احلرية ،التوحيد

بعد ما  ،ومست ابلروح إىل املأل األعلى ،والفكرمولد حممد )ص( هو مولد تلك التعاليم اليت حرَّرت العقل 
 وابملطامع إىل السبعية اجلارحة. ،وابلشهوات إىل البهيمية ،تدنت ابملادة إىل احليوانية

 ،لسماءووصلتها اب ،ذلك الفيض العميم من املعاين اليت أصلحت األر  ،ومولد حممد )ص( هو مولد اإلسالم
 وفتحت الطريق إىل اجلنة.

ودعّي  ،ريةوداٍع يدعو إىل احل ،وزعيم يهتف ابحلق ،ن جاء بعد حممد من زاعم يزعم االنتصار للحقفقولوا مل
 ،سمو الروحوروحاين يعمل ل ،ومفكِّر جيهد يف حترير الفكر ،وعاقل يبكي على العقل ،يكذب على احلرية

بتدأئ ر ال يدري من أين يوحائ ،وحاكم حياول إقامة العدل يف األر  ،وأخالقي يضع املوازين للمثل العليا
ه أعالم وقد نصب لكم بقرانه وسريت ،قولوا هلم مجيعاً: قد سبقكم حممد )ص( إىل هذا كله ،وال أين ينتهي

 ،ادقنيفارجعوا إليه إن كنتم ص ،ولكنكم قوم ال تفقهون أو ال تصدقون ،اهلداية يف كل مصعد وكل منحدر
 جتدوه منكم قريباً.

 ،له ونقولهأما عدا ذلك مما نفع ،وحينما حنتفل به ،نستشعرها حينما نذكر املولد هذه املعاين اليت جيب أن
 ..(2)وال أثر هلا يف النفوس ،فزوائد ال قيمة هلا يف العقول

 ،يقا ًا لشواعرانوإ ،مث قال: لو فهمنا املولد احملمدي هبذه املعاين لكان إ الله لنا يف كل عام جتديدًا هلممنا
ىل اخلري يف وحتواًل إ ،وسداداً يف ارائنا ،ولكانت ااثر ذلك مسوَّاً يف أرواحنا ،وجالء ألرواحنا ،وصقاًل ألذهاننا

 وتوحيداً لصفوفنا يف النوائب. ،ومجعاً لكلمتنا على احلق ،أحوالنا
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نا وعلى منط من عادات ،وعلى حنو من مهمنا وهي خامدة ،ولكننا فهمناه على قياس من عقولنا وهي جامدة
 ،يها عائدةوخطب للكبار ليس ف ،وقصرانه على هذه التوافه: لعب للصغار ليس فيه فائدة ،ةوهي سخيف

نحن يف مولده نلهو ف ،فاقتصران يف كليهما على أضعف جانبيه ،ما فعلناه بسريته فعلنا مبولد حممد )ص(
ن نتدارس سريته كذلك حن  ،ونعمر يومه وأسبوعه حبفالت تقليدية ليس فيها روح ،وقد نفرح ونطرب ،ونلعب

ال جانبها  ،فال ندرس إال جانبها البشري من كيفية أكله ولباسه ونومه ،اليت هي التفسري العملي لإلسالم
 امللكي من صربه وجهاده وتربيته ألمته وبناء الدولة اإلسالمية.

م يف ذلك مبا الكالوهل هي مشروعة أو غري مشروعة؟ ويطيلون  ،خيتلف الفقهاء يف هذه احلفالت املولدية
وإمنا مل  ،لنيواحلق الذي ختطَّاه الفريقان أهنا ذكرى للغاف ،حاصله الفراغ والتلهي وقطع الوقت مبا ال طائل فيه

 احلات.وعمارة أوقاهتم ابلص ،وطبيعة قرهبم ،يفعلها السلف الصاحل ألهنم كانوا متذكرين بقوة دينهم
واحتاج  ،واستولت عليها القسوة من طول األمد ،الغفلة على القلوبأما هذه األزمنة املتأخرة اليت رانت فيها 

يدرسون  ،فمن احلكمة والسداد أن يرجع املسلمون إىل اترخيهم يستنريون عربه ،فيها املسلمون إىل املنبِّّهات
 يلة.لوإن من خري املنبِّّهات مولد حممد )ص( لو فهمناه بتلك املعاين اجل ،وإىل قراهنم يسجلون حقائقه ،سريه

و مولد وتدرَّجوا من املولد احملمدي الذي ه ،أيها املسلمون: قبل أن تقيموا حفالت املولد أقيموا معاين املولد
كم على وهناك تضعون أيدي ،ألنه أكمل األداين ،إىل البعثة احملمدية اليت هي مولد دين نسخ األداين ،رجل

 احلقيقة اليت هتديكم إليها هذه الذكرى.
بة واألخوة أشيعوا بينكم يف هذه الذكرايت احمل ،كم يف كل عام من أين انتقلتم وإىل أين وصلتمحاسبوا أنفس

وكونوا  ،عزَّةفكونوا أ ،واذكروا أن صاحب هذه الرسالة بعث ابلعزَّة والكرامة والعلم والقوة ،واالحتاد على احلق
د ذلك أن تقيموا وأقيموا دينه وال عليكم بع ،مبولدهواعرفوا حممداً بدينه وقرانه وسريته ال  ،وكونوا أقوايء ،أحراراً 

 مولده أو ال تقيموه.
فارجعوا إىل  ،احلقائق واألعمال والنُّظم وإن دينكم دين ،إن حممداً )ص( يطالبكم إبقامة الدين ال إبقامة املولد

 .(1)وانصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم ،تلك احلقائق
 والكلمات يف مقامه ابلقاهرة.واستمرت احملاضرات واملقاالت 

ستاذ الفضيل ابلقاهرة تكرميًا لأل« مسري أميس»ألقيت كلمة لإلبراهيمي يف احلفل الذي أقيم يف فندق  ب ـ
 ومما جاء يف هذه الكلمة: ،م1952الورتالين يف شهر نوفمرب 

 ،اس يف ولده الربّ ل احلسوأقول يف ولدي وتلميذي وخالصيت األستاذ الفضيل الورتالين ما يقوله الوالد العاق
وأقول فيه يف املشهد  ،وما يقوله الزميل الشريف يف زميله الشريف ،وما يقوله الشريك األمني يف شريكه األمني

 وال أقول ـ إن شاء هللا ـ إال حقاً. ،ما أقوله يف املغيب
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 القصريين ين الرتكيبنيابملعىن الذي تعرفه العرب من هذ ،أو إنه الرجل كل الرجل ،أقول: إنه رجل أي رجل
 .(1)اجلاريني جمرى لغة الربقيات يف زمننا جتمع ضيق اللفظ واتساع الداللة

وكان مقاله  ،«كفاح اجلزائر»وحتدث عن سيد قطب عندما أرسل مقااًل له إىل صحيفة البصائر عنوانه  ج ـ
 «.البصائر»األول من سلسلة مقاالت كتبها األستاذ سيد قطب خصيصاً لـ

اإلبراهيمي يف سيد: متتزج فكرة الوطن اإلسالمي األكرب بنفس األستاذ سيد قطب امتزاج الروح ابجلسد وقال 
على  فهو حفظه هللا مل يفتأ يدعو املسلمني يف الشرق والغرب بكتاابته الضافية إىل السري ،والعقيدة ابلعقل

 ،املهيع األمني خوهتم اإلسالمية اليت هيواالعتصام أب ،وكفاحهم العام ،ضوء هذه الفكرة يف حركاهتم التحريرية
 ،بيلهلم من تعاليم دينهم وجمد اترخيهم كل ما يهديهم سواء الس ،لتحقيق أمانيهم واماهلم يف احلياة كمسلمني

 إذا غشيتهم الظلمات وأملت بساحتهم خطوب وملمَّات.
يل احملافظة على يف سب ،اجلزائراليت هي اللسان املعربِّّ عن كفاح « البصائر»وقد وجد األستاذ يف صحيفة 

وربط هنضتها ابلعامل اإلسالمي صدى دعوته الصارخة، فأحبَّها وابدر إبرسال هذه الكلمة  ،إسالمها وعروبتها
ا تنشر صفحة من جهاد أحد العلماء العاملني من أعالم هذ ،وهي إذ حتّلي صدرها هبا ،البليغة اجلامعة هلا ه إمنَّ

أن تصل ابإلسالم واملسلمني إىل أهدافهم السامية، يف طريق كفاحهم من أجل  اليت لن تقف دون ،النهضة
 .(2)الوحدة واحلرية واالستقالل

م التونسي االحتاد العا»وأرسل من القاهرة برقيات على إثر اغتيال الزعيم التونسي فرحات حشَّاد إىل  د ـ
 جاء فيها:« للشغل

وحنن  ،ا أملاً شديداً قد تركت يف أنفسن ،لعظيم املرحوم فرحات حشَّادجرمية اغتيال رئيسكم ا ،إن اجلرمية الفظيعة
 .(3)وتقبلوا ابسم الشعب اجلزائري أحرَّ التعازي ،وقضيتكم قضيتنا ،نقامسكم امالكم واالمكم

وقدَّم اإلمام اإلبراهيمي مذكرة إيضاحية لوزارة املعارف املصرية ومشيخة األزهر الشريف ولألمانة العامة هـ  
شأة ون ،ومجعية العلماء ،حتدثت تلك املذكرة عن الشعب اجلزائري ،م1953جلامعة الدول العربية يف يناير 

ية حلفظ وأعمال اجلمع ،ومالية اجلمعية ،وجرائد اجلمعية ،وعن تشكيالت اجلمعية يف عصره ،هذه اجلمعية
 ،ومن اإلحلاد ،ملبشرين املسيحينيومواقف مشهودة جلمعية العلماء وموقفها من ا ،اإلسالم على مسلمي فرنسا

ومة من مقا ،وعن أمهات أعمال مجعية العلماء ،وموقف فرنسا من اجلمعية ،ومن تعليم النساء ،ومن اخلمر
وعن  ،سيوبناء املدارس واملعهد البادي ،وأتسيسها للنوادي العلمية ،واحملاضرات الدينية واالجتماعية ،األمية

جيابية وبني هلم خالصة النتائج اإل ،مشروع جامعة عربية إسالمية يف اجلزائرطموحات مجعية العلماء إلقامة 
 من أعمال مجعية العلماء وتوجيهاهتا:

 يف املعنوايت:
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 وأساسه الرجوع إىل القران. ،ـ استقرار اإلصالح الديين اإلسالمي مبعناه الصحيح الواسع
 ـ إذكاء النزعة العربية يف النفوس.

 السياسي وتكوين رأي عام له.ـ تقوية الشعور 
 ـ التوجه إىل الشرق والتنويه بتارخيه وأجماده.

 وعقد مجلتها ابلقلوب ال ابأللسنة. ،ـ إحياء الفضائل واألخالق املتينة
 وبناء اجملتمع على التعاون. ،ـ خطوات سديدة يف بناء األسرة على احملبة

 يف اإلسالم. ـ وضع املرأة املسلمة يف موضعها من الفطرة ومنزلتها
 ـ التقليل من االفتتان ابحلضارة الغربية.

 ـ قمع اإلحلاد.
 ـ إيقاف التبشري عند حده.

 ـ التخفيف من ويالت األمية.
 واعظاً. 140قوامه  ،ـ نظام الوعظ واإلرشاد تظهر روعته يف كل رمضان على اخلصوص

 يف املادايت:
 ديه املسجد يف الرتبية.ـ تشييد سبعني مسجداً حرَّاً على مناذج مما كان يؤ 

 ـ مائة وبضع وأربعون مدرسة ابتدائية جمهَّزة أحسن جتهيز تتسع خلمسني ألف تلميذ.
 ـ معهد اثنوي كامل األدوات واملرافق حيتوي على ألف تلميذ.

 ـ بعثات إىل جامع الزيتونة تبلغ ألفاً ومخسمائة تلميذ.
 ـ بعثات إىل جامع القرويني تبلغ مائيت تلميذ.

 وسوراي والكويت. ،ذه البعثات اليت بدأت طالئعها تزحف إىل مصر والعراقـ ه
 ـ حركة مباركة حلفظ العروبة واإلسالم على العمَّال النازحني إىل فرنسا.

عمار من كتبنا وتعوِّ  ما أتلفته يد االست ،ـ مكتبة جديدة حافلة يف املعهد هتيِّّأئ للباحثني مراجع البحث
 ها مسو األمري سعود ويل عهد اململكة العربية السعودية يف السنة املاضية أبلف جملد.وقد زوَّد ،ومكتباتنا

عثات احلاضرة ويشرف على الب ،ليكون صلة بني اجلزائر والشرق ،ـ إنشاء مكتب ثقايف للجمعية يف القاهرة
 وستجين العروبة واإلسالم منه خرياً كثرياً. ،واملنتظرة
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قدمتها اجلمعية  بل ،بل األمة اجلزائرية ،اجلليلة اليت قدَّمتها مجعية العلماء لألمة اجلزائريةهذه هي األعمال 
جمموعهم   ورحبت للمسلمني جزءاً كبرياً من ،فحفظت للعرب طائفة من رأس ماهلم ،واألمة معاً للعروبة واإلسالم

 كاد يضيع منهم.
 ،خذالن الضالنيو  ،مع كيد املستعمرين ،تمدة على األمةمع ،قامت مجعية العلماء هبذه األعمال مستعينة ابهلل
 .(1)وتشويش اجلاهلني الذين خيربون بيوهتم أبيديهم

لى االعتماد ألن من مراميها البعيدة تربية األمة ع ،مل تتوجَّه اجلمعية يف هذه املراحل القاسية إىل خارج اجلزائر
ىل االستقالل ب من أبواب الرتبية االستقاللية املفضية إوهو اب ،وعلى التكافل يف املصلحة العامة ،على نفسها
 احلقيقي.

ولكنها بعد أن وصلت إىل هذه املرحلة اليت بينَّاها يف الفصول السابقة أجهدها اإلعياء ووقفت مبهورة، 
وال جمال  ،مينهاوحتمل صحيفة أعماهلا بي ،والتفتت إىل إخواهنا يف الشرق وإىل حكوماهتم تلتمس العون واملدد

ها إىل الرو  وأان رائد ،وهي أنكى على احلر من املوت ،وألن نتيجته مشاتة األعداء ،ألن معناه املوت للرتاجع
 وقد بلَّغت. ،وفارطها على احلو 

فقد ربيناها  ،وال ندين به ،ليست القضية قضية شخص أو أشخاص، فال حنن وال األمة من ورائنا نرضى هبذا
بعد أن ربينا أنفسنا علىتقديس املبادأئ ونسيان األشخاص والشخصيات إال يف مقام التأسي والوزن، وإمنا 
مة على تصحيح نسبتها وتثبيت إسالمها، لتبين  هي مسألة أمَّة تعّد أحد عشر مليوانً من صميم العروبة، مصمِّّ

اس، غري أساس العروبة واإلسالم هو استقالل على غري أسعليهما استقالهلا، ألهنا تؤمن أبن االستقالل على 
فهو منهار من ساعته، فإذا متَّ فهو استقالل ألمة ال تعرفها العروبة وال يعرفها اإلسالم،وال ينفع استقالهلا 

 العروبة وال اإلسالم.
 نووجب على حكومات العرب أن تقف موقف اجلد والتضحية والواجب م ،قد وجب حق األخ علىأخيه

وهو ضربة  ،وإن كل ما تنفقه احلكومات العربية يف هذا السبيل فهو قليل ،هذه احلركة حىت تصل إىل غاايهتا
 .(2)وهو عائد عليها يف القريب أبرضه ومثراته ،يف الصميم

وال ترضى  ،وإهنا ال ترضى مبا دون الواجب ،وترمجان صادق بينهما ،إن مجعية العلماء واسطة بني الطرفني
قد أخذت بذلك يف ف ،وللحكومات العربية عليها حق احملاسبة الدقيقة ،ابلتصّدق واالمتنان واجملاملة لنفسها

 مجيع أعماهلا.
 اللهم اشهد ،قد بّلغت

 حممد البشري اإلبراهيمي 
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 رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
 هـ 1382رجب  5القاهرة يف 

 (1)م1953مارس  20املوافق 
 حتية غائب كااليب: و ـ

فعربَّ عن شوقه  ،وحىت إىل بلده وشعبه وإخوانه وتالميذه ،اشتاق اإلبراهيمي يف رحلته إىل املشرق إىل وطنه
 وحنينه بكلمات صادقة معربة عن معاين عظيمة يف حب األوطان من أصحاب الفكر السليمة.

 نقتطف منها:« حتية غائب كااليب»م مقالة بعنوان: 1953فكتب يف مقال له يف صحيفة البصائر عام 
ر اي صبا ـ يقصد ريح الصبا ـ طاب مسراك وصفا جمراك ال  ،لغرَّةوفضاء سافر ا ،يف جو ضاحك الصفحة ،سِّ

 فإذا الحت لك بواذخ األطلس فاسلك ،وال عواصف الدبور تعار  مدبَّك ،جبال نعمان يعرتضان مهبَّك
 ،ديفكالكما جن ،وخذ من ااثرهم مبا جُيدي ،فرقة عن اليمني وفرقة عن الشمال ،منها ما سلك بنو هالل

فهناك حمطة اهلوى  ،فابُثث أسرارك وانُثث أخبارك ،ويف ميينك على العمومة ،وستقع يف مشالك على اخلؤولة
 والشوق.

وأسدت  ،بيضاءدي الوأسلفت األاي ،وأنبتت القوادم يف اجلناح ،أدِّّ التحية عين للجزائر اليت غّذت وربَّت
اللسان على  ففتقت ،وأخذت ابليد إىل رايضهما ،وأشربت من الطفولة حب العروبة واإلسالم ،العوارف الغر

عت وحي هللا ووحي العقول ثت ـ فيما مث أور  ،وفتحت القلب ألكمل دين مجع الروح واملادة ،أشرف لغة وسِّ
وإابء للمشارب  ،ومهة بعيدة ،ولساانً جريئاً  ،وفؤاداً ذكياً  ،أورثت من ماثر العرب وفضائل اإلسالم ـ أنفًا محياً 

ن ونفسًا لو تراءت هلا زخارف الدنيا م ،وذايدًا عن ُحرمات احلِّمى والدين ،وقناة ال تلني إال للحق ،الكدرة
 .ىوروحانية أحد طرفيها يف األر  واالخر يف السماء أتمر يف ذلك كله وتنه ،وراء الداناي ما خاضتها إليها

م التحية إىل كل من تديّر اجلزائر من إخوان الصدق  ،وفاً من علماء جالهم اإلسالم سي ،وأحالف احلق ،مث عمِّّ
بينهم اجلهاد  وألف ،ومجعهم احلق على بساط ،مث وحَّدهتم العقيدة على غاية ،وقوَّمهم رماحاً  ،وبراهم سهاماً 

 وأيديهم على بناء ،ى دعاية إليهاوألسنتهم عل ،فاجتمعت قلوهبم على هداية هبا ،يف ميدان
 ،اوكانوا للنهضة اجلزائرية عمادها وُأسَّه ،ومن أنصار كانوا للدعوة السلفية اإلصالحية خزرجها وأوسها ،هلا

 .(2)والكتائب املبكِّرة إلحياء جمد العرب بعز اإلسالم ،وكانوا األحجار األوىل لبناء اجلزائر اجلديد
الزاحف  وصوران منهم مناذج للجيل ،ووتَّرانهم لعدوِّها قسّيًا ونباالً  ،أشباالً  ومن شبَّان ربيناهم للجزائر

 وعلمناهم كيف حُييون اجلزائر؟ وكيف حييون فيها؟ ،ابملصاحف
طة الغِّرس وماشطة العِّرس فال تنسي أين كنت لك من عهد  ،وقال: لن أنسى ـ اي أم ـ أنك كنت يل ماخِّ

ت ال تنسي أنين ما زل ،وال خرجت منك إال عائداً إليك ،ت عنك إال بكما ُشغل ،التمائم إىل عهد العمائم
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 ،بنيك برَّاً  والعقوق من بعض ،والنصب يف خدمتك راحة ،والعذاب يف سبيلك عذابً  ،ألقى األذى فيك لذيذاً 
وال تنسي أنين عشت غيظًا لعداك وشجًى يف  ،واملوت يف سبيلك شهادة ،واحلياة يف العمل لك سعادة

 ،رماتك يف ميدانوأكافح العابثني حبُ  ،وأنين ما زلت أقارع الغاصبني حلقِّّك يف ميدان ،وكدراً لصفوفهم ،حلوقهم
 ،يب يف جوانبها فأبليت ورميت ،استكفيتين فيها فكفيت ،ثالثة ميادين ،وأعلِّّم الغافلني من أبنائك يف ميدان

 ام.وخاس بعهدها اللئ ،قام هبا الكرام ،ربوإمنا هي حقوق أوجبتها شرائع ال ،وال منَّة يل اي أمَّ عليك
 فيك فهل يف غيب األقدار أن أغمض عيين ،خطت األقدار يف صحيفيت أن أفتح عيين عليك وأنت موثقة

 .(1)فهل تكتب يل أن أحوز يف ثراك قرباً  ،وأنت مطلقة؟ وكتبت األقدار عليَّ أن ال أملك من أرضك شرباً 
يها يتجدد احلنني وف ،وفيها ُتؤيت األشجار الثمار ،فيها حتسب األعمار ،وقال: هلل يف تقدير السنني أسرار

بُت عن اجلزائر سنة ولقد غ ،وفيها يهيج الشوق بني املتجانسات فينشأ بني الفعل واالنفعال وجود ،واالدِّّكار
هجم عليَّ مويّفِّ سنة الفراق ـ  مارس ـ وهو 7فلما قيل: هذا يوم  ،فكنت أغالب الشوق فأغلبه ،وبعض السنة

 فتمثَّلت بقول الوزير ابن اخلطيب السلماين: ،من الشوق ما ال يُغلب
 وجاشـــــت جنود البني والصـــــرب واألســـــى

 

 عليَّ فكـــان الصــــــــــــــرب أضــــــــــــــعفهـــا جنـــداً  
 

 ،ةولكنين ما غبت عنها بروحي وفكري دقيقة وال بعض الدقيق ،غبت عن اجلزائر جبسمي سنة وبعض السنة
 ،وشخصي عنوان عليها ورمز إليها ،فلساين رطب بذكرها ،وما عملت لغريها عماًل وال جزءًا من عمل

ومفاخرها  ،عةوحماضريت يف احملافل احلاشدة يف الشرقيني هي فضائلها شائ ،وأحاديثي تعريف هبا وإغالءٌ لقيمتها
 «.عية علمائهاجلم»ضتها وتشريف وأعمايل متجيد هلا ورفع لشأهنا وتنويه بنه ،ومباخرها ضائعة ،ذائعة

ومسمًّى  ،امساً جيري على اللسان ،لوالها لكانت اجلزائر مثل جزائر واق الواق ،وما اجلزائر إال مجعية العلماء
 .(2)ال يُنكر هذا إال صيب  أو غيب  أو عقل وراءه خيب ،معدوماً من الوجود

إال يقيين  فال يهوِّهنا عليَّ وال يغريين ابإلقدام على غريها ؛ ،أشهد لقد كنت ألقى يف أسفاري أنواعاً من التعب
 واحتفاًء وكنت ألقى من إخواين يف العروبة واإلسالم إقباالً عليَّ  ،أهنا مقلد يف قيمة اجلزائر وقيمة مجعية العلماء

وسعدت  ،لماءعفال يزدهيين من ذلك إال أنه احتفاء ابجلزائر وجبمعية ال ،يب على نسق من فضلهم وتكرُّمهم
ية فما عددت ذلك إال من سعادة اجلزائر ومجع ،بلقاء كثري من عظماء الشرق وعلمائه وأمرائه وقادة الرأي فيه

صري وال لفتين عنهما تعاقب احملاسن على ب ،ووهللا ما أنسانيهما تبدُّل املنا ر وتنوّع األشخاص ،العلماء
ما أطياف كأهنا وطاملا طرقتين منه ،غل خواطري وجنوى سرائريبل كانتا دائماً ش ،وتوارد معانيها على بصرييت

 ،مث ميسح ذلك كله عن نفسي أن يف سبيلهما سكوين واضطرايب ،وأكاد أطري شوقاً ،فأراتع وألتاع ،أسياف
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والرو   ،هجر اجلام ومديره مرتوِّحاً لكنت كمن ولو خرجت ،ولو خرجت اتجراً لكنت يف األخسرين صفقة
 .(1)ة السَّفر وجفاء القفرإىل جفا ،وغديره

نك ملا رأيت لك عديالً لتفتنين ع ،وتطامنت يل اجلبال بُقللها ،وقال: وميينًا لو تربَّجت يل املواطن يف ُحللها
واحلب  فإن اختصاصك ابهلوى ،وإذا كان أوطان اإلسالم كلها وطن املسلم حبكم الدين ،وال اختذت بك بديالً 

  رسول هللا أسوة حسنة يف حبِّّه ملكَّة وحنينه إليها.من حكم الفطرة السليمة ولنا يف
وما هو إال لبنة يف بنائك وقطرة يف إانئك ورعي   ،ورضيت أكمل الرضى أن كان جهد املقّل مين يرضيك

ولنَّك فراغك فال يه ،ورضيت من اجلزاء على ذلك كله برضى هللا وقبوله ،لذمتك وسعٌي يف كشف غمتك
 (2)وعسى أن تسعدي اباثر غيبيت أعواماً... ،فعسى أن يكون املسك ختاماً  ،مين أايماً 

 أيها الوطن احلبيب:
ضوَّع وأما احلديث عليك فأزهار ت ،وأما فراقك فشدَّة يعقبها الفرج ،أما الشوق إليك فحدِّث عنه وال حرج

جحاف ابلغّي مل جياوز وأما االنصراف عنك فإ ،وأما ما رفعت من ذكرك فسْل من درب ودرج ،منها األرج
ل إذا قضيت ا ،وأما األوبة فما زلت أمسع الواجب يهتف يب: أن اي بشري ،صاحبه اللوى واملنعرج ملناسك فعجِّّ

 التوبة إىل انسك.
 ،وحزبه شراً « جوبي»ويوم لقيت من  ،وصحبه بِّرَّاً فكنت شاخماً مشمخراً « عقبة»وسالم عليك يوم لقيت من 

متهلالً مفرتاً ابهلل ال  ،وسالم عليك يوم تصبح حرَّاً  ،عابساً مكفهراً ولالنتقام مسرَّاً  وأمسيت ،فسلَّمت مضطراً 
 مغرتاً.

 ،دوريدفعون هبا وساوس الص ،فإمنا هي خنوة اأُلابة األشاوس ،مث انتخيت ،ومعذرة إليك إذا كنت ارختيت
 .(3)ويدفعون هبا يف صدور الوساوس

ب، ورجاحة العقل، وحضور القل ،وأويت من الذكاء ،نيات نسيجاً وحدهإن اإلمام اإلبراهيمي كان يف اخلمسي
ما جيعله  ،طانوالدفاع عن األو  ،والتعلق ابلقران ،وحمبة اإلسالم ،وروعة البيان، والثبات على املبادأئ والقيم

 «.العامل العريب اإلسالمي»ووطنه الكبري « اجلزائر»من كبار املصلحني يف وطنه الصغري 
 إلطالق سراح املودودي من السجن:ز ـ سعيه 

ومن الدعاة لتحكيم شرعه وإقامة حكومة إسالمية ودستور إسالمي.  ،كان املودودي من كبار علماء اإلسالم
واعتقل  ،وحدثت اضطراابت وسالت دماء ،واصطدم ابحلكَّام يف ابكستان الذين حاربوا اراءه وتوجهاته

إىل حمكمة عسكرية عقدت مبدينة الهور، وحكمت عليه  املودودي وسجن الكثري من أصحابه، وأحالته
 ابإلعدام مث خفضت حكم اإلعدام ابلسجن أربعة عشر عاماً.
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مة تيار من االحتجاج وانصبَّ على احلكو  ،واهتز املسلمون بباكستان هلذا احلكم القاسي بنوعيه الثقيل واخلفيف
الحتجاج وقامت اهليئات اإلسالمية القوية اب ،بسببه متَّ ختفيف احلكم على املودوي ،والتظاهر ابلغضب

فغضب  ،وأتكدت األخبار عند اإلبراهيمي وهو ابلكويت ،واالستنكار من مصر وسوراي والعراق والكويت
 وملا بينه وبني مجعية العلماء من تقدير. ،وحزن ملا بينه وبني الرجل من صالت

بعض حقه  فمن ،إمنا هو للمسلمني كلهم ،م أو قطروكان اإلمام اإلبراهيمي يرى أبن املودودي ليس رجل إقلي
على األمة أن تسعى يف خالصه من السجن بعد أن تراجعت احلكومة عن حكم اإلعدام، ولذلك أبرق برقية 
لكل من حاكم ابكستان العام ورئيس حكومتها ابسم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وابسم املغرب العريب  

 .(1) اإلسالم واالنتصار حلماته ليس بقليلكله ألن حظ املودودي يف
 :والورتالين إىل حاكم ابكستان وإىل رئيس وزرائها يف قضية املودودي ،نص الربقية اليت أرسلها اإلبراهيمي

 
ِ الرَّْۡحَاِن الرَِّحيمِ    بِْسِم اَّللَّ

 حضرة صاحب الفخامة السيد غالم حممد حاكم ابكستان العام ـ كراتشي
 الدولة السيد حممد علي رئيس الوزارة الباكستانية ـ كراتشيحضرة صاحب 

 ،شاع يف أحناء العامل أن احملكمة العسكرية مبدينة الهور حكمت ابإلعدام على عامل من أكرب علماء اإلسالم
مث شاع اخلرب أبن احلكومة الباكستانية خفضت هذا  ،وهو الشيخ أبو األعلى املودودي ،ومن أعظم دعاته

  السجن أربع عشرة سنة.احلكم إىل
كن ومهما ت ،وسرَّت أعداء اإلسالم كلهم ،إن هذه األخبار أحزنت مئات املاليني من املسلمني يف العامل

الدواعي هلذه األحكام القاسية ؛ فإن املسلمني يف مجيع الدنيا ال يرضون حلكومة ابكستان اإلسالمية أن 
ل عليها التاريخ قتل علماء الدين أو سج ا حتطم سيفًا وإمن ،ألهنا ال تعدم إبعدام املودودي شخصاً  ،نهميسجِّّ

 واي فرحة ،وتطمس مفخرة من مفاخر اإلسالم ،وتسكت صواًت من أصوات اإلسالم ،من سيوف اإلسالم
 أعداء اإلسالم بذلك.

ة وإحلاح إىل ه يف شدنتوجَّ  ،وابسم ثالثني مليون مسلم يف املغرب العريب ،إننا ابسم مجعية العلماء اجلزائريني
ن هذه األحكام أن ترجع ع ،ونعلِّّق عليها االمال يف إعالء كلمة اإلسالم ،دولة ابكستان الرشيدة اليت نفخر هبا

 وتطلق سراح املودودي عاجاًل لرتدَّ االطمئنان إىل نفوس مجيع املسلمني. ،اليت تزعج نفوس املسلمني
 ،الباكستانية هو رأس مال عظيم للدولة ،تصارهم لقضاايهاوان ،إن فرح املسلمني بنشأة ابكستان وعطفهم عليها

الواجب أن تزكيه إبطالق حرية رجل من أكرب رجال اإلسالم مهما كانت جرميته السياسية، فإهنا ال تعدو أن 
 .(2)تكون جرمية رأي

                                                           
 (.4/190املصدر نفسه )   ((1

 (.4/191املصدر نفسه )   ((2
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 فكان يرى من متام الواجب عليه لصديقه املودودي ؛ أن يعرِّف به بين ،ومل يكتف الشيخ اإلبراهيمي بذلك
ومما  ،ناً التعريف به ختمه بقوله: وسالم على املودودي طليقًا وسجي فكتب مقااًل يف« البصائر»وطنه وقرَّاء 

 جاء يف هذا املقال:
رأ فه وصف العارف الذي قأص ،األستاذ العالمة أبو األعلى املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية بباكستان

يف  بل مل أَر مثله يف خصائص امتاز هبا على علماء اإلسالم ،فهو رجل مل تَر عيناي كثريًا من مثله ،وشاهد
فضاًل عن  ،والُعزوف عن جماراة احلاكمني ،والصرب على البالء يف سبيله ،منها الصالبة يف احلق ،هذا العصر

 به يف ابكستان واهلند يف حقائق اإلسالم تشريعاً واترخياً. وهو أفقه من رأيته أو مسعت ،متلُّقهم
اهره، سديد مشرق الروح على جتهُّم يف   ،كبري العقل  ،نريِّّ الفكر ،ابرع الذهن ،دقيق الفهم ،واسع االطِّّالع

التصرف يف املقارنة واملوازنة واالستنباط، مستقل  يف االستدالل إىل حد ميضي من الشريعة إىل مقاصدها 
 ،تعميق الغوص يف استخراج النك ،دون احتفال ابجلزئيات إال مبقدار ما يدخل من هذه إىل تلك ،العامة

فراهة  كما تظهر ااثر الغذاء الصاحل على البدن  ،تظهر ااثرها على أعماله ومواقفه قوة وثبااتً  ،متني العقدة
ولوال ذلك  ،اً عقلياً لواقع عن أن يكون فيلسوفيذوده افتتانه ابلنص وا ،فلسفي النزعة العلمية ال العقلية ،ونعمة
 مث ال يزيد إال مبقدار. ،ويؤمن بعمل العقل يف النص ،فهو يؤمن ابلنص ،لكانه

ع األعمال على وتوزِّ  ،يرى أن هلا ـ ال للزعيم ـ حقوقاً حتفظ النظام ،ولكنه خصوصي الزعامة ،مجهوري العشرة
فصورته  ،هذا من جمموع أحواله ومن مالبسيت لبعض أنصارهفهمت  ،وتقف ابملتطفلني عند حد ،الكفاءات

 ،نفسهمودقَّته هي اليت غرَّت الزعماء أب ،وأان أرى أن الفرق بني الزعامة والزعيم شيء دقيق ،هبذه العبارات
 .(1)وغرَّت األتباع هبم

ويرجع  ،يقهاواقتداره على تطب ،مع دقة فهمه للقران واحلديث وكتب الدين ،وهو هيوب للتحدث ابلعربية
رة مؤلفاته اليت تبلغ فهو مع كث ،سبب ضعفه يف الكالم ابلعربية إىل قلة استعماله هلا يف احلديث والكتابة

واضيع اإلسالمية وكلها يف امل ،وكل مؤلفاته ابألوردية واإلنكليزية ،واحدًا ابلعربية العشرات مل يكتب كتاابً 
 ،ا الغربيون ابلنقد والتشويهويتناوهل ،ويكثر اخلو  فيها يف هذا العصر ،هضة والتجديداليت تقتضيها الن ،اخلطرية

ال إنكار وال ف ،ولألستاذ مشاركة قوية يف معارف العصر واطِّّالع على حضارته وهو يزهنا ابمليزان القسط
 ،إىل العربية من كتبهوقد ترجم أحد أعضاء اجلماعة طائفة  ،بل إنه يقف منها موقف احلذر واالنتباه ،اندفاع

 ،يوهذا العضو هو صديقنا الويف الشيخ مسعود عامل الندو  ،فمكن بذلك أبناء العرب من االطِّّالع على أفكاره
وتساوقاً  ، عميقاً وفكراً  ،ورأايً حكيماً  ،فلمحُت فكراً شفافاً  ،وقد أهدى يل مجيعها منذ سنوات وأان يف اجلزائر

 .(2)بني األلفاظ ومعانيها

                                                           
 (.4/186املصدر نفسه )   ((1
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معجب  ،بع حلركتهامتت ،«البصائر»والعالمة املودودي وثيق الصلة جبمعية العلماء اجلزائريني عن طريق جريدة 
 قويُّ الشعور بقرب املسافة بني مبادئها ومبادئه. ،هبا وأبعماهلا

التنويه و  ،اضيهمواإلعجاب مب ،واألسى حلاضرهم ،وهو حيمل بني جنبيه قلباً عامراً ابالهتمام أبحوال املسلمني
ام للمصاحل وأحفظ نظ ،يراه أعدل نظام إنساين وأضبط نظام للنزوات البشرية ،ابلنظام احلكومي يف اإلسالم

ألن  ،ها رحليتوقد سرَّ كثرياً ابملعاين اليت تنطوي علي ،ومن هنا نشأت فكرته يف احلكومة اإلسالمية ،املتشابكة
وهو أنين  ،ئاً واحداً وهو ينعي عليَّ شي ،على إصالح شؤوهنمتقارب املسلمني ابلتعارف يُفضي هبم إىل التعاون 

ألنه  ،قتنع بهفأجبته مبا مل ي ،مل أشتغل بتأليف كتب عن أحوال املسلمني على النمط الذي مسعه من كالمي
يف أن تكون ورأيه يف التأل ،يعتقد أن هذه األحاديث العادية اليت مسعها مين كتب ال ينقصها إال التدوين

فكلها كراريس  ،وهذا هو املسلك الذي سلكه يف كتبه ،صغرية احلجم حىت تسهل قراءهتا وتصريفهاالكتب 
 مستقلة مبوضوعات.

قاء يف مدينة اإلبراهيمي عن هذا الل وقال ،وقد التقى البشري اإلبراهيمي ابملودودي عند زايرته يف ابكستان
 الهور يف إحدى فنادقها:

يغلب  ،يويةممتألئ صحة وح ،فإذا هو رجل َربعة مهيب الطلعة ،رف األرواحفزارين وتعارفت األجساد بعد تعا
معنا على الشاي يف فاجت ،وهي مركز اجلماعة ،مث استدعاين إىل داره ،السواد البيا  على حليته الكثة املهيبة

المية فخطبت وأفضت يف املواضيع اإلس ،وطلبوا مين كلمة وحنن على موائد الشاي ،ثلة من أعضاء اجلماعة
ليرتجم  ،وكان ـ خفَّف هللا حمنته ـ يستوقفين كلما علت لغيت وختللتها اإلشارات والكناايت ،الشاغلة لألفكار

ياً منه للمعاين وحرصاً على أن ال يفوت ،له أحد تالمذته البارعني يف العربية ما غمض عليه  ه منها شيء.تقصِّّ
فأكرب أسبابه وأ هرها أن مبدأ اجلماعة اإلسالمية هو إقامة حكومة  ،حكومة ابكستانأما ما بينه وبني 

ا احلكم مبا يتضمن دستوره ،ابملعىن الصحيح الكامل الذي ال هوادة فيه وال تساهل ،إسالمية يف ابكستان
وختطيطات  ناهجأنزل هللا يف املعامالت واحلدود والقصاص. ولألستاذ املودودي يف ذلك اراء بعيدة املدى وم

صدر مبصر الغرَّاء اليت ت« املسلمون»وقد نقلت منه جملة  ،بل له دستور كامل مهيأ ،مدروسة ال تقبل اجلدل
ة اجلماعة يف وحج ،وعلى انفساح ذرع العالَّمة املودودي يف فهم النظام اإلسالمي ،قطعاً دلَّت على ما ذكرانه

أمة  وما هانت عليهم التضحيات اجلسيمة اليت مل تضحِّّ هبا ،دأن املسلمني ما رضوا ابالنفصال عن اهلن ،ذلك
 يساوي فهو ال ،أما إبقاء ما كان على ما كان ،يف الدماء واألموال ؛ إال يف سبيل إقامة دينهم على حقيقته

 تلك التضحيات وال جزءاً منها.
ا اإلنكليز ى النظم اليت وضعهمل تزل تسري عل ،وحكومة ابكستان ـ وإن كانت إسالمية املظهر ـ مدنية املخرب

 ،كأو ألن معظم الشعب يريد ذل ،ألن الشعب يريد ذلك ،وهي تريد أن يكون دستورها إسالمياً  ،يف اهلند
تغربني ال تريد وهناك طائفة من املس ،ومع التسامح والتسهُّل ومراعاة مقتضيات األحوال ،ولكنها تريده تدرجيياً 
رون أن هذه ويعتقد امل ، اخلفاء غالبًا لقلتها ابلنسبة إىل الشعبولكنها تعمل يف ،الدستور اإلسالمي تبصِّّ
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كان لنا يف ذلك رأي   وإن ،وال تتسع هذه الكلمة لرتجيح إحدى الفكرتني ،قوايً  الطائفة تلقى أتييدًا أجنبياً 
 صارحنا به بعض املسؤولني يف ذلك احلني.

 ،«يف نظرها»وصراحة ارائه وتسرُّعه  ،دُّده وصالبتههلذا الذي شرحناه ضاقت احلكومة ذرعًا ابملودودي وتش
 .(1)ر دائماً وتنظر إليه بعني احلذ ،أو فتاواه يف احلوادث اخلاصة ،فكانت حتبسه كلما  هرت اراؤه املؤثرة

ده أقدر وهي أن املودودي وح ،واستمر يف حديثه عن املودودي مث قال: فإننا نقول كلمة صرحية لوجه احلق
ان وأبرُع عامل يف انتزاع ذلك الدستور من القر  ،رجل على وضع الدستور اإلسالمي املنشود لدولة ابكستان

مع هذا مؤمن أبن  وأان ،واحلديث ومن املقاصد العامَّة يف التشريع اإلسالمي واألصول املتَّفق عليها بني األمة
يها األنفاس هي بل العقبة اليت تنبهر ف ،دي ودستوره ليست هي احلكومة وحدهاالعقبة الكأداء يف طريق املودو 

 .(2)وما أكثر املذاهب يف ابكستان ،مجود فقهاء املذاهب
ا حىت وخطيبًا يدافع عن قضية شعبه يف دول املشرق وشعوهب ،استقر اإلبراهيمي يف املشرق حماضرًا وكاتباً 

 يث عنها مفصاًل إبذن هللا تعاىل.وسيأيت احلد ،اندلعت الثورة اجلزائرية
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتسعاً: اهتمامه بليبيا وفلسطني

 ـ ليبيا: 1

 أ ـ ليبيا موقعها منا:
عها من الذي تكلم فيه عن موق ،منها هذا املقال ،حتدث اإلبراهيمي عن ليبيا يف أماكن متعددة من تراثه

 اجلزائر وشعبها فقال:

                                                           
 (.4/189املصدر نفسه )   ((1

 (.4/189املصدر نفسه )   ((2
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لباذخة مكتنفة ومعقل حصني من معاقل اإلسالم ا ،قطعة مثينة من وطن العروبة األكربليبيا ـ أبجزائها الطبيعية ـ 
الني من مسورة الشرق والغرب جبم ،الشمال واجلنوب جبمالني من مياه البحر األبيض ورمال الصحراء املغربة

ويستهوي  ،وسويف  النف ،عظمة مصر وجمد تونس فهي رقعة من صنع هللا مطرزة احلواشي مبا يسحر األلباب
زلة من نفس كل وهي ـ لذلك كله ـ ان ،ويفتق القرائح عن روائع الوصف وبدائع التمثيل ،ويذكر ابلعزة ،األفئدة

ان الشمال وننفرد حنن سك ،ومن نفس كل مسلم يف منزلة احلب والكرامة ،عريب يف مستقر الغرية واحلفاظ
انت جمرَّ عوايل وهو أهنا ك ،ة من وطن العروبة واإلسالماألفريقي مبعىن من معاين التقدير هلذه القطعة العزيز 

فعلى ثراها مرَّ  ،حيملون إليه التوحيد واحلكمة والسالم ،وجمرى سوابقهم إىل هذا الشمال ،الفاحتني من أسالفنا
لكماة ويف جنباهتا تصاهلت جياد ا ،وإدريس وعبد الرمحن ،ومن بعدهم موسى وطارق ،عقبة واملهاجر وحسان

وأهنا   ،وأهنا كانت كذلك جمازاً لألبطال من بين هالل الذين غرسوا العروبة هبذا الشمال ،من مضر ومين الصيد
 ،ه أورتوهذ ،وتلك قدحت ،وهذه أْرَوتْ  ،وتلك أنبتت ،وهذه أْحَرتْ  ،تلك أنبطت ،كانت أخت اجلزيرة

ج حظائره القدسية ال نل ،هم من البحريوم كان أبرَّ ببنيه وأحىن علي ،وأهنا صارت ـ بعد ذلك ـ اببنا إىل الشرق
 .(1)ومستبضعي علم ،وجتاراً  ،حجاجاً  ،إال منه

 ـ الرَّحالة وقوافل احلجيج:
إن كل قارأئ مطلع يف هذا الوطن اجلزائري ليعرف عن ليبيا وقراها وجباهلا وأوديتها وُدروهبا مثل أو أكثر مما 

 ،وابن بطوطة ،والعبدري ،لكثرة ما يقرأ عنها يف كتب الرحالني املغاربة من أمثال: الفهري ،يعرف عن وطنه
 ،وإن كل عامي راوية للشعر امللحون ليحفظ أمساء قراها وودايهنا وجباهلا ،والورتالين ،والعيَّاشي ،والتيجاين

 ،اب احلجلحون الواصفني لركلكثرة ما يسمعها يف قصائد شعراء امل ،أكثر مما حيفظ من أمثاهلا يف بالده
وابن  ،وابن السنوسي ،ومن أمثال: حممد الشاليل ،«عدة منازل»احتذاء للبوصريي يف  ،املَعّددين ملنازله

 وابن يوسف وغريهم من الشعراء الشعبيني يف املائة الثانية عشرة إىل االن. ،خلوف
لون ركب ،ظ والروايةوهؤالء هم الذين انتهت إلينا أخبارهم وأشعارهم عن طريق احلف احلج من  وقد كانوا يُرحِّّ

ي،  ،مراكش إىل مكة ويصفون اجلادَّة اليت يسلكها وصفًا شعراًي مشوقاً، أحسن مما يصفه اجلغرايف املتقصِّّ
حىت خييل إىل السامع أن هذه املوصوفات منه مبرأى العني. وأذكر أنين يف سن الصبا   ،وأدخل يف النفس منه
ناثرة يف وبنغازي ودرسة وأجدابية مت ،وزليطن ،واخلمس ،ومصراته ،واجلبل ،وطرابلس ،ارةكنت مسعت أمساء زو 

وقبل أن  ،اقبل أن أقرأها يف كتب الرحالت واجلغرافي ،حمددة املسافات اليت تفصل بينها ،موصوفة ،هذا الشعر
 .(2)أو من أفواه أهلها ،أمسعها من أفواه السفار

 عالقة األخّوة:

                                                           
 (.3/403املصدر نفسه )   ((1

 (.3/403املصدر نفسه )   ((2



195 
 

 ،وحق اجلوار ،وحق اجلنس ،وحق اللغة ،كما نسميهم ـ علينا حق الدين  ،الليبيني ـ أو الطرابلسينيوإلخواننا 
 ،ببالهلا جيب أن تبلّ  ،وهذه كلها أرحام ،ويف االمال املقرتحة على الزمن ،وحق االشرتاك يف االالم واحملن

ت كرام األوفياء أن يكون يف وقوإن من حسن القضاء عند ال ،وحقوق يف ذمة املروءة والوفاء جيب أن تؤدى
يط به الكيد وحي ،تتخلله األهواء واملطامع ،امتحان عسري معقد وإن هؤالء اإلخوان اليوم يف طور ،احلاجة إليه

والتعنيت من كل جانب، وإن جناحهم فيه يتوقف على مجع الكلمة، وتسوية الصف، وتوحيد الرأي، ومتانة 
املخبوءة  والنظر البعيد يف العواقب ،اإلميان ابحلق، واحلذر الشديد من األشراك املنصوبة، والُعصب الدخيلة

قال من حال إىل وإهنم يف حالة انت ،لواحد فرتددها املالينيواالحتفاظ بكلمة الفصل يقوهلا ا ،واملكايد اخلفية
والعدل والنصيحة  متظاهرين ابلتقوى ،حال، كانوا يواجهون فيه ثالثة أعداء متشاكسي املصاحل، متبايين املطامع

ثعلب القدمي ومن ورائهم ذلك ال ،ولكنهم متفقون على االستغالل ال على االستقالل ،الرشيدة للمستضعفني
ينتصر  ،وطامعاً يتملق ،وراجياً يتعلق ،وحانقاً يتلظى ،وقابعاً يتحفز ،قد قصمت احلرب  هره ـ جائعاً يتضوَّرـ و 

 .(1)وينتظر الفتات ،ابملتات
 ـ جهاد الليبيني:

 ،قتيل والتشريدمل يثنهم الت ،ووقفوا يف وجهه وقفة املستميت ،قاوم هؤالء اإلخوان الكرام االستعمار اإليطايل
وعاد  ،خريةجاءت احلرب األ ،و نوا أن هذا اجلبار العنيد ختم عليهم ابلعبودية املؤبَّدة ،ا استيأسواحىت إذ
حىت  ،يثأرون لعمر املختار والشهداء األبرار ،وهبَّ املغاوير من سالئل العرب ،ونبض عرق البطولة ،الرجاء
أو  ،اروما كان إخواننا يدرون أهنم يعينون استعماراً على استعم ،فأابدها هللا ،وأوبقت إيطاليا جرائرها ،اشتفوا

دق األفعى إىل انب األفعوان فصمَّت  ،ولكنهم مل يهنوا ومل يفشلوا يف طلب استقالهلم ،أهنم سينتقلون من شِّ
 فكان ألصوات الدول الضعيفة يف جملس األمم جمال يف ،مث تصادمت املطامع ،االذان عن مساع صوهتم حيناً 

ولكنه أرجأ  ،فقضى ذلك اجمللس ابستقالل ليبيا طائعًا كمكره ،الذان الصماء ومنفذ إىل القلوب الغلفا
 م.1952اإلجناز إىل أول سنة 

الداخلني  وكنا نعّد إخواننا الليبيني أو ،كنا نعرف أن االستقالل جنة ال يعرب إليها إال على جسر من الضحااي
لفالح وألهنم مجعوا أسباب ا ،الضحااي ما مل تقدمه أمة شرقية موا منألهنم قدَّ  ،إىل هذه اجلنة بغري حساب

 طريقهم برزخاً ووضع يف ،ولكن شيطان االستعمار أىب عليهم ذلك ،األربعة: الصرب واملصابرة واملرابطة واجلهاد
 م.1952وهو هذا األجل احملدد سنة  ،زمنياً أو جسراً اثنياً غري الضحااي والقرابني واألعمال الصاحلة

ومرحباً ابلسنتني إذا   ،ونقول حنن: إنه وضعه لإلبعاد والتعويق ،ويقول االستعمار: إنه وضعه لإلعداد والتشويق
 كنا نقضيهما يف االستعداد والتأهل وإصالح الفاسد من أخالقنا ورجالنا وأعمالنا.

فثبتت عليه  ،حر األبيض ومن الصحراءالذي جىن عليه موقعه من الب ،واهاً هلذا الوطن املرتدِّّد يف هلوات الزمان
إنَّ هلا يف تغّر وتُغري و  ،وحامت عليه حوائم الدرهم والدينار ،وازدمحت عليه أقدام األقوايء ،أعني الطامعني
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 ،واجلة تتلقَّفوصَ  ،ومن وراء الدرهم والدينار مساسرة تتخطف ،نفوس ضعفاء اإلميان وفاقدي الضمائر ملوقعاً 
ن أعوان ومن أبناء الوطن فريق م ،وتدفع األلقاب قيمًا للمالك ،ر وتنهى عن املعروفوأابلسة أتمر ابملنك

وهنا العدو  ،وهنا منبت العلة وهنا ـ فقط فقط ـ جرثومة الطاعون ،وهذا أصل البالء ،وأعواد التحريق ،التفريق
 احلقيقي فاحذروه.

العهد  مرارات يف جيل واحد: مرارة اإلمهال يف وحناانً على إخواننا اجملاهدين.. كتب عليهم أن يتجرَّعوا ثالث
 ،وهاهم أوالء يتجرَّعون مرارة التنكر من حلفاء دلوهم بغرور ،ومرارة االستعباد يف العهد اإليطايل ،الرتكي

 مث أخلفوا الوعد ونقضوا العهد. ،وسجروا هبم التـَّنُّور
من نصيحة خالصة، ودعاية انفعة،  ،وفولو بقول معر  ،من بعض حقكم علينا ـ أيها اإلخوان ـ أن نسعدكم

 .(1)وتذكري منبه، وليسعد النطق إن مل يسعد احلال
 ب ـ ليبيا ماذا يراد هبا؟

أن أعرضه يف  أحاول«. ليبيا ماذا يراد هبا؟»كتب اإلمام اإلبراهيمي مقااًل عن ليبيا يف اخلمسينيات مسَّاه 
 منها: ،فقرات مهمة

 ـ العمل لالستقالل:
ألفناها حىت غطَّى ف ،وأمالها علينا العجز ،معشر املستضعفني ـ كلمة خاطئة أجلأان إليها الضعف شاعت بيننا ـ

 ،هاكما يّسر كلمة الكفر على لسان قائل  ،ويسَّرها التعّود على األلسنة واألقالم ،اإللف خطأها وسخافتها
ها كانت لغة الساسانيني مبعث  ،وكأننا ورثناها عن الساسانيني أصحاب الُكدية ال أصحاب امللك والدولة

 واالستخذاُء وليد الضعف. ،فكلمتنا هذه مبعثها االستخذاء ،واجلبلة شعبة من القوَّة ،اجلبلة
لك من أو طلب امل ،ومعناها يف الواقع طلب احلق من غاصبه ،«طلب االستقالل»هذه الكلمة اخلاطئة هي 

غري  صوب فيئة إىل الرشد وإانبة إىل هللا ؛ لردَّه منولو كان من طبيعة الغاصب السالب أن يرد املغ ،سالبه
إن العامل  ،«العمل لالستقالل»أما الكلمة املصيبة هلدف احلق فهي  ،وال إقامة دليل ،وال رفع دعوى ،طلب

خذه وهو اخذ له حني أي ،فهو واصل إليه ال حمالة ،خطوة خطوة ،للشيء سائر إليه بذرائعه الطبيعية
 ،وإما أن حُيرم إما أن يعطى ،أما طالب الشيء يف مفهومه العريف فهو كطالب الصدقة ،ابالستحقاق الطبيعي
ها وعجيب أن نعيش هذه الكلمة اجلوفاء بيننا مع كلمة عبقرية تضار  ،وإن ُحرم فبعدل ،فإن أعطَِّي فبفضل
 «.االستقالل يؤخذ وال يعطى»وتناقصها وهي أن 

عليه بعد حتصيله.  مث احملافظة ،مث العمل له مع اإلصرار ،مع التصميمشروط االستقالل احلقيقية هي: اإلميان به 
وبذلوا يف  ،وليس منها ـ عندان ـ إال طلبه. وإخواننا الليبيون عملوا لالستقالل على قرب عهدهم ابنتزاعه منهم

حه العطرة ئوإن حبله مل ينقطع من أيديهم وإن روا ،اسرتجاعه فوق ما يبذله من يف منزلتهم من الضعف والقلة
ذكرايت الشباب  وإن ذكرايته ملاثلة يف نفوسهم مثول ،وإن أخيلته اجلميلة لترتاقص يف أذهاهنم ،لُتفعم أنوفهم

                                                           
 (.3/404املصدر نفسه )   ((1



197 
 

يف ليبيا أدركوا  وإن كثرياً من األحياء ،وليس بني إشراق الشباب وأفوله إال فسحة يف العمر ،يف نفوس الشيوخ
 .(1)وسيدركون زمنارجتاعه ،زمن انتزاعه

 جملس األمم املتحدة:ـ 
وأن  ،مل يبلغ من العدل والرمحة أن يقسم احلقوق ابلسوية« جملس األمم املتحدة»هذا الشيء الذي يسمونه 
ا بل دينه وديدنه أن يرّكب للقرانء قروانً أخرى تنطح هبا املستضعفني وتذودهم هب ،يقتص للجمَّاء من القرانء
لدخن وشانه استقالاًل شابه ا ،اجمللس استقالل القطر اللييب العزيزوقد قرر ذلك  ،عن مراتع احلياة ومواردها

وتشوَّف املدجلون  ،ابلتأجيل. ومع ذلك فقد هتللت أسرَّة وخفقت قلوب وحييت امال كانت كامنة يف النفوس
عموده  بتبلُّج ،بتبلُّج عموده على هذه التباشري ـ إىل الفجر الصادق ،ـ بعد هذه التباشري ـ إىل الفجر الصادق

ح لكن املتعمقني كانوا يرون أن هذا القرار ليس من طبيعة الرو  ،املني أن يعمَّ بقية الرقاع ،على هذه الرقعة
لشعب الذي من ذلك ا ،وإمنا هو مثرة من مثرات اجلهاد املتواصل ،الشريرة اليت تصرف ذلك اجمللس وتسريه

لدول الصغرية وإنه أثر من ااثر أصوات ا ،إميانه حبقهومل ينقص اعتداده بنفسه و  ،نقص االستعمار عدده وأمواله
 عيف نسيب.وكل ضعيف للض ،فاجته سعيها إىل نصرة الضعفاء ،اليت أكسبها االحتاد قوة يف ذلك اجمللس

 ـ التشاكس بني مطامع األقوايء:
اوف بعضهم يرى اإلبراهيمي: وأنه نتيجة من نتائج التشاكس بني مطامع األقوايء وخم« وعن استقالل ليبيا»

ملا وافقت  ،ومل تزل كبده حّرى إىل نُغبة من ماء البحر األبيض ،فلوال التنني الذي ابتلع الصني ،من بعض
ران، وعينه ويده على الظه ،ولوال العمالق الذي يضع رجله على طهران ،أمريكا وإنكلرتا على قرار االستقالل

فهو مبا حّفه من هذه األسباب، استقالل كِّياد من الدول  ،على وهران، ملا صادقت روسيا على ذلك القرار
كما   ،ة أجزاءمث يقسمن الفريس ،ليأمنَّ شرها وشركها ،الغربية لروسيا، يردن منه إقصاءها عن البحر املتوسط

ق جلية وقد  هرت احلقائ ،وما كان ذلك التأجيل إال هلذا ،شاء هلن اهلوى أبمساء خالبة من ورائها قوى غالبة
واثلثة  ، برقةوتلك يف ،هذه يف فزان ،قبل أن جيّف مداُد قرار االستقالل ،الواحدة بعد األخرى ،بدر منهنّ  مبا

هلا يف أسباب  نومن ميدو  ،وإهنن لبالغات إىل أهدافهن وواجدات فينا من أيخذ أبيديهن إليها ،تنتظر طرابلس
وابدران إىل  ،ناهابدأان ابألشراك املنصوبة بيده فأزلإال إذا  ،وعالقته ابلوطن ،املطامع فيقطع ألجلها صلته ابهلل
وصمدان إىل اجلموع  ،وعمدان إىل النقائص املتأصلة يف نفوسنا فاستأصلناها ،األواثن املرفوعة ابمسه فكسرانها

فقوَّيناها زائم املرختية وإىل الع ،وإىل األلقاب املهينة فمحوانها ،وإىل األلسنة اجلاحمة فقمعناها ،املتفرقة فجمعناها
 لقيناه بعد ذلك مث ،فأغلقناها يف وجهه وسددانها ،وإىل مجيع الثغر اليت أيتينا منها العدو ،ابحلق وشددانها

ال  وكلمة واحدة ،وعزمية ترتد عنها احملاوالت حسرى ،ورأي مجيع ،ولسان واحد ،بصف واحد وإرادة واحدة
وأهنم  ،زئةوأن أبناءه وحدة ال تقبل التج ،يقبل التقسيمأن هذا الوطن الواحد ال »يقبل معناها التأويل وهي: 
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عناه يف لغتنا ال مب ،صفواً بال كدر ،عفواً بال طلب ،ولو فعلنا ذلك جلاء االستقالل ،«يريدون حياة حرة كرمية
 يف لغة قياصرة جملس األمم.

فأصبحوا  ،حىت عرفوا مواقعها ومداخلها إىل نفوسنا ،إن هؤالء األقوايء قد راضوان على الشهوات اخلسيسة
كفضول   ،حلسيةوأموالنا ابلشهوات ا ،يقودوننا بزمامها ويبتزُّون ضمائران ابلشهوات النفسية كالرتب واأللقاب

استنارت  ولو أن أهل فزان ـ مثاًل ـ ،وإن أوقى اجلُنن منها الزهد فيها والتعفف عنها ،اللباس والطعام والشراب
إليهم احلرية  ؛ لسعت« التاي»وهجروا شرب « الباي»فرفضوا لقب  ،وانلت منهم املوعظة بغريهم ،ئرهمبصا
 .(1)حبواً 

 ـ داء الليبيني:
فقد فضحنا  ،وإن مل يكن لنا فضل املعرتف ،ونعرتف بنقائصنا ،وقد ان أن نعلن داءان ،من كتم داءه قتله

ان بذلك مثلة يف اإلنسانية. ود ،ابلرتقيع ونتدارك الوهي ،الزمان قبل أن نفيء إىل أنفسنا اء إخواننا الليبيني فصريَّ
 ،لل واحدةوال بيننا فيه تفاضل ألن علة الع ،ليس ألحدان فيه فضل إذ ال فضل يف النقص ،هو داؤان مجيعاً 

  ذلكولوال ،هو الداء الذي ترك جزيرة العرب تضم مالءهتا على بضع دول وإمارات وعلى عدة ملوك وأمراء
ولكن ذلك أرهب لعدوِّهم وأحفظ حلقيقتهم،  ،ألهنم أمة واحدة يف رقعة واحدة الداء لكان للعرب دولة واحدة

 وملا بؤان بسّبة الدهر وعار األبد. ،ولوال ذلك الداء ملا ضاعت فلسطني
عب شعب تلتقي ومن اخلالف تش ،مث بدأ كبريًا يف الدنيا ،بدأ صغريًا يف الدين ،أصل دائنا التفرق واخلالف

الف تذكر فاذكر اخل ،كما حيمل الفرع خصائص أصله  ،والطعم املر ،والشر والضر ،معه يف األثر والنتيجة
واذكر  ،وعدم الثقة بني اإلخوان ،واذكر اخلالف تذكر عدم االعتداد ابلنفس ،التخاذل واألاننية ووهن العزائم

 ،واذكر اخلالف تذكر ضعف العقيدة وخطل الرأي ،يف الوطن الواحداخلالف تذكر تعدد الزعماء واألحزاب 
لي نعانيه واذكره تذكر كل مر  عق ،واذكر اخلالف تذكر بيع الذمم والضمائر والتفريط يف املصاحل الوطنية

ة والزعام ،ألهواء متبعةوا ،والتضحية أقوال ،فالرجولة مائعة والتفكري سطحي ،وكل حقيقة يف احلياة نغلط فيها
األمرا  هي اليت  وهذه ،واأللسن القصرية ،والقضااي اخلطرية نلقاها ابلعقول الصغرية ،والنصر تصفيق ،زعم

ا عن أعمال ولو مل يعتربوان أطفاالً ملا وضعوا يف أيدينا هذه اللعب يلهوننا هب ،أدركها املستعمرون فينا فاحتقروان
 الرجال.

رم هذه ويشرفون عليكم من حما ،ل بينكم وبينهم املاء والصحراءأيها اإلخوة الليبيون: إن لكم إخوااًن يص
 ،نة والسحنكما شاركوكم يف األلس  ،وإهنم يشاركونكم يف الشدائد واحملن ،السالسل الشاخمة يف األطلس الكبري

ة و فانظروا يف أّي موضع وضعتكم األقدار؟ إنكم يف موضع قد ،وإهنم يقامسونكم مرارة االمتحان الذي أنتم فيه
واقتلوا  ،فاحذروا أن تكونوا قدوة يف اهلزمية ومثااًل خليبة األمل ،وتعمل ملا تعملون ،لشعوب ترجو ما ترجون

                                                           
 (.3/407املصدر نفسه )   ((1



199 
 

فتلك  ،(1)إننا نعيذكم بشرف الرجولة أن تكون فيكم سيوف اليمن وجنراالت تونس ،األلقاب حتيوا احلقائق
 .(2)وهذه ال تغين يف احلرب ،ال تصلح للضرب

 ابستقالل ليبيا:ج ـ التهنئة 
 ـ نّص الربقية اليت أرسلها رئيس مجعية العلماء إىل امللك إدريس السنوسي.

 م.1951ديسمرب  24اجلزائر يف 
 جاللة امللك إدريس السنوسي ملك ليبيا ـ بنغازي.

بتحقيق  همجعية العلماء املسلمني املرتمجة عن إحساسات األمة اجلزائرية تُعلن مشاركتها للشعب اللييب يف ابتهاج
 ،والتقدُّم املطَّرد ،راجية تتويج هذا االستقالل ابلوحدة الشاملة ،وترفع إىل جاللتكم هتانيها األخوية ،استقالله

 حتت رعايتكم احلكيمة.
 الرئيس: حممد البشري اإلبراهيمي

 لوطين بطرابلس.متر ارئيس املؤ  ،ـ نصَّ الربقية اليت بعث هبا رئيس مجعية العلماء إىل سعادة بشري بك سعداوي
 .1951ديسمرب  24اجلزائر يف 

ة عن عواطف الشعب اجلزائري تشارككم يف الفرح إبعالن االستقالل وتتقدم إىل  مجعية العلماء املسلمني املعربِّّ
 وتتمىنَّ أن تتضافر اجلهود لتحقيق وحدة ليبيا. ،شعب ليبيا ابلتهنئة األخوية

 (3)الرئيس: حممد البشري اإلبراهيمي
 كلمة إىل الشعب اللييب:د ـ  

وكان اإلبراهيمي معرتضاً على املعاهدة  ،م1953ابلقاهرة سنة « صوت العرب»هذه الكلمة أُلقيت يف إذاعة 
 املعاهدة. وطالب الليبيني ابلوقوف صفاً واحداً يف طريق هذه ،اليت تريد إبرامها اململكة الليبية مع اإلنكليز

 
 فوجَّه خطابه إىل الليبيني فقال:

 ِ   الرَّْۡحَاِن الرَِّحيمِ بِْسِم اَّللَّ
 أيها اإلخوان الليبيون الكرام:
نصركم يف معارك الرأي  و  ،وجعل لكم يف املاضي عربة للحاضر وعظة للمستقبل ،حيَّاكم هللا وبصَّركم ابلعواقب
ووقاكم شر حتكُّم األفراد  ،والشر شراً لتتقوه وجتانبوه ،وأراكم اخلري خرياً لتتبعوه ،كما نصركم يف معارك احلرب

 ،وزلل الساسة، وأخرجكم من  لمات االستبداد إىل نور الشورى، ووفَّق قادتكم إىل اليت هي أحسن عاقبة
 وجعل لكم يف كل مسلك ضيِّّق فرجاً عاجاًل وخمرجاً حسناً.
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ة من الوطن العريب نومبا حافظتم على هذه القطعة الثمي ،وانضلتم عن دينه ،وسالم عليكم مبا جاهدمت يف سبيله
 العزيز اليت هي مرياث مشرتك بينكم وبني إخوانكم العرب ابلفر  وإخوانكم املسلمني ابلتعصيب.

 ـ أمثان غالية يف سبيل احلرية:
 أيها اإلخوان:

 ،ة مثلما دفعتموال شعباً دفع من أمثان احلري ،مل يعرف العصر احلديث شعباً غريكم دافع عن حريته كما دافعتم
قدمتم من دمائكم وأموالكم ما مل يقدِّمه غريكم من األمم اليت ابتليت بتسلط األقوايء عليها.. قدمت فقد 

ن وإمام وانهيكم بشيخ اجملاهدي ،أما أنتم فقدمتم الشبَّان والكهول والشيوخ ،األمم شبَّاهنا فداء ألوطاهنا
وع والعطش وصربمت يف سبيل وطنكم على اجل ،فضربتم األمثال ومألمت التاريخ ابألعمال ،الشهداء عمر املختار

ريكم يف فهم ومل ختطئوا كما أخطأ غ ،ومل هتن لكم عزمية وال ضعف إميان وال تزعزعت عقيدة ،والعري والتشريد
  ،ن املوتوإن احلياة بال حرية موت أفظع م ،وهي أن حييا اإلنسان كرمياً أو ميوت كرمياً  ،احلقيقة الكاملة للحياة

ومل  ،هللا فيمن ابتلى من خلقه مبثل ما ابتالكم به من استعمار حيواين شره أذاقكم لباس اجلوع كذلك مل يبتلِّ 
كم الذي ميّده وقاوم ضعفُ  ،ولكنكم أذقتموه اهلزائم اليت سجَّلها التاريخ ،يستطع أن يذيقكم عذاب اخلوف

وما  ،من ينتظر م من قضى حنبه ومنكمفمنك ،وصدقتم ما عاهدمت هللا عليه ،اإلميان قوَّته اليت ميدُّها الطغيان
لتم تبديالً   .(1)بدَّ

 ـ استقبال الناس الستقاللكم:
 أيها اإلخوان:

 ،مل تتفق مجعية األمم على قضية مثلما اتفقت على استقاللكم ؛ على ما شاب ذلك االستقالل من شوائب
 ،وعلى ما سبقه وتبعه من مناورات وأالعيب فكل ذلك يشفع له أنه مولود ،وعلى ما حفَّه من مصائب

ذلك استقبلوا وكذلك قال الناس عنكم وب ،واملولود يولد ضعيفًا مث تقويه العناية والرعاية واحلياطة واحملافظة
 استقاللكم مع الرمحة بكم واإلشفاق عليكم.

 
 

 أيها اإلخوان:
ستقالل ألهنم يعدُّونه جزءاً من استقالهلم أو تثبيتاً له أو وسيلة ال ،تقاللكمفرح إخوانكم العرب واملسلمون ابس

فقد   ،بل ألهنم يرون فيه حتقيقاً ألكرب حاجة يف نفوسهم وهي االتصال بني شرقهم وغرهبم ،غري املستقل منهم
فنا حيملون إلينا من أسالمرَّ عليه الفاحتون  ،كانت ليبيا ـ وما زالت ـ كما وضعها هللا جسراً بني الشرق والغرب

ملون إلينا اخلصائص حي ،ومرَّت عليه مواكب العروبة ممثلة يف بين هالل بن عامر بن صعصعة ،اهلدى ودين احلق
 ،ينواحلاملون للعدل واإلحسان من الغزاة اجملاهد ،ومرَّ عليه الدعاة إىل احلق من أئمة الدين ،اجلنسية والبيان

                                                           
 (.4/239املصدر نفسه )   ((1



201 
 

 ،طارق موسعاً للرقعةو  ،وحسَّان معمراً ومطهراً للبقعة ،وأبو املهاجر منبتاً  ،احتاً فعلى سهول أرضكم مرَّ عقبة ف
 .(1)وعبد الرمحن ليقيم فيه اخلالفة املروانية ،وعليها مرَّ إدريس ليغرس يف املغرب شجرة النبوَّة

 ـ واجبات امللك واحلكومة:
يت اشرُتي وأن يقدِّروا األمثان ال ،االستقالل فكان أول الواجبات على مليككم وحكومتكم أن حيافظوا على هذا

على  وأن يرعوا حرمة ما أريق ،وأن حيفظوا ذمة الشهداء األبرار من بنيه ،وأن يسوسوه ابحلكمة واحلذر ،هبا
 مزالق وأن جينِّّبوه وهو يف خطواته األوىل ،وأن يدجيوه على الذلل السماح من الطرائف ،جوانبه من دموع ودماء

 وأن يربطوا مستقبله ابلشرق ال ابلغرب وابلقريب ال ابلغريب. ،ع من ال عهد له وال ميثاقاملعاهدات م
وأرادوا أن  ،وعرضوا النوائح يف مواكب الفرح ،ولكنهم ـ مع األسف ـ جاؤوه ابلكفن وهو يف ثياب العرس

دوه بقيد من حديد وقيَّ  ،وأن يداووه فداووه من احلمَّى ابلطاعون ،يعاجلوه من الفقر فعاجلوه ابلفقر ومعه الذل
ت أ افره ومع مفرتس ما زال ،مع مستعمر عتيد وجبَّار عنيد وعدّو لدود عرف بنقض العهود وجتاوز احلدود

« القناة»وما زال واضعاً قدميه النجستني على البقاع الطاهرة من أرضنا يف  ،محراء من دماء املسلمني والعرب
رقية وما زال ممتداً كالسرطان على الشواطأئ الش ،من األردن« املفرق»من العراق ويف « احلبانية»من مصر ويف 
 وما زال يف السودان مياطل ابلوعد الباطل. ،جلزيرة العرب

 كومةوكل تلك البالاي وأمثاهلا معها شرح للمعاهدة اليت تريد ح ،كل هذه األوصاف تعبري جلنس امسه اإلنكليز
 ليبيا أن تعقدها مع اإلنكليز.

 أيها اإلخوان الليبيون:
إهنا يف ماهلا تضييع  ،وعانيتم شرَّه ،بلومت ُمرَّه ،إهنا ليست معاهدة.. إهنا استعمار أشنع من االستعمار اإليطايل
م ابء يف أوطانكإنكم ستصبحون بسببها غر  ،للوطن واستعباد لبنيه.. إهنا متكني اختياري للعدو يف رقابكم

بليل لتغطية ما  وُدبِّّرت ،واسترتت حىت افتضحت ،مستعبدين ألعدائكم.. إهنا مكيدة خفيت حىت اتضحت
 فيها من الويل.
 أيها اإلخوان:

سلوا إخوانكم وجريانكم يف مصر: ماذا لقوا من العدو الغادر يف مدة سبعني سنة؟ سلوهم هل صدق له معهم 
وقف  ضهم يف املواعيد الكثرية اليت قطعها على نفسه ابجلالء؟ وهلعهد أو برَّ له ميني؟ سلوهم هل جال عن أر 

 املعاهدات اليت أبرمها ووقع عليها؟ عند نصوص
ته معكم معناها فإن معاهد ،فاتَّعظوا وال تقدموا على أمر فيه هالككم وهالك إخوانكم ،العاقل من اتَّعظ بغريه
 واسع الغين.إذا به حيادها بكم وبوطنكم ال ،اة الضيِّّقةفبينما جتاهد إلخراجه من القن ،الكيد ملصر وتطويقها

 أيها اإلخوان:
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أرضكم وقد غصَّت و  ،إذا نفذت هذه املعاهدة فسرتون أبعينكم بعد سنوات قليلة مساءكم وقد ملئت بطياراته
 ،خريات أرضكم مما على  هرها وبطنها وهي يف قبضته يصرفها مبشيئته ويف قبضته ،جبنوده ومطاراته

 واالتصاالت بينكم وبني إخوانكم يف الشرق ويف الغرب وقد أصبحت مقطوعة ممنوعة.
 أيها اإلخوان:

جعوا إىل أمتهم ولري  ،فلرياجعوا بصائرهم ،وإن حكَّامكم منكم فهم داخلون يف اخلطاب ،إننا خناطب الليبيني
ا عذاب هللا وحساب وليخافو  ،وإىل إخواهنم العرب يستعينوهنم ويستنجدون هبم ،يستهدوهنا ويسرتشدون هبا

 التاريخ.
 أيها اإلخوان:

الوطن   ولكنكم ستبيعون فيها الوطن كله وشرف ،إن الضرورة الدافعة إىل هذه الصفقة اخلاسرة مليون جنيه
وإن هذا الثمن البخس الذي تبيعون به وطناً كاماًل وشعباً كاماًل تستطيع كل حكومة  ،كله وحرية الوطن كله

 ومن حدَّثكم بغري هذا فهو خمدوع أو خادع. ،عربية أن تسدَّه عنكم يف كل سنة
 أيها اإلخوان:

 .(1)قفوا كلكم صفاً واحداً يف طريق هذه املعاهدة املخسرة حىت متزِّقوها قبل أن متزقكم

 ني:ـ فلسط 2

كانت اهتماماته بكل قضااي األمة وعلى رأسها قضيتها احملورية قضية أر  اإلسراء واملعراج واألقصى: 
 فلسطني.
 ،وحيامي عن حقَّها ،ايذّكر مبحنته ،فهو يعيش فيها وتعيش فيه ،اليت خصَّها ابملزيد من االهتمام ،فلسطني

وال  ،جلزائريني خاصة أن ينهضوا بواجبهم حنوهاويدعو ا ،وحيرِّ  العرب واملسلمني على الذود عن حياضها
 امت.كان هذا موقفه قبل أن تقوم دولة الكيان الصهيوين وبعد أن ق  ،يتخاذلون عن نصرهتا بكل ما يستطيعون

 م:1947سنة « 5»استمع معي إىل ما كتبه يف البصائر يف العدد 
عربات  ن كل مسلم جزائري من حمنتكويف جف ،إن يف قلب كل مسلم من قضيتك جروحاً دامية ،اي فلسطني

وعلى لسان كل مسلم جزائري يف حقِّّك كلمة مرتددة هي: فلسطني قطعة من وطين اإلسالمي الكبري  ،هامية
ء ويف عنق كل مسلم جزائري لك اي فلسطني حق  واجب األدا ،قبل أن تكون قطعة من وطين العريب الصغري

االستعمار  وإمنا هو ذنب ،فما الذنب ذنبه ،أو أضاع بعض حقِّّك ،بكفإن فرَّط يف جن ،وذمام متأكِّد الرعاية
 واملسلم وقبيلته. ،واملرء وداره ،الذي حيول بني املرء وأخيه

وى املسلم لك فإن ه ،واملارب اليت يقضيها الشباب ،إذا كان حب األوطان من أثر اهلواء والرتاب ،اي فلسطني
ألرضية وأنك كنت هناية الرحلة ا ،وأن فيك املسجد األقصى الذي ابرك هللا حوله ،أن فيك أوىل القبلتني
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ومن تلك الرحلة الواصلة بني السماء واألر  صعوداً بعد رحلة ادم الواصلة بينهما  ،وبداية الرحلة السماوية
 ،السالم وشرائع اإلسالمو حتمل اهلدى  ،وإليك إليك ترامت مهم الفاحتني وترامت األيـُْنق الذلل ابلفاحتني ،هبوطاً 

وتكشف عن  ،إىل منابت الوحي القدمي ،ومثار الوحي اجلديد ،وتنقل النُّبوة العامة إىل أر  النبوات اخلاصة
فكانت  ،حارثة مث وقفت عند مؤتة بقيادة زيد ،احلقيقة اليت كانت وقفت عند تبوك بقيادة حممد بن عبد هللا

  ،نوكانت النتيجة أنَّ اإلسالم طهَّرك من رجس الروما ،انت الثالثة ورداً وك ،عليك الغزوات حتومياً من اإلسالم
 .(1)كما طهَّر أطراف اجلزيرة قبلك من رجس األواثن

ويف هذه املقالة يقول: أيظن الظانون أن اجلزائر بعراقتها يف اإلسالم والعروبة تنسى فلسطني؟ وتضعها يف غري 
 ووشائج القرىب. ،وجمد العروبة ،ال وهللا: أيىب هلا ذلك شرف اإلسالممنزلتها اليت وضعها اإلسالم من نفسها؟ 

هو الذي  ،صلحتهوقايض بفلسطني مل ،وأىب أن حيلَّها ملصلحته ،ولكنَّ االستعمار الذي عقد العقدة ملصلحته
 وهيهات. ،ويقطع أوصال العروبة كيال تلتحم ،يباعد بني أجزاء اإلسالم لئال تلتئم

يف  ،مجع األمة كلها حوهلاو  ،والتعريف بعدالة قضيتها ،علىهذا النهج يف الرتكيز على فلسطنيويستمر الشيخ 
ر املكنون من ا ،ويثري الكوامن ،أبسلوب الشيخ الذي حُيرِّك السواكن ،سبع مقاالت مطوَّلة  لطاقات.ويفجِّّ
 «:عيد األضحى وفلسطني»انظر ما كتبه عن 

 «.ماذا نصنع؟ف ،النفوس حزينة واليوم يوم الزينة»
 فهل حنن من الرمحة والعطف جمرَّدون؟ ،إخواننا مشرَّدون

 ،ادى البشائروأن نته ،وأن نطرح اهلموم ،وأن نتبادل التهاين ،تتقاضاان العادة أن نفرح يف العيد ونبتهج
 وتتقاضاان فلسطني أن حنزن حملنتها ونغتّم ونُعىَن بقضيتها وهنتّم.

وأن ال  ،ينعموا وأشالؤهم للعوايف ؛ أن ال ننعم حىت ،أبداهنم للسوايف ،يف الفيايف ويتقاضاان إخواننا املشرَّدون
 نطعم حىت يطعموا.

 ما حلَّ ببين أبيهم يف فلسطني؟ ،ليت شعري... هل أتى عبَّاَد الفلس والطني
وا بصهيون ىت تقذفوال حنر ح ،وتنجزوا لفلسطني املواعيد ،ال عيد حىت تنفذوا يف صهيون الوعيد ،أيها العرب
 وال أضحى حىت يظمأ صهيون يف أر  فلسطني ويضحى. ،يف البحر

وحرام أن تطمئن بكم  ،وحرام أن تطعموا وإخوانكم جياع ،أيها العرب: حرام أن تنعموا وإخوانكم بؤساء
 املضاجع وإخوانكم يفرتشون الغرباء.

نة والدعة ال ما فيه من معاين الزي ،ملعاانةأيها املسلمون: افهموا ما يف هذا العيد من رموز الفداء والتضحية وا
 وهذا حقُّ اجلسد عليكم. ،ذلك حقُّ هللا على الروح ،واملطاعم

وأن يسمح  ،جمحوإن بني أانملي قلماً مُسته أن جيري ف ،وإن يف جواحني انراً تتلظى ،إنَّ بني جنيبَّ أملاً يتنزَّى
 تخافتت.وإن على لساين كلمات حبسها الغم ف ،وإن يف ذهين معاين أحنى عليها اهلم فتهافتت ،،فيما مسح
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 ولــــو أن قــــومــــي أنــــطــــقــــتــــين رمـــــــاحــــهــــم
 

رَّت   ( 1)نـــــطـــــقـــــــت ولـــــكـــــن الـــــرمـــــــاح أجـــــَ
 

 وكتب مرة أخرى مبرارة مقااًل يقول فيه: هل ملن أضاع فلسطني عيد؟
ة اليت ارجتلها ا  ،ة يف العراقإلبراهيمي يف حفل أقامته مجعية األخوة اإلسالميولنقرأ هذه الكلمات البليغة املعربِّّ

 ونشرهتا جملتها قال:
عرف فإن استطعنا أن نعرف األجوبة استطعنا أن ن ،إن معرفة كارثة فلسطني ال تعدو أن تكون أسئلة وأجوبة

 مث نعاجله. ،الداء
 فهو: ،السؤال األوَّلأما 

 هل أضعنا فلسطني؟
 اجلواب: نعم.

 الثاين:السؤال 
 هل أعطيناها أم أخذوها منا؟

 اجلواب: أعطيناها حنن.
 السؤال الثالث:

 هل ميكن اسرتجاعها؟
 اجلواب: ميكن اسرتجاعها.

 مث قال: مباذا أضعنا فلسطني؟
 اجلواب: أضعناها ابلكالم.

 ،تَّاب يكتبونوالكُ  ،فقد كان الشعراء ينظمون القصائد الطويلة العريضة يف مديح العرب وتسفيل اليهود
 فبني النظم والتصريح والكتابة واخلطابة ضاعت فلسطني. ،والسَّاسة يصرِّحون

 مث قال:
 .(2)الرجل البطل يعمل كثرياً وال يقول شيئاً 

 ويف مقال اخر ختم مقالته هبذه الكلمات املضيئة اليت يكاد حيفظها اجلزائريون كافة:
 أيها املسلمون: ،أيها العرب

ود وحنن فلئن أخذها اليه ،وعهد اإلسالم يف أعناقنا ،وأمانة عمر يف ذمَّتنا ،فلسطني وديعة حممد عندانإن 
 .(3)عصبة إانَّ إذن خلاسرون
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 ـ تونس: 3

 مواسياً لتونس يقول:« كوارث االستعمار»كتب حتت عنوان 
زيزة يف إعالن التونسية الع ـ بسبب عطلة املطبعة أسبوعني يف اخر رمضان ـ أن تشارك األمة« البصائر»فات 
حادثة )جبل  ،اليت جتلَّت يف احلادثتني الداميتني ،على ما أصاهبا يف العهد األخري من كوارث االستعمار ،احلزن

 اجللود( و)حادثة صفاقس(.
ألطفاهلم و  ،وأمَّا احلزن واألسى إلخواننا الذين ماتوا مظلومني ،أمَّا التأمل واالمتعا  من قتل األبرايء املساملني

وحمال أن يتأمل  ،فإنَّ حظَّنا منها ال يقّل عن حظ إخواننا التونسيني ،وال عائل وزوجاهتم الذين بقوا بال مال
تَّحدة املصدر وهذه املصائب امل ،وقد ألَّفت هذه املصائب املتوالية ،وال يتأمل له سائر األعضاء ،عضو من جسد

تنا كتلة من حلم مرضو  ،بني قلوبنا أتليفاً جديداً حمكم النسج يف جلة من الدموع  ،وأرهفت إحساسنا وصريَّ
 فال ميتاز يف مصائبنا معزٍّ من معّزى. ،املرفضة

عذران إىل إخواننا أنَّنا مل خنسر يف ابب التعزية إال سطورًا سودًا يف أوراق بيضاء تقرأ وهتجر، وعوضنا الغايل 
 .(1)عنها إحساسات مضطربة يف نفوس متأملة

أو املغرب « مراكش»وقد كان يسّمى يف ذلك الوقت  ،«املغرب»تب املقاالت يف الصفحات املتعددة عن ويك
وأثىن عليه  ،وقامت بنفيه خارج البالد ،ويتحدَّث عن امللك حممد اخلامس الذي وقف ضدَّ فرنسا ،األقصى

 أحدَّ من الذي نراه أحياانً  ،كلمهبل كثريًا ما يصليهم انرًا من   ،مجياًل على قلة ثنائه على امللوك واألمراء
 .(2)السيف

 ـ ملصر مكانة خاصة: 4

إمياهنا ألوهية  تدفع بقوة ،وقبلة العرب وحمراب اإلسالم ،أر  العبقرية ومساء اإلهلام ،وهذه مصر كنانة السهام
وإن فرعون  ،نيبعد أن أنقذها اإلسالم من تعبد الفراعنة األوَّل ،وتدفع بيقظتها كيد شيطان مريد ،فرعون جديد

 .(3)اجلديد لعال يف األر  ـ كأخيه ـ وإنه ملن املفسدين
 فيقول وما أبدع ما يقول:« اي مصر»ويتحدَّث يف مقال خاص رائع خياطب فيه مصر 

ى أن جتدي فيها واحرصي عل ،انثري كنانتك ـ اي كنانة هللا ـ فإن مل جتدي فيها سالح احلديد والنار فال تراعي
 ّن الذي يشحذواملِّس ،وهي احتاد الصفوف ،وهو العزائم. واملادة اليت تطفأئ النار ،السالح الذي يفّل احلديد

 وهو العفة والصرب. ،هذين
 ذفلعمرك ـ اي مصر ـ إهنم مل يقاتلوك ابحلديد والنار، إال ساعة من هنار، ولكنَّهم قاتلوك يف الزمن كلِّّه ابألستا

 ، تنشر الرذيلةوابلصحيفة اليت ،وابلعلم الذي مير  اليقني ،وابلكتاب الذي يزرع الشك ،الذي يفسد الفكر
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ل وابلفيلم الذي يزيِّّن الفاحشة، وابلبغيِّّ اليت خترب البيت، وابحلشيش الذي يهدم الصحة، وابملمثلة اليت متثِّّ 
ليت تذهب ابلدين وابخلمرة ا ،تقتل اجلدَّ والشهامةوابملهازل اليت  ،وابلراقصة اليت تغري ابلتخنث ،الفجور

ابلعادات اليت تناقض و  ،وابلكماليات اليت تثقل احلياة ،وابلشهوات اليت تفسد الرجولة ،والبدن والعقل واملال
 وابملعاين الكافرة اليت تطرد املعاين املؤمنة من القلوب. ،فطرة هللا

  مسلمة.وهي أن تقويل: إين ،ي أصحاهبا ؛ فما أمرك إال واحدةفإن شئت أن تذييب هذه األسلحة كلها يف أيد
ي أسلحتهم كلها وقابل ،مث تصومي عن هذه املطاعم كلها.. إن القوم جتَّار سوء فـََقاطِّعِّيهم تنتصري عليهم

 حاجة أيقنوا أهنم ال ،بسالح واحد وهو التعفُّف عن هذه األسلحة كلها.. فإذا أيقنوا أنك ال حاجة لك هبم
 ؟(1)يف بلدة ال جيد فيها من يتعامل معه ابلراب« املرايب»فيك وانصرفوا.. وماذا يصنع  هلم

 ـ حركة اإلسالم يف أوراب: 5

يات اإلسالمية بل متتد مهمه إىل األقلِّّ  ،وال يكتفي الشيخ حبمل مهوم اإلسالم وأمَّته يف العامل اإلسالمي فقط
 فرتاه يكتب عن حركة اإلسالم يف أوراب قائاًل: ،ويف غريه ،اليت تعيش يف الغرب
وليس بني النفوس  ،وحقيقة ليس بني العقول وبني قبوهلا إال مواجهتها هلا ،ونفحة تسري ،اإلسالم روح جتري

 وبني اإلذعان هلا إال إشراقها عليها من جماليها األوىل.
و جماهيل أفريقيا يف ويغز  ،بال هاد ويقطع البحار ،لذلك نراه يف مجيع مراحل التاريخ يقطع الفيايف بال دليل

كما دخل   ،مثَّ يدخل شرق أوراب مع الفتوحات العثمانية ،ومنتبذات اسيا يف الوسط والشرق ،الوسط واجلنوب
كل ذلك يقتحم   وهو يف ،وكما دخل جنوهبا مع الفتوحات القريوانية ،غرهبا يف اجلنوب مع الفتوحات األموية

 تئذان.األذهان بغري اس
وم ما إكراهاً أو مكنت له االن. الفتح يف اإلسالم مل يكن يف ي ،وليست تلك الفتوحات احلربية هي اليت غرسته

ا مكنت لإلسالم طبيعته ويسره، ولطف مدخله على النفوس ،على الدين ر واألذواق ومالءمته للفط ،وإمنَّ
خلوه عليه من ولو مل يفسده أهله مبا أد ،املشرقة ونورانيته ،والعقول. ولو بقي اإلسالم على روحانيته القوية

 ،لكوا به الكون كلَّهحىت مي ،وجلمع أبناءه على القوَّة والعزَّة والسيادة ،وشانوه من ضالل ؛ لطّبق اخلافقني ،بدع
فصاروا إىل ما  ،ه فيهمفضعف أتثري  ،فضعف أتثرهم به ،ولكنهم أفسدوه واختلفوا فيه وفرَّقوه شيعًا ومذاهب

 ى ونسمع.نر 
ويستمّد منها  ،فريجع إىل حقائق القران َيْسَتلهمها الرشد ،ال يعود املسلم إىل العزِّة والسيادة حىت يغريِّّ ما به

 أن أيخذ دنياه هتديه إىل ،فيأخذ دينه بقوة ،ومتانة األخالق ،وإصابة الصواب ،وتسديد الرأي ،تشديد العزمية
 ويقوده كل ذلك إىل أخذ السعادة أبسباهبا. ،بقوة
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 املعىن  ولو عرف أخاه لكان قوايً به يف ،ولو عرف نفسه لعرف أخاه ،ولو كان املسلم مسلماً حقاً لعرف نفسه
ويوم نصل إىل هذه الدرجة نكون قد أعدان اتريخ اإلسالم من جديد، ونكون قد أضفنا  ،كثرياً به يف املادة
فيتكوَُّن  ،دَّتهوخيفِّف من ش ،ملادي العصري الفوار عنصرًا روحانيًا فوارًا يلطف من حدَّتهإىل هذا الُعْنُصر ا
 ال املسلمون وحدهم. ،يصلح عليه الكون كله ،منهما مزاج صاحل

زمن أصبح فيه  ولكنَّهم متفرِّقون يف ،وتسمع عنهم نبأ يف كل انحية ،إنك لرتى للمسلمني وجوداً يف كل قطر
 عصر أصبح فيه ومتناكرون يف ،ومتباعدون يف وقت أصبح فيه التقارب أساسًا للقوة ،ًا للحياةالتكتُّل شرط

من  ،ومنصرفون عن اجلامعة اإلسالمية الواسعة إىل جوامع أخرى ضيِّّقة االفاق ،التعارف أقوى وسائل التعاون
يثة، إىل التجمُّع نقوا النحل احلديف هذا الزمن الذي يتداعى فيه أتباع األداين القدمية، ومعت ،جنسية وإقليمية

 حول املبادأئ الروحية أو الفكرية.
وهناك يف األقاصي من مشايل أوراب طوائف من إخواننا املسلمني املنحدرين من السالئل الرتكية والصقلية اليت 

 ،مالشمث نزحت منها جماميع إىل ال ،وهنغاراي ،مث مدت مدها إىل النمسا ،امتزجت يف شبه جزيرة البلقان
لك وال نشك أن إخواننا هؤالء قد اصطبغوا بصبغة ذ ،«فنلندا»فكانت بقاايها هذه اجملموعة املتوطِّّنة يف 
ولكنهم يف  ،وال نشك أهنم أخذوا فيها بنظام العصر وقوَّته وجدِّه ،الوطن يف حياهتم الدنيوية وطرق معايشهم

 ،وِّي ضعفهم املاديتق ،م املسلمني يف مجيع األقطارحياهتم الدينية مستضعفون حمتاجون إىل إْمَداد من إخواهن
 .(1)وترفع رؤوسهم بني مواطنيهم ،وتشعرهم ابلعزَّة والكرامة ،وتكمل نقصهم العلمي

ه، يظهر من ذلك كله ما هم يف حاجة إلي ،وقد كتب الشيخ حبيب الرمحن شاكر إمام املسلمني يف فنلندا
 ،فليس هلم مسجد جامع يؤدون فيه الشعائر الدينية، وإمنا يصلُّون اجلمعة يف قاعة سينما يكرتوهنا لساعات

وليس عندهم من الكتب الدينية العربية شيء إال املصاحف. وإمنا يتمتعون بشيئني مهما تكن قِّيَمتـُُهما غالية 
 ومها: ،املفقودفإهنما ال تغنيان عن 

 واحلرية التامة. ،العقيدة املتينة
 ،القرىب الدينية وتصل هبذه الكلمة وشائج ،ومجعية العلماء تبتهج هبذه الصلة اجلديدة إبخواننا مسلمي فنلندا

َم املسلمني يف الشرق والغرب، ليلتفتوا إىل هذه الناحية من جسمهم، فيداووا علَّتها،  وحترك هبا سواكن مهِّ
 .(2)وإن هذا ألقلَّ ما يوجبه اإلسالم على املسلم ،ويرحبوا هبا ما يزيد يف عددهم ،ا خلتهاويسّدو 

 
 
 
* * * 
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 املبحث الثاين

 م1954ثورة أول نوفمرب 

 
يني إىل توارثته األجيال منذ دخول احملتلني الفرنس ،وكفاح مرير وجهاد عظيم ،للشعب اجلزائري نضال كبري

اًل وكان جهاد الشعب اجلزائري شام ،وأصبحت األجيال تسّلم راية اجلهاد لبعضها على التوايل ،بالدهم
 وعلى كل املستوايت السياسية والعسكرية واحلضارية... اخل. ،وعظيماً 

واالستعداد للشهادة يف سبيل هللا عز وجل. وكان للفكر اإلصالحي  ،بين على روح اإلسالم وحب األوطان
 ،الذي قاده ابن ابديس ومجعية العلماء أتثري كبري يف كل مدن وقرى ووداين وجبال وسهول وصحارى اجلزائر

 ريته.رافضاً لالحتالل متشوقاً حل ،فقد أعّد ابن ابديس جياًل مؤمناً حبقه يف احلياة معتزاً هبويته
بن ابديس تّواقًا إىل التضحية يف سبيل حترير شعبه وبالده من احملتل الغازي ابلنفس والروح. ويذكر كان ا

 ،م يف تلمسان مبناسبة تدشني مدرسة دار احلديث هبا1937األستاذ إبراهيم الكتاين أنه كان يف خريف سنة 
زائرية ر نداء يدعو فيه األمة اجلحيث حر  ،وقد رافق اإلمام ابن ابديس الوفد إىل حيث أطالل مسجد املنصورة

د جعل أحد وملا قرأه على الوف ،مبناسبة ذكرى مرور مائة سنة على احتالل قسنطينة ،للصيام ومالزمة املساجد
مون أين مل أطلب أي إنكم تعل ،فغضب ابن ابديس وقال: اي أبنائي ،تالميذه يثبط عزميته وحيذره مغبة نشره

ل وهو أن تسمحوا يل أن أكون أول ضحية يف سبي ،لنفسي شيئًا واحداً ولكين اليوم أطلب  ،شيء لنفسي
 .(1)اجلزائر عندما حيني الوقت للتضحية يف سبيلها

عندما  ،ومل يكن يتحرج ـ أبدًا ـ من اإلفصاح ابهلدف االسرتاتيجي البعيد من وراء حركته اجلهادية لتالميذه
عام  فيذكر حممد خري الدين أنه ذات يوم من ،الستقالليسألونه طالبني منه اإلعالن ابلثورة واملطالبة اب

ع صوته وطلبوا منه أن يرف ،م التف نفر من الشباب املتحمس حول اإلمام ابن ابديس بنادي الرتقي1933
قوايً مدواًي عالياً، مطالبًا ابستقالل اجلزائر وحريتها، فقال هلم: وهل رأيتم أيها األبناء إنسااًن يقيم سقفًا دون 

 يشيد اجلدران؟ فقالوا: كال وال ميكن هكذا.أن 
على تلك  مث يشيد السقف ،فقال هلم: إن من أراد أن يبين داره فعليه أن يبين األسس ويقيم اجلدران أوالً 

 ومن أراد أن يبين شعباً ويقيم أمة فإنه يبدأ من األساس ال من السقف. ،اجلدران
 ملصايل احلاج الذي كان يطالب ابالستقالل: وهل ميكن ملن قاله ،وهذا الكالم نفسه الذي أجاب به تالميذه

 ؟(2)وهل غايتنا من عملنا إال حتقيق االستقالل ،أن يرتكه بدون سقف ،شرع يف تشييد منزل

                                                           
 (.1/407مذكرات حممد خري الدين )   ((1

 للصاليب. ،(2/716كفاح الشعب اجلزائري )   ((2
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فقال: وهللا لو  ،م يف اجتماع خاص يف بيته مببىن مجعية الرتبية والتعليم اإلسالمية مقسماً 1940وصرّح سنة 
 .(1)وجدت عشرة من عقالء األمة اجلزائرية يوافقين على الثورة ألعلنتها

ه اجتمع به مجاعة من أنصار حركته فقال: عاهدوين. فلما أُعطي ل ،وحينما محي وطيس احلرب العاملية الثانية
 حلرب.العهد ابملصافحة قال: إين سأعلن الثورة ضد فرنسا عندما ُتشهر عليها إيطاليا ا

وذُكر عنه أنه عندما يسأله تالميذه: كيف ميكن ختليص اجلزائر من قبضة االستعمار؟ يشري إىل اجلبال البعيدة 
كما يقول عنه أحد تالميذه: كان يريد اخلروج على فرنسا إىل جبال األوراس   ،قائاًل: هناك يكون اخلالص

 .(2)ليعلنها ثورة على فرنسا لو وجد رجااًل يساعدونه
يلح على اجلميع و  ،والكبار الذين يزورهم وحيرتمهم ،ابن ابديس يعلق اماله على تالميذه الذين يدرسهمكان 

 .(3)يف دروسه وحماضراته على االستعداد املادي واملعنوي ملواجهة هذا العدو يف يوم ما
ت ثورية الواستعمل عبد احلميد بن ابديس يف العديد من مواضيع شعره ونثره كلمات وعبارات حتمل دال

 ،استعملها من أجل بث احلماسة يف نفوس من خياطبهم خبطبه أو يلقي عليهم ما نظمه من قصائد ،وحتررية
فكانت بدورها دالة على الفكر الثوري التحرري يف شخصيته. وهذه أبيات من قصيدته اليت ترمن هبا الشعب 

 اجلزائري والزال يذكرها حىت يومنا هذا:
 شـــــــــــــــــــــــعــــــــــب اجلــــــــــزائــــــــــر مســـــــــــــــــــــــلــــــــــم

 

 وإىل الــــــــــــعــــــــــــروبــــــــــــة يــــــــــــنــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــب 
 

 مــــــــن قــــــــال حــــــــاد عــــــــن أصــــــــــــــــــــــلــــــــه
 

 أو قـــــــــــال مـــــــــــات فـــــــــــقـــــــــــد كـــــــــــذب 
 

ــــــــــــــــــــه  أو رام إدمــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــًا ل
 

 رام احملـــــــــــــال مـــــــــــــن الـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــب 
 

ــــــــــــر  اي نــــــــــــشء اي ذخــــــــــــر اجلــــــــــــزائ
 

ـــــــــــــــكـــــــــــــــرب  ـــــــــــــــد وال  يف الشـــــــــــــــــــــــــــــدائ
 

 «رجـــــــــــــــاؤان»اي نـــــــــــــــشء أنـــــــــــــــت 
 

 قــــــــد اقــــــــرتب« الصــــــــــــــــــــــبــــــــاح»وبــــــــك  
 

 خـــــــــذ لـــــــــلـــــــــحـــــــــيـــــــــاة ســــــــــــــــــــــالحـــــــــهـــــــــا
 

بْ    وخــــــــــــض اخلــــــــــــطــــــــــــوب وال هتــــــــــــََ
 

 إىل أن قال: 
 كــــــــــــــان يــــــــــــــبــــــــــــــغــــــــــــــي ُودَّانمــــــــــــــن  

 

 فــــــــــعــــــــــلــــــــــى الــــــــــكــــــــــرامــــــــــة والــــــــــرحــــــــــب 
 

ـــــــــــــا ـــــــــــــن ـــــــــــــغـــــــــــــي ذل ـــــــــــــب  أو كـــــــــــــان ي
 

رب   فــــــــــــــلــــــــــــــه املــــــــــــــهــــــــــــــانــــــــــــــة واحلــــــــــــــَ
 

ـــــــــــــنـــــــــــــا ـــــــــــــات ـــــــــــــظـــــــــــــاُم حـــــــــــــي  هـــــــــــــذا ن
 

هـــــــــــــب  ـــــــــــــلـــــــــــــّ ّط وابل ـــــــــــــنـــــــــــــور خـــــــــــــُ  ابل
 

 حـــــــــــىت يـــــــــــعـــــــــــود لشـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــا
 

 مــــــــــــن جمــــــــــــده مــــــــــــا قــــــــــــْد ذهــــــــــــب 
 

ــــــــــــه ــــــــــــكــــــــــــم عــــــــــــهــــــــــــدي ب  هــــــــــــذا ل
 

د ابلــــــــــــــــرتبــــــــــــــــف   حــــــــــــــــىت أَُوســـــــــــــــــــــــــــــّ
 

حـــــــــــيت يـــــــــــْ  إذا هـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــت فصــــــــــــــــــــــــَ
 

 ( 4)حتـــــــــــيـــــــــــا اجلـــــــــــزائـــــــــــر والـــــــــــعـــــــــــرب 
 

                                                           
 (.2/716املصدر نفسه )   ((1

 (.2/716املصدر نفسه )   ((2

 (.2/716املصدر نفسه )   ((3

 .226ـ  225د . تركي رابح ص  ،الشيخ عبد احلميد بن ابديس   ((4
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هـ مبناسبة إحياء 1356رمضان  27ابن ابديس يف حفل أقامته مدرسة الرتبية والتعليم بقسنطينة يوم وارجتل 
 ، نشر يف«اشهدي اي مساء»ليلة القدر نشيد 
 ومما جاء فيه: ،جريدة البصائر

 اشـــــــــــــــــــــــهــــــــــدي اي مســــــــــاء
 

 واكــــــــــــــتــــــــــــــت اي وجــــــــــــــود 
 

 أنـــــــــــنـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــى
 

 ســـــــــــــــــــــــنــــــــــكــــــــــون اجلــــــــــنــــــــــود 
 

 فــــــــــــــنــــــــــــــزيــــــــــــــح الــــــــــــــبــــــــــــــال
 

 ونـــــــــــــفـــــــــــــّك الـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــود 
 

 إىل أن قال: 
 ونــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــردى

 

ــــــــــــود   كــــــــــــل عــــــــــــات كــــــــــــن
 

 فـــــــــــــريى جـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــا
 

 ذكــــــــــــــــــــــرايت اجلــــــــــــــــــــــدود 
 

 ويــــــــــــــــرى قــــــــــــــــومــــــــــــــــنــــــــــــــــا
 

ــــــــــود  ــــــــــن ــــــــــب ــــــــــقــــــــــات ال  خــــــــــاف
 

رى جنــــــــــــــــمــــــــــــــــنــــــــــــــــا  ويــــــــــــــــُ
 

 لـــــــــلـــــــــعـــــــــال يف صــــــــــــــــــــــعـــــــــود 
 

 فـــــــــــــتضـــــــــــــــــــــــــــم امســـــــــــــنـــــــــــــا
 

 صــــــــــــــــــــــفــــــــحــــــــات اخلــــــــلــــــــود 
 

 هـــــــــــــــكـــــــــــــــذا هـــــــــــــــكـــــــــــــــذا
 

 ( 1)هــــــــكــــــــذا ســــــــــــــــــــــنــــــــعــــــــود 
 

واليت نلمسها  ،ونلمس يف األبيات السابقة العمق الثوري يف شخصية اإلمام ابن ابديس وتعطشه إىل احلرية 
وجنده «. دونذيق الردى... كل عات كنو »كما توّعد احملتل بقوله   ،«فنزيح البال... ونفك القيود»يف قوله 

واستدل «. ودالقي« »جنود« »احلمى»أيضاً يف هذه األبيات يستعمل كلمات ذات بعد حترري وثوري مثل: 
 ليربز ما على القائد من واجبات فقال: ،ابن ابديس يف أحد خطبه ببيت األحنف بن قيس

 إّن عـــــــــلـــــــــى كـــــــــّل رئـــــــــيـــــــــس حـــــــــقـــــــــاً 
 

اً أن    خيضـــــــــــــــــــب الصــــــــــــــعــــــدة أو تنــــــدقــــــّ
 

ومن خالل  ،يريد أن خيضب ابلدماء أو تنكسر وتندق يف يده أثناء حماربته لألعداء ،والصعدة هي الرمح
 ،ي القلموقد أتبع كالمه السابق ابلقول: لكن صعدتنا ه ،استدالله هبذا البيت أيضاً نلمس ثورية ابن ابديس

عال وهتاف  فعال القاعة تصفيق ، تندق أمامه جبال من الباطلولكن ال يندق هذا القلم حىت ،وخضابه احلرب
 بكلمة هللا أكرب.

جويلية  30هـ/ 1344حمرم  11 وذكر ابن ابديس يف العدد اخلامس من جريدة املنتقد الصادرة يوم اخلميس
لتقي فيه ت م قوله نشران قصيدة العامل الشاعر احلاج أمحد البوَعوين مبتهجني أبن يكون املنتقد ميداانً 1925

 يتاً شعرايً:مث ذكر ب ،حىت حيق له أن يقول أنه يتقدم للجهاد احليوي ،جتربة الشيوخ بنشاط الشبان
 بشـــــــــــــــــــــبــــــــان يــــــــرون الــــــــقــــــــتــــــــال جمــــــــداً 

 

 وشـــــــــــــــــــــــيـــــــــب يف احلـــــــــروب جمـــــــــربـــــــــني 
 

                                                           
 (.2/714كفاح الشعب اجلزائري )   ((1
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لذي عّرفه أبنه ا ،«اجلهاد احليوي»فابن ابديس اعترب أن جريدة املنتقد هتدف إىل إعداد الشباب ملا مسّاه 
ب اليت يلقيها كما كانت اخلط  ،والذي يشارك فيه الشباب املندفعون والشيوخ اجملربون ،«احلروب»و « القتال»

 اإلمام عبد احلميد ابن ابديس مليئة مبعاين اجلهاد وإاثرة احلماسة يف النفوس ورافعة للهمم واملعنوايت.
ن ألحداث واألجماد التارخيية إلاثرة احلماسة يف نفوس موقد كان ابن ابديس يف كثري من خطبه يستدل اب

ومن ذلك قوله ملّا ذكر بلدة سيدي عقبة أهنا: مدفن أسالفنا الفاحتني الذين حمقوا الشرك واالستبداد  ،خياطبهم
عن هذه البالد، فقد أجنبت لنا املصلح الشيخ الطيب العقيب، الذي جياهد اليوم ليسحق البدعة والفساد من 

. كما تضمنت خطبه كلمات ذات بعد ثوري، فقد جاء يف قوله مبناسبة (1)ذرية بعضها من بعض ،األر  هاته
صدور جملة الزيتونة واالبتهاج بصدورها قوله: وحيق يل وأان جندي من جنود اإلصالح اإلسالمي العام أن أسّر 

 «.الشهيدة» صودرت بـ ، كما وصف يف نفس البيان جريدته اليت(2)سروراً بتعزز معاقل اإلصالح هبا
يتبني لنا مما سبق أن ثورية اإلمام املصلح عبد احلميد بن ابديس أابنت عنها خطبه وأشعاره والعبارات اليت  

مما يؤكد لنا البعد الثوري والتحرري يف شخصية ابن ابديس الثائر على احملتلني  ،كانت جتري على لسانه
وصياغة  ،العلماء يف عهد اإلبراهيمي دور كبري يف قيادة األمة اجلزائرية، كان البد البن ابديس ومجعية (3)والغزاة

اليت ساعدت يف إجياد أرضية فكرية وعقائدية سامهت يف إجناح ثورة نوفمرب  ،املقومات الشخصية اجلزائرية
 م.1954

 
 
 
* * * 
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 أواًل: أهم األحداث اليت سامهت يف إعالن الثورة

ويستعد  وكان يتطلع إىل وقت اخلالص ،وال ميّل يف التصدي للغزاة احملتلنيكان الشعب اجلزائري ال يكّل 
 من أمهها: ،للفرصة اليت تتاح لكي حيقق استقالله. وساهم  لم احملتلني وعوامل عدة يف اندالع ثورة نوفمرب

 م:1945ـ ااثر أحداث  1

ى خراطة مل تنه روح املقاومة لدم اليت تركزت أساسًا يف مناطق قاملة وسطيف و 1945إن جمازر الثامن ماي 
ائل العمل ويف وس ،بل كانت بداية مرحلة جديدة أعيد خالهلا النظر يف االسرتاتيجية ،الشعب اجلزائري

 والكفاح للمرحلة املقبلة.
رة احلضارة الفرنسية يرفض أسطو  ،وميكن حصر النتائج اإلجيابية يف  هور جيل جديد شاب عركته احملنة واملأساة

 اليت كانت النغمة املفضلة لعدد من مثقفي اجليل القدمي. ،ة والتحريريةاملتحرر 
وبذلك  ،واقتناع الشعب اجلزائري أبن حتقيق االستقالل ال ميكن أن يكون إال ابلسالح والسالح وحده

 أصبحت دعوة الكفاح املسلح جتد سبيلها يف أوساط شباب ما بعد احلرب العاملية الثانية.
ن رجال جمال تذكري م ،عتداء الفرنسي املسلح والرببري ضد الشعب اجلزائري األعزلوقد كانت ذكرى اال

ر هبا ألن استعرا  وتعداد املاسي اليت م ،وخاصة حزب الشعب يف اجلزائر والقاهرة ودمشق ،احلركة الوطنية
ها كل تالذين عاجلوا األخطاء اليت عرف ،شكل أزمة ضمري لدى رجال احلركة الوطنية ،الشعب اجلزائري

ليمي إىل حني إعداد األمة والشعب والرأي العام احمللي واإلق ،واألساليب اليت سحقت هبا ،االنتفاضات املباركة
 .(1)كان وال يزال سببها املباشر فرنسا االستعمارية  ،ملا يعرفه هذا الوطن من مأساة

حملتلني للجزائر الفرنسي واملستوطنني ا لقد أيقنت األحزاب واجلمعيات اجلزائرية أن اهلّوة بني أهداف االستعمار
 واالن ازدادت اهلّوة واتسعت وال تقبل الرتقيع. ،والشعب اجلزائري واسعة

 .(2)واستنتج الوطنيون أن االستعمار الفرنسي لن يُقتلع من اجلزائر إال ابلقّوة
م، و ن فرحات 1945ة ومل يستطع جتمع االحزاب نفسه أن يقاوم الزلزال السياسي الذي هّز اجلزائر يف سن

وأن يندد  ،عباس أبنه يرفض االندماج كما يرفض االنفصال، وأبنه يريد أن حيرر اجلزائر من النظام االستعماري
ابلفرنسيني الذين أصاهبم ُمرّكب االستعالء، والذين عّذبوا وقتلوا مّدة أسابيع جزائريني أبرايء، وصرّح أيضاً أبنه 

 لفرنسيني املسيحيني منهم واليهود.يشجع األخوة بني املسلمني وا
م، اقرتح فرحات عباس مجهورية جزائرية متمتعة ابحلكم الذايت داخل االحتاد 1946ويف التاسع من أوت 

 ممثالً هلا يف مثّ على احلكومة الفرنسية أن تعنّي  ،كما اقرتح انتخاب برملان جزائري ورئيس للجمهورية  ،الفرنسي
 اجلزائر.

                                                           
 .179د . حممد األمني بلغيث ص  ،اتريخ اجلزائر املعاصر   ((1
 .140د . بو عاّلم بن محودة ص  ،الثورة اجلزائرية   ((2
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خاابت ليتمكن الوطنيون من الرتشح يف االنت ، احلاج فقد قرر أن ينشأئ حزاًب رمسياً وابلنسبة إىل مصايل
، «احلركة من أجل انتصار احلرايت الدميقراطية»م، واسم هذا احلزب هو 1946التشريعية املقررة يف نوفمرب 

 انتخاابت يفورفضت السلطات االستعمارية بعض الرتشحات منها ترشح مصايل احلاج وحَلَول حسني. وجنح 
مد وحم ،وأمحد مزغّنة ،ومسعود بو قادوم ،ومجال دردور ،م التشريعية كل من حممد األمني داّبغني1946
 «. MTLD» وهم من حزب الوطنيني  ،خيضر

م، فقد أعلنت اللجنة املركزية 1945وأما احلزب الشيوعي الفرنسي يف اجلزائر فقد اخطأ يف حتليله ألحداث 
م: البد أن نعاقب يف احلني وبدون هوادة 1945ماي  12، يف جريدة يوم « PCE» للحزب الشيوعي 

 .(1)منظمي التمرد ومن أداروه
 ،م وفداً من احلزب الشيوعي الفرنسي واحلزب الشيوعي اجلزائري1945ماي  10وقد استقبل احلاكم العام يوم 

ب اجلزائري وحزب الشعهتلريني من صفوف حزب الشعب  استفزازات انشطني»تكلم هذا الوفد عن 
ايل والوطنيني وهاجم الوفد مص ،وعن انشطني اخرين خمتبئني يف منظمات تدعي أبهنا دميقراطية ،«الفرنسي

ام للحزب وبعد ذلك يضيف األمني الع ،الذين مل يعينوا فرنسا ملا كانت حمتلة ويطالبون االن ابالستقالل
 عوان أو غري واعني لإلمربايلية.الشيوعي: أن من يطالبون ابالستقالل هم عمالء وأ

وعي وقع املكتب السياسي للحزب الشي ،ولكن بعد اجلرائم اليت ارتكبها االستعمار عند وقف املظاهرات
 .(2)وشجع املطالبة ابلعفو الشامل ،اجلزائري موقفه بنداء وجهه إلنشاء جلان تُعني املعتقلني

 «:ةاملنظمة اخلاصة أو السري»ـ االستعداد العسكري  2

م: والبد 1945إن حزب الشعب اجلزائري: )احلركة من أجل انتصار احلرايت( استخلص الدرس من أحداث 
ألن هذا  ،ومن إعداد العدة للشروع يف الكفاح من أجل التحرر الوطين ،ومن التسلح ،من تنظيم الصفوف

ركة يف أول مؤمتر للححىت انعقد  ،«خاصة أو سرية»فتقرر إحداث منظمة  ،الكفاح املسلح أصبح حتمياً 
حممد « املنظمة السرية»م. وقد استعمل مصطلح تسمية 1947فرباير  16و  15اجلزائر العاصمة يومي 

 «.املنظمة اخلاصة»واستعمل أمحد مهمساس مصطلح  ،بوضياف
د م. وق1948رب يف ديسم« عني الدفلي»مث أتكد هذا القرار ملا اجتمعت اللجنة املركزية يف زذين ابلقرب من 

انعقد االجتماع حبضور مصايل احلاج يف ضيعة متلكها أسرة عبد القادر بلحاج جيالين، الذي كان يف قيادة 
يدة ألنه جاء خرب تواصل االجتماع يف البل ،املنظمة اخلاصة عضواً مكلفاً ابلتدريب العسكري وابملفتشية العامة
لح قررت اللجنة املركزية منح الكفاح املسخاطأئ، أن الشرطة متأهبة حلملة تفتيش يف مكان االجتماع، و 

أي قررت تقوية املنظمة اخلاصة. وذلك ألن االنتخاابت األخرية الختيار أعضاء اجلمعية اجلزائرية  ،األولوية
ر ومن املفيد أن نذك ومن الالزم ،«نيجالن»بينت أن التزوير كان سائدًا ومشجعًا من طرف احلاكم العام 

                                                           
 .141د . بو عاّلم بن محودة ص  ،الثورة اجلزائرية   ((1
 .141املصدر نفسه ص    ((2
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ألننا سنجد معظم األشخاص معنيني عند اندالع ثورة التحرير  ،رأس املنظمة اخلاصةالقيادات املختلفة على 
 م.1954يف أول نوفمرب 

ضو ع»وأمحد بن بلة  ،«مساعد»وحسني ايت أمحد  ،«رئيس»ـ تكونت القيادة األوىل من حممد بلوزداد 
وحممد بوضياف  ،وابملتيجة وابلتيرتي« عضو مكلف ابجلزائر»وجيالين رجيمي  ،«مكلف ابلناحية الوهرانية

 ،والظاهرة وشلف« عضو مكلف ابجلزائر»وعبد القادر بلحاج جيالين  ،«عضو مكلف بنواحي قسنطينة»
 وحسني ايت أمحد مساعد الرئيس مكلف ببالد القبائل.

من حسني ايت أمحد « م1949م إىل سبتمرب 1947من اخر سنة »ـ وتكونت قيادة املنظمة السرية الثانية 
عضو مكلف ابلتدريب العسكري »وعبد القادر بلحاج جيالين  ،الذي خلف بلوزداد الذي كان مريضاً 

ضو مكلف ع»وحممد بو ضياف  ،«عضو مكلف ابجلزائر والظاهرة وشلف»وحممد ماروك  ،وابملفتشية العامة
« جلزائرعضو مكلف اب»وجيالين رجيمي  ،«نواحي وهرانعضو مكلف ب»وأمحد بن بلة  ،«بنواحي قسنطينة

 واملتيجة والتيرتي وبالد القبائل.
، وعبد القادر «رئيس»م من أمحد بن بلة 1950م إىل ماي 1949ـ وتكونت القيادة الثالثة من سبتمرب 

العامة ملرافق عضو مكلف اب»وحممد يوسفي  ،«عضو مكلف ابلتدريب العسكري وابملفتشية العامة»جيالين 
عضو »جيمي ، وجيالين ر «عضو مكلف بنواحي وهران»وعبد الرمحن بن سعيد  ،«وابملتفجرات وابملواصالت

وابلشلف  عضو مكلف ابجلزائر»وأمحد مهساس  ،«مكلف ابجلزائر وابملتيجة وابلتيرتي وببالد القبائل
د حملمد عضو مساع»والعريب بن مهيدي  ،«عضو مكلف بنواحي قسنطينة»وحممد بوضياف  ،«وابلظاهرة
 «.بوضياف

وقد كان حَلَول حسني األمني العام للحزب يلعب دور الوسيط بني جهاز احلزب وقيادة املنظمة السرية إذا 
 تعلق األمر ابلقضااي اهلامة.

ولقد حرصت املنظمة اخلاصة على جتنيد مناضلني ملتزمني ومقتنعني وشجعان وانشطني وقادرين جسدايً على 
مث إذا كانت  ،فعندما يكشف املناضل املتصف بتلك الصفات ميتحن ،لثانية من النظام الداخليحسب املادة ا

سبب اعترب فاراً منها  فارقها بدون فإذا ،فلن يستطيع بعد ذلك أن يفارق املنظمة ،النتيجة إجيابية يؤدي اليمني
 فيتعر  لعقوابت قاسية.

علق يشاركون يف التدريب، يروي حسني ايت أمحد يف كتابه املتإن أعضاء قيادة املنظمة اخلاصة كانوا هم أيضاً 
مبذكراته قصة تبني ذلك: ذهبت مجاعة من القياديني وهم البسون كالكشافة إىل انحية شرشال لدراسة امليدان 
وتصور حرب العصاابت: ذهبت اجلماعة املتكونة من حسني ايت أمحد وحممد بوضياف وأمحد بن بلة وأمحد 

ولد محودة وجيالين رجيمي وعبد القادر بلحاج جيالين وحممد مازوك من شرشال إىل سيدي مهساس وعمر 
كار لتصل واجتهت حنو جبل ز  ،مث توجهت حنو جبال الظاهرة مارة بسيدي حممد أمسيان مث ببوحرب ،غيالس

ت العصااب درست اجلماعة امليدان واخلرائط وتقنيات حرب« م1948أوت »إىل عني الّدفلي. يف أثناء السفر 
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وأصبح  ،ومن غريب الصدف أن بعض أعضاء اجلماعة أصبحوا قياديني يف الثورة ،دام السفر أكثر من أسبوع
 رئيسني للجمهورية اجلزائرية بعد االستقالل.« أمحد بن بلة وحممد بوضياف»اثنان منهم 

درت وص ،يد وهرانتقرر مهامجة مركز بر  ،ـ ومن أجل احلصول على مال خيصص لشراء األسلحة والذخرية
 ،السرية وقد شارك فيها مناضلون من املنظمة ،املوافقة على العملية من طرف األمني العام للحزب حسني حَلَول

 ماليني من الفرنكات القدمية الناجتة من مهامجة املركز الربيدي بوهران. 4فهكذا حتصلت قيادة احلزب على 
م ألفني من املناضلني اخلارجني 1949نظمة بلغ يف سنة ـ وعلى حسب أمحد مهساس عدد املنضمني يف امل

الدميقراطية، وقد كان يوجد انذاك  (1)من صفوف حزب الشعب اجلزائري واحلركة من أجل انتصار احلرايت
 ،لكن املنظمة اخلاصة اهتزت بسبب حادث بسيط ،مناضل وحمّب داخل صفوف احلزب« 000،50»

علومات وذلك بسبب م ،من طرف إطارات حملية« كان عضواً يف املنظمة يف انحية تبسة»اختطف مناضل 
جوبه عن سوف تست»فعندما نُقل يف سيارة حماطًا إبطارات حزبية حملية  ،عن املنظمة سرهبا بدون حذر

لشرطة ع. ومتكنت اواتصل ابلشرطة فأخربها مبا وق ،م خوفاً من العقاب1950مارس  18يوم  هرب« تصرفاته
فالتحقيق أدى  ،نةبني قاملة وقسنطي« واد زانيت»من إلقاء القبض على الذين اختطفوه بعد ايقاف سيارهتم يف 

وصدرت أحكام  ،مناضل 400إىل عدد من االعتقاالت اليت هزت املنظمة اخلاصة. إذ أُلقي القبض على 
أول نوفمرب  الفرار وعاشوا يف السرية حىت اندلعت ثورة إال أن البعض من املتابعني متكنوا من ،على مئتني منهم

 م فالتحقوا بصفوفها.1954
املناضلني  «احلركة من أجل انتصار احلرايت الدميقراطية»بعد هذه اهلزة أمرت قيادة حزب الشعب اجلزائري 

لى مسري احلزب عوكل ذلك للمهامجة  ،وابحلديث عن مؤامرة بوليسية ،املعتقلني إبنكار وجود املنظمة السرية
 وعلى ما تبقى من املنظمة اخلاصة.

لكن مصاحل األمن الفرنسي استطاعت أن تصل إىل معلومات دقيقة عن اهليكل النظامي وعن قائمة الكثري 
وقد  ،والبعض االخر التحق ابلسرية كما قلنا ،من أعضاء املنظمة اخلاصة، إال أن البعض منهم بقي جمهوالً 

د مهساس من أن يفرا من سجن البليدة، وأن يلتحقا بعدد من إطارات احلزب متكن أمحد بن بلة وأمح
 ويسامها يف حتضري الوسائل لقيام الثورة التحريرية. ،املتواجدين يف اخلارج

 .(2)م1951قررت قيادة احلزب أن حتلها ختوفاً من األخطار  ،بعد كل ما وقع للمنظمة اخلاصة
لذين وتولت تكوين الرجال ا ،أفرادها الذين خارج سلطة املستعمرولكنها يف احلقيقة استمرت من خالل 
 م.1954سامهوا يف تفجري الثورة اجلزائرية يف نوفمرب 
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 ـ اإلغراء االنتخايب: 3

وقلة  ،وتشكيل هيئتني انتخابيتني واحدة للفرنسيني وواحدة للمسلمني ،وابلرغم من  لم النظام االنتخايب
والتزوير الشامل  ،م1958وحرمان املسلمات اجلزائرايت من االنتخاب حىت مرسوم جويلية  ،التمثيل للمسلمني

زاع احلقوق االنتخاابت النت عند العمليات االنتخابية ؛ حاولت األحزاب السياسية اجلزائرية أن تلعب ورقة
 الفردية واجلماعية.

ري، وأما حزب الحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائـ وعند انتخاب اجمللس الوطين الفرنسي التأسيسي مل يشارك إال ا
 2»الشعب اجلزائري العامل يف سرية فقد رفض املشاركة ألنه اعتربها اعرتافًا ابلسيادة الفرنسية على اجلزائر 

 «.م1946جوان 
وهي الوجه الرمسي حلزب الشعب  ،« MTLD» وتقدمت احلركة من أجل انتصار احلرايت الدميقراطية 

ومتكنت من نيل  ،م1946نوفمرب  10للمشاركة يف االنتخاابت التشريعية اليت نظمت يوم  ،منوعاجلزائري امل
 ،وقد احتل تلك املقاعد كل من أمحد مزغّنا ،خمصصة للمسلمني 13مقاعد يف الربملان الفرنسي من بني  5

 .والدكتور مجال دردور ،ومسعود بوقادوم ،والدكتور حممد األمني داّبغني ،وحممد خيضر
إن وجود هؤالء املناضلني يف الربملان الفرنسي مسح للحركة الوطنية أبن تعرف مبواقفها الوطنية ومبطالبتها 

 20ابالستقالل، وال سيما عندما نوقش يف الربملان الفرنسي مشروع القانون األساسي الذي أصبح قانون 
 م األساسي.1947سبتمرب 

« لس الشيوخنوع من جم»ي يف انتخاب جملس اجلمهورية الفرنسية وشارك االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائر 
وم واملعل ،مقاعد من بني السبعة املخصصة للمسلمني 4، وانل 1946أكتوبر  27املنصوص عليه يف دستور 

أن جملس اجلمهورية يُنتخب من طرف أعضاء اجملموعات احمللية، وامتنعت حركة انتصار احلرايت الدميقراطية 
 م.1946نوفمرب وديسمرب  ،ة ألسباب إجرائيةعن املشارك

حصلت احلركة من أجل انتصار احلرايت  ،م1947ويف االنتخاابت احمللية اليت جرت يف أكتوبر ونوفمرب 
 ،من املقاعد %27من املقاعد، بينما حصل االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري على  %31الدميقراطية على 

. لكن السلطة االستعمارية تنبهت لذلك، %58ئريني يف اجملالس احمللية فهكذا بدأت تظهر أغلبية للجزا
ة كما جلأت إىل التزوير الشامل، فعند انتخاب اجلمعية اجلزائري  ،فلجأت إىل اختالق العراقيل أمام املرشحني

 مرشحًا يف قائمة احلركة 59مرشحاً من  33م رفضت اإلدارة الفرنسية 20/1947طبقاً للقانون األساسي 
احلرايت الدميقراطية، وذهبت إىل أبعد من ذلك إذ ألقت عليهم القبض. واشتهر احلاكم العام  من أجل انتصار

 م نيجالن ابلتزوير الشامل لالنتخاابت.1948اجلديد املعني يف بداية 
ى لم حصلت احلركة من أجل انتصار احلرايت الدميقراطية ع1948ففي انتخاابت اجلمعية اجلزائرية يف أفريل 

مقاعد، واملستقلون على مقعدين، واملؤيدون من طرف اإلدارة الفرنسية  8مقاعد، واالحتاد الدميقراطي على  9
 مقعداً. 41على 
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وذلك  لم ألن عدد  ،مقعداً  60وللفرنسيني  ،مقعداً  60واجلدير ابلذكر أن للجزائريني يف هذه اجلمعية 
 السكان الفرنسيني ُعشر عدد السكان اجلزائريني.

فضلت احلركة من أجل انتصار احلرايت  ،م1954م وسنة 1952وعند التجديد اجلزئي للجمعية اجلزائرية سنة 
ماد عليها واحلصيلة من جتربة االنتخاابت أنه ال ميكن االعت ،الدميقراطية أن متتنع عن املشاركة يف االنتخاابت

ذلك على إميان الساسة ابلعمل املسلح  ، وساعد(1)للحصول على إصالحات ختدم حترر اجلزائر واجلزائريني
 الثوري لتحقيق االستقالل.

 ـ األزمة الداخلية للحركة من أجل انتصار احلرايت الدميقراطية: 4

يما خيص ف« احلركة من أجل انتصار احلرايت الدميقراطية»قد كان هناك إمجاع داخل حزب الشعب اجلزائري 
اح من يتعلق األمر ابلطريقة وابلوقت املناسب للشروع يف الكفلكن اخلالفات تطفو عندما  ،هدف االستقالل

لبية هل يواصل احلزب مشاركته يف االنتخاابت ابلرغم من  لمها لألغ ،أجل بلوغ اهلدف املذكور واملتفق عليه
 ،لنيصاملسلمة ومن تزويرها الواضح؟ وإذا أضفنا التنظيمية فهمنا ملاذا وصل احلزب إىل اجلمود مث إىل مؤمترين منف

وضع الثقة يف  وفضلوا ،ويف النهاية إىل حركة من مناضلني فضلوا الثورة على النقاشات السياسية العقيمة
 .(2)الشعب الذي كان يريد الدخول حيناً يف معركة التحرير النهائي من االستعمار

النقض يف  كما طلب التمتع حبق  ،م1950ـ بدأ مصايل احلاج يطلب رائسة احلزب مدى احلياة يف مارس 
أجل  فاستطاعت هذه القيادة أن تناور من ،قريبة من العاصمة وهي مدينة ،اجتماع اللجنة املركزية ابألربعاء

 رفض هذا الطلب.
ـ وقد ساعد تفكيك املنظمة اخلاصة من طرف السلطات االستعمارية على إحداث جو من الشكوك داخل 

خوفًا من أن يصبح   ،م1951ول من منصبه يف مارس فاستقال األمني العام حسني حلََ  ،صفوف املناضلني
 كبش الفداء كلما يتلقى احلزب ضرابت.

ومجعية العلماء  ،ـ مث تطرقت اللجنة املركزية إىل جمموعة تنسيق العمل مع االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري
 ،لعنفم اللجوء إىل الكن حزب فرحات الشعب اجلزائري احملظور كان اشرتط االلتزام بعد ،«م1951ماي »

فاقرتح شوقي مصطفاي اجلملة االتية: سنعمل يف إطار الشرعية. وأضاف أنه ال يرى مانعاً من إمضاء االتفاق 
عند ذلك تفجر مصايل احلاج وقال غاضباً: يُراد قتل احلزب. ومل توافق اللجنة املركزية على  ،بذكر احلركة فقط

الذي مل  ،ضائها من سلوك مصايل احلاج جتاه شوقي مصطفايولكن أتثر بعض أع ،اقرتاح شوقي مصطفاي
 يقدم إال اقرتاح صيغة حلل املشكل.

واجتمعت  ،وإثر هذه احلادثة استقال من اللجنة املركزية شوقي مصطفاي وسعيد عمراين وعبد الرزاق شنتوف
كلم(   30اللجنة املركزية من جديد حبضور مصايل احلاج يف مدينة األربعاء )تقع جنوب غرب العاصمة حبوايل 
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وقررت  ،فرفضت رمسياً توحيد العمل مع االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري ومجعية العلماء ،م1952يف مارس 
 .(1)م1952عقد مؤمتر يف جويلية 

قنعه وحاولت قيادة احلزب أن ت ،مصايل احلاج من احلزب تنظيم جولة له عرب الوطنم طلب 1952ويف أفريل 
لكنه  ،جتنباً الستفزازات املصاحل األمنية ضده وضد املناضلني املنظمني للمهرجاانت ،ابلعدول عن هذا املشروع
فألقي القبض على  ،فعند زايرته للشلف قُتل مناضالن وُجرح الكثري من املناضلني ،أصر على قيامه ابجلولة

وهي مدينة توجد يف اجلنوب الغريب من ابريس على  ،م مث نُفي إىل نيور1952ماي  14مصايل احلاج يوم 
وبعد استقالة حَلَول حسني من منصبه عني بن يوسف بن خّدة كأمني عام يف أوت  ،كيلو مرتاً   340بعد 

وذلك  ،إال أنه تراجع عن ذلك ،فقبله ،يروي بن خدة أنه عر  على مصايل احلاج خمططًا لفراره ،م1951
 .(2)حيث كان من املفرو  أن يفّر إىل سويسرا حيث يسرتجع حريته يف التحرك والنشاط ،م1953يف فرباير 

 ،«من أفريل ،3،4،5أايم »م 1953فلم يتمكن من االنعقاد إال يف سنة  ،م1952وأما املؤمتر املقرر جلويلية 
ات ابلقاعدة ولقد شارك يف املناقش ،حضر املؤمتر الثاين للحزب يف مقر هذا األخري حوايل مائة من املناضلني

يد يف املؤمتر والشيء اجلد ،وقد تكلم ابمسهم رمضان بن عبد امللك يف املؤمتر ،عدد من أعضاء املنظمة اخلاصة
وسيدة وحمايدة جتاه  ،جلزائر مجهورية مستقلةستكون ا ،هو توضيح التوجهات املستقبلية للجزائر املستقلة

ومؤسسة القتصاد  ،ومؤيدة حلركات التحرير ،ومؤسسة جملموعة مغاربية ،«كتلة الشرق وكتلة الغرب»الكتلتني 
نسية ومصممة لثقافة عربية إسالمية، وماحنة األقلية الفر  ،وطين يقوم إبصالح زراعي وبتأميم وسائل اإلنتاج

عنّي نسية اجلزائرية واجلنسية الفرنسية. وقرر املؤمتر الثاين للحزب تقوية املنظمة اخلاصة، و حق االختيار بني اجل
 ابلرتاضي. جلنة مكونة من مخسة أعضاء الختيار تشكيلة اللجنة املركزية

وانتخب ابالقرتاع السري بن  ،م1953جويلية  5و 4وتكونت اللجنة املركزية يف اجلزائر العاصمة يومي 
فعينت يف هذا االجتماع جلنة إلعادة تنشيط املنظمة اخلاصة، وهي متألفة من:  ،ّدة كأمني عاميوسف بن خ
 .(3)وحممد دخلي ،وبن يوسف بن خّدة ،ومصطفى بن بولعيد ،وحسني حَلَول ،مصايل احلاج

 ،اجاحل فذهب ابملشاريع إىل نيور ملقابلة مصايل ،وحضر بن يوسف بن خّدة اجتماع اللجنة املركزية املقبل
ند لكن مصايل احلاج فضل أن يرسل مذكرة إىل اللجنة املركزية ع ،وتلقي ارائه ابلنسبة إىل القضااي املطروحة

 م.1953سبتمرب  16إىل  12اجتماعها من 
سيق بني منتخيب إنه يلومها على تنظيمها للتن ،عر  مصايل احلاج كل انتقاداته جتاه قيادة احلزب ،ويف مذكرته
ية الفرنسية واهليئة الثانية اخلاصة ابملسلمني، وعلى اقرتاحها ملؤمتر وطين يضم أهم األحزاب السياساهليئة األوىل 

 واجلمعيات للمطالبة ابنتخاب جملس سيد ابالقرتاع العام.
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قة. وهو رفضها ملنحه السلطات املطل ،ويف احلقيقة كان مصايل احلاج يلوم قيادة احلزب على شيء واحد
ب الثقة من بن يوسف بن خّدة كأمني عام هبذه العبارات: أسحب الثقة من األمني انتهت املذكرة بسح

 وأطلب السلطات املطلقة لتقومي احلزب. ،العام
لكنه  ،ولو أنه انتخب ابالقرتاع السري من طرف اللجنة املركزية ،وقبل بن يوسف بن خّدة سحب الثقة منه

 طلب إلغاء فكرة السلطات املطلقة.
 ،إذ أرسل تعليمات إىل القاعدة لتؤسس جلااًن للخالص العمومي ،احلاج إىل أبعد من ذلكوذهب مصايل 

 لتجنب وتعرتف مبرابح موالي وأبمحد مزغنا كممثلني له حصرايً  ،ولتقطع عالقتها مع القيادة احلزبية احلالية
 انفجار احلزب.

متنح مصايل احلاج السلطات املطلقة م أن 1954مارس  28قبلت اللجنة املركزية يف اجتماعها املنعقد يوم 
 ،حتضري املؤمتر وسلطات تسيري احلزب بغر  ،لتحضري مؤمتر استثنائي تعر  فيه األفكار لنقاش دميقراطي

ابلفعل مل يستدع و  ،كما يشاع  ،لكنه فهم أنه سيحضره ،فهكذا أصبح مصايل احلاج مكلفًا يتحضري املؤمتر
 .للمؤمتر الذي عقده هورنو إال أوفياؤه

، (1)« يةاحلركة من أجل انتصار احلرايت الدميقراط»نظراً إىل هذه الظروف اليت مير هبا حزب الشعب اجلزائري 
 وأسسوا اللجنة الثورية للوحدة والعمل. ،اجتمع عدد من املناضلني اإلطارات يف اجلزائر العاصمة

ار احلرايت احلركة من أجل انتص»زائري نعود االن إىل املؤمترين اللذين جّسدا االنفصال داخل حزب الشعب اجل
 «.الدميقراطية

األوفياء ملصايل احلاج. يف التقرير  م حبضور1954جويلية  15إىل  13ببلجيكا من « هورنو»وانعقد مؤمتر 
قيادة  يركز انتقاداته على قيادة احلزب ويوجه إليها التهم التالية: مل تقم ،الذي أرسله مصايل احلاج إىل املؤمتر

وتركت الُكتل تتكون وهتاونت ابلنسبة إىل فر   ،م1945ب بتحضري تقرير موضوعي عن أحداث احلز 
تعدت عن جتديد واب ،وأساءت تسيري املؤامرة ضد املنظمة اخلاصة ،ومتيزت ابجلمود والبريوقراطية ،االنضباط

 ،ما يهم احلزب ن كلواهتمها أيضاً إببعاده ع ،وعن التنسيق مع األحزاب السياسية األجنبية ،صفوف احلزب
 وبعدم تقدمي حساب عن نشاطها أمامه.

اللجنة  وعلى حل ،إذ وافق على منح مصايل احلاج رائسة احلزب مدى احلياة ،األزمة« هورنو»وقد عمق مؤمتر 
وعلى إقصاء حسني حَلَول وبن يوسف بن خّدة وسيد علي عبد احلميد وأمحد بودة ومصطفى  ،املركزية القائمة

 فروخي وحممد يزيد وحممد الصاحل لوانشي من احلزب.
مة سراً فاجتمع مؤمتر األوفياء للجنة املركزية ابجلزائر العاص ،وأتى جواب اللجنة املركزية القائمة شهراً من بعد

ط عضويته وقرروا إسقا ،دانوا عمل التفرقة الذي قام به مصايل احلاج يف بلجيكافأ ،م1954إىل أوت  13من 
مركزية فيها  وعينوا جلنة ،وإلغاء منصب رئيس احلزب ،وعضوية أمحد مزغنا ومرابح موالي يف اللجنة املركزية
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عضاء من بينهم أ عضواً: هذه اللجنة عينت بدورها هيئة مديرة انبثق منها أمانة عامة فيها ثالثة أو مخسة 28
 أمني عام.

لس وانتخاب جم ،إن املادة األوىل من القانون األساسي حتدد أهداف احلزب وهي: إهناء النظام االستعماري
 وأتسيس دولة مستقلة على شكل مجهورية دميقراطية اجتماعية. ،أتسيس من طرف هيئة انخبة واحدة

اخللط مع  فال ينبغي ،يدون ملواقف اللجنة املركزيةهم مناضلون مؤ « مركزيني»إن الذين يسميهم املؤرخون 
 أعضاء من اللجنة املركزية القدمية الذين قد انضموا إىل مصايل احلاج أو إىل اللجنة الثورية للوحدة والعمل.

دت دورة واحدة مث عق ،«األمة»يف احلقيقة مل تعش نزعة املركزيني طوياًل: إهنا أنشأت جريدة جديدة عنواهنا 
دة اليت حبثاً عن املساع ،فقررت إرسال أمينها العام حسني حلول وحممد يزيد إىل القاهرة ،م1954وبر يف أكت

 تدفعها مصر للكفاح التحرري اجلزائري. قد
م سيحث املناضلني على االختيار احلاسم مع الثورة أو ضد 1954إن اندالع ثورة التحرير يف أول نوفمرب 

وكيفيات كل  وعلى حسب  روف ،اء اللجنة املركزية ابلثورة بصفة فرديةفهكذا التحق أغلبية أعض ،الثورة
 .(1)شخص

 ـ ظروف دولية مالئمة: 5

إن العمل اجلماعي وامللتزم شّكل الوسيلة الوحيدة لتجاوز اخلالفات بني الوطنيني، والشعب اجلزائري من جهته 
فسه كان ويف الوقت ن ،تونس واملغربوّجه لومًا لألحزاب على عجزها عن تقليد األسلوب التحرري يف 

 «.م1926م إىل سنة 1921من سنة »الشعب اجلزائري مطلعاً على ما جرى يف ثورة الريف ابملغرب 
 م.1954ماي  7مارس و 13حيث ُهزم اجليش الفرنسي بني  ،ابهلند الصينية« داين بيان فو»ويف 

جليش وأحلق هزمية اب ،ى احملتلني اإلسبان يف الريفم عل1921وابلفعل لقد اثر األمري عبد الكرمي اخلطايب سنة 
بض إال أنه ألقي الق ،وقد انتحر العميد سيلفيسر بعد هذه اهلزمية ،جندي 000،18اإلسباين املتألف من 
 ،اليت تدخلت خوفًا من تزعزع وجودها يف املغرب ،مث نُفي من طرف فرنسا ،م1926على األمري يف ماي 

م يف 1948مي اخلطايب أن يفر عندما كان منقواًل من منفاه عرب قناة السويس سنة واستطاع األمري عبد الكر 
 ،تحريراملكلفة بتنسيق أعمال البلدان املغاربية ابل ،م جلنة حترير املغرب العريب1963مصر. وترأس حىت سنة 

 20يوم « قرشمدغ»فنفي إىل  ،ويف املغرب رفض امللك حممد اخلامس االنصياع لسياسة فرنسا االستعمارية
ومة الفرنسية فأرغمت احلك ،إثر أحداث الدار البيضاء العنيفة. وبدأت املقاومة املغربية تنتظم ،م1953أوت 

 م.1955نوفمرب  16على إرجاع حممد اخلامس إىل بلده وإىل عرشه 
رة شهراً بعد اندالع الثو  16م أي 1956مارس  2وبعد حماداثت مشال فرساي أعلن استقالل املغرب يوم 

 اجلزائرية التحريرية.
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ني إىل حزب بعد اعتقال عدد من الوطنيني املنتم ،ويف تونس أنشئت جلنة وطنية للمقاومة بقيادة أمحد تليلي
وشرعت املقاومة التونسية يف  ،«1934منهم احلبيب بورقيبة مؤسس هذا احلزب سنة » ،الدستور اجلديد

كما   ،ملزارع التابعة للمعمرين ومنشات اقتصادية أخرىالقيام أبعمال ختريبية وهجومات تستهدف تدمري ا
 «.م1956يناير »تستهدف بعض اخلونة وبعض املعمرين 

لتغتال  «اليد احلمراء»ونشأت حركة إجرامية امسها  ،أجابت السلطات الفرنسية هذه احلركة بعنف أعمى
  ،م اغتالت زعيم النقابة التونسية فرحات حاشد فتضاعفت أعمال التخريب1952ديسمرب  5املناضلني. ففي 

وتدخلت القوات  ،م1954 ،م1953كما تقوى الضغط السياسي من طرف حزب الدستور اجلديد سنيت 
لكن العمليات الفدائية والضغط السياسي املستمر أرغما  ،جندي 000،70الفرنسية بقوة وصل عددها إىل 

م بني الوزير األول الطاهر بن عمر 1955جوان  3فأمضيا اتفاقيات احلكم الذايت يوم  ،فرنسا على التفاو 
 «.ايدوقار فور»ورئيس جملس الوزراء 

مع بقاء  ،م1956ارس م 20واسُتؤنفت املفاوضات بني ذلك، فتوصلت إىل إعالن استقالل تونس يوم 
، واتريخ استقالل «م1956مارس  2»قاعدة )بنزرت( بني أيدي فرنسا ملدة. إن اتريخ استقالل املغرب 

؛ يدالن على أن الثورة اجلزائرية سّرعت جمرى التنازل لدى الفرنسيني، ليتسىن «م1956مارس  20»تونس 
 ل.هلم تركيز قواهتم على منع اجلزائر من حصوهلا على االستقال

لقد كان اجلزائريون على علم بكل هذه األحداث، وكانوا يسجلون أتسفهم حني كانت فرنسا جتند جزائريني 
للمشاركة يف حرب اهلند الصينية، مستغلة  روفهم االجتماعية. بكلمة واحدة شعر الشعب اجلزائري أبنه حان 

 .(1)غالل واألعمال اإلجراميةالوقت جلعل حد هنائي لالستعمار املصحوب ابلظلم والعنصرية واالست
 

* * * 
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 اثنياً: حتويل املنظمة اخلاصة إىل جبهة للتحرير الوطين اجلزائري

 تبقى احلركة وذلك بقصد أن ال ،كان قادة املنظمة السرية يتهيؤون للعمل الثوري على مستوى املغرب العريب
مقابل عدم  ،وخاصة أن فرنسا كانت عندها اسرتاتيجية للتفاهم مع التونسيني واملغاربة ،الثورية يف اجلزائر منعزلة
 وااللتزام بعزهلم. ،تعاوهنم مع اجلزائريني

 تونس عدة واتصل بن بلة ابحلبيب بورقيبة يف ،ولتجنب االنعزال ؛ قام اجلزائريون إبنشاء مكتب يف القاهرة
 ،ىل العراقوذهب عبد احلميد مهري إ ،ونس للقيام بنفس املهمةمث جاء بعده بوضياف وشنتوف إىل ت ،مرات

ومتكن اجلزائريون من احلصول على دعم مايل من اململكة العربية  ،حيث حصل على السالح من نوري السعيد
 مت حتويله إىل اجلزائر عن طريق مصر. ،السعودية

 ،م1953ب ومصايل احلاج يف خريف غري أن اخلالف اخلطري الذي نشب بني أعضاء اللجنة املركزية للحز 
ناضلني وأكد عبد احلميد مهري أن نسبة كبرية من امل ،هو الذي كان له األثر الكبري على نشاط مجيع املناضلني

يف احلزب كانوا يف البداية يؤيدون مصايل احلاج ألنه بسط القضية وقال: حنن راقدون والعامل يتحرك. وهذا 
أي حني عاد حممد  ،يف ذلك منطقة القبائل. ولكن األمور تغريت فيما بعد يستجيب لرغبات املناضلني مبا

وأقنعوا املناضلني أبن مصايل احلاج ال ينوي القيام  ،م1954بوضياف وديدوش مراد من فرنسا يف بداية سنة 
 وأن هدفه األول هو تطهري القيادة. ،ابلعمل املسلح حقيقة

« العناصر الضالة»بقصد رد  ،م1954إىل اجلزائر يف بداية مارس وأكد بوضياف أنه أعرب عن رغبته للدخول 
ولكن  ،أي الذين أتثروا ابلدعاية املصالية وأخذوا يفكرون يف االحنياز إىل رئيس احلزب ،إىل طريق الصواب

ف اصة إىل صاملنظمة اخل جوهر املهمة اليت كان ينوي القيام هبا هي احليلولة دون احنياز العناصر الباقية من 
 .(1)املصاليني

وابلفعل فقد اتصل بوضياف بزمالئه يف املنظمة اخلاصة بعد عودته إىل اجلزائر العاصمة أمثال مصطفى بن 
لوقف  ،وتدارس أعضاء املنظمة اخلاصة فيما بينهم لعمل شيء ما ،ورابح بيطاط ،العريب بن مهيدي ،بولعيد

ومن  ،عن االنقسام اخلطري اجلاري على مستوى القمة التصدع واالنشقاق يف احلزب، وإبعاد القاعدة النضالية
ة رمسية يوم ، اليت برزت إىل الوجود بصف«اللجنة الثورية للوحدة والعمل»خالل هذا اللقاء انبثقت فكرة إنشاء 

 .(2)م1954مارس  23
ظيم يف لتنمسؤول ا ،من احلياديني أمثال حممد بوضياف« اللجنة الثورية للوحدة والعمل»وهكذا مت تكوين 

أعضاء اللجنة املركزية ومن املركزيني و  ،ومصطفى بن بولعيد عضو اللجنة املركزية للحزب ،فدرالية احلزب بفرنسا
وأكد  ،حلزبواملراقب العام للتنظيم اب ،وبشري دخلي عضو اللجنة املركزية للحزب ،املناهضني ملصايل احلاج

 تنظيم اللجنة الثورية للوحدة والعمل. حممد بوضياف أن مصايل احلاج وأنصاره قد استاؤوا من
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إعطائه قسماً من و  ،يف الوقت الذي كانوا فيه على وشك االنتصار على أعضاء اللجنة املركزية لرئيس احلزب
 لتحضري املؤمتر الوطين للحزب خالل ثالثة أشهر. ،مالية احلزب

صارات اليت يرتتب عنها إعادة النظر يف االنتمبثابة مبادرة قد « اللجنة الثورية للوحدة والعمل»لقد كان ميالد 
 حققها املصاليون على اللجنة املركزية.

 ما يلي:« اللجنة الثورية للوحدة والعمل»وقد تضمن إعالن 
لي وذلك لضمان االلتحام الداخ ،ـ احملافظة على وحدة احلزب من خالل عقد مؤمتر موّسع ودميقراطي للحزب

 واخلروج بقيادة ثورية.
 وعدم االنضمام إىل أي فريق. ،املناضلني إىل التزام احلياد ـ دعوة

 ،لكفاح املسلحالقاعدة للبدء يف ا وكانت خطة بوضياف ومصطفى بن بولعيد تقوم على أساس االستيالء على
حافظت و  ،ولكنها فشلت ،وعملت اللجنة الثورية للوحدة والعمل على توحيد صفوف احلزب من جديد

إىل أن أتكدت أهنا  ،للجنة الثورية للوحدة والعمل على عالقتها أبعضاء اللجنة املركزيةالعناصر الثورية يف ا
حيد وهو تبليغ نداء الكفاح املسلح ابعتباره الطريق الو  ،حققت إىل حد ما ما كانت تنتظره من هذه العالقة

ره  اجتماع حتضوالدعوة إىل ،«اللجنة الثورية للوحدة والعمل»وعندئذ تقرر حل  ،حلل مشاكل اجلزائر
وذلك بقصد دراسة الوضعية املرتتبة عن الطريق املسدود الذي الت إليه  ،الشخصيات املؤيدة للعمل املسلح
 .(1)اللجنة الثورية وتقرير ما ينبغي عمله

 من الثوريني: 22ـ اجتماع األعضاء  1

عد ب ،الذين قرروا االنتقال إىل العمل املسلح ،من الثوريني 22م اجتمع األعضاء 1954جوان  25يف يوم 
أن عجزت قيادة حزهبم عن االنتقال من مرحلة النضال السياسي من خالل االنتخاابت احمللية املزورة إىل 

واسرتجاع السيادة اجلزائرية بقوة السالح. وقد ترأس االجتماع الذي انعقد مبنزل  ،مرحلة النضال العسكري
 ة ابجلزائر العاصمة املناضل مصطفى بن بولعيد، بينما قام حممد بوضياف والعريب بنالياس دريش يف املدين

مهيدي وديدوش مراد بتقدمي تقارير خمتلفة عن تطور احلزب، واألزمة اليت يتخبط فيها ابلعبارات التالية: حنن 
ن تونس واملغرب ر بكل ماألعضاء السابقون يف املنظمة اخلاصة، ينبغي علينا أمام أزمة احلزب ووجود حرب حتري

 .(2)أن نتشاور ونقرر ما ينبغي عمله مستقبالً 
وبعد تقدمي التقرير يف الصباح، خصصت جلسة ما بعد الظهر ملناقشة حمتواه. وقد تبني بعد احلوار الطويل بني 

ويكون هناك استعداد  ،احلاضرين، أن هناك من كان يفضل الرتيث يف القيام ابلثورة إىل أن حيني الوقت املناسب
 بينما كان هناك قسم اخر يدعو إىل الشروع يف العمل املسلح بسرعة. ،اتم خلو  املعركة
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وريون احلاضرين وتساءل أمامهم: هل حنن ث وألقى كلمة مؤثرة يف ،وبعد أخذ ورد قام املناضل سويداين بومجعة
 ة؟أم ال؟ وإذا كنا نزهاء مع أنفسنا فماذا ننتظر للقيام ابلثور 

 وانتهى ابملصادقة على الالئحة التالية:
 ـ إدانة انقسام احلزب واملتسببني فيه.

 وإنقاذ احلركة الثورية ابجلزائر من االهنيار. ،ـ اإلعالن عن عزمية جمموعة من اإلطارات على حمو ااثر األزمة
 22. وتتكون جلنة (1)اخليةوجتاوز اخلالفات الد ،ـ ضرورة القيام بثورة مسلحة كوسيلة وحيدة لتحرير اجلزائر

 من املناضلني االتية أمساءهم:
 املنظمون الرئيسيون:
 «.مولود مبسيلة»ـ حممد بوضياف 

 «.مولود يف اريس»ـ مصطفى بن بولعيد 
 «.مولود بعني مليلة»ـ العريب بن مهيدي 

 «.مولود ابجلزائر»ـ مراد ديدوش 
 «.مولود ابلوادي»ـ رابح بيطاط 

 العاصمة: املشاركون من منطقة
 «.مولود ابجلزائر العاصمة»ـ عثمان بلوزداد 
 «.مولود ابجلزائر العاصمة»ـ حممد مرزوقي 
 «.مولود ابجلزائر العاصمة»ـ الزبري بوعجاج 
 «.صاحب املنزل ـ مولود ابلعاصمة»ـ الياس دريش 

 املشاركون من منطقة البليدة:
 «.مولود بقاملة»ـ بومجعة سويداين 
 «.مولود بعني متوشنت»ـ أمحد بوشعيب 

 املشاركون من منطقة وهران:
 «.مولود مبيلة»ـ عبد احلفيظ بوصوف 
 «.مولود بقسنطينة»ـ رمضان بن عبد امللك 

 املشاركون من منطقة قسنطينة:
 «.مولود بقسنطينة»ـ حممد مشاطي 

 «.مولود بعنابة»ـ عبد السالم حباشي 
 «.مولود ابمليلية»ـ رشيد مالح 
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 «.مولود ابمليلية»بوعلي ـ السعيد 
 املشاركون من مشال قسنطينة:

 «.مولود بسمندو»ـ يوسف زيغود 
 «.مولود بقسنطينة»ـ خلضر بن طوابل 
 «.مولود بعنابة»ـ عمار بن عودة 

 «.مولود بسوق أهراس»ـ خمتار ابجي 
 املشارك الوحيد من جنوب قسنطينة:

 «.مولود ببسكرة»ـ عبد القادر العمودي 
قام أعضاء جمموعة  ،تهاء من النقاش واملوافقة اجلماعية على الشروع يف العمل النطالق الثورة املسلحةوبعد االن

ابنتخاب حممد بوضياف ابالقرتاع السري كمسؤول وطين، وكلف بتشكيل أمانة تنفيذية تتوىل قيادة احلركة  22
 التارخيي ابملدينة.يف ذلك االجتماع  22الثورية، وتطبيق القرارات اليت اختذهتا جمموعة 

م ويف اليوم الثاين قام بوضياف بتشكيل األمانة التنفيذية من نفس املسؤولني الذين يرجع إليهم الفضل يف تنظي
واألعضاء األربعة: العريب بن مهيدي، مصطفى بن بولعيد، مراد ديدوش،  ،االجتماع وهم: بوضياف رئيساً 

 .(1)ورابح بيطاط

 ـ اللجنة اخلماسية: 2

ورابح  ،راد ديدوشوم ،ومصطفى بولعيد ،والعريب بن مهيدي ،ول اجتماع للجنة اخلماسية وهم: بوضيافويف أ
عقدت األمانة  ،«شارع بربروس»وكان يف حي القصبة ابجلزائر العاصمة يف منزل عيسى كيشيدة  ،بيطاط

 25الالئحة املصادق عليها يف اجتماع « 22»ودرس األعضاء اخلمسة جملموعة  ،التنفيذية اجتماعها األول
 وقرروا ما يلي: ،ووضعوا قانوانً داخلياً للجنة ،م1954جوان 

ـ تقوية املنظمة اجلديدة عن طريق ضم األعضاء السابقني يف املنظمة اخلاصة وهيكلتهم يف التنظيم الثوري 
 اجلديد.

 ي اعتماداً على كتيِّّبات املنظمة اخلاصة اليت أعيد طبعها.ـ استنئناف التكوين العسكر 
 .(2)ـ تنظيم الفَِّرق اليت تتوىل مجع السالح وصنع املفرقعات الالزمة للثورة املسلحة
قيادة والتعهد مبواصلة العمل ك ،كما مت يف ذلك االجتماع األول توزيع املهام بني أعضاء اللجنة اخلماسية

كرر األخطاء اليت أدت إىل انقسام احلزب بسبب النزعة الفردية للمسؤولني يف القمة. وذلك حىت ال تت ،مجاعية
تصل جبماعة أن ي ،بصفته مسؤوالً عن منطقة العاصمة ،وتقرر يف ذلك االجتماع كذلك تكليف مراد ديدوش
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فرنسا أن  حىت تكون الثورة عارمة ويصعب على ،22القبائل الكربى وحياول إقناعهم ابالنضمام إىل جمموعة 
 حتتويها وتقضي عليها يف املهد إذا كانت منحصرة يف منطقة واحدة.

 ،فهي منطقة القبائل الكربى 22ولكنها مل تكن مشاركة يف لقاء  ،وأما القوة الثانية اليت كانت مؤيدة للثورة
 ،مصايل احلاج بومييل إىل رئيس احلز  ،«للوحدة والعمل اللجنة الثورية»وكان قائدها كرمي بلقاسم من أعضاء 

الذي كان ينادي ابلعمل من أجل الثورة لكن بدون مشاركة أعضاء اللجنة املركزية. كما أن كرمي بلقاسم كان 
ركزية وذلك بسبب وجود عالقة قوية تربطهم ابللجنة امل ،متحفظًا من حممد بوضياف وأعضاء اللجنة الثورية

الذي انعقد  ،منطقة القبائل الكربى يف مؤمتر املصاليني ولذلك أرسل وفداً إىل مؤمتر بلجيكا لتمثيل ،للحزب
 م.1945جوان  17إىل  14يف الفرتة املمتدة من 

لكن كرمي بلقاسم ومجاعته الذين كانوا يؤيدون فكرة القيام بعمل مسلح بدؤوا يغريون فكرهتم عن أعضاء 
 ،وقرروا الشروع يف العمل املسلح م1954جوان  25بعد أن اجتمعوا يف يوم « اللجنة الثورية للوحدة والعمل»

رمي بلقاسم ومجاعته وبني ك« اللجنة الثورية للوحدة والعمل»وابتدأت االتصاالت يف احلقيقة جتري بني أعضاء 
تقرر إرسال ديدوش مراد  22وذلك بواسطة اهلامشي محود. وبعد اجتماع  ،م1954يف شهر ماي من عام 

فتقرر انذاك إرسال  ،ولكنه مل يوفق يف مهمته أيضاً  ،موعة الثورينيللتباحث مع كرمي بشأن االنضمام إىل جم
مصطفى بن بولعيد الذي استطاع أن يقنع كرمي بلقاسم ومجاعته حبضور اجتماعات قيادة الثورة، على أن 

 .(1)يقرروا عقب ذاك ما يشاؤون. واراتح كرمي بلقاسم هلذه الفكرة

 ـ اللجنة السادسية: 3

 ،واستمع إىل تدخالت مسؤويل النواحي ،برفقة عمر أوعمران 22اجتماع قادة جمموعة  شارك كرمي بلقاسم يف
إقناع كرمي  واقتناع جبدية اجلماعة اليت حتاول ،وخرج بفكرة طيبة عن جمهودات الثوريني لبدء العمل املسلح

 بلقاسم ورفيقه عمر أوعمران بتضخيم اإلمكانيات حيث ال ينفع التضخيم؟
 ، حركة مصايلالرجل الثاين يف ،تطاع كرمي بلقاسم أن يلتقي ويتباحث مع موالي مرابحويف نفس الوقت اس

لكن موالي مرابح عامله خبشونة وجفاء وسأله بلهجة حادة: ما مصري النظام يف منطقة جرجرة؟ وماذا كنتم 
 رة:ام شهور؟ وملاذا هذا التقارب مع عناصر ندد هبا رئيس احلزب؟ مث طلب منه بلهجة 6تفعلون منذ 

 .(2)ينبغي أن ترتك هذه اجلماعة
ولذلك قررت اللجنة  ،22وأكد حممد بوضياف أنه كان يدرك أمهية انضمام منطقة القبائل إىل جمموعة 

يني واملركزيني لكي يعرضه على املصال ،حترير استبيان وتقدميه إىل كرمي بلقاسم 22اخلماسية املنبثقة عن جمموعة 
 يف ان واحد. وخالصة هذا االستبيان االيت:

 ـ هل أنتم مع الثورة؟ وإال ملاذا؟
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 ـ ما هو نوع املساعدة اليت ميكن أن تقدموها للثورة يف حالة اندالعها؟
 ـ كيف يكون موقفكم إذا اندلعت الثورة من خارج صفوفكم؟

ووصف أصحاهبا ابلدمياغوجية والعمل االنقسامي. وأما املركزيون فكان  ،بادرةوكان رد املصاليني هو رفض امل
وختلى عن حتفظاته  ،جواهبم: نعم للثورة ولكن ليس يف احلني. وانذاك اقتنع كرمي بلقاسم بصواب رأي الثوريني

أوعمران على كل  ومسح له إبطالع انئبه ،22وقبل االنضمام إىل اللجنة اخلماسية املنبثقة يف جمموعة  ،إزاءهم
 .(1)القرارات اليت تتخذها قيادة الثوريني

وكانت مؤيدة للعمل املسلح ؛ فهي جمموعة الوفد  22وأما اجملموعة الثالثة اليت مل تشارك أيضًا يف اجتماع 
 ،اخلارجي للحزب اليت استقرت ابلقاهرة. ويتكون الوفد اخلارجي من حممد خيضر وأمحد بن بلة وايت أمحد

حممد خيضر   فإن ،ن بن بلة هو املسؤول عن شراء السالح وتزويد الثورة مبا حتتاجه من مؤونة وذخريةوإذا كا
وابختصار فقد عقد القادة الستة سلسلة من االجتماعات  ،كان هو املسؤول السياسي ويساعده ايت أمحد

ق القادة ويف النهاية اتف ،ةوقاموا مبناقشة الرتتيبات األساسية إلعالن الثور  ،م1954ابتداء من شهر سبتمرب 
 الستة على ما يلي:

 «.جبهة التحرير الوطين اجلزائري»ـ تسمية املنظمة السياسية 
 «.جيش التحرير الوطين اجلزائري»ـ تسمية املنظمة العسكرية بـ 

وخاصة يف  ،نظرًا التساع اجلزائر وصعوبة قيام جهاز مركزي بتسيري الثورة تسيريًا فعاالً  ،ـ الالمركزية يف العمل
 وقت صعبت فيه االتصاالت.

 ـ ترك حرية العمل يف البداية لكل منطقة حىت حيني موعد عقد مؤمتر وطين يف املستقبل.
واستحالة االتفاق على من يقود حركة التحرير ؛ فقد تقرر خلق جبهة  ،ـ نظرًا لفشل األحزاب يف توحيدهم

 متفقني مع أهدافها وتوجيهاهتا.جديدة ينضم إليها األشخاص بصفة فردية إذا كانوا 
م بعد 1954إال أن هذا اليوم تغري إىل أول نوفمرب  ،أكتوبر هو انطالق عملية حترير اجلزائر 15ـ اعتبار يوم 

 أن تسرب وقت إعالن الثورة.
 ،ـ إعطاء األولوية للداخل، ألن الوفد اخلارجي يقتصر دوره على شراء السالح والذخرية والقيام ابلدعاية

 لقرارات تنبع من القادة احملاربني داخل اجلزائر.وا
 ـ توزيع املسؤوليات يف داخل اجلزائر كالتايل:

 : بقيادة مصطفى بن بولعيد وانئبه بشري شيهاين.املنطقة األوىل
 : بقيادة مراد ديدوش وانئبه يوسف زيغود.املنطقة الثانية
 أوعمران.: بقيادة كرمي بلقاسم وانئبه عمر املنطقة الثالثة
 : بقيادة رابح بيطاط وانئبه بومجعة سويداين.املنطقة الرابعة
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 : بقيادة العريب بن مهيدي وانئبه عبد احلفيظ بوصوف.املنطقة اخلامسة
 : تعني قيادهتا فيما بعد.املنطقة السادسة

 ،لوفد اخلارجيفقد تقرر أن يلتحق ابلقاهرة ويتصل اب ،وأما فيما يتعلق برئيس اللجنة الذي هو حممد بوضياف
 ،من القاهرة «صوت العرب»حيث يزوده ابلواثئق الالزمة إلعالن الثورة وإذاعة بيان أول نوفمرب على أمواج 

 غري أن إجراءات احلصول على التأشرية من سفارة مصر بسويسرا جعلته يتأخر وال يصل إىل
أول نوفمرب ابلربيد السريع إىل م. ومع ذلك فقد متكن من إرسال بيان 1954نوفمرب  2القاهرة إال يوم 

قرر قادة  ،م1954ولكي ال تتسرب املعلومات عن بيان أول نوفمرب  ،وأذيع يف الوقت احملدد له ،القاهرة
 بعد أن الذي توىل طباعة وسحب بيان أول نوفمرب ،الوالية الثالثة فر  رقابة على الصحفي حممد العيشاوي

 .(1)قام بتحريره حممد بوضياف ومراد ديدوش
م عقد أعضاء اللجنة الستة االجتماعني األخريين قبل قيام 1954أكتوبر  24ويوم  ،أكتوبر 10ويف يوم 

ح ابب العضوية فيها وفت ،وفيهما تقرر تسمية املنظمة الثورية اجلديدة جبهة التحرير الوطين اجلزائري ،الثورة
ليس نسي. أي أن االنضمام يكون فرداًي و لكل من يرغب يف املسامهة يف حترير اجلزائر من االستعمار الفر 

 كما متت املوافقة يف هذين االجتماعني على مجيع الرتتيبات اخلاصة ابلشروع يف العمل الثوري.  ،حزبياً 
أعضاء قد قررت الشروع يف العمل الثوري صبيحة يوم األحد أول نوفمرب  6فإن اللجنة اليت تضم  ،وإبجياز
وهو  ،مث بعد ذلك يتم تنظيم الثورة وهياكلها وتكييف مؤسساهتا. وحسب رأي خلضر بن طوابل ،م1954

ري فإن الثوريني قد فكروا جيدًا يف مسألة التحض ،الذين سامهوا يف اإلعداد للثورة املسلحة 22من جمموعة 
خري استقر الرأي األ حبيث يتم جتنب أي فشل حمتمل هلا. لكن يف ،اجليد للثورة وأخذ الوقت الكايف لذلك

وتفاو   ،ينيةألن انتهاء احلرب يف اهلند الص ،على الشروع يف العمل الثوري حااًل، مث أييت التنظيم فيما بعد
 فرنسا مع تونس واملغرب من جهة أخرى؛ قد ينتج عنهما متركز القوات الفرنسية ابجلزائر.

س احلقيقة أكدها ونف ،«وقت ابلوسائل املتوفرة الكفاح املسلح يف أسرع»وعليه فإن قرار الثوريني كان هو 
 أذهاننا لكن الشيء الواضح يف ،حممد بوضياف عندما قال أبنه مل تكن لدينا صورة دقيقة عن كيفية العمل

 .(2)هو الشروع يف العمل حااًل من أجل نيل االستقالل واإلطاحة ابلكيان االستعماري
ري ببولوغني حرير الوطين قد وضعت اسرتاتيجية بسيطة يف االجتماع األخويبدو أن قيادة اللجنة الثورية جلبهة الت

وخالصتها وضع اجلميع أمام األمر الواقع، أي الشروع يف حرب التحرير، ومن ال  ،م1954أكتوبر  24يوم 
ر من شه وحتقيقًا هلذا اهلدف افرتق القادة الستة يف األسبوع األخري ،يتقدم للمسامهة فيها يعترب غري وطين

والتحق كل واحد ابملنطقة اليت يرأسها وتنطلق منها العمليات العسكرية يف ليلة األحد أي  ،م1954أكتوبر 
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م يف القاهرة ملراجعة اسرتاتيجية 1955م، على أن يلتقي اجلميع يف شهر جانفي 1954اليوم األول من نوفمرب 
 .(1)العمل الثوري

 27ىل سويسرا يوم فقد سافر إ ،ين اجلزائري السيد حممد بوضيافأما رئيس اللجنة الثورية جلبهة التحرير الوط
م حيث كان من املفرو  أن ينقل بيان أول نوفمرب إىل الوفد اخلارجي للجبهة ابلقاهرة ويذيعه 1954أكتوبر 

مد يزيد حم ،ويف نفس الوقت كان عنده موعد بسويسرا مع أصدقائه من اللجنة املركزية للحزب ،من هناك
 القاهرة واملفرو  أن يتوجه اجلميع إىل ،ومع فياليل مبارك وأمحد مزغنة من حزب مصايل احلاج ،لوحسني حلو 

م سيجد هؤالء أنفسهم أمام 1954وعندما تندلع الثورة يف أول نوفمرب  ،وتقع املصاحلة النهائية بني اجلميع
ل من أجل دعاءاهتم أبهنم حيبذون العمأو بطالن ا ،وما عليهم إال االختيار بني االلتحاق ابلثورة ،األمر الواقع

 .(2)استقالل اجلزائر

 ـ ماذا وقع لقادة الثورة بعد انطالقها: 4

 أ ـ قائد املنطقة األوىل:
اء فقد اجتمع مبساعديه وطلب من كل واحد منهم أد ،فيما خيص قائد املنطقة األوىل مصطفى بن بولعيد

 ابللغتني وقرأ عليهم بيان أول نوفمرب ،مث أطلعهم على اتريخ وساعة اندالع الثورة ،اليمني على كتمان السر
ويف ذلك االجتماع مت حتديد املراكز اليت تشن عليها هجومات اجملاهدين ليلة الفاتح من  ،العربية والفرنسية

 م.1954نوفمرب 
اهدين يف تعلق امااًل كبريًا على اجملوقد قال مصطفى بن بولعيد لقادة العمليات العسكرية أن قيادة الثورة 

يثما تلتحق وتنتظر منها الصمود ملدة ستة أشهر ر  ،املنطقة األوىل حبكم أن هناك أسلحة متوفرة يف تلك الناحية
 .(3)شهراً  18وأكد هلم مصطفى بن بولعيد أبنه وعد قادة الثورة ابلصمود ملدة  ،املناطق األخرى بركب الثورة

د متكنت أفواج اجملاهدين من ضرب األهداف احملددة يف الساعة الواحدة من صبيحة أول وكما كان خمططاً فق
إال أن املشكل الكبري الذي واجه مصطفى بن بولعيد هو مشكل السالح الذي كان ينقص   ،م1954نوفمرب 
 تونس مث إىل م إىل1955ويتوجه يف شهر جانفي  ،وهلذا قرر أن يتوىل بشري شيهاين انئبه قيادة املنطقة ،كثرياً 

لكنه وقع  ،وحبث هذه املسألة مع أعضاء الوفد اخلارجي جلبهة التحرير الوطين اجلزائري ،ليبيا جللب السالح
حتويله ومت نقله إىل تونس حيث مت استنطاقه و  ،م على احلدود الليبية التونسية1955فرباير  11يف األسر يوم 

ب من إال أنه متكن من اهلرو  ،صدار حكم اإلعدام عليهحيث متت حماكمته وإ ،إىل سجن الكدية بقسنطينة
وعاد إىل األوراس الستئناف  ،م رفقة الطاهر الزبريي والعيفة مغالوي1955نوفمرب  4سجن قسنطينة يوم 

حيث اطلع على مأساة حصلت يف غيابه، وهي اغتيال انئبه بشري شيهاين من طرف جمموعة من  ،الكفاح
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م بعد أن أرسلت إليه 1956مارس  27إال أن املخابرات الفرنسية متكنت من اغتياله يوم  ،زمالئه يف الكفاح
 .(1)جهازاً لالتصال انفجر يف وجهه عندما كان جيري جتارب عليه بقصد استعماله

 ب ـ قائد املنطقة الثانية:
ائعة ليلة الفاتح عسكرية ر  فقد متكنا من القيام بعمليات ،مراد ديدوش وانئبه يوسف زيغود ،وأما القائد الثاين

يات وجنح إىل حد بعيد يف تنشيط عمل ،وقد كان ديدوش مراد من أكرب املخططني للثورة ،م1954من نوفمرب 
« جانفي»يناير  18وذلك بقصد ختفيف الضغط على منطقة األوراس. ويف يوم  ،الثانية القتال ابملنطقة

صرته فقامت قوات من املظليني الفرنسيني مبحا ،نهم متكنت القوات الفرنسية من التعرف على مكا1955
 ،عندما كان يواجه القوات الفرنسية بقصد إعطاء فرص جلنوده لالنسحاب بسرعة ،وأصابته برصاصات قاتلة

م، وختفيف 1955أوت  20مث خلفه يف القيادة زيغود يوسف الذي يرجع إليه الفضل يف القيام بعمليات 
 ،م1956أوت  20ذلك يرجع إليه الفضل يف عقد مؤمتر الصومام يوم وك ،الضغط على منطقة األوراس

ديد يوحد بني ووضع نظام ج ،حيث اقرتح على كرمي بلقاسم وعبان رمضان عقد مؤمتر وطين للثورة اجلزائرية
 ويستجيب للتطورات اليت تعيشها مسرية الثورة. ،خمتلف املناطق

يق والتنفيذ وتشكيل جملس وطين للثورة وجلنة التنس ،الصوماموبعد النجاح الذي حققه زيغود يوسف يف مؤمتر 
املنبثقة عنه، تقرر أن يتوجه عمار بن عودة إىل تونس حلل مشكلة السالح، وأن يتوجه زيغود يوسف رفقة 

حلل بعض املشاكل اليت برزت بعد استشهاد مصطفى بن بولعيد قائد  ،إبراهيم مزهودي إىل منطقة األوراس
 .(2)وقاتل إىل أن استشهد ،م وقع يف كمني نصبه له العدو1956سبتمرب  26ويف يوم تلك املنطقة، 

 ج ـ املنطقة الثالثة:
حرير منذ فقد توفقا يف املسامهة يف عمليات الت ،كرمي بلقاسم وانئبه عمر أوعمران  ،أما قائد املنطقة الثالثة

يوجه العمليات العسكرية من مقر قيادته يف  م كان كرمي بلقاسم1954البداية حىت النهاية. ويف فاتح نوفمرب 
« وزةعز »م بعث بنائبه عمر أوعمران ملقابلة عبان رمضان يف 1955جانفي  26ويف يوم  ،قرية إيغيل إميوال

قرب عني احلمام، وذلك بقصد جتنيده للعمل الثوري، وبعد اتصاالت عديدة التقى كرمي بلقاسم ورابح بيطاط 
لكن بعد إلقاء  ،وابلتعاون مع ايسف السعدي ،ووافقا على تكليفه مبهام معينة ،مع عبان رمضان يف اجلزائر

 شعر كرمي بلقاسم حبزن ،م ابجلزائر العاصمة1955مارس  23القبض على رابح بيطاط يوم 
 ألن عدم وجود قيادة ثورية قوية ابلعاصمة سوف حيدث خلاًل كبرياً يف مسرية الثورة. ،شديد

نطقة وانئبه عمر أو عمران مسؤواًل عن امل ،بان رمضان مسؤواًل عن اجلزائر العاصمةوعليه فقد قرر تعيني ع
يوسف بن  مث قام عبان رمضان بدوره بتعيني بن ،الرابعة اليت هي انحية اجلزائر وما جاورها من مدن قريبة منها
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شجعه كما قام بتدعيم ايسف السعدي و   ،خدة وسعد دحلب وحممد جباوي يف مراكز مسؤولية كبرية ابجلبهة
 على القيام أبعمال الكومندوس يف اجلزائر العاصمة.

ويف نفس الوقت قام كرمي بلقاسم مبساعدة عبان رمضان ابلعمل من أجل انضمام قادة احلركات السياسية 
رية اليت يرأسها مصايل ائالوطنية إىل جبهة التحرير الوطين اجلزائري، ومل يتخلف عن ذلك إال احلركة الوطنية اجلز 

احلاج، فقد انضم إىل اجلبهة فرحات عباس واألمني دابغني والشيخ أمحد توفيق املدين، والشيخ حممد خري 
 مث الصادق هجريس من احلزب الشيوعي اجلزائري. ،الدين

ة التنسيق وجلن وتقرر إنشاء اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية ،م1956أوت  20وعندما انعقد مؤمتر الصومام يوم 
لوطين والتنفيذ املنبثقة عنه، مت تعيني كرمي بلقاسم بلجنة التنسيق والتنفيذ، بصفته قائد عام جليش التحرير ا

اجلزائري، وخلفه يف منصبه العقيد حممد السعيد. وعليه فقد انتقل كرمي إىل العاصمة، لكي ينسق مع زمالئه 
 ستة اليت أقرها مؤمتر الصومام.يف جلنة التنسيق والتنفيذ بني الوالايت ال

فيفري  25قرر أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ يوم  ،م1957وعندما استحال العمل يف العاصمة يف مطلع 
حىت ال تنطفأئ شعلة الثورة يف حالة إلقاء القبض على قادة اجلبهة يف الداخل.  ،م اخلروج من العاصمة1957

فإن كرمي بلقاسم ومعه  ،بن مهيدي قد مت إلقاء القبض عليه يف ذلك اليوموإذا كان القائد الكبري للثورة العريب 
مث القاهرة وواصاًل عملهما يف اخلارج إىل غاية  ،بن يوسف بن خدة قد متكنا من الذهاب إىل تونس

 .(1)م1962
عهم له مساعده مجاجملاهدين الذين  ومن أقواله إىل ،كان كرمي بلقاسم مؤمنًا إمياانً عظيمًا ابلثورة ضد احملتلني

علي زعموم بني إيغل إميولة وذراع امليزان، بعد مدة من انطالق احلوادث األوىل، وذلك يف معصرة قرب ايت 
كم فقال هلم: اليوم راحة وأريد أن أحدث ،عيسى، وكانت املواصالت صعبة ومنقطعة واألسلحة قليلة واندرة

وأعاهدكم  ،وقبلتم أن تغادروا اجلميع عائالتكم وأعمالكم ،راكجئتم للثورة عن اختيار واقتناع وإد ،واحداً واحداً 
لذهاب إىل اخر وال بد من ا ،أخذمت قراراً خطرياً عندما التحقتم بنا ،إنه عمل ال رجعة فيه ،أبننا سنحرر البالد

ها نإما التحرير أو التضحية الكاملة. إنين أعلم أن هناك حاجة تشغلكم ؛ وعدانكم ابألسلحة ولك ،املشوار
قوا من وإبمكانكم أنتم أن تتحق ،ميكن أن نتهم إخواننا يف األوراس أو يف اخلارج ،ال توجد هنا إهنا حقيقة

 ضخامة القمع.
إن األسلحة ميكن أن تكون قد حجزت يف الطريق يف بعض األماكن من طرف القوات االستعمارية أثناء 

ل؟ قولوا وحنن ال منلك شيئًا فماذا نفع ،ابلعتاد وأمامنا جيش عسكري قوي يتزود ابستمرار ،توجيهها إلينا
دقية واحدة ويف بعض ثورات التحرير هناك بن ،البعض حيارب ابسلحة متوسطة أحسن منا وإبرادة ال حتدّ  ،أنتم

وهكذا.  ،ارب هبافيسحبها اخر ابحلبل ليح ،الثين عشر رجاًل يربطوهنا حببل وحيارب هبا الواحد حىت يسقط
ينكم وحنن هنا معكم وب ،وإبمكانكم أن تفكروا فينا حنن رؤساءكم الذين وعدانكم ابألسلحة ،فكروا جيداً 
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وقلت  ،خنو  معًا ومجيعًا احلرب ابألسلحة اليت لدينا واليت سوف نغنمها من العدو ،ومن مجلتكم يف اجلبل
ضباط الذين حق الوسنس ،لكم إهنا التضحية الكاملة وإىل النهاية سنضحي حىت نغنم األسلحة يف اجلبهة

ا وسيكونون مسرورين عندما جيدوننا أمامهم ليقضو  ،يقولون ويزعمون أننا جبناء وخمنثون خناف أن هنامجهم
ولكي ننجح ال بد من أن نطهر منطقتنا من الوشاة واألعوان  ،علينا مجيعًا مادامت القوة غري متكافئة

 .(1)الفرنسيني
 د ـ املنطقة الرابعة:

نظيم جمموعة الفدائيني حاول األول ت فقد ،رابح بيطاط وانئبه بومجعة سويداين ،د املنطقة الرابعةأما ابلنسبة لقائ
لكنه اصطدم مبشكلة  ،م1954اليت تقوم ابلعمليات العسكرية يف الساعات األوىل من صبيحة أول نوفمرب 

عويصة وهي أن جمموعة املناضلني ابلبليدة قد رفض أعضاؤها املشاركة يف العمليات العسكرية، وذلك نتيجة 
لبعض االتصاالت اليت أجراها معهم زعيم املركزيني هناك حلول حسني على ما يبدو، ولذلك اضطر كرمي 

تعاون مع سويداين يات الفاتح نوفمرب مبدينة البليدة ويبلقاسم أن يبعث بنائبه عمر أوعمران لكي يشارك يف عمل
 بومجعة.

 23ويف يوم  ،فقد قاما ابهلجوم على ثكنة بيزو مبدينة البليدة ،أما بيطاط قد شارك مع زميله أمحد بوشعيب
رنسية وحكمت عليه حمكمة ف ،م متكنت القوات الفرنسية من إلقاء القبض على رابح بيطاط1955مارس 
م مت نقله إىل السجن الذي يتواجد 1961ويف شهر ماي من عام  ،م ابألشغال الشاقة1955يل أفر  16يوم 

 م حيث مت إطالق سراحه.1962مارس  20وبقي هناك مسجوانً حىت  ،فيه الزعماء اخلمسة يف فرنسا
كة مع م يف معر 1956أفريل  16فقد استشهد يوم  ،أما انئبه سويداين بومجعة الذي كان مسؤوالً عن الشريعة

 .(2)رجال الدرك الفرنسيني
 هـ  املنطقة اخلامسة:

انئبه عبد اليت أسندت رائستها إىل العريب بن مهيدي و « انحية الغرب اجلزائري»وفيما خيتص املنطقة اخلامسة 
فقد كانت فيها العمليات العسكرية صعبة يف البداية، وذلك بسبب قلة السالح واملؤونة،  ،احلفيظ بوصوف

مهيدي متكن من تنظيم عملية هتريب السالح من املغرب وإسبانيا وتسريبه إىل انحية الغرب إال أن بن 
 ومل تبق منحصرة يف األوراس أو جرجرة. ،وبذلك استطاعت الثورة أن تعم أحناء اجلزائر كلها ،اجلزائري

العريب بن مهيدي م ووجود فراغ يف قيادة العاصمة، جاء 1955وبعد إلقاء القبض على رابح بيطاط يف بداية 
م، ترأس 1956إليها ليساهم يف تنظيمها والعمل على جناح العمل الفدائي فيها، ويف مؤمتر الصومام يف أوت 

 كان تنظيم اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية، وساهم يف تكوين جلنة التنسيق والتنفيذ اليت جلساته وأشرف على
إال أن قوات  ،ؤول عن العمل الفدائي بلجنة التنسيق والتنفيذعضواً هبا. وقد كان العريب بن مهيدي هو املس
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وذلك  ،م يف اجلزائر العاصمة1957فيفري  25قد متكنت من إلقاء القبض عليه صدفة يوم « ماسو»اجلنرال 
وقد قدم للمحاكمة وحكمت عليه حمكمة فرنسية ابإلعدام الذي نفذ فيه  ،عندما كانت تبحث عن بن خدة

 .(1)م1957مارس  4يوم 
 م:1954ـ بيان أول نوفمرب  5

وكانت إذاعة صوت العرب من القاهرة أول من بثه على أمواجها إىل العامل اخلارجي  ،ُوزّع البيان داخلياً وخارجياً 
وهو يتضمن يف خطوطه العامة إشعار الشعب اجلزائري أبن الوقت قد حان للشروع يف  ،يف اليوم املوعود

رغ علماً أبن الشعب اجلزائري كان مهيأ نفسياً ومرتقباً هلذا احلدث الكبري بفا ،الكفاح من أجل التحرر الوطين
قال يف اجتماع  الذيمما يؤكد مقولة القائد الكبري حممد العريب بن مهيدي  ،مثلما تبني فيما بعد ،الصرب

 «.ارموا الثورة للشعب فإنه سيحتضنها» قولته املأثورة « 22»
 ،وقد ساعد على ذلك أن الوضعية اخلارجية اإلقليمية والدولية كانت مالئمة مغاربيًا وعربيًا وإسالميًا ودولياً 

 .(2)وخاصة وأن الكفاح التحريري كان قد بدأ يف املغرب وتونس قبل ذلك بعدة شهور
 هذا نص البيان:و 

ِ الرَّْۡحَاِن الرَِّحيمِ   بِْسِم اَّللَّ
 نداء إىل الشعب اجلزائري

 أيها الشعب اجلزائري:
 أيها املناضلون من أجل القضية الوطنية:

م أن غرضنا بصفة خاصة ـ نعلمك أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا ـ نعين الشعب بصفة عامة واملناضلني
روعنا أبن نوضح لكم مش ،نوضح لكم األسباب العميقة اليت دفعتنا إىل العملمن نشر هذا اإلعالن هو أن 

اليت دفعتنا إىل االستقالل الوطين يف إطار الشمال  ،واهلدف من عملنا ومقومات وجهة نظران األساسية
ورغبتنا أيضًا هو أن جننبكم االلتباس الذي ميكن أن توقعكم فيه اإلمربايلية وعمالؤها اإلداريون  ،األفريقي

 وبعض حمرتيف السياسة االنتهازية.
 ،فنحن نعترب قبل كل شيء أن احلركة الوطنية ـ بعد مراحل من الكفاح ـ قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية

فإننا نعترب  ،اقع ـ هو خلق مجيع الظروف الثورية للقيام بعملية حتريريةفإذا كان هدف أي حركة ثورية ـ يف الو 
 الشعب اجلزائري يف أوضاعه الداخلية متحداً حول قضية االستقالل والعمل.

 ،فإن االنفراج الدويل مناسب لتسوية بعض املشاكل الثانوية اليت من بينها قضيتنا ،أما يف األوضاع اخلارجية
 وخاصة من طرف إخواننا العرب واملسلمني. ،لوماسياليت جتد سندها الدب
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 فهي متثل بعمق مراحل الكفاح التحريري يف مشال ،إن أحداث املغرب وتونس هلا داللتها يف هذا الصدد
لوحدة اليت هذه ا ،ومما يالحظ يف هذا امليدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعني إىل الوحدة يف العمل ،أفريقيا

أما  ،يلإن كل واحد منها اندفع اليوم يف هذا السب ،األسف التحقيق أبدًا بني األقطار الثالثةمل يُتح هلا مع 
ركتنا الوطنية وهكذا فإن ح ،فإننا نتعر  إىل مصري من جتاوزته األحداث ،حنن الذين يقينا يف مؤخرة الركب

ًا منه ار يطري فرحًا  ناألمر الذي جعل االستعم ،قد وجدت نفسها حمطمة نتيجة لسنوات طويلة األحداث
 أنه قد أحرز أضخم انتصاراته يف كفاحه ضد الطليعة اجلزائرية.

 إن املرحلة خطرية:
لني رأت جمموعة من الشباب املسؤولني املناض ،أمام هذه الوضعية اليت خُيشى أن يصبح عالجها مستحيالً 

ركة ؛ أن الوقت قد حان إلخراج احل اليت مجعت حوهلا أغلب العناصر اليت ال تزال سليمة ومصممة ،الواعني
ة الثورية إىل جانب احلقيقي لدفعها إىل املعركة ،الوطنية من املأزق الذي أوقعها فيه صراع األشخاص والتأثريات

 إخواننا املغاربة والتونسيني.
املصلحة د وضعت إن حركتنا ق ،وهبذا الصدد فإننا نوضح أبننا مستقلون عن الطرفني اللذين يتنازعان السلطة
 الوطنية فوق كل االعتبارات التافهة واملغلوطة لقضية األشخاص والسمعة.

الذي رفض أمام وسائل الكفاح  ،الذي هو العدو الوحيد األعمى ،ولذلك فهي موجهة فقط ضد االستعمار
 السلمية أن مينح أدص حرية.

 ونظن أن هذه أسباب كافية جلعل حركتنا التجديدية تظهر حتت اسم:
نني اجلزائريني من ونتيح الفرصة جلميع املواط ،وهكذا نتخلص من مجيع التنازالت احملتملة التحرير الوطين جبهة

مجيع الطبقات االجتماعية ومجيع األحزاب واحلركات اجلزائرية أن تنضم إىل الكفاح التحرري دون أدص اعتبار 
 اخر.
 االستقالل الوطين بواسطة: اهلدف

 اجلزائرية الدميقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار املبادأئ اإلسالمية.ـ إقامة الدولة 
 ـ احرتام مجيع احلرايت األساسية دون متييز عرقي أو ديين.

 
 

 األهداف الداخلية:
اد وسياسة والقضاء على مجيع خملفات الفس ،ـ التطهري السياسي إبعادة احلركة الوطنية إىل هنجها احلقيقي

 وهي سبب ختلفنا احلايل. ،االستعمار التقارب مع
 ـ مجع وتنظيم مجيع الطاقات احلية من الشعب اجلزائري للقضاء على النظام االستعماري.

 أهدافنا اخلارجية:
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 ـ تدويل القضية اجلزائرية.
 ـ حتقيق وحدة مشال أفريقيا يف إطاره العريب اإلسالمي الطبيعي.

 عن تعاطفنا مع مجيع األمم اليت تساند كفاحنا التحرري. ـ يف إطار ميثاق األمم املتحدة التعبري
 وسائل الكفاح:

 ،طبقًا للمبادأئ الثورية ونظرًا للظروف الداخلية واخلارجية مواصلة الكفاح جبميع الوسائل حىت حتقيق هدفنا
ط مكثف اوللوصول إىل هذه الغاية ؛ فإن جبهة التحرير الوطين ستقوم مبهمتني أساسيتني يف نفس الوقت: نش

اعدة جلعل القضية اجلزائرية حقيقة ملموسة يف العامل كله مبس ،يف امليدان السياسي يف الداخل ويف اخلارج
 حلفائنا الطبيعيني.

إهنا مهمة ثقيلة تتطلب جتنيد مجيع الطاقات يف البالد. سيكون الكفاح طويالً ولكن النتيجة حمققة يف األخري. 
نا نقدم ولنربهن على رغبتنا يف السلم ويف جتنب مزيد من اخلسارات البشرية ؛ فإن ،ولتفادي التأويالت املغرضة

قاعدة مشّرفة للتفاو  مع السلطات الفرنسية إذا كانت نيتها سليمة وتعرتف بصفة هنائية للشعوب حبقها يف 
 تقرير مصريها:

اً فرنسية متناسية التاريخ ت اجلزائر أرضـ االعرتاف ابألمة اجلزائرية يف تصريح رمسي يلغي مجيع التدابري اليت جعل
 واجلغرافيا واللغة والدين وتقاليد الشعب اجلزائري.

 ـ فتح مفاوضات مع ممثلي الشعب اجلزائري احلقيقيني.
وبوقف  ،يةوإبلغاء مجيع التدابري االستثنائ ،ـ إحداث جو من الثقة إبطالق سراح مجيع املسجونني السياسيني

 ئية.مجيع املتابعات القضا
 ويف املقابل:

ـ فإن املصاحل الفرنسية الثقافية واالقتصادية املكتسبة بصفة نزيهة تكون مضمونة مع احرتام األشخاص 
 والعائالت.

ى جنسيتهم األصلية احملافظة عل ـ مجيع الفرنسيني الذين يرغبون يف البقاء يف اجلزائر يكون هلم اخليار بني
 ئرية. ويف هذه احلالة يتمتعون جبميع احلقوق والواجبات.وبني اجلنسية اجلزا ،ويصبحون أجانب

 ـ العالقات بني اجلزائر وفرنسا ستحدد يف اتفاق بني الطرفني على أساس املساواة واالحرتام.
 

 أيها اجلزائري:
جبهة التحرير  إن ،إننا ندعوك إىل اعتبار ميثاقنا هذا. واجبك أن تنضم إليه إلنقاذ بالدان واسرتجاع حريته

يقني أبنك ولنا ال ،أما حنن فإننا مصممون على مواصلة الكفاح ،لوطين هي جبهتك وانتصارها هو انتصاركا
 وإننا نضحي أبنفسنا يف سبيل الوطن. ،تبغض االستعمار

 م1954اجلزائر يف فاتح نوفمرب 
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  (1)األمانة الوطنية

 ـ تعليق وحتليل واستنتاج على بيان نوفمرب: 6

أي أتويل أو  وال تقبل ،األهداف املسطرة للثورة اجلزائرية بلغة واضحة ال يشوهبا أي إهبامإن البيان حيدد 
 حيث يقول أبن اهلدف من قيامها هو حتقيق االستقالل الوطين بواسطة: ،تضليل

وغري لشرعية غري ا»ـ إقامة الدولة اجلزائرية الدميقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار املبادأئ اإلسالمية 
 «.الالئكية

ـ حتقيق وحدة مشال إفريقيا يف إطارها الطبيعي العريب اإلسالمي. ونالحظ هنا اإلعالن الصريح عن االنتماء 
وليس اإلفريقي أو  ،الطبيعي واهلوية الوطنية ذات األصل الثقايف والبعد اجلغرايف والطبيعي العريب اإلسالمي

 اين أو الالتيين أو الفرنكوفوين.فضاًل عن الروم ،املتوسطي أو حىت النوميدي
مربي الوحدوي صراحة أن البيان النوف وهو ما يعين ،ـ احرتام مجيع احلرايت األسياسية دون متييز عرقي أو ديين
وكما  ،كما هو شأن كل البالد اإلسالمية يف العامل  ،والسيادي يقر حرية االعتقاد وتعدد األداين داخل اجملتمع

ِينِ ََلٓ إِۡكَراهَ ِِف } ث يقّر مبدأقره اإلسالم ذاته حيي  .256]سورة البقرة: {ٱَدِل 
 ،ـ تفاداًي الحتماالت املستقبل الذي قد خيبئه للدولة املستقلة ؛ يطالب البيان حبس وطين منقطع النظري

عل من اجلزائر ملغية بذلك كل القرارات والقوانني اليت جت ،ابالعرتاف ابجلنسية اجلزائرية بطريقة علنية ورمسية
 أرضاً فرنسية التاريخ واجلغرافيا واللغة والدين والعادات للشعب اجلزائري.

والذي  ،ونعتقد أن هذا الرفض القاطع للجنسية الفرنسية وهويتها اللغوية والدينية والثقافية من أصحاب البيان
يصرح فيه الثوار أبن للجزائر هوية وشخصية متميزة تتكامل فيها كل املقومات التارخيية واجلغرافية واللغوية 

 مبشروعية املطالبة ومتّد ابلتايل أبناءها اجملاهدين وقادهتا السياسيني ،والدينية والثقافية اليت جتعلها غري فرنسية
تها ابحلجج الدامغة يف احملافل الدولية طوال كل سنوات الكفاح. وإفحام ساس ،ابالستقالل التام عن فرنسا

املسيحية   ومل يكن دين الشعب اجلزائري هو ،كما ينص البيان  ،وإذا مل تكن لغة الشعب اجلزائري هي الفرنسية
ين دفما هو بديل هذه اللغة وبديل هذا الدين غري العربية واإلسالم املؤكدين يف البن ،كما ينص البيان أيضاً 

 املذكورين انفاً.« 2و 1»
« فداء اجلزائر»فإننا حنيلهم على نص نشيد  ،وإذا قال بعضهم أبن اللغة املقصودة يف البيان ليست العربية

 والقائل يف أحد مقاطعه: ،حلزب الشعب اجلزائري إليه ينتمي كل مفجري ثورة نوفمرب اجمليدة
ـــــــل اهلــــــالل ــــــر مــــــث ـــــــا اجلــــــزائ ــــــحــــــي ــــــت  فــــــل

 

 الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــةولـــــــــتـــــــــحـــــــــيـــــــــا فـــــــــيـــــــــهـــــــــا  
 

اإلسالم  ،زائر وطننااجل»وجيسده شعاره اخلالد املطبوع على بطاقات اخنراط املناضلني يف كافة أحناء الوطن وهو 
ها وهو الشعار ذاته الذي كانت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني قد وضعته عند أتسيس ،«العربية لغتنا ،ديننا

                                                           
 .169د بوعالم محودة ص  ،الثورة اجلزائرية ،103زهري إحدادن ص  ،املختصر يف اتريخ الثورة اجلزائرية   ((1
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ت يف البيان عما هو مثب ،دون زايدة أو نقصان ،وابت الوطنيةمع اختالف بسيط يف ترتيب الث ،م1931سنة 
الوطنيني مع اختالف الوسائل والبدائل حسب  وهو ما يثبت وحدة اهلدف لكل ،احملرر بعد ذلك بعقود
 .(1)اإلمكانيات واملراحل

م 1830أن اجلزائر وإن اهنزمت عسكرايً بعد وقوعها حتت االحتالل سنة  ،ويتبني من روح البيان النوفمربي
ومل تر  ابالندماج  ،ومل تتخّل عن روحها الوطنية األصيلة ،؛ فإهنا مل ترضخ أبداً ومل تستسلم قط إلرادة احملتل

ارت هذه مل تعرف املقاومة الشعبية معىن الراحة. وقد س ،عاماً  132وطوال  ،يف الكيان األجنيب الدخيل
 املقاومة يف خطني متوازيني دون هوادة أو انقطاع.

 ـ املقاومة املسلحة.
 .(2)ـ واملقاومة الثقافية والسياسية

 وقد بينت ذلك ابلتفصيل يف كتايب األول والثاين يف كفاح الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي.

 ـ عالقة اجلهاد ابلثورة: 7

ذا قام به ومعىن هذا أنه إ ،فائية عند مجهور أهل العلم من السلف واخللفاجلهاد يف اإلسالم من الفرو  الك
م به من يكفي وإن مل يق ،وال يكونون امثني ،من يكفي يف دفع غائلة األعداء ونصر اإلسالم سقط عن الباقني

َوَما ََكَن } َ :دليل على هذا قول هللا تعاىلوال ،وال يرتفع اإلمث إال خبروج من فيهم الكفاية ،أمثت األمة كلها
ُهواْ ِِف  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ََتَفقَّ ِ ِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ َل  ِ فِۡرقَةٖ م 

ۚٗ فَلَۡوََل َنَفَر مِن ُُك  ِينِ َِلَنفُِرواْ ََكٓفَّةا َمُهۡم إَِذا رََجُعوٓاْ َوَِلُنِذُرواْ قَوۡ  ٱَدِل 
 . [ 122]سورة التوبة: {١٢٢إََِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم ََيَۡذُروَن 

 وأن يعرف الناس مجيعاً أن القتال يف اإلسالم ال يكون حىت يسبقه إعالن وختيري بني ،ينبغي أن نعرفولكنه 
عل العهد واألحكام النهائية جت ،ويسبقه نبذ العهد إن كان هناك عهد ،أو القتال ،قبول اإلسالم، أو أداء اجلزية

 ألهل الذمة الذين يقبلون مساملة اإلسالم وأداء اجلزية.
 
 

 ن اجلهاد يف اإلسالم واجباً وفر  عني يف احلاالت االتية:ويكو 
إال أن يكون ذلك  ،وحرم عليه الفرار ،ـ إذا التقى اجليشان وتقابل الصفان فإنه يتعنّي اجلهاد على من حضر

ال حيث ق ،أو لالحنياز إىل فئة أخرى من اجليش ،أو ألخذ مكان أفضل وأحسن ،ملكيدة أو خدعة حربية
َها }هللا تعاىل:  يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ يَ ْ إَِذا لَقِيُتُم  ٱَّلَّ ِينَ َءاَمنُوٓا ُّوُُهُم  ٱَّلَّ ا فاََل تَُول ۡدبَارَ َكَفُرواْ زَۡحفا

َ
َوَمن يَُول ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ  ١٥ ٱۡۡل

َِن  ۥٓ ُدبَُرهُ  ا إََِلَٰ فِئَةٖ َفَقۡد بَآَء بَِغَضٖب م  ً ِ ۡو ُمتََحّي 
َ
ا ل ِقَِتاٍل أ ِفا ِ إَِلَّ ُمَتَحر  َُٰه َجَهنَُّمۖ َوبِۡئَس وَ  ٱَّللَّ َوى

ۡ
 {١٦ ريُ ٱلَۡمصِ َمَ

 .16]سورة األنفال:
                                                           

 .26د . أمحد بن نعمان ص  ،جهاد اجلزائر   ((1
 .49د . أمحد بن نعمان ص  ،جهاد اجلزائر   ((2
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اعوا لقوله عهم مبا استطـ إذا هاجم الكفار بلدًا من بالد اإلسالم أو نزلوا فيه تعنّي على أهله قتاهلم ودف
َها }تعاىل: َ  يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ يَ َٰتِلُواْ  ٱَّلَّ ِينَ َءاَمُنواْ َق َِن  ٱَّلَّ ايَلُونَُكم م  ۚٗ وَ  رِ ٱۡلُكفَّ ْ َوَۡلرََِجُدواْ فِيُكۡم ِغۡلَظةا نَّ  ٱۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱأ  َّللَّ

 .[ 123]سورة التوبة: {١٢٣ ٱلُۡمتَّقِيَ َمَع 
يف كل قطر وبلد ؛ أن خيفوا إليهم ابلعون واملساعدة أداء حلق « كما أسلفنا»ووجب على إخواهنم املسلمني 

فكيف هبم إذا كان هذا االعتداء  ،واهنم يف الدينوإذا كان هذا واجب املسلمني إزاء إخ ،األخوة اإلسالمية
 هد التالية:كما يتبني من الشوا  ،مثلما هو واقع يف اجلزائر ،الصلييب قد وقع على املسلم املعين هو ذاته

م عقد ندوة دولية حول مصري األر  اجلزائرية بعد 1830ماي  12ـ لقد أعلن امللك شارل العاشر يوم 
يبني من خالل هذا اإلعالن أن احلملة احلربية ضد اجلزائر ُشنت لصاحل أورواب كلها احتالهلا. وقد أراد أن 

ومها  ،ولصاحل املسيحية، وكانت احلكومة الفرنسية قد استغلت قضية حجز سفينتني اتبعتني للفاتيكان قبل
ا طابعًا صليبياً همما أعطا ،وذلك لتجنيد الرأي العام املسيحي لصاحل احتالل اجلزائر ،حتمالن العلم الفرنسي

 .«اجلزائر: املسيحيون يف احلرب»يف كتابه « أندري نوزابر»كما ذكر   ،يف نظرهم ويف نظران أيضاً 
أبن األايم األخرية لإلسالم دنت.. ولن يكون إله  ،م1841إثر سفره إىل اجلزائر سنة « لوي فيو»ـ لقد قال 

لك سيكون وكذ ،لكيـة فرنسيـة وهي االن غري إسالميةوأن اجلزائر أصبحت مُ  ،سنة إال املسيح 20للجزائر بعد 
 مصري كل من تونس واملغرب. عما قريب

مادام العرب «: حينما كان حاكماً للجزائر»م 1841سنة « بيجو»ويضيف هذا املؤلف الذي رافق املارشال 
ن يضمن أغري مسيحيني فلن يصبحوا فرنسيني، وماداموا غري فرنسيني؛ فلن يستطيع أي حاكم وأي جيش 

 ولو ملدة شهر دوام السلم.
حيث ُيصرح  ،وهو ما يثبت ابلداللة القاطعة أن الفكرة الصليبية تبقى سائدة طوال االحتالل الفرنسي للجزائر

ده أبنه: البد أن مُينح الشعب اجلزائري اإلجنيل، وإال فإن على فرنسا أن تطر « الفيجري»الكردينال املتعصب 
 .(1)إىل الصحراء

دق ابلقول حنو القديس أوغستان: انظر إىل اخلطر الكبري الذي حيُ « لينو»بة يتوجه رئيس األساقفة ويف عنا
اليت جنا منها  ،فال تسمحوا ـ أرجوكم ـ أن يسقط من جديد يف الرببرية ،بوطنك العزيز الذي أصبح وطنًا لنا

ر م. وهو ما يؤكده خليفت1945أوت  28بفضل الذراع القوية لفرنسا املسيحية   األب»ه الصلييب املنصِّّ
تطع يصرح له فيها بقوله حرفياً: إنين أعتقد أبنه إذا مل نس ،م يف رسالة إىل أحد أصدقائه1912سنة « دوفوكو

حتويل املسلمني ابلتدرج عن دينهم ومحلهم على اعتناق املسيحية ؛ فإن النتيجة احلتمية هي تكّون روح قومية 
طورية االستعمارية يف مشال أفريقيا. ويضيف قوله يف الرسالة ذاهتا: إن جديدة تؤدي إىل طردان من اإلمربا

سبيل الوحيد وال ،السبيل الوحيد لضمان عدم طردان من هذه اإلمرباطورية هو أن جنعل سكان البالد فرنسيني
 لذلك هو جعلهم مسيحيني.
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ط واإلكراه ورفع أساليب الضغ ،واخلالصة هنا: أن القتال مشروع لغاية وهي منع الفتنة واالضطهاد يف الدين
ياره إذ َ يته ويكفر من كفر ابختوأتمني احلرية للدعوة والدعاة ليؤمن من امن حبر  ،املادي واألديب عن الناس

ِيِنِۖ ََلٓ إِۡكَراهَ ِِف } َ  ٱَدِل  ۚٗ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَيَّ ِ  .[ 256]سورة البقرة: { ٱۡلَغ 
َها }قال تعاىل: َ  يُّ

َ
َٰٓأ ب ُِكۡمۖ َفَمِن  ٱۡۡلَقُّ َقۡد َجآَءُكُم  ٱنلَّاُس قُۡل يَ َما َيۡهَتِدي نِلَۡفِسهِ  ٱُۡهَتَدىَٰ ِمن رَّ ورة ]س { ۦۖ فَإِنَّ

 .[ 108يونس:
 ولكنها على االختالف يف ،وقد رّجح احملققون من العلماء أن كل اايت اجلهاد ليس فيها شيء منسوخ

فإذا كانوا  ،خذوا هبا حبسب ما هم فيه من الضعف والقوةفعلى املسلمني يف كل زمان ومكان أن أي ،األحوال
القوة  وإذا قووا بعض ،وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا ابلدعوة ابللسان ،يف حالة ضعف جاهدوا حبسب حاهلم

قال ابن تيمية: أما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع  ،وكفوا عمن كف عنهم ،قاتلوا من بدأهم من قرب منهم
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد  ،فواجب إمجاعاً  ،ة والدينالصائل عن احلرم
 .(1)بل يدفع حبسب اإلمكان ،فاليشرتط له شرط ،اإلميان من دفعه

ن اجلهاد وذلك أل ،وأن ال يرتتب عليه مفسدة أعظم ،وجيمع على أن يكون اجلهاد مؤدايً إىل مصلحة راجحة
فال  ،ودفع املفاسد عن اإلسالم واملسلمني أفرادًا ومجاعات ،جبميع صوره إمنا شرع ملا فيه من حتقيق املصاحل

أو  ن أنه يرتتب  فإذا تيقن ،يزال مشروعاً إذا ُعلم ابليقني أو غلب على الظن حتقيقه هلذه املقاصد الشرعية
 .(2)ن املصاحل ؛ مل يكن حينئذ مشروعاً وال جهاداً مأموراً بهعلى القيام به من املفاسد ما هو أعظم م

ه يف إذاعة يقول الشيخ البشري اإلبراهيمي يف تصريح ل ،وعن هذا التأصيل اجلهادي اإلسالمي للثورة اجلزائرية
 صوت العرب من القاهرة حتت عنوان:

 ـ اجلزائر اجملاهدة:
طلق اجلهاد ون ،بني األمم حلازت اجلزائر قصبات السبق لو قسمت حظوظ اجلهاد»يقول اإلمام اإلبراهيمي: 

نيب املغري وهو جهاد العدو األج ،على معناه الواسع الذي يقتضيه اشتقاقه من اجلهد. ولنبدأ مبعناه اخلاص
قول: وعلى وضع يدعو إىل اجلهاد.. إىل أن ي ،وقد وضع هللا اجلزائر يف موضع يدعو إىل اجلهاد ،على الوطن

حر األبيض أصبح  ألن اجلاَرين املتقابلني على ضفيت الب ،عصور اإلسالمية من اجلهاد ابلنفس يف اجلزائرمل ختُل ال
 وانتقل لّب الصراع بينهما من ميدان إىل ميدان.. ،منهما ابملرصاد لصاحبه كل واحد

ملاداتن اللتان اومها »أو صراعًا على الزيت والقمح  ،أو التوّسع يف العيش ،فبعد أن كان صراعًا على العيش
وا الرومان زاد من شدته أن العرب بدينهم خلف ،صار صراعاً على الدين ،«جلبتا الروماين على إفريقيا الشمالية

و نوا أهنا  ،مث ملسوهم من جبل طارق تلك اللمسة املؤملة اليت تطريوا هبا وطاروا فزعاً  ،على حضارهتم يف إفريقيا
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 ،القاضية على روما وداينتها وحضارهتا وشرائعها. وهذا امليدان الذي انتقل إليه الصراع أعمق أثراً يف النفوس
 «.ويزيد يف عمقه أن حامليه العرب قوم ال تلني هلم قناة وال يصطلى بنارهم

دائماً وأبداً ابملرابطني،  ا العدو عامرةفكانت الثغور اجلزائرية املشهورة واملهجورة اليت يتطرق منه»مث يضيف قوله: 
يئاً من سالح وال يرزؤون احلكومات ش ،وهم قوم نذروا أنفسهم هلل وحلماية دينه يبتغون فضاًل من هللا ورضواانً 

وإمنا يتسلحون ويتزودون من أمواهلم ليجمعوا بني احلسنيني: اجلهاد ابملال، واجلهاد ابلنفس.. وسلسلة  ،وال زاد
تنقطع إال بعد استقرار األمر لفرنسا، وإمنا كانت تشتد وختف تبعاً ملا يبدو على الضفة األخرى من  الرابط مل

نشاط ومخود. وكانت على أشدها يف املائة التاسعة والعاشرة واحلادية عشرة يف الوقت الذي عادت فيه الكرّة 
ومعظمها  ،ريقيةغور البحر املتوسط اإلفواغتنمها اإلسبان فرصة الحتالل ث ،لإلسبان على املسلمني يف األندلس

 يف جزائر اليوم.
م تنفيذاً خلطة مرسومة تقتضي إعادة مشال إفريقيا التينياً كما كان قبل 1830لقد احتلت فرنسا اجلزائر سنة 

 لعم وابنفإمنا ذلك توارث بني ابن ا ،وكان اليوم على يد الفرنسيني ،وإذا كان قدمياً على يد الرومان ،اإلسالم
احتالل جزء  ومعاونة من يريد ،واحتالل جناحيها يوم جميء الوقت ،واخلطة تقتضي احتالل اجلزائر اليوم ،عمه

 .(1)«اخر من الرتاث اإلسالمي
 وعن هذا التأصيل الشرعي جلهاد اجلزائر يقول يف أحد أحاديثه أيضاً إبذاعة صوت العرب من القاهرة:

ال اخلالدة اليت قامت هبا ثورهتا واثئروها، وإمنا أحيت من شرائع إن اجلزائر قد أعربت عن نفسها ابألعم»
اجلهاد، وسجلت من مواقف البطولة والشجاعة، ووقوف العدد القليل من أبنائها مبا ميلكون من سالح يدوي 

 ،ريبدقليل ـ ال يغين فتياًل يف جمرى العادة ـ يف وجه عدو يفوقه أضعافاً مضاعفة يف العدد والعدة والنظام والت
وب االستعمارية ابشروا احلر  ،تسانده مجيع األسلحة العصرية الفتاكة من طائرات ودابابت ومدافع ثقيلة وقادة

الح وعتاد ومال يستمدون لوازم احلرب من س ،وقادوها يف ميادين خمتلفة ابملشرق واملغرب ومترنوا على أساليبها
 يقول يف احلديث ذاته:فال يرّد هلم طلب وال يتأخر إمداد.. مث  ،من بلدهم

الذي ُعلمت  وهو النوع ،فحققت اجلهاد ابلنفس وهو أحد نوعي اجلهاد ،أعربت اجلزائر عن نفسها هبذا كله
وذكر  ،وأصبح ذكرها مقروانً ابإلعجاب واإلكبار ،ورفعت اسم اجلزائر إىل السماء ،أخباره واشتهرت يف العامل
دهم مضرب لتهم وشجاعتهم وصربهم واستماتتهم يف سبيل حرية بالوأصبحت بطو  ،بنيها مقروانً ابملدح والثناء
 األمثال وحديث الركبان.

مبا تتطلبه  فقد قامت اجلزائر وحدها ،وهو اجلهاد ابملال ،وأما النوع الثاين من الدعائم اليت تقوم عليها الثورة
على جيشها يف  وإذا كانت فرنسا تنفق ،ومل تدخر عزيزاً على أبنائها الثائرين املباشرين للجهاد ،الثورة من مال

ثرون: إهنا تنفق ملياراً ويقول املك ،)فيقول املقّلون: إهنا تنفق يوميًا ملياراً من الفرنكات ،اجلزائر املبالغ الطائلة
كا اليت عرفنا لوال إعانة أمري ،مما أثقل ميزانيتها وأوقف ماليتها على حافة اإلفالس ،ونصفًا يف اليوم الواحد
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ا أهنا حاضنة االستعمار وممرضته( ؛ فإن اجلزائر املسكينة تنفق على ثورهتا كل ما متلك من مال وسالح عنه
 . (1)«وكسوة وطعام وهي صامدة يف ذلك حمتسبة

ابط يف وهو ض ،يقول الشيخ يوسف اليعالوي ،وعن هذا التطبيق الشرعي للجهاد اإلسالمي على األر 
 ألوىل والوالية الثالثة ما يلي:جيش التحرير الوطين يف الوالية ا

من أفواه  اليت كانت الشعار الذي يرتفع وينطلق ،«هللا أكرب»وانتصرت كلمة  ،لقد أبّر هللا قسم اجملاهدين»
ومما يؤكد هذا أن التعليمات اليت ترسل من قيادات  ،اجملاهدين عند انطالق الرصاص من فوهات بنادقهم

ظة ابإلضافة إىل التنظيم السياسي والعسكري ـ على أداء الصلوات واحملافجيش وجبهة التحرير الوطين حتّث ـ 
الثورة اليت  وال حيرتم أوامر ،وقد يعاقب من ال يقف عند حدود هللا ،على الشعائر الدينية واألخالق اإلسالمية

خطاء اليت يعتربها ألوكثرياً ما كان يعاقب اجملاهدون عقاابً شديداً الرتكاهبم ا ،مل خترج قط عن تعاليم اإلسالم
كما أن الثورة قد دعمت تعليم القران الكرمي يف كل الوالايت وهي اليت   ،اإلسالم خطرية تستوجب العقاب

بل شجعت مادايً ومعنوايً كل املدارس العربية املوجودة على مواصلة سريها لتعليم أبناء  ،تدفع أجور املعلمني
 .(2)«لقنابلالشعب اللغة العربية واإلسالم حتت دوّي ا

يف أواخر  لكن ،منذ البداية كانت هناك نساء جماهدات يف الوالية الثالثة».. ويقول اجملاهد حسني زهوان: 
ت فتفككنا إىل وحدا ،م كان هناك خمطط شال الذي شكل ضغطًا كبريًا على جيش التحرير1959سنة 
ى العيش واجملاهدات أصبحن غري قادرات عل ،وصران ُمضطرين إىل أن نعيش حتت األر  ويف املغارات ،صغرية

ربة يف ورمبا حتت القصف ؛ جتد املرأة نفسها أحياانً جم ،وهلذا فإنه من الضرورة ،يف القرى منعزالت عن الرجال
إذ  ،مما جعل قيادة الوالية الثالثة تتخذ قرارًا إببعاد النساء ،البقاء يف املغارات مع رجل جماهد غريب عنها

الثورة كانت و  ،خاصة وأننا حمافظون ،ات للعاصمة لكي يعملن هناك حىت ال يعشن ذلك الوضعأرسلت جماهد
 .(3)«وعقوبة من تثبت ضده هتمة يف هذا الشأن هي اإلعدام احملتوم ،صارمة يف هذه املسألة

 ـ العوامل اليت ساعدت على توح د الشعب يف الثورة: 8

ن السيطرة أجل حترير البالد م لوطنية اجلزائرية يف العمل منلقد بينا التطورات السياسية ودور احلركات ا
ته على القيام وحرض ،وبدون شك فإن احلركات الوطنية هي اليت أثرت يف الرأي العام اجلزائري ،االستعمارية

وإهناء سياسة تزوير االنتخاابت  ،م على سيطرة األجانب يف بلدهم1954بثورة مسلحة ليلة أول نوفمرب 
 حرمان اجلزائريني من حقوقهم السياسية يف وطنهم.احمللية و 

ون من وقاموا بتأييد الثورة منذ البداية، وضحوا بكل ما ميلك ،لقد توحد اجلزائريون ابلرغم من اختالف أحزاهبم
أجل جناح ثورهتم التحريرية، بسبب الشعور ابلظلم واحلرمان، وتطبيق القوانني اجلائرة على اجلزائريني، وهي 
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الرئيسية اليت دفعت أببناء اجلزائر أن يلتحقوا ابجلبال، أو ينخرطوا خبالاي جبهة التحرير يف املدن،  العوامل
 واملسامهة يف حترير وطنهم من األوروبيني الغاصبني خلريات اجلزائر.

 ويف احلقيقة كان هناك من يطالب بتأجيل عملية القيام بعمل مسلح إىل أن يتم تدريب الرجال وشراء السالح
والسالح  ،لكن الرأي الذي اتفق عليه قادة احلركة الوطنية هو الشروع يف الثورة حاالً  ،وتوحيد العمل السياسي

ساند الثورة والشعب سي ،واألحزاب تتوحد يف جبهة واحدة عندما جتد نفسها أمام األمر الواقع ،ميكن اقتناؤه
د وهم على استعداد لالنضمام ألية حركة سياسية تقوم ابلثورة ض ،ألن مجيع أبنائه يشعرون ابلظلم واحلرمان

 ،وقد كانت هناك عدة عوامل ساعدت على توحيد اجلزائريني وحتّمسهم للعمل الثوري ،األجانب يف بلدهم
 زائر على استقالهلاوحصول اجل ،اليت نعتربها حيوية ملساندة الثورة ،ومن هذه العوامل خنص ابلذكر النقاط التالية

 م:1962يف سنة 
صوتون على حيث جند يف فرنسا كل السكان ي ،: انعدام املساواة بني اجلزائريني واألوروبينيـ النقطة األوىل 1

صويت على أي بينما جند يف اجلزائر أن أبناء البلد األصليني ال حيق هلم الت ،اختيار ممثليهم يف الربملان الفرنسي
فاألوروبيون  ،م1947سبتمرب  20الذي مت إنشاؤه مبقتضى قانون  ،جلزائريمرشح للربملان الفرنسي أو اجمللس ا

كان حيق هلم   ،نسمة 000،042،1م حوايل 1954يف اجلزائر الذين مل يكن يتجاوز عددهم يف أول نوفمرب 
جملس نواب يف  6و ،انئباً يف الربملان الفرنسي 15و ،انئباً يف اجمللس اجلزائري 60يف القانون الفرنسي انتخاب 

جزائري أن  000،745،8ال حيق حلوايل  بينما كان ،م1946أكتوبر  5الشيوخ الفرنسي حسب قانون 
 يسامهوا يف انتخاهبم أو اختيار عدد النواب الذين ميثلوهنم يف هذه اجملالس حسب عددهم السكاين.

ن احلصول على عدد من ون موابلتايل هم حمروم ،فاملسلمون يف القانون الفرنسي ال يتمتعون ابجلنسية الفرنسية
النواب يتماشى مع عددهم احلقيقي، وبعبارة أخرى: إن عدد املسلمني يزيد مثاين مرات عن عدد األوروبيني 

انون الفرنسي قد وإذا كان الق ،يف اجلزائر، لكن املساواة منعدمة بينهم وبني األوروبيني يف التمثيل السياسي
انئباً  15و ،انئباً لتمثيلهم يف اجمللس اجلزائري 60ملية الثانية أن خيتاروا منحهم احلق ألول مرة بعد احلرب العا

نواب يف جملس الشيوخ ؛ فإن اإلدارة الفرنسية يف اجلزائر قد التجأت إىل تزوير  6و ،يف الربملان الفرنسي
ب وقادة األحزاب عوهلذا توّحد أبناء الش ،االنتخاابت وتعيني عمالئها يف اجملالس املنتخبة من طرف املسلمني

وعدم وجود مساواة  ،ألهنم فقدوا األمل يف احلصول على التمثيل السياسي يف اجملالس املنتخبة ،ضد فرنسا
 بينهم وبني األوروبيني.

ذه اجمللس أو حق االعرتا  على أي قرار يتخ« الفيتو»واستعمال  ،: هي انعدام الدميقراطيةـ النقطة الثانية 2
فاجمللس يتكون نصفه من األوروبيني والنصف االخر من  ،م1947سبتمرب  20ن اجلزائري. وحسب قانو 

من القانون تعطي احلق للحاكم العام يف  39لكن املادة  ،والقرارات يف هذا اجمللس تتخذ ابألغلبية ،اجلزائريني
 ،ساعة 24اجلزائر أو اللجنة املالية ابجمللس أو رُبع أعضاء اجمللس ؛ أن يعرتضوا على قرارات اجمللس ملدة 

اختاذ  وهذا معناه عرقلة اجمللس ومنعه من ،وانذاك ال تتخذ القرارات إال أبغلبية الثلثني من أعضاء اجمللس
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اعتبار  حيث أن القانون كان ينص على ،وهذا ما حصل ابلفعل ،ات لتطبيق النصوص الواردة يف القانونقرار 
لكن  ،كلها أعياد إسالمية  ،عيد الفطر، عيد األضحى، عاشوراء، املولد النبوي الشريف ،األعياد اإلسالمية

اإلدارة الفرنسية يف اجلزائر  ضتنظرًا العرتا  األوروبيني على ذلك ورفضهم لتطبيق النصوص القانونية ؛ رف
 .(1)أن تعرتف هبذه األعياد اإلسالمية

مثل  ،ونفس املوقف اختذته اإلدارة الفرنسية ضد اللغة العربية اليت كان من املفرو  أن تستعمل كلغة رمسية
 يف التدريس واإلعالم ونشر الكتب. ومعىن هذا أن اجمللس اجلزائري وضع بقصد محاية مصاحل ،الفرنسية

 .(2)األوروبيني فقط، مادام عندهم حق االعرتا  واملطالبة ابختاذ القرارات أبغلبية الثلثني
سواء من انحية صعوبة  ،: هي الزايدة اهلائلة يف السكان اجلزائريني والنتائج املرتتبة على ذلكـ النقطة الثالثة 3

ن املسلمني مسية تشري إىل أن عدد السكافاإلحصائيات الر  ،أو من انحية احلصول على تعليم ،العثور على عمل
 م.1954م إىل غاية 1948يف اجلزائر قد زاد مبا ال يقل عن مليون نسمة يف الفرتة املمتدة من 

عامل  000،000،1وجتاوز عدد العاطلني عن الشغل  ،ونتيجة هلذه الزايدة اهلائلة يف السكان كثرت البطالة
ري إىل اهلجرة إىل فرنسا، والبحث هناك عن عمل وتوفري عامل جزائ 000،300م، واضطر 1954يف سنة 

نسمة يف اجلزائر. وابختصار فإن الفقر انتشر يف اجلزائر بشكل ال مثيل له،  000،500،1العيش حلوايل 
 .(3)م1954ولذلك شعر الناس ابلظلم والتحقوا ابلثورة وأيدوها بدون تردد يف بداية 

 ،زائر يف اجلزائر قد استولوا على نسبة كبرية من األراضي اخلصبة يف اجل: هي أن األوروبينيـ النقطة الرابعة 4
من  %72فاإلحصائيات تشري إىل أن  ،واستأثروا خبريات الوطن وذلك على حساب أبناء البلد األصليني

لكن نسبة ملكية األر  الصاحلة للزراعة  ،من األوروبيني %16اجلزائريني كانوا يعيشون على الفالحة مقابل 
هكتار فقط للجزائري. كما يالحظ أن اجلزائريني كانوا يعانون من الفقر  14هكتارات لألورويب و 109هي 

فرنك فرنسي  000،20حيث أن املدخول املايل للفالح اجلزائري مل يكن يتجاوز  ،م1954واجملاعة يف سنة 
حيصل على أقل مدخول مايل يف العامل بعد الفالح اهلندي الذي كان يقل  أي أن الفالح اجلزائري كان ،قدمي

 عنه بعض الشيء.
لثورة وكانوا على استعداد اتم لتدعيم ا ،ماليني فالح جزائري يشعرون ابلظلم والفقر والبطالة 7فقد كان 

 واالنضمام إليها الستعادة حقوقهم املهضومة.
 ،هي قضية القرو  والدعم املايل للزراعة والصناعة ،العتبار: اليت تؤخذ بعني اـ النقطة اخلامسة 5

ففي سنة  ،فاإلحصائيات تشري إىل أن األوروبيني كانوا يسيطرون على املؤسسات اليت تقدم دعمًا للزراعة
يف  ،مليون فرنك قدمي 300،12مزارع أورويب تلّقوا قروضاً مالية ال تقل عن  082،14م كان هناك 1952

 وابلنسبة للقرو  اليت تعطى ،مليون فرنك قدمي 600،2مزارع جزائري قروضاً ال تتجاوز  401،8حني تلّقى 
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من القرو   %92وهي أن  ،م تؤكد حقيقة مذهلة1954فإن إحصائيات  ،لتدعيم الصناعات اخلفيفة
بينما تلقت  ،مليار فرنك قدمي 375حيث تلقت  ،مؤسسة صناعية أوروبية 000،65ذهبت إىل 
 مليار فرنك قدمي فقط. 33ة جزائرية مؤسس 000،100

ئيلة أن اجلزائريني كانوا ال حيصلون إال على مساعدة مالية ض ،ونستخلص من هذه الفروق الكبرية يف القرو 
 .(1)وهذا ما جعلهم يشعرون ابلظلم ويؤيدون الثورة بدون حتفظ ،%8يف ميدان القرو  ال تتجاوز 

هم أن نشري إليها ؛ هي أن املو فني اجلزائريني بصفة عامة كان عدد: اليت يتعني علينا ـ النقطة السادسة 6
ضئياًل، وذلك بسبب عدم حصول أبناء الشعب اجلزائري على مستوى رفيع من التعليم، وهلذا مل يكن إبمكاهنم 

م مل يكن يتجاوز عدد اجلزائريني الذين حيصلون 1954منافسة أي أورويب. ففي بداية الثورة املسلحة عام 
عامل، يف حني كان عدد األوروبيني الذين كانوا حيصلون على راتب  000،375ى راتب شهري أكثر من عل

 .(2)عامل 000،250شهري ابنتظام حوايل 
 000،2أشخاص من مجلة  8وأما اجلزائريون املو فون يف احلكومة العامة فلم يكن عددهم يتجاوز 

وهذا ما  ،اجلزائريني من احلصول على و ائف يف الدولةوبدون شك فإن هذه احلقائق تؤكد حرمان ،مو ف
 حيصل على و يفة أن يؤيد الثورة عند اندالعها بدون تردد. شجع كل متعلم مل

لق الوعي ألن الفرنسيني كانوا يعتقدون أن التعلم خي ،: هي حرمان اجلزائريني من التعليمـ النقطة السابعة 7
وس غري وهلذا كان األوروبيون يتذرعون حبجة أن الفل ،ابحلقوق السياسيةواليقظة ومقاومة االحتالل واملطالبة 
ة لكنها كانت موجودة لتنفق على كبار األثرايء واملسامهني يف البورص ،موجودة لتلبية حاجيات اجلزائريني

 واألمالك العقارية.
تلميذ مقارنة بـ  308،5اثنوية ابجلزائر ال يتجاوز  49م كان عدد الطالب اجلزائريني يف 1954ففي سنة 
مواطن يف  300ومعىن هذا أنه كان هناك تلميذ واحد يف التعليم الثانوي ابلنسبة لـ  ،تلميذ أورويب 468،34

 000،800،1وهلذا كان هناك  ،مواطن فرنسي 227بينما كانت النسبة يف اجلزائر تلميذ واحد لـ  ،فرنسا
وبكل أتكيد فإن  ،ومستقبلهم مظلم ،م1954ابة يف سنة طفل جزائري بدون تعليم وال يعرفون القراءة والكت

 .(3)هذا اجليش من األميني قد ساند الثورة منذ البداية وبدون نقاش
فإن شعور الناس ابلظلم واحلرمان والفقر قد مهد الطريق للثورة. وليست هناك مبالغة إذا قلنا  ،وبطبيعة احلال

 م.1954لحة يف أول نوفمرب أن هذه العوامل قد عجلت ابندالع الثورة املس
 وإقدام اإلدارة األوروبية يف اجلزائر على تزوير االنتخاابت الربملانية والبلدية ؛ هي اليت ،لكن الغليان السياسي

فالقادة السياسيون املسلمون قد أتكدوا مبا ال يدع  ،م1947غريت جمرى األمور بصفة ملموسة بعد قانون 
 ،ية كانت مصممة على حرماهنم من احلصول على مقاعد يف الربملان اجلزائريجمااًل للشك أن اإلدارة الفرنس
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كان وإعطاء تلك املناصب لعمالئها املتواطئني مع اإلدارة االستعمارية. و  ،أو مقاعد يف اجملالس البلدية املنتخبة
مارسيل إدموند » مزعيم هذه احلركة االستعمارية الذي اشتهر بتزييف االنتخاابت يف اجلزائر هو احلاكم العا

 م لتطبيق القانون اجلديد.1948الذي عينته احلكومة الفرنسية يف سنة  ،«انجيالن
 ،قام انجيالن بتزوير االنتخاابت ،م اخلاصة ابنتخاب النواب للمجلس اجلزائري1948ففي انتخاابت أفريل 

 9والسماح حلركة أنصار احلرايت الدميقراطية أن حتصل على  ،«عمالء فرنسا»مقعداً للمستقلني  43ومنح 
مقعداً  60مقاعد. وهذا معناه أن األوروبيني انلوا  8واالحتاد الدميقراطي حلركة البيان اجلزائري  ،مقاعد فقط

 مقعداً انتزعت من األحزاب الوطنية وأعطيت لعمالء فرنسا. 43ابإلضافة إىل  ،يف اجمللس اجلزائري
أفريل  14انئب يف الربملان الفرنسي بكتابة رسالة إىل وزير الداخلية الفرنسي جيل موك بتاريخ وقد قام 
ألن اإلدارة هي  ،وحذره من األسلوب الذي استعملته اإلدارة الفرنسية يف اجلزائر لتزوير االنتخاابت ،م1949

حرتام قوانني ومل تقم أبي جمهود ال لكن احلكومة الفرنسية مل تبال ،اليت عينت النواب املسلمني املوالني هلا
 .(1)االنتخاابت

سية استدعاء قررت احلكومة الفرن ،وبعد أن كثرت الفضائح السياسية وتزوير االنتخاابت بطريقة مفضوحة
حاكماً عاماً على اجلزائر الذي ينتمي « روجي ليوانرد»وتعيني  ،م1951أفريل  15احلاكم العام انجيالن يوم 

 إىل سلك الشرطة.
ث حي ،م أثبت احلاكم العام اجلديد مهارته يف سلك الشرطة1951جوان  17ويف االنتخاابت الربملانية يوم 

حلصول وجنح يف منع قادة األحزاب اجلزائرية من ا ،حتالف مع عمداء بلدايت اجلزائر ضد الوطنيني اجلزائريني
على أصوات متكنهم من الدفاع عن أبناء البلد األصليني. وقد استفاد روجي ليوانرد من دعم وزير الداخلية 

رد أن مترد اجلزائريني يعترب مبثابة مت« فرنسوا ميرتان»حيث أعلن  ،م1954يف سنة « ميرتان»الفرنسي السيد 
تربون أعداء وهذا معناه يف رأيه أن الثوار اجلزائريني يع ،اطنني الفرنسيني يف األراضي الفرنسيةجمموعة من املو 

 .(2)واملفاوضات الوحيدة اليت ميكن إجراؤها معهم هي احلرب ،للوطن
 
 
* * * 
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 اثلثاً: ردود فعل بعد اندالع الثورة

 ـ رد فعل احلكومة الفرنسية: 1

من وزارة الداخلية الفرنسية يقول: وقعت عدة اعتداءات يف هذه الليلة عرب  غداة اندالع الثورة صدر بيان
إهنا صادرة من أشخاص أو جمموعة أشخاص منعزلة، ولقد اختذت تدابري  ،نقاط كثرية من الرتاب اجلزائري

ووضعت وزارة الداخلية حتت تصرف هذا األخري قوات إضافية من  ،فورية من طرف احلاكم العام للجزائر
يظهر من هذا البالغ أن احلكومة الفرنسية مل تكن واعية »شرطة، يسود االن هدوء كامل يف جمموع اجلزائر ال

 «.مبا كان حيّضر أو أهنا تريد طمأنة النفوس
ى وألقي القبض عل ،م أعلن حّل حزب احلركة من أجل انتصار احلرايت الدميقراطية1954نوفمرب  5ويوم 

 ت مدد إىل اجلزائر.وأرسلت قوا ،عدد من مناضليها
سنعامل التمرد بدون هوادة. «: بيار مانداس فرانس»م صرّح رئيس جملس الوزراء 1954نوفمرب  12ويوم 

 هذه هي القاعدة ال ألن دستوران يفر «.. اجلزائر هي فرنسا«: »فرانسوا ميرتان»وأضاف وزير الداخلية 
 بل ألن ذلك يتماشى وإرادتنا. ،ذلك

ئيس جملس الوزراء من الوالايت املتحدة أن متارس ضغوطاً على مصر حىت ال تساعد يف الوقت نفسه طلب ر 
 وتدخل لدى منظمة احللف األطلسي ،وطلب من إسبانيا مراقبة حركة األسلحة يف املنطقة ،«املتمردين»

 فحصل على رخصة استعمال األسلحة املخصصة هلا.
لية فها الرامي إىل اعتبار القضية اجلزائرية مسألة داخواجلدير ابلذكر أن الوالايت املتحدة حافظت على موق

 م.1960وذلك حىت انتخب جون كينيدي رئيساً هلا يف سنة  ،لفرنسا
و. يف هذا البيان ملوسك« غي مويل»وأما موقف االحتاد السوفيايت فإنه عرّب عنه بيان مشرتك صدر عند زايرة 

وضعت احلكومة السوفياتية ثقتها يف فرنسا  ،م1956 ماي 22يوم «  Le Monde» املنشور يف جريدة 
 «.على حسب أفكار الزمان العصري ويف صاحل الشعوب»حلل مسألة اجلزائر 

 واحتجت فرنسا رمسياً على إذاعة صوت العرب اليت كانت تدعو للتضامن مع الشعب اجلزائري.
 5يوم « نسمانداس فرا»كومة سقطت ح ،إن الثورة اجلزائرية تسببت يف عدة أزمات داخل احلكومة الفرنسية

 «غي مويل»ألن االشرتاكي  ،فعاشت أقل من سنة« أدقار فور»فجاءت بعدها حكومة  ،م1955فرباير 
 .(1)م1956جنح يف االنتخاابت التشريعية اليت جرت يف يناير 

القبض على كل  وألقت ،لقد قامت السلطات الفرنسية يف اجلزائر حبملة واسعة ضد كل الوطنيني اجلزائريني
 من تشم فيه رائحة الوطنية اجلزائرية.
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عمل وطين وجزائري اخر مل يقم ب ،كانت السلطات الفرنسية ال تفرق بني جزائري شارك يف اإلعداد للثورة
 ضدها، فاجلميع يتعرضون لالضطهاد والعقاب.

سلطات يع اجلزائريني ضد الوهذا العمل التعسفي من طرف األوروبيني يف اجلزائر هو الذي وحد بني مج
قد التحق ابلثورة  «من حركة انتصار احلرايت الدميقراطية»والدليل على هذه احلقيقة هي أن بن خّدة  ،الفرنسية

واقتناعه أبنه ال مفر من االنضمام إىل جبهة التحرير الوطين  ،م بعد سجنه1955يف شهر جوان من عام 
ونفس الشيء  ،الذي كان يشرف عليه عبان رمضان ابجلزائر العاصمة ،واملشاركة يف التنظيم السياسي للجبهة

 ،هة التحريرحيث انضم اجلميع إىل جب ،واالحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري ،حصل ابلنسبة جلمعية العلماء
ما هو معلوم فإن وك ،وتعاون قادة هذه احلركات الوطنية مع جبهة التحرير ضد السلطات الفرنسية يف اجلزائر

يف  الفرنسية قامت ابغتيال انئب رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الشيخ العريب التبسي« اليد احلمراء»
التحرير يف أفريل  وأما عباس فرحات فقد متكن من اهلروب إىل القاهرة واالنضمام إىل جبهة ،م1957سنة 

 .(1)م1956

 ـ رد فعل فرنسيي اجلزائر: 2

وذلك بتجنيدهم  ،فأحسوا أبنه جيب خنق الثورة وإطفاؤها ،ن وقت احلقيقة قد حانتيقن فرنسيو اجلزائر أب
ولقد سارع املعمرون إىل وهب مزارعهم لُتحّول إىل مراكز للدفاع الذايت وللتعذيب. من جهة  ،ومحلهم السالح

ية واالقتصادية سأخرى قرروا أن ميارسوا ضغوطًا على احلكومة الفرنسية لكي ال تتنازل عن امتيازاهتم السيا
 .(2)وأما جرائد فرنسيي اجلزائر فنادت إبحلاح إلابدة املتمردين بكل الوسائل ،واالجتماعية

 ـ رد  فعل اجلامعة العربية يف البداية: 3

م أن اجلامعة العربية 1954أعلن األمني العام املساعد يف اجلامعة العربية أمحد الشقريي بوضوح يف نوفمرب 
كما تعترب أن للجزائر   ،«ال قضية داخلية لفرنسا»وتعترب قضية اجلزائر قضية دولية  ،التحرير ابجلزائرتؤيد حركة 

 .(3)حقاً لتحكم نفسها بنفسها

 ـ ااثر الثورة اجلزائرية يف مسار األحداث يف مشال إفريقيا: 4

نح االستقالل الذايت للمغرب ا مبفعجلت فرنس ،اسرتجعت ليبيا انحية فزّان بسرعة ،بفضل هللا مث الثورة اجلزائرية
شرتك وقد كانت الثورة اجلزائرية معتمدة على استمرار الكفاح امل ،وتونس مث االستقالل لتتفرغ حلرب اجلزائر

 إلرغام فرنسا على التنازل بسرعة وأبقل مثن.
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ألن هذين  ،ملغربواإال أهنا استفادت من استقالل تونس  ،فقدت الثورة اجلزائرية إذاً أمل توسيع رقعة الكفاح
 البلدين الشقيقني فتحا هلا اجملال لتمركز قيادة جبهة التحرير الوطين وجيش التحرير كما سنرى فيما بعد.

وأن اتفاقيات االستقالل  ،م1955جوان  3واجلدير ابلذكر أن اتفاقيات االستقالل الذايت لتونس أمضيت يوم 
 م.1956التام يف العشرين من مارس 

م ونفيه 1953العشرين من أوت  فقد عاش غليااًن بعد عزل حممد اخلامس من طرف فرنسا يف وأما املغرب
 ،م1955نوفمرب  16فبعد ضغط الشعب املغريب وانتفاضته أعادت فرنسا امللك إىل عرشه  ،إىل مدغشقر

 .(1)م1956مارس  2وفتحت مفاوضات مع حكومته أسفرت عن استقالل املغرب 

 زائرية:ـ رد فعل األحزاب اجل 5

ت من االلتباس وبعد وق ،كّون أنصار مصايل احلاج أفواجاً خاصة تّدعي أن املصاليني هم الذين يقومون ابلثورة
التحق البعض منهم جببهة التحرير الوطين، وبقي البعض منهم حياربون جبهة التحرير الوطين وجيش التحرير 

 الوطين.
 ،م1956أفريل  22فقد حّل نفسه يوم  ،«للبيان اجلزائرياالحتاد الدميقراطي »ـ وأما حزب فرحات عباس 

 والتحق أنصاره كذلك بصفوفها. ،فالتحق فرحات عباس ابلوفد اخلارجي للثورة
عايش فأعلن معارضته للعنف وأتييده حلل دميقراطي يضمن ت ،ـ أبدى احلزب الشيوعي حذرًا يف بداية الثورة

دة الثوري بوجود استغالل استعماري ومتييز عنصري. إن جريوفسر العنف  ،اجملموعات السكانية املختلفة
م إىل أن الشعب اجلزائري يف حاجة إىل 1954نوفمرب  23النقابة الشيوعية إشارت يف عددها املؤرخ يف 

 ال إىل قنابل ورشاشات، يف الوقت نفسه رفض احلزب الشيوعي اجلزائري أن يتبىن موقف املكتب ،العمل واخلبز
ب من شأهنا أن تصّب يف لع ،الذي صرّح أبنه ال يقبل اللجوء إىل أعمال فردية ،سيالسياسي الفرن

االستعماريني، ورمبا تكون هذه األعمال مدبرة من طرف هؤالء االستعماريني يف اجلزائر. والتحق كثري من 
 الشيوعيني فردايً ابلكفاح السياسي والكفاح املسلح.

 .(2)من مناضلني شيوعيني فردايً بدون موافقة حزهبمأما يف فرنسا فقد صدرت مساعدة الثورة 
 
 
* * * 
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 رابعاً: موقف مجعية العلماء من الثورة

 ـ حممد البشري أول مؤيد للثورة اجلزائرية: 1

م الذين  لموا حني أعلن الشعب اجلزائري جهاده، فعقدت الدهشة 1954أخذت الصيحة يف أول نوفمرب 
ولكن  ،«العنف»ب وتشج« ابإلرهاب»تندد « التقدميني»، وانطلقت ألسنة ألسنة بعض السياسيني اجلزائريني

وأن املؤذن حقيقي،  ،وعرفت أن الفجر صادق ،شخصية واحدة كانت يقظة مع خيوط فجر ذلك اليوم
 فاستجابت للنداء، إهنا شخصية اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي.

رة فقد أصدر مكتب مجعية العلماء ابلقاه ،اإلبراهيمي إن أول مؤيد للجهاد اجلزائري هو اإلمام حممد البشري
ستكون »ا أهنا وأكد هل ،بيااًن محل فيه على فرنسا ومحّلها عاقبة ما ارتكبته يف اجلزائر 1954نوفمرب  2يوم 

 «.سبب موهتا
 .(1)ريبهذه احلركات املتأججة يف املغرب الع« إمداد وتشجيع»مث ذّكر حكومات املشرق العريب بواجبها يف 

وقد جاء يف هذا البيان الذي مت توزيعه على الصحافة املصرية ووكاالت األنباء العاملية: ... أما حنن املغرتبني 
 ،فوهللا لكأهنا محلت الرايح الغربية ـ حني مسعنا اخلرب ـ روائح الدم زكية فشارك الشم الذي شم ،عن اجلزائر

 لك إحساس مشبوب يصريان ـ حنن يف القاهرة ـ وكأننا يففيتألف من ذ ،والبصر الذي قرأ ،والسمع الذي مسع
 .(2)مواقع النار والنار من خنشلة وابتنة
حّيا فيه الثائرين األبطال الذين سفهوا زعم فرنسا أن  ،م1954نوفمرب  3مث أكد ذلك البيان ببيان اخر يوم 

لقات اجلهاد والذين وصلوا ح ،والذين شدوا عضد إخواهنم يف تونس واملغرب ،اجلزائر راضية هبا مطمئنة إليها
بقاء  »أمامنا إال  يسوأنه ل ،مث ذّكرهم جبرائم فرنسا يف حق دينهم ودنياهم ،الذي هو طبيعة ذاتية يف اجلزائري

 .(3)« كرمي أو فناء شريف
ر فرنسا وأايديه حياه فيه وذّكره بغد ،جملاهدمث عزز اإلمام ذانيك البيانني بثالث وّجهه إىل الشعب اجلزائري ا

ص والرتاجع، ، وحذر فيه اجلزائريني من النكو «فلم تُبق لكم دينًا وال دنيا»ونكراهنا جلميله  ،البيضاء عليها
ووهللا لو  ،وهي أهنا عدو لكم وأنكم عدو هلا ،وأكد هلم أن فرنسا: تنظر إليكم مساملني أو اثئرين نظرة واحدة

ألف سنة ملا تغريت نظريتها العدائية لكم، وهي بذلك مصممة على حموكم وحمو دينكم وعروبتكم سألتموها 
ومجيع مقوماتكم. مث يدعوهم مجيعًا إىل الكفاح املسلح.. فهو الذي يسقط علينا الواجب ويدفع عنا وعن 

 .(4)ديننا العار
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عن أهم شخصية دينية وسياسية  ،م1954 لقد كانت هذه البياانت الصادرة كلها يف العشر األوائل من نوفمرب
جزائرية ـ من غري أن يطلب منه طالب أو يضغط عليه ضاغط ـ كانت تلك البياانت ضربة قاضية على كل 

 .(1)مناورة ميكن أن تلجأ إليها فرنسا يف حال سكوته
كل   ،أن يدعو إىل اجلهاد ضد فرنسا ،1954نوفمرب  12واقرتح الشيخ اإلبراهيمي على شيخ األزهر يوم 

جلمعية ابلضلوع يف يتهم ا« سرييف»هذه املواقف األولية لقيادة اجلمعية يف اخلارج ؛ جعلت الضابط الفرنسي 
 .(2)تفجري الثورة

حيث  ،وهي يف أوهن مراحلها ،ونفخت يف الثورة روحاً  ،لقد قدمت تلك البياانت دعمًا قواًي للمجاهدين
 ،رة وتوجههاجلهله مبصدر الثو  ،زائري من الرتدد واحلرية اللذين كان ميكن أن ُيصاب هبماأخرجت الشعب اجل

ما أدت هذه وك ،فبياانت اإلمام اإلبراهيمي شهادة للشعب اجلزائري على شرعية املولود ـ الثورة ـ وصحته
نها ـ الثورة ـ إىل قادة ؤولني عوكانت مبثابة جواز مرور للمس ،البياانت دوراً هاماً يف تقبل الشعب بسرعة للثورة

ن تقبُّل قادة وزاد مِّ  ،الذين مل يكونوا يعرفون مسؤواًل واحداً من مسؤويل الثورة ،واإلسالمية جل الدول العربية
م أن 1954نوفمرب  12تلك الدول للثورة ومسؤوليها طلُب اإلمام اإلبراهيمي من شيخ اجلامع األزهر يوم 

يف علم  املتخصص« سرييف»ضد فرنسا، األمر الذي جعل الضابط الفرنسي يدعو املسلمني إىل اجلهاد 
 .(3)إن مجعية العلماء هي املسؤولة عن هذه احلوادث«: ُلوُموند»االجتماع يكتب يف جريدة 

عقول  ولكنها هي اليت حررت ،والشك أن هذا الضابط يعلم أن اجلمعية ليست هي اليت أطلقت الرصاصات
 فثورة الفاتح من نوفمرب كانت ترمجة عملية لفكرة مجعية العلماء اليت ،ات وأنفسهممن أطلقوا تلك الرصاص

 أسسها ابن ابديس.
مام حممد جلمعية العلماء ولرئيسها اإل ،ويف قلوهبم مر  ،لقد أزعجت هذه البياانت الذين يف صدورهم غلّ 

أو أن  ،بهعّلمته معىن اجلهاد ووجو ألهنم كانوا يتمنون أن ال تؤيد اجلمعية جهاد شعب  ،البشري اإلبراهيمي
فإن  ،ُرّد عليه لذلكف ،كإميان فرعون الذي مل يعلنه إال بعد أن أدركه الغرق  ،يتأخر أتييدها فيصبح ال قيمة له

بعض من كتبوا عن ثورة الشعب اجلزائري أمهلوا اإلشارة إىل هذه البياانت وموقف اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي 
بني  ومنهم من فّرق ،ومنهم من أشار إىل تلك البياانت وإىل ذلك املوقف على استحياء ،من جهاد شعبه

ي فقالوا إن هذه البياانت تعبري عن موقف شخص ،موقف اإلمام اإلبراهيمي وبياانته وبني موقف اجلمعية
 وابلتايل فهي ال تعرب عن موقف اجلمعية. ،لإلمام اإلبراهيمي الذي كان ابلقاهرة

فلماذا  ،الء عن احلقيقة التارخيية: إذا كان اإلمام يتكلم ابمسه الشخصي وليس ابسم مجعية العلماءولنسأل هؤ 
يوقع تلك البياانت بصفته رئيس مجعية العلماء؟ وملاذا يصّر على ذكر مصدر تلك البياانت وهو مكتب مجعية 

 العلماء ابلقاهرة؟
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اء؟ وملاذا سكت عنها هؤالء العلم عية العلماء ؛ فلماذاولنسأهلم مرة أخرى: لو مل تكن تلك البياانت ابسم مج
 مل يستنكروها؟ أو يتربؤوا منها؟ أو يشجبوا موقف اإلمام؟

إن احلقيقة التارخيية تقول: إن مجعية العلماء برئيسها كانت متقدمة على غريها يف احتضاهنا جلهاد الشعب 
 اجلزائري.

م الصمت وينتظر تطور األوضاع كما فعل بعض السياسيني لقد كان يف إمكان اإلمام اإلبراهيمي أن يلتز 
ن يصدر البياانت أو أ ،كما فعل الشيوعيون أدعياء الثورة« العنف»أو أن يندد ابإلرهاب ويستنكر  ،احملرتفني

الدقيق أن هذا  ولكنه أدرك حبّسه العميق وحتليله ،ابمسه الشخصي ليجّنب اجلمعية اليت يرأسها ويقودها السوء
التدبري والنظام  حبسن»وأن هذه الثورة تتميز  ،«فورة»وليس « ثورة»وقع يف أول نوفمرب ابجلزائر هو الذي 

 قع التأثري.وأن طابعها عسكري حازم عارف مبوا ،وأن الثورة شعبية غري متأثرة ابلتأثريات احلزبية ،«واإلحكام
وتزكية  ،اقية لدى الشعب اجلزائريمن أجل ذلك فهذه الثورة يف أمّس احلاجة إىل مساندة هيئة ذات مصد

 ليحتضن الثورة وميِّّدها أبمواله وبنيه. ،شخصية موثوق هبا لديه
ون ال أتثري هلم على فالشيوعي ،ومل يكن يف اجلزائر انذاك هيئة موثوق هبا وبرئيسها وأعضائها إال مجعية العلماء

 ،لة هلا ابلشعبدارهتم إدارة مكتبية ـ بروقراطية ـ ال صفإ ،ال قبل الثورة وال يف أثنائها وال بعدها ،الشعب اجلزائري
لحزب وكان خضوع احلزب الشيوعي اجلزائري ل ،ومل تكن قادرة على حتليل احلالة الثورية حتلياًل صحيحاً 

الشيوعي الفرنسي ـ خضوعاً كبرياً ـ وكانوا أسارى نظريتهم اخليالية القائلة: أبنه من احملال حترير الوطن اجلزائري 
والقائلة بنفي: صفة الثورة عن طبقة الفالحني عامة والفالحني اجلزائريني  ،(1)قبل انتصار طبقة العمال يف فرنسا

 .(2)منهم خاصة
 ،رية التغريبيةبسبب منطلقاهتم الفك وأعضاء حزب أحباب البيان كانوا حمدودي التأثري على الشعب اجلزائري

 .وإمياهنم إبمكانية الوصول إىل نوع من الكيان السياسي املشرتك بني اجلزائريني والفرنسيني حتت السيادة الفرنسية
لفوا وانقسموا فقد اخت ،فقد كان أبسهم بينهم شديداً  ،وأما أعضاء حزب حركة االنتصار للحرايت الدميقراطية

 على أنفسهم.
ا يف أول عهدها كانت مددًا إهليًا هل  ،الداعية إىل أتييدها ،املؤيدة للثورة إن بياانت اإلمام اإلبراهيمي املتتالية

 تردد ومن غري ويقبل عليها من غري ،ألهنا جعلت الشعب اجلزائري يطمئن إليها ويثق هبا ،ويف مرحلة ضعفها
ـ الذي ال  يألن اجلزائر  ،فدفع اجلماهري إىل الثورة ضد املستعمر يكون دائمًا ابسم الدين ،ضغط أو إكراه

ميلك شيئاً يقتات به ـ ليس لديه إمكانية أخرى للتعبري عما يريده وما يرفضه يف اجملال السياسي ؛ سوى السري 
 ومن هنا كانت استجابته لتوجيه العلماء. ،وراء ما يعتقد أنه طبقاً لعقيدته اإلسالمية
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نية إىل الثورة ويف دفعه من الناحية الدي ،لشعبويلعب هؤالء العلماء دوراً كبرياً يف إشعال الروح الدينية لدى ا
ضد املستعمرين. ومل ميض إال ثالثة أشهر منذ إعالن اجلهاد حىت تداعى أبناء اجلزائر املقيمون يف القاهرة ويف 

ة اجلزائر والكفاح ، خلدم«جبهة حترير اجلزائر»مقدمتهم اإلمام اإلبراهيمي، وحرروا ميثاقاً وأسسوا تنظيماً مُسي 
 سبيل حتريرها واستقالهلا مساندين بذلك جيش التحرير. يف

وراح اإلمام اإلبراهيمي ـ وقد أنقضت السنون  هره وأوهنت السبعون عظمه ـ يتنقل بني البلدان العربية ليحّث 
ها ويدعوهم إىل الضغط على فرنسا ويطالبهم مبقاطعت ،مسؤوليها على تقدمي املساعدات للجهاد اجلزائري

ومن هذا القبيل ما شهد به أحد املسؤولني العرب انذاك حممد فاضل اجلمايل املسؤول العراقي حيث  ،اقتصادايً 
 ،يةكما كان يلتقي برئيس الوزراء ووزير اخلارج  ،قال: كان ـ اإلبراهيمي ـ يلتقي بصاحب العرش وويل العهد

 .(1)حااثً إايهم على نصرة اجلزائر سياسياً وعسكرايً ومادايً 
  ،للشيخ بشري أتثريه األكرب على الوفد العراقي ـ يف األمم املتحدة ـ يف اندفاعه دفاعاً عن اجلزائر والشك يف أن

رية يُذكي فيهم احلماس والغ ،كما كانت له جهود موّجهة إىل رجال الفكر القومي والصحافة وعلماء الدين
ومتتبعًا ما جيري  ،ففي كل األحوال كان الشيخ البشري ـ رمحه هللا ـ حمفزًا للحكومة العراقية ،دفاعًا عن اجلزائر

 .(2)يف العراق من أجل اجلزائر اجملاهدة
الذي مل تقعده األمرا  والسن عن السعي احلثيث حلشد  ،وقد سجل الشعراء بعض نشاط اإلمام اإلبراهيمي

عراقي مصطفى للشاعر ال« الفجر الوليد»من ذلك ما جاء يف قصيدة و  ،التأييد الشعيب والرمسي لقضية وطنه
 نعمان البدري:

ــــبشـــــــــــــــــــــائــــر ــــبــــق ال ــــفــــجــــر يســــــــــــــــــت  هللا أكــــرب مــــن جــــالل ال
 

ــــر ـــــــب اجلــــزائ ـــــــدبُّ مــــن قــــل ـــــــاة ت  حــــني أفـــــــاق عــــلــــى احلــــي
 

ـــــــل املـــــغـــــــادر ـــــــادق يـــــهـــــزم الـــــلـــــي  وأطـــــــّل مـــــن خـــــلـــــف اخلـــــن
 

 فــــــــأعــــــــاد لــــــــإلميــــــــان ديــــــــدنــــــــه مــــــــع الــــــــبــــــــأس املــــــــخــــــــاطــــــــر
 

ـــــــك الـــنصـــــــــــــــــر املـــؤازر وأجـــــــال يف خـــري الـــربـــوع  مســـــــــــــــــــــال
 

ـــــــا املصـــــــــــــــطف يف األفق املظـــــــاهر ن ـــــــُل ابلســـــــــــــــّ اء ُتقب ـــــــّ  غن
 

ـــــــب كـــــــابـــــر ـــــــإذا الـــــبشــــــــــــــــــري جيـــــوب افـــــــاق الـــــبـــــالد بـــــقـــــل  ف
 

رابن يف اتريــــــــــخ أجمــــــــــاد غــــــــــوابــــــــــر  وحيــــــــــاضـــــــــــــــــــــــر الــــــــــعــــــــــُ
 

ـــــــد املصـــــــــــــــــــــابـــر  وحيشـــــــــــــــــــــد الـــرأي الـــعـــمـــيـــم لـــنصــــــــــــــــرة الـــبـــل
 

ـــــــأر لــــلــــعــــوائــــر  ( 3)فــــيــــمـــــــّد فــــيــــهــــم خنــــوة الشـــــــــــــــــجــــعـــــــان تــــث
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 ـ عندما ال تسمح له  روفه الصحية أو التزاماته ابلتنقل ـ يزّوُد مبعوثي الثورة إىل بعضوكان اإلمام اإلبراهيمي 
سلطات بلداهنم  ليسهلوا لدى ،البلدان العربية برسائل إىل علمائها من ذوي التأثري املعنوي والكلمة املسموعة

 مهمة أولئك املبعوثني.
ساندة وطنه والعمل على دعم جهاده إىل درجة كبرية من وقد بلغ اندفاع اإلمام اإلبراهيمي يف الدعوة إىل م

 ،حيث بعث برقية إىل امللك سعود يقرتح عليه تكليف األستاذين أمحد الشقريي وعبد الرمحن عزام ،االهتمام
 «.ابالستعداد ملتابعة قضااي اجلزائر والدفاع عنها»أو أحدمها 

اإلذاعات  كبرية يف امليدان اإلعالمي أبحاديثه اليت ألقاها يفوقد قّدم اإلمام اإلبراهيمي للثورة اجلزائرية خدمات  
 ،حيث مل يكن للثورة انذاك جهاز إعالمي منظم ،م1955سنة « صوت العرب»وخاصة يف إذاعة  ،العربية

كما    ،فكان لتلك األحاديث دورها الكبري يف حتسيس الشعوب العربية ابلقضية اجلزائرية واملسارعة إىل دعمها
 .(1)دين والشهداءومساعدة أسر اجملاه ،وأتييدهم هلا ،ثري ابلغ على اجلزائريني لاللتفاف حول الثورةكان هلا أت

حثه فيه  ،ومن أشهرها نداء إىل الشعب اجلزائري اجملاهد ،وكانت بياانت اإلبراهيمي ال تنقطع يف دعم الثورة
 يف سبيل وطلب من اجلزائريني الصرب ،اريةعلى املشاركة يف اجلهاد من أجل حترير البالد من اهليمنة االستعم

وأكد اإلبراهيمي أنه خيجل من أن يراه هللا ويرى اجلزائريني مقصرين يف اجلهاد إلعالء كلمة هللا: إنين   ،احلق
 .(2)كلما استعرضت الواجبات وجدت أوجبها وألزمها يف أعناقنا اجلهاد املقدس

طريق راديو القاهرة قائاًل: أيها املسلمون اجلزائريون!. هذا م صرّح اإلبراهيمي عن 1954نوفمرب  15ويف يوم 
وقف ال إنكم مع فرنسا يف م ،هذا هو النور الذي يفتح األعني املغلقة ،هو الصوت الذي ُيسمع االذان الصمّ 

 سريوا على بركة هللا ،فاختاروا موتة الشرف على حياة العبودية اليت هي شر من املوت ،خيار فيه هنايته املوت
وإما حياة  ،فهو السبيل األوحد إىل إحدى احلسنيني: إما موت وراءه جنة ،وتوفيقه إىل ميدان الكفاح املسلح

 .(3)وراءها العزة والكرامة
ويروي الشيخ حممد الغزايل أن اإلبراهيمي خاطبه قائاًل: إنكم بُليتم ابالستعمار مثلما بُلينا.. لكنكم تعلمون 

الستعمار يشبه السرطان من بني أنواع العلل املهلكة.. ومن املستحيل اإلبقاء أن ما أصابنا نوع شاذ من ا
ية وأوىل بنا أن منوت مجيعًا يف ميادين الكفاح والتضح ،إن معىن ذلك املوت اخلسيس ،أو البقاء معه ،عليه

 .(4)من أن منوت على هذا النحو الذي يراد لنا
عد األمة اجلزائرية: لقد كنا ندعو إىل العلم والتعليم حني كنا ن وخياطب الورتيالين ـ أحد تالميذ اإلبراهيمي ـ

أما وأن األمة اجلزائرية أدركت واجبها وفتحت واجهتها للجهاد والكفاح املسلح ؛ فإن على   ،العدة هلذا اليوم
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ويكتب بدمه اخر سطر من  ،كل أبناء هذه األمة أن حيمل كل ما أمكنه من السالح ليخو  به املعركة
 .(1)اجلهاد املقدس فوق تربة الوطنسجل 

يل وحضره الشيخ البشري اإلبراهيمي والفض ،م مبنزل السيد فتحي الديب1955انعقد اجتاع القاهرة يف جانفي
ينما مثل املركزيني وب ،وأمحد مزغنة عن املصاليني ،وأمحد بيو  عن حزب البيان ،الورتيالين عن مجعية العلماء
ومن جانب جبهة التحرير حضر حممد يزيد وأمحد بن بلة وحممد خيضر وحسني  ،الشاذيل املكي وحسني حلول

دة ثالثة أايم الذي أذيع عرب أثري صوت العرب مل ،وانتهى اللقاء بتوقيع ميثاق جبهة حترير اجلزائر ،ايت أمحد
 .(2)وكانت هذه اجلبهة تكتاًل للنضال من أجل احلرية واالستقالل ،متتالية

اح والفضيل الورتيالين الثورة التحريرية منذ انطالقها، كفعل شعيب يستحق املثابرة والكف لقد أيد اإلبراهيمي
الطويل والشاق حىت دون معرفة حقيقة اجلهة اليت فّجرهتا، وساهم اإلبراهيمي يف التنظري ملا جيب أن تكون 

االسرتاتيجية الواجب و  حيث كتب يف بعض مقاالته بُعيد انطالق الثورة: سبل حتقيق أهدافها ،عليه الثورة
 .(3)تطبيقها

 ـ قادة مجعية العلماء يف الداخل: 2

 ،م1954قال أمحد توفيق املدين أحد قادة مجعية العلماء يف اجلزائر أنه خالل زايرة قادته لباتنة يف أكتوبر 
اء اجمللس ضوحرصاً منه على تلبية نداء الوطن استدعى أع ،علم من مصدر موثوق أنه بعد أايم ستندلع الثورة

وقرر اجمللس مساندة الثورة دون حتفظ. كما بعث األمني  ،م1954نوفمرب  1اإلداري للجمعية الجتماع يف 
 .(4)العام رسالة إىل الرئيس ابلقاهرة يبلغه أبمر الثورة ويدعوه إىل أتييدها

صادق عليه ف ،نشرت اجلمعية بياانً للشعب اجلزائري حررته وقدمته للمجلس ،م1955وخالل شهر جانفي 
ومما جاء فيه: إن البالد يف حاجة إىل تغريات أصولية أساسية تتناول سائر  304ونشر جبريدة البصائر عدد 

 تقبل ال إىل إصالحات صورية طفيفة تؤيد احلالة احلاضرة املنكرة.. وال ،األسس اليت بين عليها النظام اجلزائري
دينها إال إذا حقق رغبتها التحريرية الكربى يف كل ما يتعلق باألمة أبية حال وال ترضى عن برانمج إصالحي ؛ 

 .(5)ولغتها
م 1954نوفمرب  2من الفقرتني وغريمها نتأكد متاماً أن مجعية العلماء قد ثّبتت موقفها من الثورة الصادر يوم 

مل على يع الذي ،ومن داخل اجلزائر من علماء اجلمعية الذين دعموا العمل الثوري ،من طرف رئيس اجلمعية
صرف نظر ل« تقية»وأما ما ورد يف البصائر فيمكن أن نعتربه أسلوب  ،التحرر من كل قيود االستعمار
 وخاصة أن هذا البيان جاء بعد شهرين تقريباً من اندالع الثورة املسلحة. ،االستعمار ورفع يده عن اجلمعية
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وأغلب  ،م1955اهنا يف اجلزائر جانفي وبي ،م1954نوفمرب  2/11/15من خالل بياانت اجلمعية ابلقاهرة 
 .(1)افتتاحيات جريدة البصائر ؛ يتبني أن جل عناصر اجلمعية كانوا مع الثورة املسلحة كسبيل وحيد للتحرر

 أ ـ الشيخ العريب التيسي:
 تعّد مدارس اجلمعية ومعهدها بقسنطينة منوذجًا صادقًا يف التأكيد على اخنراط اجلمعية يف دعم الثورة منذ

تعراضنا وهو ما نستشفه من خالل اس ،حيث جتند معلموها وشيوخها وطالهبا يف إسناد ودعم الثورة ،اندالعها
 ودور أساتذته يف دعم الثورة التحريرية. ،ملسامهة خلية معهد ابن ابديس الثورية

وقد عرف  ،م1954فقد كان الشيخ العريب التبسي يدير املعهد عندما اندلعت شرارة ثورة الفاتح من نوفمرب 
وعرب  ،سةتلك األفكار اليت نشرها على نطاق واسع يف بلدته تب ،عن الشيخ وطنيته الصادقة وأفكاره الثورية

ومما يؤثر عنه أنه عندما كان يلقي دروسه الوعظية اليومية يف تبسة سأله أحد املستمعني عن قصة أهل  ،الوطن
حقيقة؟ فما كان من الشيخ سوى أن أجابه جوااًب سياسيًا  الكهف السبعة الواردة يف القران الكرمي هل هي

 ،رة واضحةورسالة التبسي املشف ،رمزاًي ابلقول: ما نعرف غري سبع ماليني رقود يف اجلزائر أنت واحد منهم
، وطبعًا قصة أصحاب الكهف (2)وهي إشعار اجلزائريني بواقعهم االستعماري املرير وبضرورة تفطنهم لتغيريه

فيها دروس يف الصراع بني اإلميان والكفر، واحلق والباطل، واهلدى والضالل، واخلري والشر، والعاقبة حقيقية و 
 للموحدين املتقني.

العاملية  ومنها أنه وخالل احلرب ،كما تدل وقائع أخرى كثرية أوردها مقربون منه عن ثورية التبسي اجلاحمة
دارة الفرنسية لكن اإل ،لنمامشة بقصد استعماهلا ضد فرنساالثانية ألقى األملان ابملظالت أسلحة يف جبال ا

 منها واحتفظوا فقال هلم: أرجعوا قليالً  ،فتوجه السكان لسؤال التبسي يف األمر ،طالبت السكان بتسليمها هلا
 ،ملاناأل وملا بلغ ما قاله الشيخ لإلدارة الفرنسية لفقت له هتمة التعاون مع ،وسوف أييت يوم استعماهلا ،أبكثرها

 مث أطلقت سراحه لعدم ثبوت التهمة.« المبيز»وسجنته بسجن 
 ،م1954تمرب عبد الناصر يف سب وقد نقل عنه املقربون منه أنه عندما زار مصر يف جولته املشرقية والتقى

الذي كان  ،وهو ما ترك انطباعًا جيدًا لدى عبد الناصر ،طلب منه صراحة أن يساعد اجلزائريني ابلسالح
 .(3)األساسي للثورة وهي يف مهدها الداعم

دعا فلقي شخصني مناضلني يعرفهما، ف ،م خرج التبسي من منزله بتبسة1954ويف اليوم الثاين الندالع ثورة 
أحدمها وسلمه مبلغ مخسمائة ألف فرنك طالباً منه إيصاهلا للجماعة، بعد أن أبلغه أهنا من حّر ماله وليست 

 .(4)من مال اجلمعية
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 ،شهادة مساعده إبراهيم مزهودي حقائق أخرى عن مسامهة التبسي ومجعية العلماء يف الثورةوقد كشفت 
رد حادثة وقعت ويو  ،حيث يذكر مزهودي أن تشجيع الشيخ التبسي كان يقف وراء التحاقه بصفوف الثورة

وا منه مساعدة بإذ اتصل بعض قادة الثورة ومنهم شيخاين بشري ابلشيخ العريب يف تبسة وطل ،يف بداية الثورة
اجلمعية يف توفري األلبسة واألغطية ملواجهة برد الشتاء القارس، وأعربوا عن رغبتهم يف لقاء الشيخ العريب خارج 

 املدينة ويف مكان قريب من اجلبل األبيض.
 ، الشبهاتوبعد التشاور تبني أن خروج الشيخ يثري ،فاتصل الشيخ العريب مبزهودي وأعلمه ابتصال اجلماعة

 وتقرر أن يقوم ابملهمة مساعده مزهودي. ،ميكن اكتشافه من قبل اإلدارة الفرنسية وعيوهناو 
بعدها  انطالقاً من جبل اتزينت، وامتد االتصال ،ومت إرساء اتصال وثيق بني اجلمعية وقيادة األوراس النمامشة

جلمعية لربط جتنيد ا إىل قيادة الشمال القسنطيين وعبان ابلعاصمة، حيث طلب عبان من الشيخ التبسي
االتصال بني قيادات الثورة وتقدمي الدعم للثورة، وهي مهمة كلف هبا التبسي مساعده مزهودي، وذلك حبكم 
و يفة هذا األخري مفتشاً للتعليم وعالقاته مبعلمي املدارس احلرة يف كامل الشرق اجلزائري. وهكذا هنض التبسي 

 .(1)جعال خلية الدعم األساسية تتخذ من معهد ابن ابديس مقراومزهودي مبهام جسورة يف بداية الثورة و 
وتعاون معه  ،ويؤدي بعض املهمات والرسائل اليت يكلفه هبا عبان ،وقد كان التبسي يتعهد نشاط هذه اخللية

جمه على وقد واصل التبسي هت ،يف مسائل التنسيق ومجع املال وجتنيد إمكانيات اجلمعية يف خدمة الثورة
 وتعر  لالعتقال مرات عدة. ،ر يف خطبه وكتاابتهاالستعما

 ،لتهفاختطفته عصابة اليد احلمراء من منزله واغتا ،م قررت اإلدارة الفرنسية التخلص منه1957أبريل  4ويف 
ياله زار مدينة وقبل اعتقاله األخري واغت ،وال يعرف إىل اليوم له قرب ،وأنكرت اإلدارة الفرنسية علمها ابحلادث

وقد أاثر خرب  ،واجتمع ابلشيوخ والطلبة وأوصاهم خرياً ابلدين والوطن ،وتفقد املعهد وسري الدراسة قسنطينة
 .(2)مقتله صدمة داخل الوطن وخارجه

 ب ـ مزهودي إبراهيم:
لد ابحلمامات و  ،ورائد يف جيش التحرير الوطين ،ومسؤول خلية دعم الثورة ابملعهد ،من رجال مجعية العلماء

وواصل تعليمه جبامع  ،م. تلقى تعليماً دينياً مبسقط رأسه وعلى يد العريب التبسي بتبسة1922قرب تبسة عام 
وعاد إىل أر  الوطن واخنرط يف نشاط مجعية  ،م بشهادة التحصيل1946الزيتونة إىل أن خترج منه عام 

 جلزائري.منها مفتش مدارس التعليم ابلشرق ا ،احلروتوىل عدة مسؤوليات يف اإلشراف على التعليم  ،العلماء
وانضم إىل جبهة التحرير الوطين منذ ميالدها بتوجيه من العريب التبسي، حيث ربط االتصال بني قيادات الثورة 

 ،سحيث أنشأ خلية لدعم وإسناد الثورة مبعهد ابن ابدي ،وعبان، وتوىل عدة مسؤوليات يف مدينة قسنطينة
 10وأجنز بنجاح عدة مهام متعلقة ابلتنسيق واالتصال والتموين والتجنيد، وذلك إىل غاية اكتشاف أمره يف 
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ب وكان له دور هام يف كس ،وعمل مساعدًا لزيغود يوسف ،م والتحاقه ابلشمال القسنطيين1956مارس 
اقرتح لقيادة وعني رائدًا و  وحضر مؤمتر الصومام ،بعض شيوخ اجلمعية وطلبة معهد ابن ابديس لصاحل الثورة

تونس  عدةوكذا إعادة النظام إىل قا ،فكلف مبهمة رأب الصدع بني قيادات النمامشة ،الوالية األوىل ولكنه أىب
 .(1)خاصة مواجهة املعارضني لقرارات الصومام ،فواجه صعوابت مجة يف أداء مهامه ،املضطربة

بدأ عبان ينشط ابلعاصمة، و ل يؤدي مهمته السرية م، حيث 1955لقد تسلم مزهودي مهمته منذ أفريل 
حيث علم عبان عن  ،م اكتشف أمره1956يف ربط االتصال بني قادة الثورة حنو عام كامل. ويف فيفري 

ني عبان وبعد مشاورات ب ،أن رأس مزهودي مطلوب يف قسنطينة ،طريق عيونه يف اإلدارة العامة الفرنسية
هذا األخري بقيادة يوسف يف أوائل مارس. وقد كانت اخللية األم تضم يف والتبسي ومزهودي تقرر التحاق 

وكانت  ،وقد أنشأت فروعاً اتبعة هلا يف مدن الشرق اجلزائري ،عضويتها كل من بوغابة مصطفى وحممد امليلي
 ،اطيو ومنها اخلالاي اليت يتوالها كل من: مصطفى ع ،تنسق عملها مع خالاي الفداء املشكلة مبدينة قسنطينة

 هد.وملا التحق مزهودي ابجلبل استخلف بوغابة يف تويل مسؤولية خلية املع ،ومسعود بوجريو ،وصاحل بوذراع
هر سعدي وترك املسؤولية للطا ،م اضطر بوغابة لاللتحاق ابجلبل إثر حماولة اعتقاله1956ويف بداية نوفمرب 

واستخلف الصادق  ،متخفياً إىل تونس حيث انتقل ،م1957حراث األستاذ ابملعهد وذلك إىل غاية جوان 
فواصل مهمته إىل غاية اعتقاله إثر أسر مساعده أمحد محاين متلبساً يف أواسط أوت  ،خملوف يف قيادة املهمة

 .(2)ومتكن حممد كحلوش من الفرار للجبل ،ويف الوقت ذاته أسر مساعده محادي اهلامشي ،م1957
ومل يكن  ،قدمت للثورة خدمات جليلة مل ينفض عنها الغبار ،يةوخالل السنة اليت نّشط فيها مزهودي اخلل

ق اتصال بقيادة الشمال القسنطيين عن طري ،عمارة رشيد وسعد دحلب ،معروفاً منها سوى أن مرسويل عبان
بني قيادة  وإن كان أمهه ربط االتصال ،ولكن نشاط اخللية كان واسعاً وثرايً  ،خلية املعهد اليت يديرها مزهودي

 .(3)ورة يف العاصمة واملناطق األوىل والثانية والثالثةالث
ني لعبت الدور األساسي يف ربط االتصاالت ب ،إن خلية الدعم اليت أنشأها مزهودي من معلمي املدارس احلرة

يسياً وبه واختذت من معهد ابن ابديس مقراً رئ ،وكان هدفها األويل تقدمي الدعم واملساندة للثورة ،قيادة الثورة
اداً وأنشأت فروعاً هلا يف الشرق اجلزائري الكربى اعتم ،مكتب مسؤول اخللية مزهودي وأساتذة وطالب املعهد

على سواعد معلمي املدارس احلرة وأعضاء مجعية العلماء وحمبيها. وبواسطة شبكة فروعها مكنت اخللية أساتذة 
كما أهنا قامت أبدوار هامة يف دعم ومساندة الثورة   ،من لعب دور طالئعي هام يف دعم الثورةاملعهد وطالبه 

 ومن تلك األدوار نذكر: ،يف وقت مبكر من اندالعها
 ـ مهمة االتصاالت:
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قامت اخللية مبهمة جتديد وإحياء قنوات االتصال املنقطعة بني مسؤويل اجلبهة يف العاصمة وقادة الثورة يف 
وذلك يف  روف صعبة متيزت ابزدايد حجم الضغط العسكري  ،ابلداخل ويف اخلارج عرب تونس املناطق
بن فكان على عبان أن يتواصل مع القيادة اليت خلفت ا ،واستشهاد أو اعتقال بعض قادة املناطق ،الفرنسي

بكة الدعم شوأن يربط االتصال بتونس، واهتدى إىل  ،بولعيد يف األوراس وديدوش يف الشمال القسنطيين
مبعهد ابن ابديس، حيث تكفل الشيخ التبسي وإبراهيم مزهودي أبداء املهمة وجتنيد أساتذة املعهد وطالبه 

 إلجناحها.
 وأسهمت يف ربط االتصاالت وبعث ،وبذلك أعادت اخللية ربط االتصاالت املقطوعة ومّد قنوات جديدة

اث االستاذ ة األوراس كلفت اخللية الشيخ الطاهر حر فبخصوص منطق ،احليوية املطلوبة لتواصل قيادات الثورة
ابملعهد حماولة ربط االتصال يف منطقة تبسة بواسطة األستاذين العيد مطروح وحممد الشبوكي. وكلفت اخللية 
تلميذي املعهد عالية بلقاسم واهلامشي محادي إجياد اتصال مع قيادة األوراس عن طريق خنشلة. وكلفت 

ومدير  ،والشيخ حممود الواعي الذي كان يرتدد على قسنطينة ،السرحاين وإبراهيم مازوزي أستاذي املعهد أمحد
ذه القنوات استطاع وبواسطة ه ،مدرسة عني التوتة حممد درنوين ابلسعي لربط االتصال بقيادة الثورة يف ابتنة

 بن بولعيدعقب استشهاد اقادة الثورة يف العاصمة من االطالع على أوضاع منطقة األوراس اليت كانت مرتدية 
 .(1)وتصدوا ملعاجلة مشاكلها وأزمتها احلادة

ر فقد كانت املهمة دقيقة وحيوية، وخاصة يف  ل عس ،وخبصوص ربط االتصال بقيادة اخلارج عرب تونس
 االتصاالت وأمهية تونس كقاعدة دعم اسرتاتيجية.

بة أو الشفهية تلقي بعض الرسائل املكتو وكانت املهمة األساسية حسب توجيهات عبان تتمثل يف تبليغ أو 
بواسطة املسافرين خصوصاً. وتؤكد شهادة مصطفى بوغابة أن جوهر املهمة كان ينحصر يف أمرين: طلب 

وقد أخذ األمر  ،وإبالغ قيادة اخلارج دعوة املشاركة يف مؤمتر الصومام ،تزويد الثورة مبا حتتاجه من سالح وعتاد
 ربيع حيث يذكر بوغابة أن: اخر مبعوث لنا يف هذه املهمة إىل تونس يف ،لسرية التامةالثاين املشار إليه طابع ا

 .(2)م أثناء التحضري ملؤمتر الصومام ـ األخ الشاب عبد احلميد اإلبراهيمي حفظه هللا1956سنة 
 ،ابةغوسجل هذا األخري فعالً يف شهادة حديثه أنه ُكلف مبهمة إىل تونس يف هذا الوقت من قبل مصطفى بو 

م 1955يف عام و  ،حيث قال: كنت مسؤواًل عن الطلبة الداخلني يف املدرسة الفرنسية للمسلمني بقسنطينة
عامًا جببهة التحرير الوطين يف  ل قيادة األخ مصطفى بوغابة الذي ال يزال  19التحقت عن عمر يناهز 

 .(3)ينم انضممت إىل الوالية الثانية جليش التحرير الوط1956ويف عام  ،حياً 
ويف هذا  ،لقد أدى معهد ابن ابديس واجبه الوطين على أكمل وجه وجند أستاذته وطالبه يف خدمة الثورة

الشأن يقول بوغابة: ولقد واصل املعهد أبساتذته وطالبه املتواجدين ابملعهد ودار الطلبة ـ أثناء الدراسة ـ 
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لقد  ،الصيفية واألعياد الدينية والعطل األسبوعيةواملوزعني على مدهنم ومداشرهم وقراهم أثناء مواسم الراحة 
إىل أن  ،واصل هؤالء مجيعاً مهمتهم يف خدمة الثورة بكل اإلمكانيات والوسائل عرب خمتلف أماكن تواجدهم

 م.1957أوت  11ألقي القبض على مدير املعهد ابلنيابة وعضو اخللية األم الشيخ أمحد محاين بتاريخ 
  وما تبعه من مضايقة نشاط املدارس احلرة يف خمتلف اجلهات ؛ ،احلادثة السابقة وإثر إغالق املعهد بسبب

 كان مصري املعلمني والطالب االلتحاق بصفوف جيش التحرير الوطين أو التجنيد يف خدمة الثورة.
 ،وذلك منذ األشهر األوىل الندالعها ،ولقد اخنرط أساتذة وإطارات املعهد يف خدمة ثورة التحرير الكربى

ة املعهد اليت واخنرطوا يف خلي ،حيث أسهموا بكل إخالص وتفان يف توفري ما حتتاجه الثورة من دعم وإسناد
 .(1)م أبمر من الشيخ التبسي والتحقوا بصفوف جيش التحرير1955أنشئت عام 

وخ إسهام شي»وقد حتدث الدكتور عبد هللا مقاليت عن إسهام شيوخ معهد عبد احلميد بن ابديس يف كتابه 
 ،م هلمفأفاد وأجاد وذكر قائمة من الشهداء وترج« معهد عبد احلميد بن ابديس وطالبه يف الثورة التحريرية

 منهم:
 ـ الشيخ العريب التبسي.
 ـ وحوحو أمحد رضا.

 ـ وجعفر حممد العدوي.
 ـ وبومشال أمحد.
 ـ حممد الزاهي.

 ـ وبوشاشية بلقاسم.
 ـ حممد الطاهر مزاين.

 .(2)ـ إبراهيم مازوزي
 وذكر األساتذة اجملاهدين واملناضلني وترجم هلم شيئاً من حياهتم:

 ـ الشيخ حممد خري الدين.
 ـ مزهودي إبراهيم.
 ـ بوغابة مصطفى.

 ـ أمحد محاين.
 ـ العباسي ابن الشيخ احلسني.

 ـ حممد امليلي براهيين.
 «.حرات»ـ الطاهر سعدي 

 ـ عبد الرمحن شيبان.
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 ـ نعيم النعيمي.
وعبد  ،وحممد احلفناوي ،وأمحد حسني ،وعلي مرحوم ،وعبد اجمليد حريش ،وحممد كحلوش ،خملوف ـ الصادق

وعبد  ،ورمضان حممد الصاحل ،وعبد اللطيف السلطاين ،والسعيد الزموشي ،وعمر جفري ،الرمحن بلغمراين
 .(1)واملولود النجار ،وأمحد السرحاين ،القادر الباجوري

وذلك قبل اندالعها  ،وخصوصاً معهد ابن ابديس ابلثورة التحريرية يف  روف خاصةوارتبط طلبة مجعية العلماء 
تهم ووطنيتهم ومحاس ،حيث كانوا بفعل تكوينهم العريب والديين ،م1957م ـ 1954ويف مرحلتها األوىل 

 اجلهادية املرشحني األوائل لاللتحاق بصفوف الثورة.
اليت التعبوي الداخلي واخلارجي. وقد ذكر الدكتور عبد هللا مقوساهم طالب مجعية العلماء يف العمل الفدائي و 

 ،ر الدين الصعيدونو  ،وإمساعيل خمتاري ،يف كتابه بعض أمساء الطلبة الشهداء وترجم هلم منهم: حممد لعموري
مد الطاهر وحم ،وعلي سعادة ،وبلقاسم بن عافية ،وعبد هللا خبابة ،وعثمان عثماين ،والصادق بوكريشة

وإبراهيم  ،وموسى تيطوح ،وإدريس خيلف ،وعلي قالة ،واهلامشي عبد الصمد ،وعبد احلميد خبابة ،زعروري
 ،لطةوعمار بال ،وموسى بعطوش ،حممد شهرة ،وعبد اهلادي سويسي ،وحممد خبوش ،وحممد قدوري ،خيلف

ممن كان هلم  وغريهم ،وحممد شعباين ،وعبد الرمحن عبداوي ،وخلضر بشان ،ومحالوي قنفود ،واحلاج طيايبة
 .(2)أتثري ملموس يف ثورة اجلزائر

 ،إن طالب مجعية العلماء ومدارسها ومعاهدها اخنرط الكثري منهم يف صفوف الثورة وقاموا أبعمال خمتلفة
فقدموا خدمات هامة للثورة يف امليدان السياسي والعسكري والدعوي  ،وإهنم كانوا أوفياء لرسالة مجعية العلماء

 ي ساهم يف حترير اجلزائر من االحتالل الفرنسي.والتعبو 
الب حيث كون أساتذته خنبة من الط ،إن معهد ابن ابديس جنح يف أداء دوره العلمي واحلضاري والسياسي

الوطنية  وكانت سباقة للتضحية من أجل جتسيد ثوابت الشخصية ،عربية اللسان إسالمية التوجه وطنية املشاعر
 والتحرر الوطين.

 ،العربية اإلسالمية يف إطار الثقافة ،هد ابن ابديس يعترب مقياساً لدرجة النضج الذي وصل إليه اجلزائريونإن مع
عادة بناء وإن هذه املؤسسة التعليمية تعترب خطوة هامة إل ،مقابل الثقافة الفرنسية الدخيلة اليت عمرت طويالً 

 الشخصية الوطنية اجلزائرية.
بعضهم  ،خرّج خالهلا االف الطالب من خمتلف مناطق الوطن ،و عشر سنواتلقد عّمر معهد ابن ابديس حن

وبعضهم االخر واصلوا أداء الرسالة على أحسن وجه وأسهموا يف  ،اخنرطوا يف صفوف الثورة ولقوا الشهادة
 .(3)بناء الدولة واملدرسة اجلزائرية احلديثة
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 ،منها ثورة ولعبوا دورًا أساسيًا يف املرحلة األوىلإن جهود شيوخ وأبناء معهد ابن ابديس الذين سامهوا يف ال
حيث تكفلوا بربط االتصاالت بني قيادات الثورة، وجعلوا من املعهد ودار الطلبة مركزاً للثورة يف جمال التوجيه 

 واخنرط أساتذة وطالب من املعهد يف جيش وجبهة التحرير. ،والدعم ومجع االشرتاكات
ففي  روف  ،عهد ابن ابديس دعماً أساسياً للثورة وخاصة يف مرحلتها األوىللقد كانت أفواج مجوع طالب م

مات سياسية أو يف مه ،خمتلفة وعرب مراحل متعددة أسهم هؤالء الطالب بدور هام يف صفوف جيش التحرير
 .(1)وإعالمية وإدارية جلبهة التحرير الوطين

 الثورة شيوخ معهد عبد احلميد ابن ابديس وطالبه يفوقد نقل الدكتور عبد هللا مقاليت يف كتابه عن إسهام 
م 1954التحريرية كل من:مصطفى بوغابة مكتوبة خبط يده بعنوان مدى مسامهة معهد ابن ابديس يف الثورة 

عائمها اليت عمل على وضع د ،، وتكلم فيها عن الشبكة السرية احملكمة من اخلالاي واملناضلني(2)م1962ـ 
يسي واليت اختذت من معهد ابن ابديس ودار الطلبة مقرها الرئ ،ودي ورفاقه يف اخللية األماالستاذ إبراهيم مزه

ى أو بعد التحاقه بقيادة الوالية الثانية الشمال القسنطيين واستخالفه بزميله مصطف ،أثناء وجوده على رأسها
بتجاوهبم  ،الوطين وا نداء الواجبهبذه الشبكة استطاع أساتذة املعهد وطالبه أن يكونوا يف طليعة من لب ،بوغابة

ض االفرتاءات وفيها تفاصيل كثرية تدح ،مع الثورة تلقائيًا واحتضاهنم هلا ومناصرهتا بدون حتفظ أو تردد
 واألكاذيب اليت حاولت تشويهها وإنكار دور مجعية العلماء وطالهبا وشيوخها يف الثورة.

نزاهة فإن طلبة معهد عبد احلميد بن ابديس وال أقول وجاء يف شهادة حممد كشود: .. فمن ابب الوفاء وال
وكان  ،فمعظمهم كان قد التحق ابلثورة التحريرية يف بدايتها مث على خمتلف مراحلها بطبيعة احلال ،مجيعهم

 ذلك حسب  روف وإمكانيات كل طالب.
ال على سبيل  م، وأذكر ذلك كأمثلة1954لقد ساهم بعض من طالب معهد ابن ابديس يف انطالقة نوفمرب 

احلصر اسم شخصني أحدمها مازال على قيد احلياة أطال هللا يف عمره، وهو اجملاهد قتال الوردي من الوالية 
 ، كمامن الوالية الثانية« ابملرخي»األوىل التارخيية، واثنيهما رمحه هللا اجملاهد حممد رويبح املدعو 

معهد ابن ابديس و  ،لى رأسها مدارس مجعية العلماء املسلمنيأن املدارس التابعة للفرنسيني أو املدارس احلرة وع
على اخلصوص ؛ قد مدت الثورة بشباب ايفع من ذكور وإانث، وذلك من أجل أتطري الثورة يف خمتلف مهامها 
يف الداخل واخلارج، فبالنسبة للبنات مثاًل، لقد أصبحن يتولني مهام خمتلفة ففيهن من أصبحن جندايت أو 

مرشدات أو ممرضات أو تتكفلن ابالتصال واملواصالت أو عامالت تالزمن جيش التحرير الوطين فدائيات أو 
 إىل غري ذلك من احتياجات الثورة.
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وابلنسبة للشباب فقد تكفل ابملهام اليت أنيطت له من قبل الثورة، فنجد أن معظم خرجيي اجلامعات سواء  
لف هد ابن ابديس، سواء الذين كانوا يزاولون دراساهتم يف خمتوكذا خرجيي مع ،كانوا ابخلارج أو جبامعة اجلزائر

 الدول العربية، أو الذين مكثوا بني صفوف الثورة التحريرية وأذكر على سبيل املثال ال احلصر امسني:
 أحدمها: توىل رائسة الوالية األوىل التارخيية وهو الشهيد حممد لعموري.

ي معهد ابن ابديس  ومها من خرجي ،سة التارخيية وهو املرحوم حممد شعباينواثنيهما: بلغ رتبة رئيس الوالية الساد
 .(1)كما نعلم

فقد تعرضت  ،إن مجعية العلماء املسلمني كانت إحدى القوى الفاعلة يف الساحة السياسية قبل اندالع الثورة
املني على شد املتحوكان أمحد بن بلة من بني أ ،الهتامات من بعض األطراف بعدم مساندة الثورة وأتييدها

 اجلمعية حيث يقول:
كانت مواقف القوى السياسية كلها من الثورة سلبية مبا فيها احلزب الرمسي لنا وهو احلركة من أجل انتصار 

 ،أما مجعية العلماء املسلمني فلم أطلع على شيء أصدرته لكنهم كانوا متفقني مع فرحات عباس ،احلرايت
وفرحات عباس مجع اللجنة املركزية وندد ابلعمل الذي قمنا به... كل األحزاب نددت: مجعية العلماء مل تصدر 

لكنها   ،بيااًن لكنها كانت مع فرحات عباس ... لكن مجعية العلماء مل تصدر بيااًن ضد الثورة مثل االخرين
من  باس كان ضد الثورة يف األولوفرحات ع ،كما قلت من قبل كانت معروفة بصالهتا مع فرحات عباس

 .(2)نوفمرب وهي كانت تتبعه
ن رئيس فقد ثبت ابألدلة القاطعة والرباهني الساطعة أ ،وهذا كالم غري صحيح وفيه حتامل على مجعية العلماء

كما أن   ،اجلمعية حممد البشري اإلبراهيمي وانئبه العريب التبسي وقفوا بكل ما ميلكون مع الشعب يف ثورته
يد األانم والقيم وإمنا اتبعة لتعاليم القران وسنة س ،معية مل تكن يوماً من األايم اتبعة لفرحات عباس وال لغريهاجل

 واملبادأئ اليت بذل الشعب اجلزائري يف سبيلها الغايل والنفيس.
ورهتا صإن مثل هذه التصرحيات يف وقتها سامهت يف تغطية اجلهاد العظيم الذي قامت به اجلمعية ويشّوه 

 ولقد عمل خصومها على هتميشها والتشكيك يف مواقفها الوطنية وطمس حقيقتها. ،املشرقة
 ،إن ما قاله السيد أمحد بن بلة رئيس اجلزائر األول بعد الثورة والتحرير بعيد عن الواقع واحلقيقة واهتام ابلباطل

ؤدي ى طول اخلط ـ اجتاه غري ثوري ال ياالجتاه الذي كانت تدعو إليه صحافة مجعية العلماء ـ عل»وزعم أن: 
م وقفت صحافة اجلمعية 1954لذلك جتدها حينما قامت الثورة يف أول نوفمرب  ،إىل االستقالل أو املطالبة به

منذ  كانت هكذا منذ البداية إىل النهاية ..«.. »وكانت تطلق علينا صفات املراهقة واملغامرة والتهور ،ضدان
 «.وهي اليوم على ذات املنهج املعادي للثورة ،ثورةأتسيسها إىل أن قامت ال
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ىت سأضيف لك شيئاً اخر من اتريخ الثورة مع اإلبراهيمي غري معروف ح»مث خيص اإلبراهيمي ابلذكر فيقول: 
االن أيضًا عندما رفض ابعتباره رئيسًا للجمعية أن يؤيد الثورة وبدأت صحافتهم تكتب ضدان وبدؤوا هم 

 «.قرران أن نعتقله بتحركات عملية ضدان
فية وهي اهتامات مبالغة من أجل إرضاء نزوات حزبية وتص ،هذه االهتامات تنسب لزعيم وطين كبري كابن بلة

 .(1)دون املباالة مبا حتمله من تناقض صارخ مع احلقائق التارخيية ،حساابت قدمية
عم من القاهرة أصدر بياانت الد الذيفعن أي اعتقال يتحدث بن بلة؟ مث هل اإلبراهيمي مل يساند الثورة وهو 
 وأمحد بن بلة كان هناك؟ فبماذا نفسر حتامل ابن بلة على اإلبراهيمي؟

ن ابديس فهو يرى أن اب ،وانتقد يوسف بن خدة مجعية العلماء وزعم أهنا مل تطالب ابسرتجاع االستقالل
بن خدة أن القول مبسامهة اجلمعية  لذلك يعترب ،م1936طالب إبحلاق اجلزائر بفرنسا يف املؤمتر اإلسالمي 

 يف اندالع الثورة يعد تزويراً أو حتريفاً للتاريخ وجب التصدي له.
إن الذين  ،وتعّمد إنكار الشمس يف رابعة النهار الصيفي ،ودليل على عدم اإلنصاف ،وهذا أيضاً من األخطاء

طعنوا يف مجعية العلماء وحاولوا طمس احلقائق والشواهد التارخيية على دور مجعية العلماء يف ختليص الشعب 
ن ومل يطلعوا على حقيقة النضال والكفاح املرير الذي قادته اجلمعية بقيادة اب ،اجلزائري مل حيالفهم الصواب

 حقوقه وحريته واستقالله. إلعداد الشعب للجهاد يف سبيل ،ابديس واإلبراهيمي
 ،إن بعض أصحاب التوجهات املاركسية والناصرية حاولوا طمس احلقائق تنفيذًا ألجندة معلومة للباحثني

ولقد حاولت  ،وحماولة إبعاد دور العقيدة والقران الكرمي وروح الدين اإلسالمي يف تفجري ثورة املليون شهيد
قرات فبعض الصحف كاألخبار واألهرام اقتطفت بعض ف ،ثورةالصحف املصرية تشويه موقف اجلمعية من ال

 فسارعت اجلمعية إلصدار بيان احتجاجي على التشويه الذي تعر  له ،بالغ اجلمعية الذي نشر ابلبصائر
بل إهنا  ،مبينة أهنا مل تدُع اجلزائريني إىل وقف العمليات املسلحة وال إىل احرتام القوانني االستعمارية ،موقفها

 .(2)ل السلطات االستعمارية مسؤولية التقتيل اجلماعي للجزائرينيحتمِّّ 
علت تنّم عن حساسيات سياسية ج ،إن أغلب االهتامات اليت وجهت جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني

اليت تثبت يف  ،خاصة وأن هتمهم تتعار  مع الوقائع واحلقائق التارخيية ،أصحاهبا يقذفون التهم بدون أدلة
رة التحريرية منذ الثو  وابركوا ،ها أن األغلبية الساحقة من أعضاء ومنتسيب اجلمعية كانوا مع العمل املسلحجممل

وهو رأي الكثري  ،ودعوا اجلزائريني لالخنراط يف هذه املبادرات اليت هتدف إىل حتقيق احلرية واالستقالل ،بدايتها
 .(3)من الباحثني املوضوعيني يف اتريخ الثورة اجلزائرية
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 ـ شهادة األستاذ أمحد توفيق املدين األمني العام جلمعية العلماء: 3

 ،م جزءاً ال يتجزأ من الثورة1962م إىل يوم النصر العظيم سنة 1954قال: العلماء أصبحوا منذ غرة نوفمرب 
من كل مسعى قامت به الثورة العمالقة من أجل حتقيق رغائب الشعب املزجمر كاألسد  ،من الكفاح املسلح

تفويض من وتوليت ب ،وابتفاق العلماء يف صميم املعركة ،وقال: وضعت البصائر منذ اليوم األول ،اهلصور
ن أتوىل النضال عن أ فقد كان علّي أوالً  ،اجمللس اإلداري التصرف ابلبصائر وحترير افتتاحياهتا ومل يكن يسرياً 

بيث وفضح األساليب االستعمارية القذرة اليت كان االستعمار اخل ،حق الشعب اجلزائري يف احلرية واالستقالل
م واملّد يف حكم استعمار حك ،ومقاومة حركة ثورية متأججة األوار ،من أجل إذالل شعب حر أيبّ  ،يرتكبها

 عليه هللا والشعب ابملوت الذريع.
 ،نيًا أن أجتنب يف مقااليت ما تتخذ منه احلكومة ذريعة لإليقاع ابلبصائر وضرب مجعية العلماءوكان علّي اث

 فكنت أزن كل كلمة خيطها يراعي مبيزان دقيق وأحترى دون أن يصاب املوضوع أبذى.
 فوكان علّي اثلثاً أن أعر  كل مقال افتتاحي بصفة سرية حبتة على املكلف من طرف قيادة الثورة ابإلشرا

ليه هيئة وما توافق ع ،أي: إنه كان علّي أن أكتب ما يرضي الضمري وما يعرب عن رغبة الشعب ،على العمل
علماء ولقد جنحت يف اعتقادي واعتقاد ال ،وما ال جيعل احلكومة جتد ذريعة إلعطاء الضربة القاصمة ،الثورة

 .(1)واعتقاد رجال الثورة جناحاً غريباً 
 م:1954نوفمرب  1أ ـ علمه ابلثورة قبل 

أقول للشعب العظيم الذي  فوقفت ،م1954قال: جاء يوم افتتاح مدرسة ابتنة خالل شهر أكتوبر من سنة 
وحتيط  ،مشريًا بيدي إىل جبال أوراس الشاخمة اليت كانت تشرف علينا ،أّم املدينة من خمتلف جهات البالد

كأنين أتنبأ مبا سيقع قريباً: من هذه اجلبال الشاخمة ارتفع صوت الشعب املزجمر طيلة االف السنني، فكان   ،بنا
امدة الرافعة ومن هذه اجلبال األبية الص ،وحيطم جربوت احملتلني ،صواتً كهزمي الرعد الصاعق ميحق الظاملني

ويقّو   ميلي إرادته على الدنيا ،الغالب رأسها للسماء سريتفع من جديد ـ عما قريب ـ صوت الشعب القاهر
 (2)أركان الظلم والطغيان

وأقسمت  ،م1954إىل أن قال: ... علمت بعد أايم من أحد موقدي انر الثورة أهنا ستقع يوم غرة نوفمرب 
عية إال أنين أردت أن تكون مج ،له ميينًا صادقًا أنين ال أبوح ابمسه ألحد وال أتكلم عن ذلك املوعد ألحد

 وأول من يدفع رجاله وشبابه يف ميدان التضحية ،لعلماء مستعدة لتكون أول من يستجيب لذلك النداءا
ذلك امليدان الذي كنت أبشر به وكنت أصوره أبلوان انصعة أثناء دروسي العامة مبركز مجعية  ،واالستشهاد

 تقالل.معارك احلرية واالسوأقف املوقف الطويل يف حتليل  ،عن اتريخ اجلزائر واتريخ اإلسالم ،العلماء
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فأصبحنا  ،م1954فدعوت رجال اجلمعية لعقد االجتماع اإلداري مبدينة قسنطينة يوم غرة نوفمرب من سنة 
 ،هبا وحنن نقرأ أنباء حوادث االنتفا  األوىل. وقرران إبمجاع أننا مع الثورة وبعثنا لكل رجالنا وشبابنا قراران هذا

دس وكان وكان الزحف املق ،فإىل امليدان الشريف إىل الشهادة أو إىل النصر ،وجاءت الساعة اليت حددها هللا
 .(1)النصر العظيم

 ب ـ الذين عينوا للثورة يومها وساعتها:
 ،أثىن األستاذ أمحد توفيق املدين على حزب انتصار احلرايت الدميقراطية وقال: إن هذا احلزب كان عظيماً حقاً 

ام وإن ضحاايه الذين يفوق عددهم احلصر قد فتحوا أم ،وإنه جاهد يف سبيل االستقالل جهاداً مريراً قاسياً 
وحنو  وكانوا معامل الطريق الذي قادان حنو الثورة املطهرة وحنواحلرية الغالية ،سبيل التضحية والفداء الشعب كله

 .(2)االستقالل العزيز
واليت   ،زب االنتصار، إذ أن كلمة االستقالل الرهيبة اليت كان ينادي هبا عالياً وقال: كانت اهليمنة السياسية حل

كان يسعى جاهدًا لنشرها وإقرارها ؛ قد مجعت حوله كل متعطش للحرية، وكل انقم على االستعمار وكل 
 .(3)راغب يف الثورة واالنتفا 

وإن  ،ؤوليات ودون مستوى األحداثإن قيادته كانت بسيطة دون مستوى املس«: مصايل احلاج»ونقد زعيمه 
هذا الرجل الذي قاوم وضحى وسجن ونكب وأبعد وجابه املوت جهارًا ال يصلح لقيادة ... وأنه ال ميكن 

  إذا ما تسربت للحزب طائفة مثقفة وخنبة صاحلة تعرف كيف تتصرف وتعرف ،أصاًل أن حيافظ على مكانته
 .(4)كيف تدير دفة السياسة

أكلها إال  لكن هذه الثمرة ال تؤيت ،احلزب عالية رفيعة مقدسة وإن دعوته صاحلة مستقيمةمث قال: إن فكرة 
 إذا غريت قيادهتا ووضعت على رأسها طائفة مستنرية صاحلة.

 ،أن هذه الزعامة .. قد ابتكرت نظامًا غريباً  ،وأكون جمرمًا إذا نسيت ،لكنين ال أنسى وال جيب أن أنسى
 O.S »أو ما يدعونه « املنظمة السرية»لف يف عامل املقاومة من هيئات: هو وشكلت هيئة من أعجب ما أ

كانت هذه اهليئة ال هتتم ابلسياسة إمنا هتتم ابلثورة وهتيأئ السالح وجتند الرجال الصاحلني القادرين وتستعد « 
 ،مد بوضيافوحم ،كان على رأس هذه املنظمة السرية رجال من أمثال: أمحد بن بلة  ،وتعد الشعب لليوم العظيم

ورابح بيطاط، وعبد احلفيظ بوالصوف، رجال امنوا ابلوطن وحدة، وابالستقالل مبدأ،  ،وحسني ايت أمحد
 .(5)وابلثورة سبياًل، وبطريق الدم والضحااي مبّلغاً لألهداف موصاًل للحرية
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فكرين املثقفني جال املوحتدث أمحد توفيق عن الصراعات داخل احلزب: وأنه دخلته يف اخر عهده طائفة من الر 
 ،ومةوكانوا يؤمنون ابلفكرة وال يؤمنون ابلزعامة املعص ،وانتخب هؤالء الرجال ضمن اللجنة املركزية ،الصاحلني

وما عتم  ،وال يؤمنون إبرادة تلقى جزافًا وال أوامر تصدر فتطاع ،وكانوا يؤمنون ابلشورى واملفاوضة الصاحلة
أنه مفرو  من وفئة تبقى مع الزعيم ك ،فئة تثور على مصايل وعلى أوامره ،احلزب بعدها أن انقسم على نفسه

 هللا أو كأنه صوت القدر وتنادي برائسته مدى احلياة.
وانقلبت القضية إىل مهاترات مث مضارابت مث  ،وذاق احلزب وذاق الشعب أثر ذلك اخلالف أوصااًب واالماً 

منها البعض مكدوماً، وأما مجاعة املنظمة السرية ومن ازرها  خيرج منها البعض جرحياً وخيرج ،مصادمات مجاعية
 ،من الرجال؛ فقد كانْت أرسلت للقاهرة وفداً قوامه أمحد بن بلة وحممد خيضر وحممد يزيد وحسني األحوال

وقابلْت بواسطة األخ فتحي الديب من إدارة املخابرات العسكرية السيد الرئيس مجال عبد الناصر، فأطلَعْته 
« زدين»بعد أن اجتمعت أواًل وقبل سفر الوفد بقرية  ،منهاجها الثوري وعزمها على إيقاد انر الثورةعلى 

 وقررت أنه قد جاءت ساعة القدر، وأن احلرب التحريرية قد ان أواهنا. مث اجتمع التسعة:
 ـ مصطفى بن بولعيد.

 ـ حممد العريب بن مهيدي.
 ـ ديدوش مراد.
 ـ أمحد بن بلة.

 خيضر.ـ حممد 
 ـ رابح بيطاط.
 ـ كرمي بلقاسم.

 ـ حسني ايت أمحد.
 ـ حممد بوضياف.

عينوا للثورة وحرروا نداءها و « جلنةاالحتاد والعمل»وأعلنوا أتسيس  ،مرة أخرى يف أورواب واختذوا القرار النهائي
 .(1)يومها وساعتها

احلركة من أجل االنتصار للحرايت  م هم جمموعة صغرية من مناضلي1954نوفمرب  1إن الذين فجروا الثورة يف 
ة العلماء األثر وكان لعلماء اجلزائر وخصوصاً مجعي ،الدميقراطية. فهذه حقيقة اترخيية واحتضنها الشعب العظيم

ففي  ،الفكري والعقيدي واإلسالمي يف تفجري طاقات الشعب الكامنة وأشواقه للحرية واالستقالل والسيادة
ال من  ما كانت الثورة تندلع لوال هللا سبحانه وتعاىل وتوفيقه مث أولئك األبطعلم األسباب وبعد توفيق هللا

يف سبيل  واستعدادهم للتضحيات والشهادة ،جمموعة املنظمة السرية الذين غلب عليهم احلس الثوري والنضايل
شعب بكل د الوما كان هلؤالء الطالئع النادرة يف اتريخ الشعوب أن ينجحوا لوال استعدا ،قيمهم ومبادئهم
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ما لديها يف  تقدم الغايل والرخيص وأعز ،ألوانه وأطيافه وعلى رأسهم العلماء للشروع يف ملحمة شعبية عظيمة
 سبيل حريتها واستقالهلا.

 ج ـ الرئيس مجال عبد الناصر ومعرفته أبول نوفمرب:
ال: .. كشفوا كل الناصر مث ق حتدث السيد أمحد توفيق املدين عن مجاعة املنظمة السرية اليت قابلت مجال عبد

وقد صرح يل بنفسه من بعد يف حديث شخصي معه خالل شهر أكتوبر  ،ذلك للرئيس مجال عبد الناصر
 ،م: أنه درس بغاية االهتمام ما قاله له الوفد.. وأنه طلب من الوفد مهلة تفكري ثالثة أايم1956من سنة 

شعب واستهجنت الطريقة اليت زعم مصايل أنه يقود هبا ال ،قال: وكنت أخذت فكرة سيئة عن احلركة اجلزائرية
 لالستقالل.

ة عمله لكنين بعد اطالعي على منهاج الوفد، وأتملي العميق يف طريق ،لقد كان تفكرياً عقيماً وطريقة سخيفة
وهتيئة مراحله؛ ارحتت له واطمأنت نفسي لنتائجه، وعلمت أهنا عملية انجحة ال حمالة. وعاد إيّل الوفد 

أمدهم حااًل مبا و  ،ووعدهتم أنين أكون معهم إىل النهاية ،وتداولنا طوياًل وحددان إمكانياتنا فصارحته برأيي
 ،ملاللكي متد احلركة اب ،وأن أسعى شخصيًا لدى الدول العربية وخاصة السعودية ،ميكن من سالح خفيف

نت أكتم وك ،ممثلني يل شخصياً  أبن يكوان مع الوفد دوماً  ،وهكذا أمرت األخ فتحي واألخ عزت سليمان
خوفاً من تسّرب السّر وإسراع فرنسا إىل ضرب احلركة قبل بروزها. مث  ،األمر على عدد من الوزراء الذين حويل

فأمران أبن ترسلها إىل إسبانيا  ،«مليون فرنك 100»إن السعودية قررت االستجابة بدفع مائة ألف جنيه 
وأعطيت األمر للملحقني العسكريني املصريني ـ أينما كانوا ـ أن يكونوا يف خدمة احلركة  ،حيث حممد بوضياف

اجلزائرية، واستمرت األعمال إىل يومنا هذا كما قصه عليك األخ فتحي، وبعثنا ابألسلحة مما عندان ومما 
 .(1)اشرتيناه من اخلارج إىل رجال الثورة

 وأهدافها:د ـ مراسلة اإلبراهيمي وإعالمه ابلثورة 
قال األستاذ أمحد توفيق املدين عن االجتماع للمجلس اإلداري جلمعية العلماء الذي انعقد يف غرة نوفمرب 

م على الساعة العاشرة صباحاً: .. وبعد مذكرات طويلة ومفامهات خاصة وعامة رأينا أننا من الثورة 1954
وم  حلذر التام.. وانتهى االجتماع ورجعنا إىل املقر ليقوال ميكن إطالقاً أن ال نكون مع الثورة مع ا ،ومع الثورة

 ،وكان أول ما عملته هو أنين راسلت الرئيس حممد البشري اإلبراهيمي أعلمه ابلثورة وأهدافها ،كل منا بواجبه
 ،استجابت األمة لدعوة اجلهاد اليت نشرانها مدى عشرين عاماً  ،ومما قلت له: وهكذا أيها الشيخ اجلليل

إمنا هي قيادة مجاعية  ،وأسندت قيادهتا جلبهة حترير وطين ال حلزب وال لفرد ،ثورة عارمة على الغاصبني وأعلنتها
 على قاعدة سعد زغلول رمحه هللا: يف ميدان التضحية متسع للجميع.

 فنرجوك ،وسارت مواكب من شبابنا وشيوخنا تتصدر املعركة أو تتوسطها ،أما وقد انضممنا حنن للثورة بقضيتنا
تنشر ابمسك  وأن ،أستاذي اجلليل أن تفجر من ينبوع فكرك الصايف موردًا عذاًب يشفي غلة األمة الصادئة
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مة للمشاركة فيها ويدعو األ ،للعلماء املسلمني اجلزائريني منشورًا عامًا يبارك الثورة وميجدها وبصفتك رئيساً 
فاح أتخر عن كفاح اليوم فلن يتقدم بعدها للك ومن ،فالساعة حامسة واملسؤولية جسيمة ،روحًا وبداًن وماالً 

 .(1)ننتظر استجابة الرئيس للنداء ،إطالقاً ويقيناً 

 ـ نتائج أتييد ومشاركة اجلمعية يف الثورة: 4

 أدى أتييد مجعية العلماء املسلمني للثورة التحريرية ومشاركتها الفعالة فيها إىل العديد من النتائج نذكر أمهها:
 موازين القوى:أ ـ حتول 

لقد نتج عن االسرتاتيجية الوحدوية اليت تتخذها خمتلف أطياف احلركة الوطنية ابنضمام اجلمعية وخمتلف 
وخوضهم مسار الكفاح يف إطار هذا التنظيم ؛ نتيجة ملموسة حيث اتسعت  ،التيارات السياسية إىل اجلبهة

 لها.قاعدة جبهة التحرير الوطين وتعززت صفوفها وزاد نطاق تدخ
 ب ـ رجال اجلمعية يف قلب املعركة:

ثري من وإن الك ،الذين كانوا من خرجيي مدارسها خاصة ،لعبت اجلمعية دوراً مهمًا يف إعداد رجاالت الثورة
 ومن مجلة زعماء وشهداء الثورة الذين كانوا يف مدارس ،رجال اإلصالح كانوا وقوداً مباركاً للثورة طوال سنواهتا

ن مصطفى بن بولعيد من رؤساء مدارسها وحممد العريب بن مهيدي أحد تالمذهتا مبدرسة فقد كا ،اجلمعية
« م1959مارس  29م/ 1926أكتوبر  31»كما أن الشهيد ايت محودة عمريوش   ،الرتبية والتعليم ببسكرة

 .كان شديد الصلة ابجلمعية وبشعبها يف فرنسا حيث كان داعماً حلركة اإلصالح ومسامهاً يف نشاطاهتا
ومن رجاالت الثورة أيضًا الذين تلقوا تعليمهم يف مدارس اجلمعية: لعموري حممد الذي خترج من معهد بن 

ومنهم أيضاً أبوبكر بن عبد هللا  ،م1958م ـ 1957ابديس بقسنطينة وارتقى ملنصب قائد الوالية األوىل بني 
أ نضاله مع الذي بد ،عبد اللطيف رحالرجال اجلبهة الذين تكونوا أيضاً يف مجعية العلماء:  ومن ،مسعودي

ث أسندت له مسؤوليات حي ،والتحق ابلثورة وهو ال يزال طالباً  ،أحباب البيان واحلرية مث حتول إىل مجعية العلماء
م مث عينته قيادة الثورة عضوًا يف اهليئة التنفيذية املكلفة إبدارة الشؤون اإلدارية وتسلي ،سياسية وعسكرية
 .(2)عالن عن وقف إطالق النارالسلطات عقب اإل

وتقلدوا املسؤوليات  ،فضالً عن قوافل الشهداء الذين تربوا وترعرعوا يف أحضان ومدارس مجعية العلماء املسلمني
« م1956مارس  29م/ 1911»على غرار األديب الشهيد أمحد رضا حوحو  ،اإلدارية والرتبوية يف مؤسساهتا

ابة إىل قسنطينة حيث نقلته قوات احملتل من عن ،والذي كان مديراً ملدرسة الرتبية والتعليم اإلسالمية بقسنطينة
كما أن الشهيد الربيع   ،م1956مارس  20حيث عّذب واغتيل ومزقت أعضاؤه اليت وجدها الرعاة صبيحة 
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نشأ على صحف ومنشورات اجلمعية وتقلد مناصب تربوية « م1959ماي  14/ 1916ديسمرب »شامة بو 
 .(1)فيها

استشهد و  ،واستشهد من رجال اجلمعية أيضاً: عبد الكرمي العقون شاعر ومدير مدرسة تليملي ابلعاصمة
وحممد األمني  ،وكان مراقبًا لدار الطلبة مبعهد بن ابديس بقسنطينة« من قلعة بين عباس»الصديق بوشاش 

م( أحد معلمي اجلمعية من 1/1961ـ  10/1920وكذلك الشيخ صاحل بوذراع ) ،سلطاين من القنطرة
 الوالية الثانية.

مثل األساتذة  ،جيابية من الثورة ومسامهتهم فيهاواعتقل وسجن الكثري من أعضاء اجلمعية بسبب مواقفهم اإل
ويلة إىل جانب حممد الصاحل بن عتيق الذي قضى فرتة ط ،عبد القادر الياجوري الذي كان يف معتقل بوسوي

 والشيخ السعيد الصاحلي واجلياليل الفارسي ومحزة بوكوشة. ،يف املعتقالت
 عاً جديداً للثورة.املثقفني الذين كانوا دف طلبة املتعلمنيوتزودت جبهة التحرير الوطين مبجموعات هائلة من ال

 ،يقول السيد حممد كشود الذي كان طالباً مبعهد بن ابديس والتحق ابلثورة: كنت طالباً يف معهد ابن ابديس
دي وإمنا  ومل أكن وح ،وكان من أساتذتنا الشيخ أمحد محاين الذي كان يقول لنا: من أراد أن يتورس فليتورس

يش أي أننا التحقنا جببل األوراس بصفوف ج ،معي إخوة منهم من يزال على قيد احلياة وفعاًل تورسنا كان
 التحرير الوطين.

 .(2)وقد قام الشيخ العريب التبسي بتجنيد العديد من شباب اجلمعية يف صفوف جيش التحرير
كانت اجلزائر   سلمني؛ مل يتأخروا يوم أنفالكثري من الذين تعلموا حرف الضاد وهنلوا من منابع مجعية العلماء امل

فكانوا وقود ثورهتا ودروعاً هلا يف ساحات الوغي ورموزاً وقادة يف دفع عجلة الثورة إىل  ،على موعد مع التاريخ
 .(3)والشاذ حيفظ وال يقاس عليه ،ومل يتخلف عن الركب إال قلة ضئيلة جداً  ،األمام

 املسلمني اجلزائريني إىل االغتيال من طرف القوات االستعمارية مثلوتعر  الكثري من رجال مجعية العلماء 
الذي كان أول من طبع بطاقات « م1958/ 1929»كما اغتال الفرنسيون أمحد بومشال   ،العريب التبسي

دوي الذي اختطف وحممد الع ،التعريف جليش التحرير يف مطبعة الشهاب بقسنطينة التابعة جلمعية العلماء
وساهم يف حترير التقرير الذي عرضته اجلبهة  ،واألمني العمودي الذي قام بعدة مهام ،م1956واغتيل عام 

م على يد منظمة اليد احلمراء اليت رمته من القطار 1957أكتوبر  10يف األمم املتحدة، وكان استشهاده يوم 
ته به أايم كاان منتميني م لسابق معرف1955والربيع بوشامة الذي بدأت اتصاالته مع عمريوش منذ  ،ابلعاصمة

حيث  ،واكتشف أمره عندما كان يقوم إبعادة تنظيم اجلبهة يف مدينة اجلزائر ،إىل خلية مجعية العلماء يف ابريس
 م.1959اقتحمت مدرسته واقتيد إىل التعذيب مث االغتيال يف 
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د حممد صاحل والعقي ،وىلوزودت اجلمعية الثورة بقادة عسكريني ممتازين أشهرهم: قتال الوردي ابلوالية األ
ية والرائد إبراهيم مزهودي الذي كان من أعالم مجع ،حيياوي الذي أصبح عضواً يف قيادة أركان الوالية األوىل

جتنيد الكثري  وساهم يف ،العلماء املسلمني .. وانضم إىل اجلبهة منذ أايمها األوىل فعمل مساعداً لزيغود يوسف
 ورقي إىل رتبة رائد وكلف بتسوية اخلالف الذي حدث بني ،متر الصوماممن شيوخ وطلبة اجلمعية وحضر مؤ 

ثيل ْء وعني مساعدًا للرائد قاسي يف مت،وساهم يف إعادة النظام إىل قاعدة تونس املضطربة ،قيادات األوراس
 .(1)اجلبهة بتونس

صبح نقيباً هجرس الذي أوالعقيد اهلامشي  ،ومن كبار القادة العسكريني احملسوبني على اجلمعية: عمار مالح
إضافة إىل  ،وصاحل بن محيود ،م1960وعنّي مسؤوالً للمحافظة السياسية لقيادة األركان سنة  ،م1958سنة 

م وعرف بشجاعته وحنكته العسكرية، لذلك عنّي 1957بن رابح علي الذي التحق جبيش التحرير يف مارس 
 ضابط مكلف ابألخبار إىل غاية استشهاده يف مايم عضواً مبجلس املنطقة السادسة برتبة 1960يف بداية 
 م إثر معركة جببل ششار.1961

كما أن عبد العزيز لكبري املناضل يف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ساهم يف التحضري للثورة، وقاد معارك 
م سقط 1958س مار  5ضد الفرنسيني حقق فيها انتصارات هامة، وارتقى إىل رتبة مالزم أول مث نقيب، ويف 

د الطاهر فراج، والرائ ،إضافة إىل العقيد حممد العموري ،شهيدًا يف معركة جببل بولقرون قرب بين سليمان
والنقيب عبد اللطيف طولبة، وبوعالم ابقي، والرائد حممد الشريف  ،واملدعو حممد لعوج، وشيحاين بشري

د الرمحن  ، والنقيب حممد يعقويب، والنقيب عبمساعدية، والنقيب حممد عرعار، والنقيب حممد الشريف خرويب
وحممد بن أمحد الذي كان ضمن قيادة طرابلس ؛ كلهم من تالميذ مجعية العلماء املسلمني وكانت هلم  ،كرميي

 .(2)وتولوا مناصب قيادية يف الثورة التحريرية ،مسامهات فعالة
ذا اجلانب: .. وقد البشري اإلبراهيمي يف هويقول رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة يف سياق حديثه عن 

دولة يف ومنهم كثري من إطارات ال ،التحق بثورة التحرير الكثري من طالبه منهم من هو حي عند هللا يرزق
 .(3)خمتلف إداراهتا ومؤسساهتا

 
 
 

 ج ـ اجلانب القضائي:

                                                           
 .123املصدر نفسه ص    ((1
 .124املصدر نفسه ص    ((2
 .28امللتقى الدويل لإلمام حممد البشري ص    ((3
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قضائية يف  العلماء مناصب بناء على تكوينهم الديين يف الغالب ؛ فقد توىل بعض أعضاء وأساتذة مجعية
اليت منعت  ،اليت أصبحت بدياًل عن املؤسسات القضائية الفرنسية ،التنظيمات اليت أرستها جبهة التحرير

 جبهة التحرير اجلزائريني من اللجوء إليها لفض نزاعاهتم ومشاكلهم.
اً لصاحل رمضان كان عضو كما أن حممد ا  ،ومن رجال اجلمعية الذين أصبحوا قضاة نذكر: اجملاهد حسني أمحد

الذي اختاره  ،وأمحد قادري املناضل واألستاذ يف مجعية العلماء ،ابحملكمة املدنية جلبهة التحرير ابجلزائر العاصمة
 ،كان يالزمه دائماً و  ،وعّينه عضوًا يف جملس قيادة الوالية الثالثة ،عمريوش لتويل مصلحة األوقاف والفتوى

لوالية عينته جبهة التحرير قاضيًا شرعيًا يف الناحية الثالثة يف املنطقة األوىل لوالشهيد حممد بن ربيع الذي 
 إضافة إىل اجملاهد قادة حممد الصغري الذي توىل مهاماً قضائية يف جبهة التحرير. ،الرابعة

األحوال و وكانت القضااي اليت يتكفل هبا قضاة جبهة التحرير تتعلق بتحرير العقود والتعليم والفتوى واإلمامة 
ب ويستند القضاة إىل سلم عقوابت مقسم إىل درجات حس ،الشخصية واملواريث والنزاعات األسرية والعقارية

 .(1)طبيعة املخالفة
 د ـ أتطري املنظمات الشعبية:

اليت جتندت ضمن و  ،التحرير الوطين ساهم بعض رجال اجلمعية يف أتطري املنظمات الشعبية املساندة جلبهة
ف على ومن ذلك الرتكي عباس الذي كان يشر  ،بهة الرامية إىل حتقيق االلتفاف الشعيب حوهلاخمططات اجل

 ،م1956وأشرف على أتسيس وقيادة االحتاد العام للتجار واحلرفيني اجلزائريني سنة  ،مجعية التجار مبدينة اجلزائر
 .(2)لكن بسبب التضييق عليه نقل نشاطه إىل تونس

 هـ  الدعم اإلعالمي:
املنتسبون جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني أدوارًا إعالمية ابرزة يف صحافة اجلبهة والصحافة املساندة  لعب

ان أحد حمرريها حيث ك ،ومن ذلك تيجاين اهلامشي الذي اشتغل ابإلذاعة السرية ابلناضور ،للقضية اجلزائرية
 ،«اجملاهد»مث  ،ةيف طبعتها التونسي« املقاومة»ة وعبد الرمحن شيبان الذي عمل حمررًا جبريد ،ابللغة الفرنسية

مارس  11م و1955فيفري  12وذلك يف  ،وساهم يف حترير نداءين للشعب اجلزائري يدعوه لاللتحاق ابلثورة
إضافة إىل علي مرحوم الذي كان يعّد برانمج صوت اجلزائر يف إذاعيت تطوان وطنجة إىل غاية  ،م1955

مد الصاحل كما كان حم  ،وحممد امليلي الذي كان عضوًا يف جلنة حترير جريدة املقاومة مث اجملاهد ،االستقالل
 .(3)الصديق حمرراً يف جريدة املقاومة

وتكفل عبد احلفيظ أمقران ابإلذاعة السرية للوالية الثالثة ـ بغابة أكفادو ـ حيث يقدم عرب أمواجها حصصاً 
ة ملؤمتر وكان أتسيس هذه اإلذاعة خالل الذكرى الثاني ،الفرنسية ،العربية ،غيةإذاعية ابللغات الثالث: األمازي

 صوت اجلزائر اجملاهدة من قلب»وأطلق عليها  ،وبُثت براجمها عرب جهاز إرسال ،م1958الصومام يف سنة 
                                                           

 .127املصدر نفسه ص    ((1
 .127حممد بن ساعو ص  ،مجعية العلماء املسلمني   ((2
 .128املصدر نفسه ص    ((3
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 ،ديسمرب 9وم ي وبسبب بطارية ملغمة انفجر عتاد اإلذاعة ،، لكن بثها مل يتجاوز الساعة الواحدة يومياً «اجلزائر
 وإصابة مقدم الربامج أمقران والرائد حمند احلاج جبروح. ،مما أدى إىل استشهاد ثالثة جماهدين تقنيني

توىل القسم العريب ملصلحة الدعاية واإلعالم التابعة « أرسالن»كما أن الشاعر واإلعالمي أمحد حاج محدي 
وكان  ،خالل إشرافه عليها رغم نقص اإلمكانياتوحققت املصلحة جناحات كبرية  ،جلبهة التحرير الوطين

 حممد الصاحل رمضان عضواً يف خلية االتصال واألخبار ابلوالية السادسة.
انت تنقل أخبار الثورة وك ،وكانت البصائر منرباً إعالميًا فضح األساليب االستعمارية يف قمع الثورة التحريرية

فأصبحت البصائر مصدراً  ،عاءات الفرنسية اليت حتاول تشويه الثواروتفند االد ،وعملياهتا العسكرية وانتصاراهتا
 .(1)م1956لذلك قامت السلطات االستعمارية بتوقيف صدورها يف أفريل  ،إعالمياً ودعائياً هاماً للثورة

 و ـ الوساطة وتسوية اخلالفات:
بان على غرار ما حدث بني ع ،عمل بعض رجال اجلمعية على وأد اخلالفات اليت نشبت بني قادة الثورة

فقد حاول البشري اإلبراهيمي إقناع عبان رمضان بعدم جدوى مواجهة كرمي بلقاسم  ،رمضان وكرمي بلقاسم
اهيم مزهودي  كما أن إبر   ،لكن فيما يبدو أن عبان رمضان مل أيخذ بنصيحة اإلبراهيمي ،وضرورة التهدئة معه

 ية اخلالف الذي نشب بني قيادات الثورة يف املنطقة األوىلكان قد ُعنّي ضمن اجملموعة اليت حاولت تسو 
 .(2)أوراس النمامشة
 ز ـ االتصاالت:

جلمعية وكانت مؤسسات ا ،ساهم أعضاء مجعية العلماء يف ضمان االتصال داخل هياكل جبهة وجيش التحرير
بل إلبراهيمي يقول قوقد كان الشيخ ا ،معاهد ومدارس ومكاتب وإدارات.. اخل تقوم بدورها لصاحل الثورة

 .(3)اندالع الثورة: إن هذه املؤسسات ستحتاج إليها األمة يف يوم من األايم ملهمات فوق ما نتصوره االن
اضطلعت اجلمعية مبهمة االتصال ابملناطق. ويف هذا 1955حيث أنه يف عام  ،وفعاًل فإن ذلك ما حدث

د شهد وق ،عية العلماء يف االتصال ابلوالايتم حتملت مسؤولية مج1955يقول الشيخ أمحد محاين: من عام 
 ،د عمارةحىت أعاده إبراهيم مزهودي والشهيد رشي ،«عاماً كامالً »العقيد ابن طوابل أن االنقطاع قد مت تقريباً 

 ،ثله سي الذيبويف عنابة مي ،وكان مركز انطالق االتصال هو معهد ابن ابديس بقسنطينة والذي ميثله بوغابة
ويف اجلزائر أمحد  ،ويف برج بوعريريج العريب سعدون ،يف سطيف ابقي بوعالم ،سليمان بشنون ويف شاطودان

 ،م1956محاين الذي ساهم أيضًا يف ربط االتصال بني قيادة الشمال القسنطيين وعبان رمضان منذ بداية 
كما أن أمني مال اجلمعية الشيخ عبد اللطيف   ،م1956م ـ 1955وهؤالء كلهم كانوا يباشرون العمل بني 

 سلطاين كان يف اجلزائر.

                                                           
 .129املصدر نفسه ص    ((1
 .129املصدر نفسه ص    ((2
 .130املصدر نفسه ص    ((3
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طلب  ،يقول الشيخ أمحد محاين: عندما جاءان االتصال من املغرب ألول مرة الذي ميثله عبد احلميد بن أشنهو
ني ممثل وب ،منا أن نكون مسؤولني عن االتصال الذي جيمع السيد رمضان عبان وقادة احلركة يف اجلزائر

االتصال يف املغرب السيد عبد احلميد بن أشنهو، وقد كنا ملزمني على إجياد مقر لذلك، حيث ذهبت إىل 
 ،الشيخ عبد اللطيف سلطاين أمني مال مجعية العلماء وطلبت منه أن يوفر لنا املقر، فلىب الطلب على الفور

يها اجتماعات يث أصبحت تعقد فحب ،حيث خصص لنا جناحًا مبنزله الواقع ببلدية القبة ابجلزائر العاصمة
 .(1)لقادة اجلبهة

وابلتايل فإن مؤسسات اجلمعية وشبكة اتصاالهتا اليت كانت مسخرة للتنسيق بني شعب ومدارس اجلمعية يف 
اجلمعية كان  وحىت خارج مؤسسات ،استفادت منها جبهة وجيش التحرير ،سبيل الرتبية والتعليم واإلصالح

مصباح  ،اجليالين الفارسي ،أمحد سحنون ،أمثال: محزة بوكوشة ،الربيد السري رجال اجلمعية يشرفون على
 .(2)احلويذق ؛ الذين كانوا يركبون القطارات ويبلغون األوامر والرسائل لقادة الثورة

 ح ـ الدعم الدبلوماسي:
ة يف الدول خاص ،الدعم الدبلوماسي الذي سامهت به إطارات مجعية العلماء بعد انضمامها للثورة كان فعاالً 

 ،لبعثات الطالبيةمن خالل ا ،العربية واإلسالمية اليت كانت ترتبط هبا اجلمعية بعالقات وطيدة منذ أتسيسها
تغالل هذا لذلك كانت اسرتاتيجية اجلبهة ترمي الس ،والعالقات بني احلركات اإلصالحية املنتشرة يف ربوعها

احلضور يف دعم الدول العربية واإلسالمية للثورة، من خالل االعتماد على رجال اجلمعية كسفراء للقيام هبذه 
 حيث أثبتوا جناحهم من خالل الدعم املادي والدبلوماسي العريب واإلسالمي للثورة التحريرية. ،املهمة

وية كثرية هناك شخصيات مجع ،اء املعروفة يف مجعية العلماء اليت سامهت يف هذا املسعىوفضاًل عن األمس
الذي  ،أمثال: سعدي الطاهر حراث ،نشطت يف جمال حشد الدعم العريب واإلسالمي للثورة التحريرية أيضاً 

 ،م1957ويلية ج أوفدته اجلبهة إىل تونس بعد أن توىل جتنيد الطلبة وربط االتصال بني الوالايت إىل غاية
هة يف والعباس بن الشيخ احلسني الذي كان ممثاًل للجب ،وأمحد بودا ممثل جبهة التحرير الوطين يف طرابلس

وعمر دردور الذي انضم إىل الوفد اخلارجي  ،والشيخ خري الدين يف الرابط ،م1958اململكة السعودية منذ 
يث عمل حتت إشراف العقيد حممدي السعيد إىل م مت حتويله إىل تونس ح1960ويف  ،للجبهة يف القاهرة
 .(3)غاية االستقالل

لكن بعد  ،م1956وأما حممد الغسريي فقد عنّي على رأس مكتب جبهة التحرير بدمشق عند أتسيسه سنة 
 ،م مل يعد للمكتب نشاطات دبلوماسية1958انضمام سوراي إىل مشروع اجلمهورية العربية املتحدة سنة 

                                                           
 .211أحسن بومايل ص  ،أول نوفمرب بداية النهاية   ((1
 .131مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ص    ((2
 .265صاحل فركوس ص  ،مجعية العلماءدور    ((3
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وعبد الرمحن  ،ضمان عبور األسلحة ومتابعة تكوين الطلبة اجلزائريني ابملدارس العسكرية واقتصرت مهامه يف
 .(1)شيبان كان ضمن الوفد املمثل جلبهة التحرير يف طرابلس وتونس

 ط ـ اجلانب التعليمي والرتبوي:
حيث تقلدوا فيها  ،شكل املنتسبون جلمعية العلماء عصب املدارس اليت كانت اتبعة جلبهة التحرير الوطين

اخلاصة  من خالل قيامهم بتأطري املدارس ،ليس يف داخل الوطن فقط بل حىت خارجه ،مناصب تربوية وإدارية
حيث  ،مفرغم أن اجلزائر تعيش  روفاً صعبة إال أن اجلبهة مل هتمل التعلي ،ابلالجئني خاصة يف تونس واملغرب

وعّينت هلا املفتشني  ،القرانية والكتاتيب واملساجد والزوااي استغلت املؤسسات التعليمية التقليدية كاملدارس
ة وأتطري املساجني واملعتقلني من خالاي تقدمي الدروس وفق برانمج تعليمي متنوع يشمل العلوم اللغوي ،واملعلمني

الذين  ،يةوقد توىل هذه املهمة عدد من أعضاء وخرجيي اجلمع ،والدينية والرايضيات واجلغرافيا وتشجيع املطالعة
وكان عدد  ،مثل: أمحد محاين الذي تنقل بني عدة سجون يف شرق البالد ،قضوا بعض الفرتات يف السجون

 .(2)متكنوا من حتويل املعتقالت إىل ما يشبه املدارس واملعاهد ،هؤالء املعلمني ابملئات
 

 
 
 
* * * 

 
 
 
 

  

                                                           
 .132عمر بوضربة ص  ،النشاط الدبلوماسي للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية   ((1
 .133مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني والثورة التحريرية ص    ((2
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 خامساً: التجنيد الشعيب الشامل

م من جتارب 1954فقد استفاد ثوار  ،الثورية كانت عملية حامسة يف اتريخ اجلزائرإن انطالقة أول نوفمرب 
ففي  ،وعدم قدرهتم على صد اهلجومات الفرنسية ضدهم ،األجداد يف القيام بثورات شعبية يف مناطق حمدودة

عب على ص وبذلك ،واعتمد الثوار أسلوب حرب العصاابت احلديثة ،هذه املرة انطلقت الثورة يف عدة أماكن
ق اجلبلية واستحال عليهم سحق قوات الثوار املتواجدة يف مجيع املناط ،الفرنسيني أن يقضوا على الثورة أين تقع

 ابجلزائر.
 ،وإقامة نظام سياسي مستمد من املبادأئ اإلسالمية ،إن االلتجاء إىل السالح السرتجاع السيادة الوطنية

؛ تعترب قرارات « م1954حسبما جاء يف بيان نوفمرب »راد يف اجلزائر واحرتام مبادأئ احلرية دون متييز بني األف
رائعة ابلنسبة جلميع الفئات االجتماعية يف اجلزائر. ومنذ البداية أ هر األفراد واألحزاب واجلمعيات الوطنية 

سرتجاع األن اهلدف املشرتك جلميع اجلزائريني املسلمني هو التخلص من اهليمنة الفرنسية و  ،أتييدهم التام
وهذا اهلدف املشرتك هو الذي دفع ابجلزائريني إىل التخلي عن خالفاهتم اإلديولوجية  ،السيادة الوطنية

واالخنراط يف جبهة التحرير الوطين بصفة فردية أي جبهة جديدة ملواجهة العدو املشرتك الذي هو  ،والسياسية
وطنية وأن حركتهم قد وضعت املصلحة ال ،سلطةوأتكدت هذه احلقيقة إىل األطراف املتنازعة على ال ،فرنسا

 .(1)فوق االعتبارات التافهة واملغلوطة .. وهي موجهة فقط ضد العدو الوحيد

 ـ حتالفات داخل جبهة التحرير الوطين: 1

 ،لقد جنح املنشقون عن حركة انتصار احلرايت الدميقراطية وعن مصايل احلاج يف إنشاء جبهة التحرير الوطين
ي أن الثورة لكن مشكلة قادة اجلناح العسكري ه ،اجلزائر من اهليمنة الفرنسية ومحلوا مشعل احلرية بقصد حترير

ويف  ،وبدون وجود أسلحة كافية خلو  معركة التحرير الفاصلة ،وبدون خطة مرسومة ،انطلقت بدون زعيم هلا
وأن  ،احلقيقة أن القادة الستة للثورة كانوا على قناعة اتمة أبن انطالق الثورة سيضع اجلميع أمام األمر الواقع

ذي حصل. فقد وهذا هو الشيء ال ،املناضلني على مستوى القاعدة سيلتحقون ابلثورة ويؤيدوهنا بدون حتفظ
م املادي وقاموا بتقدمي الدع ،ة التحرير الوطينتسارع املناضلون من مجيع األحزاب إىل االنضمام إىل جبه

 لكن السؤال املطروح هنا: ،واملعنوي للثورة بدون حتفظ
ويتسلموا  ،الذين يتصارعون على السلطة فيما بينهم« املصاليون»و « املركزيون»هل يقبل الثوريون أن ينضم 

 زمام قيادة الثورة اليت مل يسامهوا يف التحضري هلا؟
وانتقال حممد بوضياف إىل  ،م1954ذلك أنه: مبجرد االنطالقة القوية للثورة يف بداية نوفمرب واجلواب على 

اخلارج والتحاقه ابلسيد أمحد بن بلة والسيد حممد خيضر بقصد اقتناء السالح خلو  معركة التحرير الكربى 
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لسياسي يف قيادة اغ اشعر اجلميع ابلفر  ،؛ برزت على السطح بعض عالمات الضعف يف قيادة جبهة التحرير
وقد أتكدت هذه احلقيقة بوضوح بعد اعتقال جمموعة كبرية أمثال بيطاط رابح يف شهر مارس من عام  ،اجلبهة

ليت  وبعد اختطاف الطائرة املغربية ا ،وحسني ايت أمحد ،وخيضر ،أمحد بن بلة ،وحممد بوضياف ،م1955
 م.1956اكتوبر  22كانت يف طريقها إىل تونس يوم 

عانت جبهة التحرير الوطين من فراغ سياسي كبري بعد استشهاد قادهتا األوائل أمثال مراد ديدوش يف كما 
 ،م1957مارس  4والعريب بن مهيدي يوم  ،م1956مارس  22ومصطفى بن بولعيد يوم  ،م1955يناير 

م ؛ مل 1957مارس  4وابختصار نالحظ أنه بعد إقدام اجليش الفرنسي على إعدام العريب بن مهيدي يوم 
 .(1)يبق يف ساحة النضال من القادة الستة للثورة اجلزائرية سوى كرمي بلقاسم

 ـ قيادة جديدة يف العاصمة: 2

سواء نتيجة  ،تغريت اسرتاتيجية العمل يف الثورة نتيجة لتغريات األوضاع واختفاء قادة الثورة من ميادين املعركة
ة نوا خيوضوهنا ضد االستعمار. وكان من املفرو  أن يلتقي قادالعتقاهلم أو استشهادهم يف املعارك اليت كا

وعد الذي لكن هذا امل ،م ويعيدوا النظر يف اسرتاتيجيتهم وإنشاء هياكل جديدة للثورة1955الثورة يف بداية 
وانشغال   ،وذلك نظراً لصعوبة االتصال بني قادة الداخل واخلارج ،حدده قادة الثورة مل يكن من السهل الوفاء به

 كل قائد ابملهام امللقاة على عاتقه.
م شرع قادة اجلبهة يف انتهاج سياسة جديدة تقوم على أساس توسيع اجلبهة، 1955وابتداء من شهر جانفي 

ومتكينها من استقطاب مجيع العناصر الوطنية، اليت تلتزم ابلنضال من أجل حترير اجلزائر واستعادة السيادة 
 الوطنية.
ل فاتص« مبدينة عزوزة»م خرج عبان رمضان من السجن وعاد إىل مسقط رأسه 1955جانفي  19ففي يوم 

والتنسيق  وطلب منه االلتحاق ابلثورة ومساعدة قادهتا يف التنظيم ،به كرمي بلقاسم عن طريق انئبه عمر أوعمران
زائر العاصمة منطقة اجلاملسؤول عن  ،ونتيجة هلذا التعيني الذي وافق عليه رابح بيطاط ،واإلعالم والدعاية

أصبح عبان رمضان هو الذي يلعب الدور احلساس يف الثورة واملتمثل يف التنسيق بني  ،«الوالية الرابعة»
ية وخلق قيادة مركز  ،وهذا معناه يف الواقع خلق نواة جديدة والعمل من أجل برانمج عمل موحد ،الوالايت

 مشرتكة بني مجيع الوالايت.
 ،واتساع رقعة الثورة بسرعة مذهلة ،م1954رع األحداث يف اجلزائر منذ بداية نوفمرب ويف احلقيقة إن تسا

وانشغال كل مسؤول بواليته أو منطقته ابملهام امللقاة على عاتقه واملتمثلة يف تقوية العمل الثوري ؛ قد أ هرت 
ني خمتلف هودات بوذلك بقصد تنسيق اجمل ،الضرورة القصوى إلنشاء قيادة مركزية جديدة جلبهة التحرير

قصد وحتقيقاً هلذه األهداف قام عبان رمضان مبجهودات كبرية ب ،واختاذ قرارات مشرتكة ومتجانسة ،املسؤولني
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ن هذه الفكرة قام عبان وانطالقاً م، بهة التحرير أن تنتصر على العدوحىت يتسىن جل ،السياسية توحيد التيارات
 ،سة عباس فرحاتوحزب البيان برائ ،ملناضلني يف حزب الشعبحبيث أصبحت تضم ا ،رمضان بتوسيع اجلبهة

ائري بسبب ومل يلتحق بركب الثورة احلزب الشيوعي اجلز  ،ومجعية العلماء املسلمني برائسة البشري اإلبراهيمي
 وأنصار مصايل الذين كانوا يصرون على أن يكون مصايل احلاج هو قائد الثورة. ،رفضه أن حيل نفسه

برزت قيادة جديدة للثورة اجلزائرية متركزت  ،م1955نستطيع أن نقول أبنه ابتداء من مطلع  وبصفة إمجالية
ملنطقة عمر أوعمران الذي مت تعيينه مسؤواًل على ا ،عبان رمضان ،يف العاصمة بقيادة الثالثي: كرمي بلقاسم

 .(1)م1955الرابعة بعد إلقاء القبض على رابح بيطاط يف مارس 

 للثوار: ـ قيادة مجاعية 3

القات أمثال يوسف بن خدة الذي تربطه ع ،تدّعمت هذه النواة اجلديدة للثورة بعناصر موالية لعبان رمضان
ية حلزب وخاصة أن عبان رمضان كان عضواً ابللجنة املركز  ،وثيقة بعبان رمضان منذ لقائهما يف اثنوية البليدة

 ،فإن املركزيني الذين رفضوا االنضمام إىل بوضيافم، وبتعبري اخر 1950الشعب عند إلقاء القبض عليه سنة 
م ؛ قد بدؤوا يتزعمون 1954وبقية أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل واملشاركة يف انطالقة ثورة أول نوفمرب 

أي يوم خروج بن يوسف بن  ،م1955ثورة التحرير بعد تعيني عبان رمضان يف جبهة التحرير يف جانفي 
املركزية حلزب الشعب من السجن، بعد أن أتكد وثبت للسلطات الفرنسية أنه ال ضلع  خدة وأعضاء اللجنة

 .(2)هلم يف إعالن الكفاح املسلح مثلما قال بن خدة نفسه
 ،«ان مونتايفينس»فقد مت إطالق سراح بن خدة وزمالئه بفضل مساعدة الرائد  ،وحسب الواثئق الفرنسية

نسية لكي يقيم عالقات وجسور تعاون بني اإلدارة الفر  ،سوستيل ر جاكالذي اعتمد عليه احلاكم العام للجزائ
 يف اجلزائر والوطنيني اجلزائريني.

م توسيع اجلبهة ودعمها بقادة حزب البيان أمثال 1956ومبرور الوقت استطاع عبان رمضان يف شهر أفريل 
 والعريب التبسي. ،أمحد توفيق املدين ،وقادة مجعية العلماء أمثال إبراهيم مزهودي ،فرحات عباس وأمحد فرنسيس

 ،وحسب تصوره فإن توسيع اجلبهة يعترب عنصرًا هامًا لتوحيد مجيع اجلزائريني وحتقيق االنتصار على العدو
والعمل  ،وبفضل هللا مث هذه النواة اجلديدة استطاع عبان رمضان ومجاعته تكثيف االتصاالت بني الوالايت

عبارة أخرى فإن النواة وب ،والدعوة لعقد مؤمتر وطين للثورة اجلزائرية ،الوالايتوفق اسرتاتيجية مشرتكة جلميع 
 .(3)اجلديدة للثورة اجلزائرية قد جنحت يف خلق قيادة مجاعية للثورة يف داخل اجلزائر

حيث تقرر  ،م1955عمر أوعمران بوضوح يف سبتمرب  ،كرمي بلقاسم  ، هرت براعة الثالثي عبان رمضان
مع أنه ليس أحد القادة  ،إرسال الدكتور األمني دابغني إىل القاهرة بصفته رئيساً للوفد اخلارجي جلبهة التحرير
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وكان معىن ذلك التخلص من زعامة بن  ،م1954الستة الذين أنشؤوا جبهة التحرير الوطين اجلزائري يف عام 
ها كرمي يف إطار القيادة اجلماعية اجلديدة اليت يتزعم وإجبارهم على العمل ،بلة وبوضياف وخيضر وايت أمحد

بلقاسم وعبان رمضان وعمر أوعمران. لكن مشكل عبان رمضان أن أتييد مجال عبد الناصر للثورة اجلزائرية 
 الذي تثق فيه القيادة املصرية وتعتربه أحد القادة الرئيسيني للثورة اجلزائرية. ،مرتبط بقيادة بن بلة

ر سياسي حيث مت تعيني صاحل الونشي كمستشا ،رمي بلقاسم وعبان رمضان إىل فدرالية فرنساوامتد نفوذ ك
لعبان رمضان ويتعاون معه يف اجملال السياسي. وبذلك حتولت فدرالية فرنسا إىل خلية ثورية تعمل ابنسجام 

 لوب استعملاألسمع القيادة اجلديدة جلبهة التحرير الوطين اليت يتزعمها بلقاسم وعبان رمضان. ونفس 
املهنية  حيث انضمت قيادة هذه املنظمات ،واحتاد العمال اجلزائريني ،مع احتاد الطلبة املسلمني اجلزائريني

 .(1)واجلماهريية إىل جبهة التحرير الوطين اجلزائري

 ـ االحتاد العام للعمال: 4

م يف مقر االحتاد الدميقراطي 1956ير فربا 24انعقد املؤمتر التأسيسي لالحتاد العام للعمال اجلزائريني يوم 
واهلدف  ،وقد وضع القانون األساسي لدى حمافظة اجلزائر ،للبيان اجلزائري ابلقرب من جامع كتشاوة ابلعاصمة

لكن املقصود  ،الرمسي املذكور يف القانون األساسي هو الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية للعمال اجلزائريني
 احلالية هو جتنيد العمال حول الثورة التحريرية.ضمنياً يف املرحلة 

منهم  ،اعُتقل كل فريق األمانة العامة ،م1956ماي  24وبعد بضعة أشهر من املؤمتر التأسيسي أي يوم 
 م فمات شهيداً.1959جويلية  26األمني العام إيدير عيسات الذي اغتيل يف أثناء اعتقاله يوم 

ادة مولود قايد وذلك حتت قي ،لعمال اجلزائريني أن يواصل عمله من تونسوفرضْت احلرب على االحتاد العام ل
 مث مبارك جيالين.

حصل على اخنراط ف ،وحظي مولود قايد مبساعدة االحتاد العام للعمال املغاربة واالحتاد العام للعمال التونسيني
مّت « بلجيكا»روكسل اليت هلا مقّرها يف ب ،االحتاد العام للعمال اجلزائريني يف الكنفدرالية الدولية للنقاابت احلرة

 م.1956جويلية  7ذلك يوم 
واجلدير ابلذكر أن النقابيني الفرنسيني ذات النزعة االشرتاكية وذات النزعة الشيوعية عارضتا انضمام االحتاد 

و هرت فوائد  ،«ذو النزعة املصالية»كما عارضه االحتاد النقايب للعمال اجلزائريني   ،العام للعمال اجلزائريني
 ،م حلل مسألة اجلزائر عن طريق املفاوضات1957االخنراط يف الكنفدرالية بسرعة إذ أهنا اندت ابتداء من سنة 

اد العام للعمال وساهم االحت ،يف تقرير مصريه وحبق الشعب اجلزائري ،وعلى أساس االعرتاف ابألمة اجلزائرية
اللذين أيّدا كفاح جبهة التحرير  ،م1956أول نوفمرب م وإضراب 1956جويلية  5اجلزائريني يف إضراب 

 م.1957فرباير  4م إىل 1957يناير  28كما ساهم يف إضراب الثمانية أايم   ،الوطين
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م 1956أماانت عامة لالحتاد العام للعمال اجلزائريني بني ماي  5واملعلوم أن القوات االستعمارية اعتقلت 
 ،يل إيدير عيسات مث حممد فليسي فرمحون دكار مرتني وحممد شنافوقد قادها على التوا ،م1957وجويلية 

ني ابجلزائر يف وتوقف النشاط النقايب لالحتاد العام للعمال اجلزائري ،نظرًا لتتابع اعتقاالت املسؤولني النقابيني
 .(1)م1957جوان 
ألنه كان  ،جلزائرينيم مجع بن يوسف بن خدة بتونس إطارات االحتاد العام للعمال ا1958أكتوبر  12ويف 

وعنّي من  ،عضواً  12وزيرًا للشؤون االجتماعية يف احلكومة املؤقتة يف هذا ُعّينت جلنة تنفيذية متكونة من 
ه علي مث خلف ،مناضلني لتشكيل األمانة: عبد القادر معاشو شغل منصب منسق يف هذه األمانة 5بينهم 

 م.1961حيىي عبد النور سنة 
ة وداعي ،م مدافعة عن الثورة التحريرية1961وبقيت حىت فرباير « العامل اجلزائري» فصدرت من جديد جريدة

إىل جتّند العمال يف صفوفها. يف اجملال اخلارجي تدخل االحتاد العام للعمال اجلزائريني بنجاح يف امللتقيات 
اد يف جناح هم االحتوقد سا ،لشرح القضية اجلزائرية وكشف جرائم القوات االستعمارية الفرنسية ،الدولية

فدعا العمال اجلزائريني إىل بعث االقتصاد اجلزائري  ،م1962جويلية  3االستفتاء من أجل تقرير املصري يوم 
 املتأثر ابالحتالل االستعماري وبسبع سنني من حرب مدمرة.

دادية العامة للعمال و واجلدير ابلتنبيه أن االحتاد العام للعمال اجلزائريني كان له امتداد يف فرنسا بواسطة ال
وهذه الودادية دافعت عن حقوق العمال اجلزائريني وأيّدت الثورة  ،م1957فرباير  16اجلزائريني احملدثة يوم 

 واعتقلت العديد من مسؤوليها. ،م1958فلذلك حّلتها السلطات االستعمارية يف أوت  ،اجلزائرية
عض وربطت اتصاالت بب ،وواصلت كفاحها اإلعالمي ،ابلرغم من هذا القمع واصلت الودادية عملها سرايً 

من أجل إقناعها بتأييد مفاوضات احلكومة الفرنسية مع حكومة جبهة  ،النقاابت الفرنسية واألوساط الدينية
 .(2)التحرير الوطين

قم م بزنزانة ر 1956جويلية سنة  12النشيد الرمسي لالحتاد العام للشغالني اجلزائريني نظم بسجن بربروس يف 
69. 

 قال مفدي زكرايء:
 حنـــــــــن جـــــــــنـــــــــد االحتـــــــــاد والـــــــــعـــــــــمـــــــــل

 

 ننجز األشـــــــــــــغال ال نرضـــــــــــــى الكســـــــــــــل 
 

 نـــــعـــــقـــــــد الـــــعـــــزم لـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق األمـــــــل
 

ـــــــــة مـــــــــا بـــــــــني الـــــــــدول  ـــــــــراي  نـــــــــرفـــــــــع ال
 

 ال نـكـّل ال نـمـّل فـي اجلـزائـر
ـــــــنـــــــا ـــــــا لـــــــلـــــــب  حنـــــــن عـــــــمـــــــال هنضـــــــــــــــــــــن

 

 ووهــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــا روحــــــــــــنــــــــــــا والــــــــــــبــــــــــــدان 
 

 وضــــــــــــــــــــــعـــــــــنـــــــــا مـــــــــن دمـــــــــاان وطـــــــــنـــــــــا
 

ـــــــا   بقن ـــــــا فســـــــــــــــ ـــــــدفعن ـــــــاالالزمـــــــةوان  الزمن
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ـــــــا  حنن يف الشــــــــــــــعـــــــب نؤدي فرضــــــــــــــن
 

ـــــــا   نــنــقـــــــذ الــعــمـــــــال مــن عــيــش الضـــــــــــــــن
 

ـــــــا  حنـــن ابألشـــــــــــــــــغـــــــال حنـــيـــي أرضـــــــــــــــــن
 

ـــــــاالالزمـــــــة   ثورة التحرير حتمي عرضــــــــــــــن
 

ـــــــا ـــــــافــــــن ـــــــل عــــــلــــــى أكــــــت  حنــــــمـــــــل اجلــــــي
 

ـــــــا   نــرفــع الشــــــــــــــــعـــــــب عــلــى أضــــــــــــــــالعــن
 

ـــــــا ـــــــاريــخ مــن أعصـــــــــــــــــــــابــن  نصـــــــــــــــنــع الــت
 

ـــــــادانالــالزمـــــــة  ـــــــة مــن أكــب  نــنســـــــــــــــج الــراي
 

ـــــــا للشــــــــــــــعـــــــب والشــــــــــــــعـــــــب  ـــــــاكلن  لن
 

ـــــــا  ـــــــا احملـــــن  حنـــــن يف الشــــــــــــــــــعـــــــب عـــــرفـــــن
 

 وزعـــــــــوا األر  عـــــــــلـــــــــى فـــــــــالحـــــــــنـــــــــا
 

ـــــــا   ( 1)وانشــــــــــــــــروا الصــــــــــــــــنـــعـــــــة يف أوطـــنـــن
 

 ـ االحتاد العام للطالب: 5
تيعاب العديد وذلك هبدف اس ،لقد أولت جبهة التحرير الوطين الشباب املثقف عناية خاصة منذ بداية الثورة

أو لالشتغال  ،للعمل معها يف صفوف اجليش كمجندين ،من الطاقات الفكرية والعلمية بني صفوف الطلبة
وية اليت تعترب وغريها من امليادين احلي ،يف ميادين أخرى كالدعاية واإلعالم والتموين وتعليم اجلنود واملناضلني

 أساسية لدفع عجلة الثورة قدماً.
نظراً ملا يتمتع  ،ثورةسنداً قوايً لل وكانت جبهة التحرير الوطين قد أولت القطاع الطاليب اهتماماً خاصاً واعتربته

به الطالب من إمكانيات سياسية وفكرية تدفعه للقيام مبهام ثورية ضد سيطرة االحتالل الفرنسي. فدور 
الطالب يف احلركة الثورية ـ كما أكده مؤمتر الصومام ـ يرتبط بوضوح بكل من الثورة وأهدافها النضالية ابلتعبئة 

الذي  بل إن مؤمتر الصومام قد حيا الشباب اجلزائري ،الحتالل ابلنضال الفكري واملسلحومقاومة ا ،اجلماهريية
ميتاز ابلنضج املبكر والذي ـ نظراً لعامل البؤس والشقاء واالضطهاد الفرنسي ـ ينتقل من طور الطفولة إىل طور 

بولع وشغف مع ازدراء  مته الثوريةخمتصراً مرحلة املراهقة إىل احلرية اليت يصبو بسريه وراء منظ ،الرجولة بسرعة
كما أن مؤمتر الصومام قد رأى أبن الشباب ميثل اجلانب األعظم من قوة جبهة   ،للخوف واستهانة ابملوت

 التحرير الوطين وركناً مجيعاً من أركان مقاومتها اجلبارة.
ة يف أول نوفمرب املسلح فبمجرد أن اندلعت الثورة ،ومل خييب الطلبة اجلزائريون أمل جبهة التحرير الوطين

الذي  وكانت يف بداية الثورة اجلمعيات الطالبية هي اإلطار الوحيد ،م مل يرتدد الطلبة يف االلتحاق هبا1954
 .(2)انصبت فيه احلياة الطالبية اجتماعياً وسياسياً 

 أ ـ املؤمتر التأسيسي:
م 1955هر أفريل الرابع والسابع من شعقد اجتماع حتضريي يف ابريس بني  ،وبوحي من جبهة التحرير الوطين

 وقد ضم هذا االجتماع ممثلني جزائريني عن كل اجلامعات يف ،جزائرية للنظر يف كيفية إنشاء منظمة طالبية
 فرنسا.

                                                           
 .87ـ  85مفدي زكرايء ص  ،اللهب املقدس   ((1
 .333د . عقيلة ضيف هللا ص  ،التنظيم السياسي واإلداري للثورة   ((2



282 
 

من  وقد ضم هذا املؤمتر الطلبة اجلامعيني ،م عقد الطلبة مؤمترهم التأسيسي يف ابريس1955ويف جويلية 
لشعب وكان املؤمتر يهدف إىل حتديد موقف هذه الفئة من ا ،وكذلك تالميذ املدارس الثانوية ،خمتلف دول العامل

رانمج عمل وكذلك وضع ب ،من الكفاح املسلح الذي ختوضه جبهة التحرير الوطين ضد االحتالل الفرنسي
 حيدد طرق ووسائل النضال اليت ينبغي استعماهلا يف هذا الكفاح.

 اجلزائريني اليت أطلقوا عليها اسم االحتاد العام للطلبة املسلمني ،ابإلعالن عن أتسيس منظمتهموانتهى اجملتمعون 
 «U.G.E.M.A »، فضوا أن حيث ر  ،وذلك ابلرغم من املعارضة الشديدة اليت أبداها الطلبة الشيوعيون

 مسلمني يف تسمية، ولعل الشيء الذي يكون قد أقلقهم كثريًا إدراج كلمة (1)يشمل االسم كلمة مسلمني
وليس أتسيس االحتاد يف حد ذاته. غري أن املنظمة الطالبية اجلزائرية اجلديدة أصرت على إدخال   ،االحتاد
ط وذلك هبدف التمييز بينها وبني املنظمات الطالبية األخرى اليت كانت تنش ،يف تسميتها« مسلمني»كلمة 

و لنعت مسلمني حيمل أكثر من معىن ابلنسبة هلا: فهومن جهة أخرى فإن هذا ا ،يف اجلزائر وفرنسا من جهة
يرمز إىل انتماء الطلبة اجلزائريني إىل احلضارة العربية اإلسالمية اليت يستمدون منها مبادأئ فلسفتهم وثقافتهم 

 وسياستهم.
عدون وأهنم مست ،وهكذا فقد أعلن الطلبة يف مؤمترهم التأسيسي هذا أهنم جمندون وراء جبهة التحرير الوطين

للتضحية بكل ما لديهم من أجل حتقيق االستقالل، والتحق الكثري منهم ابلثورة عاملني على اخلصوص يف 
امليدان الصحي واإلداري، كما قام االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني على الصعيد الدويل حبملة إعالمية 

أحناء العامل  جمعات الطالبية وحركات الشباب يفللتعريف ابلقضية اجلزائرية لدى خمتلف الت ،واسعة النطاق
عقد الطلبة  ،وبعد تسعة أشهر من إنشاء االحتاد العام للطبة املسلمني اجلزائريني ،ولدى املنظمات الدولية

أعلنوا فيه: أن كفاح الشعب  ،مدينة ابريس م يف1956اجلزائريون مؤمترهم الثاين خالل شهر مارس من عام 
 .(2)عادل وشرعي ويساير تيار اتريخ الثورةاجلزائري هو كفاح 

 ب ـ نتائج املؤمتر الطاليب وإضراهبم عن الدراسة:
كان الطلبة خالل املؤمتر قد اختذوا موقفًا ثوراًي حازمًا وواضحًا جتاه الثورة التحريرية اجلزائرية وكفاح الشعب 

ابلرغم من  ،وطالبوا ابستقالل اجلزائر ودعوا احلكومة الفرنسية إىل التفاو  مع جبهة التحرير الوطين ،اجلزائري
 .(3)معارضتها لذلك

فعت ابلسلطات قد د ،لكن إعالن االحتاد لنتائج املؤمتر اليت تضمنت الدعوة الصرحية إىل استقالل اجلزائر
نع كل صفوف الطلبة املناضلني املنتمني إىل االحتاد ومالفرنسية إىل شن محلة اعتقاالت واسعة النطاق يف 

 نشاطاهتم.
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القرارات قد  بل إن تلك ،غري أن ذلك مل يزد الطلبة إال صمودًا وتصداًي لقرارات السلطات الفرنسية اجلائرة
ا أن مكاهنم م رأوا وأتكدو إهن ،دفعتهم إىل التفكري يف اختاذ إجراء اخر أكثر جرأة وحتدايً ابلنسبة للكفاح املسلح

يش ولكن يف اجلبال إىل جانب جنود ومناضلي ج ،ليس يف مقاعد الثانوايت واجلامعات الفرنسية ومدرجاهتا
 وجبهة التحرير الوطين.

فقررت  ،وهكذا وجدت املنظمة الطالبية ـ املتمثلة يف احتاد الطلبة املسلمني اجلزائريني ـ نفسها أمام األمر الواقع
حرير الوطين واثنوايهتا ويف اجلامعات الفرنسية أيضًا إعالن اإلضراب عن الدروس ابالتفاق مع جبهة الت
ويف نفس الوقت وجهت نداء للطلبة حتذرهم فيه من خطورة الوضع  ،م1956ماي  19واالمتحاانت بتاريخ 

 .(1)وتدعوهم إىل االلتحاق بصفوف اجملاهدين
الفرنسية  مساء الطلبة الذين مّت اغتياهلم من طرف الشرطةوقد بدأت املنظمة الطالبية بياهنا ابلتطرق إىل ذكر أ

رقها والتلميذ اإلبراهيمي الذي أكلته النار حيًا يف قريته اليت اح ،والطبيب ابن زرجب ،أمثال: زرود بلقاسم
وكذلك اختطاف الطالب فرحات حجاج وذحبه بعد حبسه وتعذيبه ملدة عشرة أايم من  ،اجليش الفرنسي

وال  وأيضًا تنفيذ حكم اإلعدام بدون حتقيق ،ومبساعدة احلراسة احمللية املسلحة ،طرف شرطة مدينة جيجل
اعة من مجوقد كان ض ،الكاتب مبعهد ابن ابديس بقسنطينة« رضا حوحو»استنطاق وال حماكمة على األديب 

ابإلضافة إىل شن محالت دامية من االعتقاالت والتعذيب لكثري من  ،ممن أخذهتم الشرطة الفرنسية كرهائن
بتوجيه النداء التايل  مث ختمته ،هبدف إدخال الرعب يف قلوب أعضاء احتاد الطلبة املسلمني اجلزائريني ،الطلبة

فلنهجر  ،الدروس واالمتحاانت ألجل غري حمدود للطلبة والتالميذ: وعليه فإننا نقوم من االن ابإلضراب عن
ية جبهة ولنلتحق كافة جبيش التحرير الوطين ومبنظمته السياس ،مقاعد اجلامعات ولنتوجه إىل اجلبال واألوعار

 التحرير الوطين.
لبالد تدعوان اأيها الطلبة واملثقفون اجلزائريون!. أنرتد على أعقابنا واحلال أن العامل ينظر إلينا والوطن ينادينا و 

 .(2)إىل حياة العز والبطولة واجملد
بهة التحرير والتحقوا بصفوف اجليش وج ،فقاطعوا الدروس واالمتحاانت ،وقد استجاب الطلبة والتالميذ للنداء

 وأدوا دورهم النضايل على أكمل وجه على الصعيدين الداخلي واخلارجي. ،الوطين
محل ادهم على املستوى الداخلي يتمثل خاصة يف االلتحاق ابجلبال و وكان تنفيذ الطلبة والتالميذ لنداء احت

فربهنوا بذلك للسلطات الفرنسية على مدى االلتحام القوي بني كل فئات الشعب  ،السالح مع اجملاهدين
 من أجل الدفاع عن قضيتهم العادلة وحتقيق االستقالل التام. ،اجلزائري
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 ،يف تكثيف جهودهم لدى االحتادات الطالبية يف كل دول العامل أما على الصعيد اخلارجي فقد متثل دورهم
والعمل على حتقيق جبهة طالبية عاملية قوية تقف إىل جانب الثورة اجلزائرية. ولتحقيق ذلك توزع عدد كبري 

 حيث ،وقاموا بدور فعال يف مشاركتهم يف عدة ندوات عاملية للطلبة ،من الطلبة على معظم دول العامل
العامل على  وذلك إبعطاء صورة واضحة لكل طلبة ،ن التعريف ابلثورة اجلزائرية وشرح قضيتها العادلةمتكنوا م

إليهم الفضل  الذين يعود ،ووقوفه صفاً واحداً وراء قادة جيش وجبهة التحرير الوطين ،وحدة الشعب اجلزائري
يزاً عنصرايً كما قام الطلبة من جهة أخرى بشرح مأساهتم كطلبة يعانون متي  ،يف تفجري الثورة وتنظيمها وتسيريها

وكذلك شرح أسباب اللجوء إىل اإلضراب العام غري احملدود عن الدروس واالمتحاانت  ،فظيعاً منذ عدة أجيال
 .(1)وحتديد األهداف املرجوة منه

اليت أصيبت  ،سيةالفرصة على السلطات الفرن وهكذا استطاع الطلبة بنشاطاهتم املكثفة عرب دول العامل تفويت
بصدمة عنيفة من جراء قرار اإلضراب الطاليب، واليت شرعت فورًا يف السعي إىل تشويهه لدى الرأي العام 

عملية االعتقاالت  وإدانة ،لكنها فوجئت ابستنكار الرأي العام العاملي للسياسة الفرنسية يف اجلزائر ،العاملي
ت، وكذلك أعمال القمع والتعذيب اليت متارسها السلطات الفرنسية يف صفوف الطلبة الدامية واالغتياال

 .(2)والتالميذ بسبب قرار اإلضراب العام عن الدروس واالمتحاانت
 ج ـ حل  اإلضراب الطاليب:

ح خلية بم أمر قادة الثورة اجلزائرية االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني ـ وقد أص1957أكتوبر  17ويف 
يعة إىل وتوجيه نداء للطلبة والتالميذ ابلعودة السر  ،أساسية من خالاي جبهة التحرير الوطين ـ حبّل اإلضراب

 ،فاألهداف اليت قرروا من أجلها اإلضراب قد حتققت، ومرحلة الكفاح ابإلضراب قد انقضت ،الدراسة
ر  عليهم األساس وبناء املستقبل الذي يفوهي مرحلة حتضري  ،وابلتايل فقد جاء دور مرحلة اترخيية حامسة

 املزيد من العلم واالختصاص يف امليادين األخرى الضرورية للحياة.
فقرروا االستجابة  ،وهنا أدرك الطلبة يف اجلامعات األجنبية مدى أمهية مرحلة ما بعد االستقالل وبناء املستقبل

شهرًا من مقاطعة  17بعد  ،واملدارس الفرنسيةيف اجلامعات  والعودة إىل مقاعدهم ،لنداء وقف اإلضراب
لطلبة حيث قرر االحتاد العام ل ،لكنهم عادوا إىل ممارسة نشاطاهتم السياسية كالسابق ،الدروس واالمتحاانت

 وذلك ،م يف قلب ابريس عاصمة فرنسا نفسها1957املسلمني اجلزائريني عقد مؤمتره الثالث يف شهر ديسمرب 
واملتعدد  وأمام هذا النشاط املكثف ،ملادية واملعنوية للطلبة وأوضاع الثورة وتطوراهتاهبدف دراسة األوضاع ا

يه 1958جانفي  28اجلوانب لالحتاد قررت السلطات الفرنسية حّله يوم  م كما اعتقلت عددًا من مسريِّّ
 .(3)وأعضائه
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وأمام   ،الفرنسية ريني يف اجلامعاتوأمام هذه احلملة املسعورة اليت شنتها احلكومة الفرنسية على الطلبة اجلزائ
اد العام للطلبة اضطرت اللجنة التنفيذية لالحت ،كثرة املضايقات واالعتقاالت اليت كانوا يتعرضون هلا ابستمرار

روا إىل كما اضطر معظم الطلبة اجلزائريني أن يغادروا ويهاج  ،املسلمني اجلزائريني أن تغادر فرنسا إىل سويسرا
ا االحتاد يف لوزان حيث توىل فرع ،اليت حتولت إىل نقطة عبور ابلنسبة هلم ، عرب سويسرامعظم بلدان العامل
 .(1)وحل مشاكلهم وتدبري منح هلم ملواصلة دراستهم يف البلدان األخرى ،وجنيف استقباهلم

على مواصلة  د عزموافإهنم ق ،وأما ابلنسبة للطلبة الذين قرروا البقاء يف فرنسا ومواصلة دراستهم يف جامعاهتا
 .(2)طينوابلتنسيق مع احتادية فرنسا جلبهة التحرير الو  ،نشاطاهتم السياسية ولكن يف سرية اتمة هذه املرة

لئك الذين قرروا وحىت أو  ،وأما يف اجلزائر فإن الطلبة قد فضلوا ميدان الكفاح املسلح على العودة إىل اجلامعة
ولكن  ،ية ابلتنسيق مع االحتاد العام للطبة املسلمني اجلزائرينيالعودة فإهنم حاولوا مواصلة نشاطاهتم السياس

ية قد انتقلت املنظمة الطالب خاصة وأن قيادة ،صعوبة االتصال قد جعلت مسألة العمل والتنسيق أمراً مستحيالً 
مث إىل تونس. وهكذا اضطر الطلبة إىل ممارسة  ،إىل سويسرا بعد أن منعت من ممارسة أي نشاط يف فرنسا

 .(3)شاطاهتم يف سرية اتمة وابلتنسيق مع قادة جيش جبهة التحرير الوطينن
 د ـ أثر االحتاد الطاليب يف ثورة نوفمرب:

وذلك يف  ،كان للجنة االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني نشاطات مكثفة على مستوى املغرب العريب
ملمتدة اليت أتسست يف ندوة تونس املنعقدة خالل الفرتة ا ،«الكنفدرالية« »جامعة طلبة املغرب العريب»إطار 
م. وكانت هذه الكنفدرالية هتدف إىل تكوين وحدة طالبية 1958م إىل جانفي 1957ديسمرب  31من 

واالحتاد الوطين  ،واالحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني ،بني االحتادات الثالثة: االحتاد الوطين لطلبة املغرب
 الطلبة يف كل والسعي لتحقيق التعاون بني ،ويتمثل دورها األساسي يف العمل على محاية الطلبة ،تونسلطلبة 

ومن اجلدير ابملالحظة أيضاً أنه مثلما انتشر أعضاء االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني يف كل  ،دول العامل
د قاموا بدور تلك الدول لقضيته العادلة ؛ فإهنم ف دول العامل للتعريف ابلثورة اجلزائرية وكسب مساندة وأتييد

ابلثورة  اليت جعلت كل اإلمكانيات املتوفرة لديها يف متناوهلم للتعريف ،مماثل على مستوى دول العامل العريب
 ونقل أخبارها وتطوراهتا.

مثلهم مثل  ،م1954وخالصة القول: إن الطلبة اجلزائريني قد قاموا بدور فعال يف ثورة الفاتح من نوفمرب 
ماماً ولعل ذلك يعود إىل أن جبهة التحرير الوطين قد أولت اهت ،غريهم من الفئات الشعبية اجلزائرية األخرى

 ،جملتمعإذ دعا مؤمتر الصومام إىل االهتمام هبذه الفئة من ا ،خاصاً هلذا القطاع الذي اعتربته سنداً قوايً للثورة
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اهريية ومقاومة االحتالل ابلتعبئة اجلم ،رتبط بكل من الثورة وأهدافها النضاليةألن دور الطالب يف احلركة الثورية ي
 .(1)ابلنضال الفكري واملسلح

إذ استطاع أن  ،رمعتربة يف ثورة التحري وهكذا يكون االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني قد ساهم مسامهة
دات وأن حيمي مصاحلهم سواء يف اجلزائر أو يف فرنسا. كما قام ببذل جمهو  ،يدافع عن حقوق الطلبة اجلزائريني

جبارة من أجل جتنيد الطلبة والتالميذ وراء جبهة التحرير الوطين. وابإلضافة إىل ذلك فإن االحتاد قد متكن 
حيث قام بنشاطات مكثفة من أجل التعريف ابلقضية  ،من أن خيطو خطوات جبارة على الصعيد الدويل

 .(2)جلزائرية لدى املنظمات الطالبية وحركات الشباب يف العاملا
 ،وبذلك يكون االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني قد فر  شخصيته على كل التنظيمات الطالبية العاملية

ت صعوابوذلك ابلرغم من املشاق وال ،وقدم خدمات جليلة للثورة اجلزائرية على الصعيدين الداخلي واخلارجي
 .(3)وإجراءات القمع والتنكيل املسلطة عليهم من طرف السلطات الفرنسية

 ـ االحتاد العام للتجار اجلزائريني: 6

نظراً ملا هلذه الفئة  وذلك ،لقد أولت جبهة التحرير الوطين فئة التجار كباقي الفئات االجتماعية اهتماماً خاصاً 
-U.G »فأنشأت هلذا الغر  منظمة االحتاد العام للتجار اجلزائريني  ،من دور يف متوين الثورة اجلزائرية

C.A  » وتتكون هذه املنظمة من التجار واحلرفيني اجلزائريني. ،م ابجلزائر العاصمة1956يف سبتمرب 
 الذي أكد قبيل انعقاده على أنه: من ،ويالحظ أن إنشاء هذه املنظمة قد جاء استجابة لنداء مؤمتر الصومام

جبهة التحرير الوطين أن تساعد هذه املنظمة النقابية على التطور والتوسع بتكوين الظروف والشروط  واجب
 .(4)السياسية املناسبة

 وقد حددت وثيقة الصومام تلك الشروط فيما يلي:
 ـ مكافحة الضرائب.

 ـ مقاطعة كبار التجار االستعماريني الذين ميدون احلرب االستعمارية مبؤازرة نشيطة.
امت بعمل نضايل كما ق  ،متكنت هذه املنظمة يف بضعة شهور فقط من تقدمي خدمات جليلة للثورة اجلزائريةو 

 .(5)معترب إذ استطاع االحتاد أن جيند التجار وراء جبهة التحرير الوطين وأن يدعم الثوار ابملال
ية أايم الذي فعالة يف إضراب الثمانومن اجلدير ابملالحظة أن االحتاد العام للتجار اجلزائريني قد شارك مشاركة 

 ،م1957فيفري  4جانقي إىل  28من  ،مبا يف ذلك اجلالية اجلزائرية يف فرنسا ،شنه الشعب اجلزائري كله
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ذا اإلضراب يف غلق  ومتثلت مسامهة االحتاد يف ه ،وذلك امتثاالً ألوامر جبهة التحرير الوطين وتطبيقاً لتعليماهتا
 كل اجملاالت التجارية.

وهكذا قد أ هرت تلك اإلضراابت اليت شارك فيها االحتاد العام للتجار اجلزائريني وغريه من االحتادات األخرى 
لك دليالً قاطعاً وكان ذ ،إخل ـ .. املسامهة الواسعة النطاق لصغار التجار واحلرفيني ،احتاد العمال ،ـ احتاد الطلبة

يغة التمثيلية كما أكد الص  ،مع جيش وجبهة التحرير الوطين للرأي العام العاملي على تالحم الشعب اجلزائري
مزاعم فرنسا من أن  وفند ،جلبهة التحرير الوطين قبيل انعقاد الدورة احلادية عشر للجمعية العامة لألمم املتحدة

 قوات جيش وجبهة التحرير الوطين ما هي إال عصاابت وجمموعة من قطاع الطرق ال نشاط هلا سوى اجلبال.
كيل بل راحت تسلط كل أنواع القمع والتن ،السلطات الفرنسية مل تقف مكتوفة األيدي أمام ما حيدث لكن

وذلك على غرار  ،وأذاقتهم كل أنواع التعذيب ،فاعتقلت أغلبهم وزجت هبم يف السجون ،على أعضاء االحتاد
جار اجلزائريني االحتاد العام للت ما فعلت ابالحتادات األخرى. وأمام كثرة املضايقات واالعتقاالت اضطرت قيادة

 فرنسا وابلتنسيق مع جبهة التحرير الوطين. وأما يف ،ومواصلة نشاطاهتا من هناك ،إىل مغادرة اجلزائر إىل تونس
ويف إطار منظمة  ،ميارس نشاطاته ابلتنسيق مع احتادية فرنسا جلبهة التحرير الوطين فإن االحتاد قد أصبح
 A.G.C.A » (1)ة العامة للتجار اجلزائريني الودادي»جديدة حتمل اسم 

 ـ احتادية فرنسا جلبهة التحرير الوطين: 7

ووضع تنظيم  ،لقد اهتمت جبهة التحرير الوطين بتنظيم الثورة اجلزائرية عن طريق تنظيم كل فئات الشعب
سياسي إداري هبدف حماصرة اإلدارة الفرنسية وإضعافها. ويالحظ أن هذا التنظيم مل يقتصر على اجلزائر 

ورة ذلك ألن جبهة التحرير الوطين قد أدركت أن الث ،بل تعداها إىل اخلارج حيث يوجد اجلزائريون ،فحسب
لعام الفرنسي ومن مث إشعار الرأي ا ،عقر دارهالن تتمكن من حتقيق أهدافها إال بضرب السلطات الفرنسية يف 

 مبطالبها العادلة.
وبذلك تكون جبهة التحرير الوطين قد فكرت وعملت منذ الوهلة األوىل على تنظيم املهاجرين اجلزائريني يف 

سا من نفقد كان تنظيم وأتطري اهلجرة اجلزائرية وتعبئة العمال اجلزائريني ملواجهة فر  ،وخاصة يف فرنسا ،اخلارج
الداخل ؛ يعترب من املهام األساسية اليت أسندت ملمثلي اجلبهة يف فرنسا منذ اإلعالن عن ثورة الفاتح من 

 .(2)م1954نوفمرب 
وقام ممثلو اجلبهة يف اهلجرة مبمارسة املهام كما أسندت إليهم ؛ ولكن جهاز األمن الفرنسي كان يتابع كل 

م وأن يلقي القبض 1955ماي  26أن يكشف التنظيم اجلبهوي يوم وابلتايل استطاع  ،نشاطاهتم وحتركاهتم
وذلك قبل أن يعطي هذا التنظيم النتائج املرجوة من نشاطاته. وقد حاولت جبهة  ،على البعض من قادته

 ،ينولكنها واجهت صعوابت كبرية يف تنظيم العمال املهاجر  ،التحرير الوطين أن تواصل نشاطها يف فرنسا
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ابتداًء من ديسمرب «  M.N.A« » احلركة الوطنية اجلزائرية»كزعيم لـ « ايل احلاجمص»نتيجة  هور 
 أو االستجابة لدعوة جبهة التحرير الوطين. ،إذ انقسم املهاجرون إىل مناصرة مصايل وحركته ،م1954

م تصفيات واغتياالت بني أنصار اجلبهة 1957 ،م1955ونتج عن هذا االنقسام أن وقعت خالل سنيت 
وكان  ،ونتج عن ذلك أن اقتتل العمال املهاجرون اجلزائريون ،ار احلركة يف صفوف العمال املهاجرينوأنص

 لذلك أتثري كبري على الثورة وعلى املبادأئ العقائدية للوحدة الوطنية.
وقد اعتقدت السلطات الفرنسية أن يف استطاعتها القضاء على ثورة اجلزائر عن طريق االعتقاالت واملضايقات 

ولكن حسن تنظيم الثورة واإلميان هبا من طرف كل اجلزائريني خيب امال أعدائها املرتبصني  ،يف فرتة وجيزة
ريني ميثلون رأس ابعتبار العمال املهاجرين اجلزائ ،فقد أوصى مؤمتر الصومام بضرورة تنظيم اهلجرة يف فرنسا ،هبا

إن مهمة جبهة التحرير و  ،ن الفتوة وقوهتم السياسيةمال مثني ابلنسبة إىل عددهم وطابعهم الذين يتميزون به م
يداً ال هوادة ال سيما وأهنا تستلزم يف نفس احلني كفاحاً شد ،الوطين يف تعبئة هذه القوى كلها كبرية اخلطورة

 .(1)فيه الستئصال النزعة املصالية
على  متكنت جبهة التحرير الوطين من ترسيخ تنظيم حمكم ،وهكذا فبعد مدة قصرية من انعقاد مؤمتر الصومام

انية للمهاجرين وحسب الكثافة السك ،فقد قسمت اجلبهة فرنسا من الناحية اجلغرافية ،غرار ما حصل يف اجلزائر
كل والية إىل   وتنقسم ،وفق التقسيم السياسي ـ اإلداري الذي اعتمدته الثورة إىل ست والايت ،اجلزائريني
 ،ها الفروعوحتت ،اليت تتكون هي األخرى من جمموعة األقسام ،كل منطقة تضم جمموعة من النواحيو  ،مناطق

 ويف القاعدة هناك اخلالاي.
وإذا كان البد من معرفة ما قدمته احتادية فرنسا للثورة اجلزائرية ؛ فإنه ينبغي اإلشارة إىل ما متيز به نشاط 

نظيمية ادات جبهة التحرير الوطين بفضل ما يتمتعون به من قدرات تأعضائها الذين احتلوا مراكز متقدمة يف قي
 وفكرية وجتربة نضالية ؛ مما أعطى للثورة دعماً ونفساً جديداً للمضي قدماً من أجل حتقيق أهدافها.

 م حىت أصبحت احتادية فرنسا ذات تنظيم سياسي ـ1958ومل تكد حتل سنة 
سكرية يف االقتصادية منها والع ،ية من ضرب املواقع االسرتاتيجيةمّكن الثورة اجلزائر  ،إداري وعسكري حمكم

قلب فرنسا نفسها. وبذلك أعطت الثورة اجلزائرية الدليل للسلطات الفرنسية على أهنا قادرة على نقل الثورة 
تبني للشعب ل ،ونشر الذعر واخلوف وعدم االستقرار يف داخل فرنسا ذاهتا ،املسلحة إىل أر  فرنسا نفسها

ري منذ الذي يتعر  له الشعب اجلزائ ،لفرنسي نوع اإلرهاب والرعب والقمع واالضطهاد والقتل والتشريدا
 .(2)م من طرف جيش االحتالل الفرنسي1954نوفمرب 
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 ـ احلركة النسوية: 8

 ،لحوذات أمهية أساسية يف دعم ومساندة الكفاح املس ،تشكل املرأة يف نظر جبهة التحرير الوطين قوة هائلة
ن أجل حترير كما اعتربت مشاركتها يف الكفاح م  ،ولذلك أولتها اجلبهة اهتماماً خاصاً واعتربهتا سنداً قوايً هلا

لثورة التحريرية واعرتافاً ابلدور الذي ميكن للمرأة أن تلعبه يف ا ،الوطن ضرورة تفرضها متطلبات الثورة التحريرية
لبالد وذلك يف حدود عادات ا ،يت ميكن للمرأة أن تقوم هبا؛ فقد حددت وثيقة الصومام املهام األساسية ال

 وتقاليدها اخلاصة وهي:
 ـ مؤازرة احملاربني واملقاومني مؤازرة أدبية.

 ـ تقدمي األخبار واملشاركة يف االتصاالت والتموين وهتيئة املالجأئ.
 ـ مساعدة عائالت وأبناء اجملاهدين واألسرى املعتقلني.

حيث بدأت اخلالاي النسائية  ،م1955املرأة يف الثورة اجلزائرية بعداً واسعاً ابتداًء من سنة وقد أخذت مشاركة 
يف جبهة التحرير الوطين تتلقى طلبات االنضمام إىل صفوف الثورة ابجلملة. وكانت املرأة اجلزائرية منذ التحاقها 

وميكن  ،رةة العهد اباللتحاق ابلثو حىت ولو كانت حديث ،ابلثورة تطالب أبن تسند هلا أهم وأخطر املهمات
 تصنيف عمل املرأة يف الكفاح املسلح إىل األصناف التالية:

 العمليات وقد لعت دوراً مشرفًا يف ،ـ اجملندات املتعلمات: وهن من بدأن العمل ابملدن يف صفوف الفدائيني
على  الفرنسية من إلقاء القبضالفدائية واالتصاالت واألخبار ومجع األموال اخل... وملا متكنت السلطات 

 ،والتمريض ،حيث شغلن مناصب هامة يف ميادين الصحة ،فرت األخرايت والتحقن ابجلبال ،العديد منهن
 واإلعالم والرتبية. ،واإلرشاد

وقد  ،ـ واجملندات غري املتعلمات: ومعظمهن من سكان البادية حيث توجد قالع الثورة ومراكز التحرير الوطين
 ،ويف إعالمه، حيث كان لكل فرقة من جيش التحرير مسبلتان أو ثالث ،هامًا يف تغذية اجليش لعت دوراً 

 .(1)وهؤالء كن يسمني ابملسبالت ال اجملاهدات، وكن ال حيملن السالح يف أغلب الظروف
  ثـ املناضالت يف جبهة التحرير الوطين: وهن من شغلن مناصب سياسية يف األرايف والبوادي واملشايت حبي

م ويتمثل دورهن األساسي يف مجع االشرتاكات والتربعات والتوجيه واإلعال ،كل مشىت به مسؤولة وانئبة هلا
وقد ازداد دورهن أمهية عندما قامت السلطات الفرنسية برتحيل سكان البوادي وحشرهن  ،وتقصي األخبار

اضالت ابختصار كان هؤالء املن ،إىل السلطة« ديغول»يف احملتشدات اإلجبارية، وذلك بعد جميء اجلنرال 
 عيون الثورة ابحملتشدات.

تحت حقاً تكون جبهة التحرير الوطين قد ف ،وهكذا وإبسناد هذه املهام للمرأة اجلزائرية إابن الثورة التحريرية
أة ومل ختيب املر  ،ورحبت بكل من يريد العمل من أجل حترير اجلزائر واستقالهلا ،اجملال لكل الطاقات يف البالد
عل جبهة وهذا ما ج ،حيث كانت سباقة للعمل واجلهاد والتضحية واالستشهاد ،امال قادة اجلبهة وطموحاهتم
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التحرير الوطين تشيد دائمًا ابلصورة البطولية للمرأة اجلزائرية عرب كل االنتفاضات اليت تالحقت منذ احتالل 
 .(1)م1830فرنسا للجزائر سنة 

قد ازدادت  ،اليت أنشأهتا أو تواصلت معها وطورهتا جبهة التحرير الوطين إابن الثورةإن هذه اهلياكل التنظيمية 
بهة التحرير فقد مسح هذا اإلجراء األخري جل ،أمهيتها بعد إنشاء جلنة التنسيق والتنفيذ من طرف مؤمتر الصومام

عاون وثيق بني الثورة، وإقامة تالوطين أبن جتند أعضاء املنظمات العمالية والتجارية والطالب والنسائية خلدمة 
م من االعتقاالت على الرغ ،القيادة املركزية يف اجلزائر العاصمة وبني الوالايت واملسؤولني يف الداخل واخلارج

 .(2)واملالحقات واملضايقات الشديدة اليت شنتها السلطات الفرنسية على مناضليها يف كل مكان بدون هوادة

 ـ العلم اجلزائري: 9

ويرمز إىل  ،ويذّكر بتضحيات األبطال وماسي األبرايء ،اجلزائري يعرب عن اترخيها وحاضرها ومستقبلها العلم
ويشد كل املواطنني الذين يعملون حتت  له. فهو الشعار الذي يؤكد قوة الوطن ،عبقرية العلماء ورجال الفكر

 وشرفات السفارات. خارج الرتاب اإلقليمي يف البحار واألقطار األجنبية على صواري السفن
 ويرمز اللون األخضر لألمل.

 واللون االبيض للسلم.
 واهلالل يذكر ابإلسالم.

 والنجمة قواعد اإلسالم اخلمس.
 واللون األمحر للتضحية.

هداء وعلى الصفحة الثانية التواريخ اليت تذكر بش ،على صفحاته األوىل سجلت االنتصارات على العدو
وهو  ،ية الوطن والثورة وسيادة الدولة وشخصية الشعب وصورة األمة يف ان واحدالتحرير. ولذلك فهو رمز هو 

 .وميثل العمق احلضاري ،فهو راية الثورة وراية االستقالل ،الرمز الوطين اجلامع بني الدنيا والدين
ملقولة ا وهو يف الوقت نفسه أمر يتناسق مضمونه يف جوهر الدورة التارخيية ذات الصبغة احلديثة املتمثلة يف

 .(3)«اجلزائر وطننا ،العربية لغتنا ،اإلسالم ديننا»الشهرية 
رزت الفكرة عند إنشاء وب ،وقد ارتبط اتريخ العلم الوطين اجلزائري هبذا العمق يف احلركة الوطنية وهو من صنعها

جنم مشال أفريقيا الذي كان التعبري الصريح عن أمل التحرير والتطور يف التكوين واالستعمال عرب املسرية 
فقد كان العلم األول الذي رفعته اجلماهري يف املظاهرات العارمة يف عمق ابريس واجلزائر العاصمة  ،النضالية

م خيتلف عن العلم احلايل 1945م إىل 1926خالل الفرتة املمتدة من  وكربايت املدن اجلزائرية األخرى من
 بعض الشيء.
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م 1936على غرار الدول اإلسالمية األخرى. ومن  ،ففي أول األمر كان أخضر ويف إحدى زواايه جنمة وهالل
ويستعملها  اوقد جتسد شعاراً يف أزايء املالبس والشارات اليت كان يرتديه ،م صار العلم بشكله احلايل1945ـ 

زب ويف األزايء الرايضية اليت كان يرتديها رايضيو الفرق املوالية لنجم مشال أفريقيا وح ،مناضلو احلركة الوطنية
 الشعب وحركة االنتصار للحرايت الدميقراطية فيما بعد.

علم نيه كالذي مت تب ،بعد جتمع أحباب البيان واحلرية 1944ولقد برز العلم الوطين اجلزائري بوضوح سنة 
هذا األساس  ووقع تقدميه على ،رمسي للوطن اجلزائري بعد حتديد شكله وألوانه من طرف قيادة حزب الشعب

 م.1945يف الندوة الوطنية ألحباب البيان واحلرية يف مارس 
واليت سقط فيها عشرات االالف من الشهداء  ،م1945وقد رفع هذا العلم أثناء املظاهرات التارخيية يف ماي 

ومما يروى عن بعض املعاصرين الشاهدين عن بشاعة األحداث وشناعتها أن املستعمرين الفرنسيني   ،جلزائرينيا
 ،د السالح ابملوتح كانوا يلزمون اجلزائريني يف بعض اجلهات من الرتاب الوطين ابلقوة حلفر القبور حتت هتديد

 .(1)األر  والبصق عليه وأيمروهنم مرغمني بدفن العلم الوطين اجلزائري يف أعماق ابطن
وأصبح املناضلون الوطنيون عند تشييع جنازة مناضل  ،م1945وأصبح العلم الوطين يرفع بعد أحداث مارس 

ة وكان جيري التعريف به برفعه يف االجتماعات العامة وحىت يف األسواق واألعراس املخفي ،وطين يغطى ابلعلم
م أصبح العلم ابلنسبة جلبهة 1954لحة الكربى يف غرة نوفمرب عن أعني االستعمار. وعند إبالغ الثورة املس

لة يف البطولة فضربت بذلك أروع األمث ،الذي استشهد حتت لوائه األبطال ،وجيش التحرير الوطين الرمز املوحد
 والتضحية والفداء يف املعارك الكربى ضد املستعمر.

ز العسكرية لطائرات وأمام عساكر العدو يف املعارك واملراكحتدايً ل ،ونصب العلم اجلزائري على قمم اجلبال العالية
م ابلوالية الثانية يف الشمال القسنطيين عند اإلعالن عن أتسيس احلكومة املؤقتة 1958يف شهر سبتمرب 

وإجراء االستفتاء األول لديغول يف يوم الثامن  ،سبتمرب 19وغريها من الوالايت وربوع الوطن يف  ،للجمهورية
 ،ن منه. وقد التف اجلزائريون حول هذا العلم الذي ميثل وحدة البالد وهويتها ونضاهلا وانتماءهاوالعشري

وات القريبة من والرب ،وأصبحت راايت اجلزائر خافقات على كل قمم اجلبال اجملاورة ملواقع اجليش االستعماري
م وبصورة مل 1961يوم أول نوفمرب  ،وعلى حافات الطرق وأشجارها ويف كل مكان ،مراكزه أو املقابلة هلا

 .(2)يسبق هلا مثيل يف اتريخ اجلزائر الوطين
 ،م قراراً تقر فيه العلم الوطين اجلزائري1961ولقد أصدرت احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية من جهتها سنة 

 2بنعم يوم  %4،97و هور النتيجة التارخيية بنسبة  ،م1962جويلية  1وبعد استفتاء تقرير املصري يوم 
 ،3تني للوالي م رفع العلم الوطين بسيدي فرج من طرف جيش التحرير1962جويلية  3مث يف يوم  ،جويلية

ومجهور كبري جاء من كل اجلهات ليعيش تلك اللحظات الرمزية،  ،حبضور ممثلني عن الوالايت األخرى 4
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وأمام ذلك املوقف التارخيي املهيب استلم  ،م1830وهي أن يرفع العلم يف املكان الذي دخل منه احملتل يف 
وطلب العقيد حسان قائد الوالية الرابعة من العقيد حممدي السعيد قائد  ،القادة العلم وعزف النشيد الوطين

 .(1)فكان مشهداً عظيماً يف يوم خالد ،الوالية الثالثة لكونه األكرب سناً أن يرفع العلم
رمزية وأوضح  وأشار فيه إىل دالالت ،قيماً عن العلم الوطين اجلزائري ولقد كتب الدكتور حلسن زغيدي كتاابً 

يقول الدكتور حممد حلسن زغيدي على صفحة كتابه: إن العلم اجلزائري رمبا ليس كسائر  ،مسريته النضالية
ر جفكان مبعثه أمل لتحقيق األحالم، ونور لف ،ولد من رحم قساوة األايم ومرارة السنني واألعوام ،األعالم

االستقالل وتبديد الظالم، فكانت رمزيته للوحدة والتوحيد، وربط القدمي ابجلديد فصبغ بقداسته اجلهاد ودم 
 ،فاختصر التاريخ يف دالالته وكان يف أبعاد العلم الوحيد فنال احرتام اإلنسانية ملا حيمل من ثورية ،الشهيد

 يد لقد كان العلم اجلزائري معوالً وسالحاً يف ،كيدوقسم النشيد وهو لألجيال الضامن لالستقالل واجلامع األ
ونسجتها  ،الوطنيني واجملاهدين، وكان املعول الذي حطّم أسطورة اجلزائر الفرنسية اليت صنعها حلم االستعمار

والشعب  والسالح الذي رفعه اجملاهدون ،سنوات القهر واملسخ والتشريد والدمار ابلقوانني واملراسيم واإلجبار
اللته ورمزيته وهي الوحدة وجتسيد د ،وأجربوا العامل إلقراره واحملتمل لالعرتاف به ،ترفعه واألخرى تذود عنه يف يد

 والتمثيل والسيادة الكاملة.
 .(2)ذلك هو العلم يف نشأته وسريته ومسريته وأبعاده

 ـ مفدي زكراي شاعر الثورة:10

داث قصائده وأانشيده من سجن بربروس، وكان ينفعل أبح اندمج الشاعر يف الثورة اندماجاً كلياً، وكان يهّرب
وكأنه  ،األحداث، فكان يتمثلها مث حيوهلا إىل امال وحتدايت الثورة فينظمها شعرًا بليغًا يتساوى مع عظمة

ينظم شعره يف هذه األثناء ابلرصاص ال ابلكلمات. كان اسم الشاعر مفدي زكراي يظهر يف جريدة اجملاهد 
 ،نغازيوهو اسم يرمز إىل الثورة والوحدة من قرطبة إىل ب ،مستحضراً به مئات السنني من التاريخ« ابن تومرت»

 أي اإلمرباطورية املوحدية ابملعىن العقائدي والسياسي.
 ،وجوارها ولكنها ستمتد لتشمل بالد املغرب ،فالثورة اجلزائرية عنده لن تقف عند حدود اجلزائر اجلغرافية

الذي اعتربه املفكر  ،خيل يف مكانه الصور التارخيية املتعاقبة إىل أن نصل إىل عهد املوحدينوميكننا أن نظل نت
 .(3)مالك بن نيب هو هناية اجملد اإلسالمي وبداية االحنطاط

العريب  ويعتز ابنتمائه ،ومفدى زكراي من الشخصيات املناضلة والشعراء الفحول ودعاة الوحدة املغاربية
 ،وكان منذ شبابه حائزاً على تكوين كبري يف جمايل النضال الثوري واإلصالحي ،وحضارتهواإلسالمي واترخيه 

ابإلضافة إىل أنه كان خيتزن جتربة مجيع الذين كانوا يلتقون يف بيت عمه للتداول يف موضوع واحد وهو: كيفية 
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 ربط مع زمن عيًا إىلس ،وإعادة توحيد املغرب العريب ،تقويض أركان االحتالل الفرنسي يف مشال إفريقيا
 .(1)املوحدين

 م بتونس بطالب مشال أفريقيا:1934أ ـ خطابه يف مؤمتر عام 
 القى خطابه فجاء فيه على اخلصوص ابلنقاط االتية:

وبشمال إفريقيا  ،وبسيدان حممد نبيًا ورسوالً  ،وابلكعبة قبلة ،وابلقران إماماً  ،وابإلسالم ديناً  ،ـ امنت ابهلل رابً 
 وطناً ال يتجزأ.

 ـ أقسم بوحدانية هللا أنين أؤمن بوحدانية مشال إفريقيا وأعمل يف سبيل ذلك مادام يفَّ قلب خافق ونفس عالق.
 ـ اإلسالم دينناً ـ مشال إفريقيا وطننا ـ العربية لغتنا.

أغالل  بيل حترير وطين العزيز منـ لست مسلمًا وال مؤمنًا وال عربيًا إذا مل أبذل نفسي ومايل ودمي يف س
 العبودية وإخراجه من  لمات اجلهل والفاقة إىل نور العلم والرفاهية والعيش السعيد.

ـ كل مسلم بشمال إفريقيا يؤمن ابهلل ورسوله ووحدة مشاله هو أخي وقسم روحي، فال أفرق بني تونسي وال 
مهم وأدافع بل كلهم إخواين أحبهم واحرت  ،نبليجزائري ومغريب، وال بني مالكي وحنفي وشافعي وإابضي وح

 وإذا خالفت هذا املبدأ فإنين أعترب نفسي أعظم خائن لدينه ووطنه. ،عنهم ماداموا يعملون هلل وللوطن
ـ كل من عمل التفرقة بني أجزاء وحدة وطين أعتربه أكرب عدو يل ولوطين وأحاربه بكل وسيلة ولو كان أيب 

 يب.أجنبين أو أخي من أمي وأ
وكل من سولت له نفسه  ،ـ وطين مشال إفريقيا له ذاتيته املقدسة واترخيه الباذخ ولغته الكرمية وجنسيته الشرقية

اعة وخارجًا عن مج ،االنسالخ عن هذه اجلنسية أو املروق من هذه الذاتية اعتربته ابقًا من وحدة وطين
 ب الشعب.فعليه غضب الرب وغض ،ليدخل لقيطاً جبنسية غريه ،املسلمني

ب حنن طالب حق مغصوب وتراث مسلو  ،فال سياسة اندماج وال سياسة استجداء ،ـ قد تبني الرشد من الغي
 فال منزلة بني املنزلتني ؛ إما وطيّن صميم وإما خائن أثيم. ،جيب أن نناله وكفى

وال  ،وا حيرتموانمادامواألجانب الذين يعيشون يف بالدان حنرتمهم  ،فالكل عباد هللا ،ـ حنن ال نبغض األجناس
 ،يوففإذا راعوا حق صاحب الدار رعينا حق الض ،نؤذيهم ماداموا ال يؤذوننا يف حريتنا وكرامتنا وخريات بالدان

 وهبذا أتمر ضمائران الطاهرة. ،هلم ما لنا وعليهم ما علينا
ونسكن  ،تحركهونتحرك ل ،نفرح لفرحه ونتأمل الالمه ،ـ وطننا مشال إفريقيا ال يتجزأ من جسم الشرق العريب

 .(2)تربطنا به إىل األبد روابط اللغة والعروبة واإلسالم ،لسكونه
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 ،سنة يدعو إىل الوحدة ابسم عقيدة التوحيد 26م مفدي يف ريعان شبابه يبلغ من العمر 1934يف سنة 
« هو أخي»ذكر اإلسالم واإلميان ابهلل ورسوله )ص( واملذاهب الفقهية اإلسالمية املعروفة وذكر األخوة مرتني 

َما }وذلك مصداقاً لقوله تعاىل:« كلهم إخواين» ٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِنَّ  .[10]سورة الحجرات: {إِۡخَوة
رتط فيهم العمل غري أنه يش ،الدفاع عنهم حبهم احرتامهم ،ويشري إىل مجلة من الواجبات يراها ضرورية جتاههم

 دأ.كما اعترب نفسه أعظم خائن لدينه ووطنه ـ إن خان هذا املب  ،هلل والوطن فقدم العمل هلل على العمل للوطن
 ،يةكما أن االختالف ال يفسد للود قض  ،إن يف تقدمي العمل هلل والدين داللة على عمق اإلميان عند مفدي

 ستيعاهبم وتقّبل االختالف دليل حتّضر وسالمة قلب وسعة أفق.إن احرتام االخرين وا
ـــــــاات ـــــــا حلـــــرب اخلـــــالص شـــــــــــــــــــت  مجـــــعـــــن

 

ـــــــا  ــن ــي ــب ـــــــه املــنــهــج املســــــــــــــــت ـــــــا ب  ســــــــــــــــلــكــن
 

ـــــــاان  ولـــــوال الـــــتـــــحـــــــام الصــــــــــــــــــفـــــوف وق
 

 لـــــــــكـــــــــنـــــــــا مســـــــــاســــــــــــــــــــــرة جمـــــــــرمـــــــــيـــــــــنـــــــــا 
 

بل  ،إن مفدي عندما يضع الوحدة اإلسالمية يف املقام األول ال ينفي أي واحد من أشكال الوحدة األخرى
أي نشاز  فها هو يربط بني حبه ومتسكه بدينه وحبه ومتسكه بشعبه دون ،هي ممتزجة مع بعضها البعض عنده

 كما يعرب عن ذلك بقوله:  ،أو تعار 
ـــــــدة تـــــــغـــــــمـــــــر قـــــــلـــــــيب  ولـــــــوال الـــــــعـــــــقـــــــي

 

ـــــــت أومــــــن إال بشــــــــــــــــــــعــــــيب   ( 1)ملـــــــا كــــــن
 

د الوطين اجلزائري وكتب النشي ،ودفع مثنها سجناً إابن مرحلة االحتالل ،وكان مفدي زكراي رجاًل ملتزماً مببادئه
م تالزمه خيطها ويتلفظ 1934شاابً سنة « خطاب عقيدة التوحيد»ومازالت املبادأئ اليت اندى هبا يف  ،بدمه

 م وهو يشارف على الشيخوخة:1972هبا يف اإللياذة سنة 
ـــــــة ـــــــدة حــىت الــثــمـــــــال ـــــــت الــعــقــي  شـــــــــــــــرب

 

ـــــــأســــــــــــــــلــمـــــــت وجــهــي لــرب  ـــــــة ف  اجلــالل
 

 ولـــــــــــوال الـــــــــــوفـــــــــــاء إلســــــــــــــــــــــــالمـــــــــــنـــــــــــا
 

ـــــــاهلــــو  ا قـــرر الشـــــــــــــــــعـــــــب يـــومـــــــًا مـــن  ملـــــــّ
 

 لـــــــــوال اســــــــــــــــــــــتـــــــــقـــــــــامـــــــــة أخـــــــــالقـــــــــنـــــــــا
 

 ملــــا أخلص الشــــــــــــــعــــب يومــــًا نضـــــــــــــــــالــــه 
 

 إىل أن قال:
 هــــــــو الــــــــديــــــــن يــــــــغــــــــمــــــــر أرواحــــــــنـــــــــا

 

ـــــــة   بـــــنـــــور الـــــيـــــقـــــني ويـــــرســــــــــــــــــي الـــــعـــــــدال
 

ـــــــه  إذا الشـــــــــــــــعـــــــب أخلف عهـــــــد اإلل
 

ـــــــه  ـــــــدة فـــــــارقـــــــب زوال  ( 2)وخـــــــان الــــعــــقــــي
 

 ومجعية العلماء:ب ـ مفدي زكراي 
الئل أعماهلا واستمر يف االعرتاف جب ،أشاد مفدي زكراي يف أشعاره جبمعية العلماء يف خدمة القضية الوطنية

ادها الذائع فأشار إىل جه ،فقال يف إلياذته اليت هي عصارة لتاريخ اجلزائر ومالمحها ،يف الشعب والوطن
 قال:هيمي عليهما وعلى رفقائهما رمحة هللا عليهم مجيعاً فوجهدها الرائع ومناقب رئيسها ابن ابديس واإلبرا

 ويف الــــــــدار مجــــــــعــــــــيــــــــة الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء
 

 تــــغـــــــذي الــــعــــقــــول بــــوحــــي الســـــــــــــــــمـــــــاء 
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 وهتـــــــدي النفوس الصــــــــــــــراط الســــــــــــــوي
 

 وتـــــــــغـــــــــرس فـــــــــيـــــــــهـــــــــا مـــــــــعـــــــــاين اإلابء 
 

ـــــــدفـــــــاعـــــــاً   تواكـــــــب جنم الشــــــــــــــمـــــــال ان
 

نــــــــــاء   وتــــــــــغــــــــــمــــــــــر أكــــــــــوانــــــــــه ابلســـــــــــــــــــــــّ
 

 ويــعضـــــــــــــــــــــد ابديــس فــيــهـــــــا الــبشــــــــــــــــري
 

ص    األصـــــــــــــــــــــفـــــــيـــــــاءفـــــــتـــــــزخـــــــر ابخلـــــــلـــــــّ
 

ــــهــــني ـــــــائ  وتــــغــــزو الضــــــــــــــــــالالت يف الــــت
 

ـــــــاء  ــــــي ــــــوهــــــم يف مــــــوكـــــــب األغــــــب  مــــــع ال
 

 وترســـــــــي جذور األصـــــــــالة يف الشـــــــــعب
 

 متــــــــحــــــــو هبــــــــا وصـــــــــــــــــــــمــــــــة الــــــــدخــــــــالء 
 

 وتـــــــــبـــــــــين املـــــــــدارس عـــــــــر  الـــــــــبـــــــــالد
 

ـــــــاء   فـــيـــعـــلـــي ابـــن ابديـــس صــــــــــــــــرح الـــبـــن
 

ـــــــد  ويــــــراتع مســـــــــــــــــــتــــــعــــــمــــــر مســـــــــــــــــــتــــــب
 

ـــــــاء   وختشـــــــــــــــى اخلفـــــــافيش نبع الضـــــــــــــــي
 

 ويـــــرهـــــــب  ـــــــل األســـــــــــــــــــود ابـــــن اوى
 

ـــــــداء  ـــــــافـــــَق صـــــــــــــــــــــدق الـــــن  ويـــــؤذي املـــــن
 

د الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء الـــــــثـــــــنـــــــااي  كـــــــذا عـــــــبـــــــّ
 

ـــــــدمـــــــاء   ( 1)بـوحـي الســـــــــــــــمـــــــاء ووحـي ال
 

 ج ـ مفدي زكراي وشعوره بوحدة االنتماء: 
أدرك الشاعر مفدي زكراي أمهية دول املغرب أواًل لوجود عوامل عديدة تساعد على حتقيق هذا اهلدف النبيل 

 فقال:
 إن اجلـــــــزائـــــــر يف الـــــــغـــــــرام وتـــــــونســـــــــــــــــــــا

 

 واملـــغـــرب األقصـــــــــــــــــى خـــلـــقـــن ســـــــــــــــــواء 
 

ـــــــة والشــــــــــــــــــمـــــــال بـــــالدان  حنـــــن الـــــعـــــروب
 

 وبــــــــه نــــــــعــــــــيــــــــش أعــــــــزة كــــــــرمــــــــاءأر  
 

ـــــــوعـــــــهـــــــا  مـــــــطـــــــهـــــــرة تضـــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــل
 

ـــــــدم  ـــــــة ودمـــــــاءب ـــــــاك ذكـــــي  مـــــهـــــجـــــــًا هـــــن
 

ـــــــد تـــعـــطـــر  ـــهـــرهـــــــا ـــــــة ق  الصـــــــــــــــــحـــــــاب
 

 قـــــــدمـــــــًا وأوى بــــطــــنــــهـــــــا الشــــــــــــــــــهـــــــداء 
 

 وتـــعـــــــانـــقـــــــت فـــيـــهـــــــا الـــبـــنـــود خـــوافـــقـــــــاً 
 

ــــــــــــاء  ــــــــــــألانم رف  محــــــــــــراء حتــــــــــــمــــــــــــل ل
 

 شــــــــــــــــــــــعـــــــــب أغـــــــــّر وأمـــــــــة عـــــــــربـــــــــيـــــــــة
 

ـــــــة وشــــــــــــــــــــقـــــــاء   مـــــــا إن تــــــطــــــيــــــق مـــــــذل
 

غـــــــار جــرميـــــــة ـــــــاة عــلــى الصــــــــــــــــَّ  إن احلــي
 

 إين رأيــــــــــت الصـــــــــــــــــــــــاغــــــــــريــــــــــن إمــــــــــاء 
 

ـــــــك ومــــهــــجــــيت ـــــــدي  وطــــين بــــروحــــي أفــــت
 

 ودمـــــــــي الشــــــــــــــــــــــريـــــــــف مـــــــــربة ووفـــــــــاء 
 

 وإذا الـــــــفـــــــىت مل يـــــــرَع عـــــــهـــــــد بـــــــالده
 

م عــــــــلــــــــيــــــــه مــــــــامثــــــــًا وعــــــــزاء   ( 2)فــــــــأقــــــــِّ
 

 د ـ من قصائده يف دعم الثورة:
م ـ مبناسبة خذالن 1957« شباط»القاعة التاسعة يف فيفري  ،نظم الشاعر مفدي زكراي بسجن بربروس

 اء فيها:ج« وتعطلت لغة الكالم»املنظمة الدولية لقضية اجلزائر يف دورهتا الرابعة ـ قصيدة بعنوان 
ـــــــاح كـالم  نـطـق الـرصـــــــــــــــــــــاص فـمـــــــا يـب

 

ـــــــاح مالم   وجرى القصـــــــــــــــــــــاص فمـــــــا يت
 

 وقضــــــــــــــــى الــزمـــــــان فــال مــرّد حلــكــمـــــــه
 

 وجـــرى الـــقضـــــــــــــــــــــاء ومتـــــــت األحـــكـــــــام 
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 وســــــــــــــعــــت فرنســـــــــــــــــا للقيــــامــــة وانطوى
 

 يــــــــوم الــــــــنشـــــــــــــــــــــور وجــــــــفــــــــت األقــــــــالم 
 

 والقابضــــــــــون على البســــــــــيطة أفصــــــــــحوا
 

ــــــــــــت األايم   والــــــــــــكــــــــــــون ابح وقــــــــــــال
 

م املســـــــــــــــــتــــعــــمــــرون شـــــــــــــــــعــــوهبـــــــا  وتــــعــــلــــّ
 

 أن الـــــــــتـــــــــحـــــــــكـــــــــم يف الشــــــــــــــــــــــعـــــــــوب 
 

ـــــــاق هـــاّل حـــرروا  حـــرامـــهـــم حـــرروا املـــيـــث
 

 أممـــــــًا تســـــــــــــــــــــام حــــــقـــــــارة وتضـــــــــــــــــــــاممـــــــا 
 

 إن تــــــــقــــــــام ملــــــــا يســـــــــــــــــــــطــــــــر حــــــــرمــــــــة
 

 القلم الرفيع حســـــــــــــــــــــامأو يعضـــــــــــــــــــــد  
 

 الســــــــــــــيف أصــــــــــــــــدق هلجـــة من أحرف
 

ـــــــاهنـــــــا اإلهبـــــــام  ـــــــي ـــــــكـــــــان ب ـــــــت ف ـــــــب  كـــــــت
 

 والنــــار أصــــــــــــــــــدق حجــــة فــــاكتــــب هبــــا
 

 مـــا شــــــــــــــئـــت تصــــــــــــــعق عنـــدهـــا األحالم 
 

 إن الصــــــــــــــحـــــائف للصــــــــــــــفـــــائح أمرهـــــا
 

ـــــــــكـــــــــالم كـــــــــالم   واحلـــــــــرب حـــــــــرب وال
 

 «كتـــائـــب»يف احليـــاة « املكـــاتـــب»عز 
 

ـــــــودهـــــــا األعـــــــالم   زحـــــــفـــــــت كـــــــأن جـــــــن
 

 الزمـــــــان جحـــــــافـــــــلخري احملـــــــافـــــــل يف 
 

 رفـــــــعـــــــت عـــــــلـــــــى وحـــــــداهتـــــــا األعـــــــالم 
 

ــــــان فصــــــــــــــيحــــــة ــــــل يف البي ــــــاب  لغــــــة القن
 

 وضــــــــــــــعــت ملن يف مســــــــــــــمعيــه صــــــــــــــمــام 
 

 «لـــــوائـــــح»الـــــنـــــريان خـــــري « لـــــوافـــــح»و
 

 «وروائح»رفعـــــــت ملن يف ان ريـــــــه ركـــــــام 
 

 الـــــــــــــبـــــــــــــارود مســــــــــــــــــــــــــك نـــــــــــــوافـــــــــــــح
 

ـــــــه زكـــــــام   ســــــــــــــــــجــــرت ملــــن يف مــــنــــخــــري
 

 واحلــق والــرشـــــــــــــــــــــاش إن نــطــقـــــــا مــعـــــــاً 
 

ـــــــت الــــوجــــوه وخــــّرت   ـــــــامعــــن  األصــــــــــــــــــن
 

ـــــــا هلـــــــا ـــــــدنـــي  مـــــــا لـــلـــجـــزائـــر تـــرجـــف ال
 

 والـــــــكـــــــون يـــــــقـــــــعـــــــد حـــــــوهلـــــــا ويـــــــقـــــــام 
 

ـــــــامـــــــة يف اجلـــزائـــر أرعـــــــدت  مـــــــا لـــلـــقـــي
 

 فـــــــغـــــــدا هلـــــــا يف اخلـــــــافـــــــقـــــــني غـــــــمـــــــام 
 

ـــــــدهر ســـــــــــــــجـــــــل دورة ـــــــال  ال تعجبوا ف
 

 مـــــــا للخطوب على الشـــــــــــــــعوب دوام 
 

 والــــزرع أخــــرج يف اجلــــزائــــر شــــــــــــــــــطـــــــأه
 

 فمضــــــــــــــى وهــــــّب إىل احلصــــــــــــــــــــاد كرام 
 

 اخللود طريقـــــهوالشــــــــــــــعـــــب شــــــــــــــق إىل 
 

 ( 1)فــــوق اجلــــمـــــــاجــــم واخلــــمــــيــــس هلـــــــام 
 

 وقال: 
ـــــــة ـــــــت رســـــــــــــــــــــال ــــر أن ــــتــــحــــري  اي ثــــورة ال

 

 أزلـــــــــــــيـــــــــــــة إعـــــــــــــجـــــــــــــازهـــــــــــــا اإلهلـــــــــــــام 
 

ـــــــة ـــــــك يف اجلــزائــر حــرمـــــــة قـــــــدســــــــــــــــي  ل
 

ـــــــام  ـــــــب يف الــــــوجــــــود هــــــي  وبــــــكـــــــل قــــــل
 

 الشــــــــــــــعـــب أنـــت ضــــــــــــــمريه وصــــــــــــــوابـــه
 

ــــــــعــــــــالم  ــــــــت دمــــــــاغــــــــه ال ــــــــش أن  واجلــــــــي
 

 لــــــــيــــــــس اجلــــــــهــــــــاد زعــــــــامــــــــة وثــــــــنــــــــيــــــــة
 

ــــــــــت هبــــــــــم يف الــــــــــثــــــــــورة    األقــــــــــدامزل
 

ـــــــاكـــــــل وانــطــوت ـــــــك اهلــي ـــــــاثــرت تــل  وتــن
 

 وهتـــــــــــــــاوت األنصـــــــــــــــــــــــــــــاب واألزالم 
 

 ولــــقـــــــد هبــــرت الــــعـــــــاملــــني وطـــــــأطـــــــأت
 

ــــــــك هــــــــام  ــــــــر دون ــــــــحــــــــري ــــــــت ــــــــورة ال  اي ث
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ـــــــك اجلــزائــر وانــربى  وتــقــمصـــــــــــــــــــــت فــي
 

 ( 1)شــــــــــــــــيــخ حيـــــــارب يف الــوغــى وغــالم 
 

 حيـــــــدوهــــــم لــــــلــــــنصـــــــــــــــــــر جمــــــلــــــس ثــــــورة
 

 أركـــــــــــــانـــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــرهتـــــــــــــم االالم 
 

ـــــــة ـــــــاهم طول اجلهـــــــاد حصـــــــــــــــــــــاف  وحب
 

 هبــــــــــم يف احملــــــــــنــــــــــة األعــــــــــوام وزكــــــــــت 
 

 وأانهلـــم صـــــــــــــــــــــدق الضــــــــــــــــمـــري كـــرامـــــــة
 

 مــــــــرام« الــــــــطــــــــاحمــــــــني»ومســــــــا هبــــــــم يف  
 

 شـــــــــــــقت إىل اجلبل األشـــــــــــــم مســـــــــــــالكاً 
 

ـــــــك إىل املصــــــــــــــــــري زمـــــــام  ـــــــدي  وعـــــلـــــى ي
 

 شــــــــــــــقي طريق اخلـــــــالـــــــدين وســــــــــــــطري
 

ـــــــدمـــــــاء قوام  ـــــــال ـــــــدم الشــــــــــــــهـــــــادة ف  ( 2)ب
 

 هـ  بني ابن جندي اثئر وأب شاعر اثئر:
 رسالة إىل أبيه بعد خروجه من السجن ومغادرة الوطن من ساحة اجلهاد جاء فيها:كتب ابن مفدي زكرايء 

اخرتت هذا اليوم ـ ابلذات ـ يوم الذكرى السابقة  أبتِّ العزيز ـ رضاك ـ أزكى حتيايت م1960يوم فاتح نوفمرب 
قد حققت هبذا و  ،لثورة اجلزائر العتيدة، ألزف إليك بشرى التحاقي بصفوف جيش التحرير الوطين اجلزائري

لقد أصبحت ـ أبت ـ يف الثامنة عشرة من عمري وأان أشعر بعاملني  ،أمنية غالية ما انفكت تداعب خيايل
عن عقيدة ـ أن  فاخرتت ـ ،مواصلة دراسيت العالية أو القيام بفر  الكفاح من أجل حترير بالدي ،يتنازعاين

إن عشت ـ أن أستأنف دراسيت وبالدي رافعة الرأس ولن يفوتين ـ  ،أخترج ـ أواًل ـ من معهد الزحف املقدس
فأسهم يف بناء جرائد الغد بنفس العزمية اليت تدفعين لإلسهام يف معركة حتريرها. وها أان ذا ـ  ،موفورة الكرامة

تطبع  ،وقبساً من نورك. أصعد اجلبل ـ وأنت بلبنان ،ونبضة من قلبك ،أبتِّ ـ أصعد اجلبل نفحة من روحك
صفحات من ديوان  ،ـ ألطبع بدوري ـ وأان ذرة من ديوانك ـ حبروف من هلب« ب املقدسالله»ديوانك 

 «.اللهب املقدس»
قد علمتين أن غري أين ـ و  ،ويرفع مسعة قومه ،حقًا ـ اي أبت ـ إين معتز فخور أن كنت ابنًا لوالد يصنع اجملد

بكد  أصنعه أان ـ كما صنعته أنتأن أضيف إىل جمدك جمدًا جديدًا  ،أعتمد على نفسي ـ حبيب إىل قليب
يف « فعة ابلسالحاملرا»اليمني ـ مث ماذا عسى أن تفيدين دراسة احلقوق وأان مل أتدرب بعد يف قمم جبالنا على 

القضاء  بشريعة السماء ال يف جلسات ،حمكمة الوعد احلق والدفاع عن حقوق وطين السليب يف ساحة الشرف
ع الظلوم اجلهول؟ وإين سأدفع منحيت الدراسية من ضريبة الدم قبل أن أمتتبقوانني من وضع اإلنسان  ،البشري

 لتجعلين أعيش ـ أبد الدهر ـ حتت وخز الضمري. ،قد تغريين حبب السالمة« مبنحة جامعية»
 ،احلةونّشأتين هذه التنشئة الص ،أنت.. أنت.. ـ اي أبت العزيز ـ أنت الذي غرست يفَّ هذه الروح السامية

لرساالت ومل أصطحب معي ـ من متاع دنياهم ـ غري ا ،صائحك الغوايل ترن يف أذاين وتصرخ يف عروقيوالتزال ن
والزلت  ،وكنت تبث هبا الوعي العريب واحلماس الوطين يف فؤادي ،اليت كتبت هبا إيلَّ من أعماق سجنك

أو  ،بةأو الة تسجيل يف مكت ،لست أريد من وراء تعليمك أن تصبح كتااًب يف خزانة»أحفظ منها قولك: 
                                                           

 .44اللهب املقدس ص    ((1
 .45املصدر نفسه ص    ((2
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فكرًا من و  ،بل أريدك أن تكون روحًا من هلب ،ميت الشعور سقيم اإلدراك ،إنسااًن ميكانيكيًا فاقد اإلرادة
 «.ومفخرة من مفاخر العرب ،علم وأدب

 وإذا متُّ  ،فإذا كتبت يل السالمة عشت مع إخواين حراً سعيداً  ،سأكون أبت العزيز ـ بعون هللا ـ كما شئت
 فألمت ولتحيا اجلزائر. ،فما أان أبول شهيد يغرس يف أر  اجلزائر

سالمي وقباليت احلرار احلنون اليت فارقتها من سبع سنوات، مث إىل احلبيبتني أخيت عايشة استقالل وصاحلة 
 هللا أكرب واجملد للجزائر والعزة للعرب. ،فدا

 (1)سليمان صالح الدين اجلندي الصغري  ابنك الذي يقدسك ويقبلك ويتبع خطاك
 فّرد الشاعر مفدي زكرايء على ابنه:
 أي بين!. هكذا يفعل أبناء اجلزائر:

 هــــــــكــــــــذا يــــــــفــــــــعــــــــل أبــــــــنــــــــاء اجلــــــــزائـــــــر
 

ـــــــديــن يف أر  اجلــزائــر   اي صــــــــــــــــالح ال
 

ـــــــدان مـــــــأمـــون اخلـــطـــى  ســــــــــــــــر إىل املـــي
 

 وتــــطــــوّع يف صـــــــــــــــــفــــوف اجلــــيــــش اثئــــر 
 

ـــــــدي ســـــــــــــــــــــاحـــــــات الــفـــــــدا ـــــــت جــن  أن
 

 وأان يف ثـــــــورة الـــــــتـــــــحـــــــريـــــــر شـــــــــــــــــــــاعـــــــر 
 

 زغــــــــــــردي اي أمــــــــــــة وافــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــري
 

ـــــــك الشــــــــــــــــهـــم فـــــــدائـــّي مـــغـــــــامـــر   فـــــــابـــن
 

 كـــن شــــــــــــــــوا ـــــــًا وتـــنـــزل كـــــــالـــقضـــــــــــــــــــــا
 

ـــــــائــــــر   ونــــــفــــــخــــــر فــــــوق هـــــــامـــــــات اجلــــــب
 

ــــــــــك وهللا مــــــــــعــــــــــك  صــــــــــــــــــــــــلــــــــــوايت ل
 

ـــــــاد البشـــــــــــــــــــــاير   ســـــــــــــــوف ألقـــــــاك أبعي
 

 فــــــإذا مــــــا عشــــــــــــــــــــت حققــــــت الرجــــــا
 

 وإذا مـــــــــّت فـــــــــلـــــــــتـــــــــحـــــــــَي اجلـــــــــزائـــــــــر 
 

 هكذا يفعل أبناء اجلزائر
 م1961تشرين الثاين »نوفمرب  15بريوت 

 (2)والدك الذي يدعو لك ويفخر بك
 

 ـ النشيد الوطين اجلزائري: 11

من حتدثنا عنه  ،من إنتاج شاعر عبقري فذ وطين اثئر على االستعمار« قسماً »النشيد الوطين اجلزائري الرمسي 
ياذة اجلزائر وان م إل ،وصاحب اللهب املقدس ،مفدي زكرايء شاعر الثورة اجلزائرية واملغرب العريب الكبري

وهناك من قال يف  ،(3)وهناك من يقول نظمها داخل سجن بربروس ابجلزائر ،م1956التارخيية وذلك سنة 
 ، قبل سجنه وبعد ذلك ألقي القبض عليه.(4)دكانه ابلعاصمة

                                                           

 .10اللهب املقدس ص    ((1
 .13اللهب املقدس ص    ((2
 .23اتريخ ملحمة نشيد قسماً، األستاذ األمني بشيشي االستاذ عبد الرمحن بن محيدة ص    ((3
 .185د . بوعالم محودة ص  ،الثورة اجلزائرية   ((4
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دى لد يف مجاو  ،«ال الشيخ»والشاعر مفدي زكرايء: هو سليمان بن حيىي بن الشيخ احلاج سليمان ولقبه 
 وهو شاعر ،م يف بين يزقن بغرداية جنوب اجلزائر1908من شهر أفريل  12هـ املوافق 1326األوىل سنة 

ومن  ،الوطنية والنضال والثورة. وله مؤلفات وأانشيد وطنية عديدة يف الدواوين اللهب املقدس وإلياذة اجلزائر
هـ 1397رمضان  3ديث. وقد تويف يوم وقسمًا موضوع هذا احل ،واعصفي اي رايح ،األانشيد: فداء اجلزائر

 وقربه موجود مبسقط رأسه. ،م بتونس بنوبة قلبية1977أوت  17املوافق 
ثورة يف مسؤول شؤون ال ،وفاتَح رمضان عبان ،وكان صاحب فكرة النشيد الوطين األستاذ حسني ابمليلي

ه على ان رمضان ابملوضوع وطرحواقتنع عب ،وبنّي له أمهية نظم نشيد يواكب املرحلة ،العاصمة وما جاورها
وكلف بن يوسف بن خدة واألخضر رابح ابالتصال ابلشعراء الكفيلني  ،الذين زكوا الفكرة بعض مساعديه

 بنظم قصيدة يراعي املعايري الثالثة االتية:
 ـ دعوة الشعب لاللتحاق ابلثورة حتت لواء جبهة التحرير الوطين.

 الباغية اهلاضمة حلقوقنا واملستهينة مبقوماتنا.ـ التشهري ابلدولة االستعمارية 
 .(1)ـ حتاشي ذكر اسم أي شخص مهما كان ماضيه أو حاضره النضايل

مر على واستقر تلحني النشيد الوطين اجلزائري يف هناية األ ،ووقع االختيار على املناضل الشاعر مفدي زكرايء
 م.1957الفنان الشهري حممد فوزي من مصر عام 

م 1918ولد سنة  ،امسه احلقيقي فوزي عبد العايل«: قسماً »حممد فوزي ملحن النشيد الوطين اجلزائري والفنان 
ويعد هذا التلحني إسهامًا مهمًا ومشاركة فعالة منه يف الثورة  ،مبدينة طنطا القريبة من القاهرة يف مصر

 .(2)اجلزائرية
شاده اجليش وحفظه وتغىن إبن ،شهرته االفاقوأصبح بعد ذلك نشيد الثورة اجلزائرية الرمسي الذي فاقت 

والشعب والصغار والكبار يف رؤوس اجلبال ـ واملدن والقرى واألرايف ـ وكان صوت النشيد وموسيقاه يزجمران 
كثري من من إذاعة صوت العرب يف القاهرة وال« برانمج أابطيل تكشفها حقائق»ويف  ،يف إذاعة صوت اجلزائر
 .(3)واعتمد فيما بعد نشيداً رمسياً للدولة اجلزائرية املستقلة ،غرب واملشرقاإلذاعات العربية يف امل

 وهذا نص النشيد الوطين اجلزائري
ـــــــازالت املـــــــاحــــــقـــــــات  قســــــــــــــــــــمـــــــًا ابلــــــن

 

ـــــــطـــــــاهـــــــرات  ـــــــات ال ـــــــزاكـــــــي ـــــــدمـــــــاء ال  وال
 

ــــــبــــــنــــــود الــــــالمــــــعـــــــات اخلـــــــافــــــقـــــــات  وال
 

 يف اجلبـــال الشــــــــــــــــاخمـــات الشــــــــــــــــاهقـــات 
 

ران فـــــــــحـــــــــيـــــــــاة أو ممـــــــــات  حنـــــــــن ثـــــــــُ
 

ـــــــا اجلــــــزائــــــر وعــــــقـــــــدان الــــــعــــــزم   أن حتــــــي
 

 فاشـــــــــــــهدوا.. فاشـــــــــــــهدوا.. فاشـــــــــــــهدوا
 

  
 

                                                           

 .28اتريخ ملحمة نشيد قسماً ص    ((1
 .85ملحمة املظاهرات الشعبية ص    ((2
 .25املصدر نفسه ص    ((3
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ـــــــل احلـــق ثـــران ـــــــد يف ســــــــــــــــبـــي  حنـــن جـــن
 

ـــــــامل  ـــــــا ابحلـــرب قـــمـــن  وإىل اســـــــــــــــــتـــقـــاللـــن
 

ـــــــا ملـــــــا نــــطــــقــــنـــــــا  يــــكــــن ُيصـــــــــــــــــغــــى لــــن
 

 فــــــــــــاختــــــــــــذان رنــــــــــــة الــــــــــــبــــــــــــارود وزان 
 

ـــــــاً  ـــــــا نــــغــــمـــــــة الــــرشـــــــــــــــــــــاش حلــــن  وعــــزفــــن
 

ـــــــا اجلــــــزائــــــر   وعــــــقـــــــدان الــــــعــــــزم أن حتــــــي
 

 فاشـــــــــــــهدوا.. فاشـــــــــــــهدوا.. فاشـــــــــــــهدوا
 

  
 

 اي فرنســـــــــــــــا قــد مضــــــــــــــى وقــت العتــاب
 

ـــــــ  طـــــوى الـــــكـــــت ـــــــاه كـــــمـــــــا يـــــُ  ابوطـــــويـــــن
 

 فــرنســـــــــــــــــــــا إن ذا يــوم احلســـــــــــــــــــــاب اي
 

ـــــــا اجلواب  تعـــــــدي وخـــــــذي من  فـــــــاســـــــــــــــ
 

ـــــــا فصـــــــــــــــــــــل اخلــــــطـــــــاب  إن يف ثــــــورتــــــن
 

ـــــــا اجلــــــزائــــــر   وعــــــقـــــــدان الــــــعــــــزم أن حتــــــي
 

 افاشهدوا.. فاشهدوا.. فاشهدو 
 

  
 

ـــــــدا ـــــــدفــــع جــــن ـــــــا ن ــــن ــــطـــــــال  حنــــن مــــن أب
 

ـــــــا نصــــــــــــــــــنــــع جمـــــــدا   وعــــلــــى أشــــــــــــــــــالئــــن
 

ـــــــدا وعــــلــــى ل ـــــــا نصــــــــــــــــــعـــــــد خــــُ  أرواحــــن
 

 وعــــــــلــــــــى هــــــــامــــــــاتــــــــنــــــــا نــــــــرفــــــــع بــــــــنــــــــدا 
 

ـــــــاك عـــهـــــــدا  جـــبـــهـــــــة الـــتـــحـــريـــر أعـــطـــيـــن
 

ـــــــا اجلــــــزائــــــر   وعــــــقـــــــدان الــــــعــــــزم أن حتــــــي
 

 فاشـــــــــــــهدوا.. فاشـــــــــــــهدوا.. فاشـــــــــــــهدوا
 

  
 

 صــــــــــــــرخـــة األوطـــان من ســـــــــــــــــاح الفـــدا
 

ـــــــدا   امســــــعــــــوان واســــــــــــــــــــتــــــجــــــيــــــبــــــوا لــــــلــــــن
 

 واكــــــــتــــــــبــــــــوهــــــــا بــــــــدمــــــــاء الشـــــــــــــــــــــهــــــــدا
 

 واقـــــــــرؤوهـــــــــا لـــــــــبـــــــــين اجلـــــــــيـــــــــل غـــــــــدا 
 

 جمــــــــــــــد يــــــــــــــداقــــــــــــــد مــــــــــــــددان اي 
 

ـــــــا اجلــــــزائــــــر   وعــــــقـــــــدان الــــــعــــــزم أن حتــــــي
 

 (1)فاشـــــــــهدوا.. فاشـــــــــهدوا.. فاشـــــــــهدوا
 

  
 

* * * 
 

 سادساً: اإلصالحات السياسية واإلدارية

حني أدركت السلطات الفرنسية مع مطلع السنة اجلديدة أن سياسة  م1954يف بداية الفاتح من نوفمرب 
بدأ يتضح أن كل تلك و  ،والقضاء على الثوار مل تعد جتدي نفعاً القمع اليت انتهجتها يف اجلزائر خلنق الثورة 

حينئذ  ،األساليب اجلهنمية اليت استعملتها إلرهاب اجلماهري الشعبية وعزهلم عن الثورة قد ابءت ابلفشل
التجأت إىل البحث عن إرساء قواعد سياسة جديدة تتماشى والوضع املتأزم الذي متر به البالد. ومما جتدر 

ة إليه أيضًا أن بعد مرور شهرين فقط على انطالق الثورة التحريرية املدعمة من طرف الشعب تغريت اإلشار 
 األوضاع كلية.
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وذلك نتيجة  ،فقد بدأت السلطات الفرنسية تشعر أبهنا تتخبط يف حبر من التناقضات ليس له حدود
 ،ام الفرنسيقصد متويه الرأي العالتصرحيات الكاذبة واملخادعة اليت كانت تصدرها عقب كل عملية عسكرية 

فطنت السلطات كما ت  ،وعلى اخلصوص املستوطنني األوربيني الذين بدؤوا يدركون زيف البالغات العسكرية
الفرنسية بدورها لعدم قناعة الرأي العام بصحة البياانت الواردة يف بالغاهتا. وأمام  اهرة صعوبة احتواء الثورة 

بل أن يفلت زمام األمور من يدها ؛ قررت احلكومة الفرنسية مناقشة مشروع وق ،والقضاء عليها يف مهدها
ويساعد على  ،إصالحات سياسية إدارية يكون مقبواًل ابلنسبة للمستوطنني األوروبيني على األقل من جهة

 .(1)هتدئة الوضع وإمخاد انر الثورة من جهة أخرى

 نديس فرانس:ـ اإلصالحات السياسية واإلدارية يف عهد حكومة ما 1

م بتقدمي مشروع إصالحات سياسية إدارية 1955جانفي  5يف « فرانسوا ميرتان»قام وزير الداخلية الفرنسي 
 اإلصالحات تتمحور حول النقاط األساسية التالية: وكانت تلك ،إىل جملس الوزراء الفرنسي

تجزأ من اجلزائر جزء ال ي»ملقولة  وذلك حتقيقاً  ،م بدمج اجلزائر يف فرنسا1947سبتمرب  20تطبيق قانون  أ ـ
 «.فرنسا
يف اجلزائر، وذلك قصد تكوين فئة من املسؤولني اجلزائريني «  E.N.A» إنشاء املدرسة الوطنية لإلدارة  ب ـ

 وتعيينهم يف مناصب عليا يف جهاز التو يف العمومي.
وذلك قصد توحيد النظام وتطبيق قانون واحد على اجلميع مثلما هو  ،دمج شرطة اجلزائر يف شرطة فرنسا ج ـ

 احلال يف فرنسا.
انذاك ـ بعد اطالعه على مضمون تلك « مانديس فرانس»ومن اجلدير ابملالحظة أن جملس الوزراء برائسة 

جاك »د م يتضمن تعيني السي1955جانفي  25وأصدر بياانً بتاريخ  ،اإلصالحات ـ قرر تغيري احلاكم العام
 ،ثورةزايدة على كونه قد فشل يف إمخاد انر ال« روجي ليوانرد»حاكماً عاماً للجزائر خلفاً للجنرال « سوستال

ألنه  ،وبعبارة أدق لقد قرر رئيس جملس الوزراء إجراء هذا التغيري ،مل يكن يراه مؤهالً لتطبيق تلك اإلصالحات
ري فقد تضمن ابإلضافة إىل هذا التغي ،لك املرحلة الصعبةالرجل املناسب لت« روجي ليوانرد»مل يكن يرى يف 

 البيان اإلعالن عن دمج شرطة اجلزائر يف فرنسا.
والواقع أن احلكومة الفرنسية قد اضطرت اضطراراً إىل اختاذ هذين اإلجراءين واإلعالن عنهما يف شكل بيان 

 م.1955جانفي  25صادر عن جملس الوزراء بتاريخ 
حاكم عام للجزائر إىل التخلص من الضغوطات اليت كان « جاك سوستال»وراء تعيني  فقد كانت هتدف من

ميارسها املستوطنون األوروبيون ـ من إقطاعيني وأصحاب رؤوس أموال كبار ابلعاصمة ـ على احلاكم العام 
ا وختدم هالذي كان أسري هذه الشرذمة اليت كانت متلي عليه املراسيم اليت ختدم ،«روجي ليوانرد»السابق 
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ت احلكومة وبعبارة أخرى لقد اختذ ،دون أدص مراعاة ملصلحة فرنسا أو مصلحة املسلمني اجلزائريني ،مصاحلها
 .(1)حاكم عام جديد للجزائر قصد االعتماد عليه يف تطبيق اإلصالحات« سوستال جاك»الفرنسية قرار تعيني 

ة بسبب كانت املعارضة قوي  ،لس الوطين الفرنسيوعند عر  مشروع اإلصالحات السياسية اإلدارية أمام اجمل
فقد قاموا حبملة مضادة  ،قوة املستوطنني األوروبيني وسعة سلطاهنم يف فر  اجتاهاهتم وسيطرهتم على اجمللس

احلكومة  وابلرغم من حماولة رئيس ،ملشروع اإلصالحات السياسية اإلدارية الذي تقدمت به احلكومة الفرنسية
طمأنة اجلميع أبن مشروع اإلصالحات ما هو إال مناورة ومراوغة لتهدئة الشعب « فرانس مانديس»الفرنسية 

اجلزائري؛ فإن املستوطنني األوروبيني قد ركزوا هجومهم ضد احلكومة على الوضعية العسكرية املتدهورة يف 
وألجل  ،ونسيني واملغاربةالت كما اهتموا رئيسها أبنه ينوي التفاو  مع الثوار اجلزائريني مثلما تفاو  مع  ،اجلزائر

ذلك رفعوا شعارات معادية لسياسة احلكومة املركزية وجندوا كل طاقاهتم لإلطاحة هبا، ابختصار لقد اعتربوا 
 .(2)واهب االستقالالت وخمرابً لإلمرباطورية الفرنسية« مانديس فرانس»السيد رئيس احلكومة الفرنسية 

 319ـ مانديس فرانس بعد أن نزع اجمللس الوطين الفرنسي الثقة منه ب وسقطت احلكومة الفرنسية اليت يرتأسها
م ؛ يكون املستوطنون األوروبيون 1955فيفري  6صواتً. وابهنزام حكومة مانديس فرانس يف  273صواتً ضد 

قد حققوا انتصاراً كبري يف معارضتهم الشديدة ألي تغيري سياسي إداري يف اجلزائر ميس مبصاحلهم أو حيقق 
 .(3)ملساواة بينهم وبني املسلمني اجلزائرينيا

 وابختصار إن مشروع اإلصالحات السياسية اإلدارية قد اختفى ابختفاء فرانس وحكومته.
 ،والواقع أن هزمية حكومة مانديس فرانس اليت تعد أكرب دليل على قوة املستوطنني االوروبيني وسعة سلطاهنم

اوالت  هرت خالهلا عدة حم ،بدون حكومة مدة تسعة عشر يوماً  قد أغرقت فرنسا يف أزمة سياسية تركتها
 .(4)قامت هبا شخصيات ذات انتماءات سياسية وعقائدية خمتلفة فاشلة

ذلك على و  ،قد لقيت نفس مصري حكومة مانديس فرانس« بينو»ويالحظ يف هذا الصدد أن حكومة السيد 
نو بـ قد نزعت هذه األخرية الثقة من حكومة بيف ،إثر عر  برانمج حكومته على اجمللس الوطين الفرنسي

وذلك ابلرغم من أتكيد جملس الوزراء الفرنسي على أن مشروع اإلصالحات  ،صواتً  268صواتً ضد  312
ة أمام اجمللس الوطين الفرنسي ؛ لن يشرع يف تطبيقه إال بعد استتباب األمن يف كاف« بينو»الذي تقدم به 

 ا عدة أايم بدون حكومة.وقد بقيت فرنس ،أرجاء البالد
الذي   ،«ورادقار ف»انذاك تعيني رئيس حكومة جديد هو « روين كويت»وقد قرر رئيس اجلمهورية الفرنسي 

 .(5)وعر  برانجمه احلكومي على اجمللس الوطين الفرنسي ملناقشته ،كلف بتشكيل حكومة جديدة
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 «:ادقار فور»ـ اإلصالحات السياسية اإلدارية يف عهد حكومة  2

لقد عانت فرنسا أزمة سياسية خانقة وفراغًا سياسيًا فظيعًا ملدة حوايل ثالثة أسابيع بعد اهلزمية اليت حلقت 
الذريع يف احلصول على موافقة أعضاء « بينو»وفشل حكومة  ،م1955فيفري  6حبكومة مانديس فرانس يف 

من طرف اجمللس  «ادقار فور»تزكية  اجمللس الوطين الفرنسي على برانجمه احلكومي. ولعل هذا هو السبب يف
 .(1)م1955فيفري  24الوطين الفرنسي وفوزه ابلثقة اليت مكنته من اإلعالن عن تشكيل احلكومة يوم 

 الذي مت تعيينه من قبل رئيس احلكومة ،«جاك سوستال»ومن اجلدير ابملالحظة أن احلاكم العام اجلديد 
« ادقار فور»مل ير  ابجمليء إىل اجلزائر إال بعد أن طمأنه رئيس احلكومة اجلديدة  ،«مانديس فرانس»السابق 

 وأبن برانمج احلكومة املتعلق ابإلصالحات السياسية اإلدارية ،أبن منصبه يف اجلزائر مضمون
اب هسيزكى من طرف الربملان الفرنسي، مث حثه على القبول بتلك املهمة، والذ« مانديس فرانس»الذي اقرتحه 

 .(2)إىل اجلزائر للشروع يف العمل وتطبيق تلك اإلصالحات
يف تطبيق تلك اإلصالحات مركزاً بصفة خاصة على اجلانب االقتصادي « جاك سوستال»وابلفعل فقد بدأ 

ن وكانت سياسته هذه قد مكنته من االقرتاب أكثر م ،بينما أمهل اجلانب السياسي اإلداري متاماً  ،االجتماعي
 األوروبيني وكسب ثقتهم وعطفهم. املستوطنني

ولكن الثورة أدركت منذ الوهلة األوىل أن هذه السياسة اليت جاء هبا جاك سوستال واليت تقوم على أساس 
قد كانت هتدف إىل عزل الثورة عن الشعب والتشكيك يف املبادأئ اليت تضمنها بيان  ،إبقاء اجلزائر فرنسية

 قيق االستقالل التام.واهلادفة أساساً إىل حت ،أول نوفمرب
وعربت عن ذلك ابنتشارها أكثر يف كافة أرجاء  ،وهكذا رفضت الثورة تلك اإلصالحات شكاًل ومضموانً 

والتفافه  وعرب عن ذلك بتبنيه للثورة ،ورفضها الشعب اجلزائري أيضاً  ،الوطن واشتدادها أكثر من ذي قبل
رة ونتيجة هلذا االضطهاد شعر اجلزائريون بضرو  ،رىواشتد وطيس الثورة والقضاء عليها من جهة أخ ،حوهلا

 التكاتف أكثر إذا أرادوا التخلص النهائي من نظام االحتالل الفرنسي الذي عانت منه بالدهم منذ أمد بعيد.
أما الفرنسيون فلم ييأسوا، وحاولوا أن يواجهوا ذلك التمرد ابللجوء إىل اختاذ تشريعات استثنائية وسن قوانني 

وبذلك  ،ليهموالقبول بسياسة اإلصالحات املفروضة ع ،رغم اجلزائريني على اخلضوع للسلطات الفرنسيةزجرية ت
 ،رإىل مطالبة احلكومة الفرنسية بتدعيم اجلهاز القمعي ابجلزائ« جاك سوستال»التجأ احلاكم العام ابجلزائر 
فور ابلفكرة، حيث عمدت إىل وقد رحبت حكومة ادقار  ،«قانون حالة الطوارأئ»وذلك إبصدارها ملشروع 

لمصادقة وتقدمت به للمجلس الوطين الفرنسي ل ،«قانون حالة الطوارأئ»طبخ على عجل ملشروع قانون أمسته 
 عليه.
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م ملناقشة مشروع قانون 1955مارس  23وابلفعل فقد عقد اجمللس الوطين الفرنسي دورة استثنائية ابتداًء من 
وبذلك أدخلت  ،صواتً  219صواًت ضد  379على ذلك املشروع بـ  وقد متت املصادقة ،حالة الطوارأئ

 .(1)م1955أفريل  3السلطات الفرنسية قانون حالة الطوارأئ حيز التنفيذ ابتداًء من 
ية. تكون اجلزائر قد دخلت مرحلة جديدة من حياهتا السياس ،وهكذا فبوضع قانون حالة الطوارأئ حيز التنفيذ

 وميكن حصر أهم ما جاء به ذلك القانون املشؤوم فيما يلي:
ـ إنشاء احملتشدات اليت اختارت السلطة الفرنسية أن تقيمها يف املناطق النائية ليصعب االتصال ابجملربين على 

 اإلقامة فيها.
ة حبيث حيق لرجال األمن نفي وفر  اإلقامة اجلربية على اجلزائريني ـ إعطاء صالحيات للسلطات الفرنسي
 وحماكمتهم من قبل احملاكم العسكرية.

 ـ السماح للشرطة ابعتقال أي شخص يف أي وقت بدون احلصول على موافقة اجلهات القضائية.
 ـ إنشاء جهاز للشرطة الريفية املتنقلة.

 صول على إذن من السلطات املعنية.ـ منع حترك االشخاص والسيارات إال بعد احل
وابختصار فإن قانون حالة الطوارأئ يعين نقل السلطة من اجلهات القضائية واإلدارية إىل اجليش الذي أصبح 

وعملت  ،وبدأت احلمالت العسكرية مصاحبة ابلدعاية السياسية للقضاء على الثورة ،هو السلطة الفعلية للبالد
ن قتل وتشريد م ،الشعب اجلزائري بكافة أشكال وألوان وأنواع العنف املمنهج السلطات الفرنسية على إرهاب

وحرق وسجن وحصر لألهايل. كما أصدرت السلطات الفرنسية تعليمات تتعلق بزايدة عدد احملتشدات 
 وشددت يف نفس الوقت الرقابة السياسية يف ميدان اإلعالم والثقافة. ،والتجمعات

بل إن  ،فإن السلطات الفرنسية مل تتمكن من إمخاد انر الثورة ،جراءات املتخذةولكن ابلرغم من كل تلك اإل
اخلسائر اجلزائرية وذلك كما  3/2إذ اخلسائر الفرنسية  ،النتيجة قد كانت جّد إجيابية ابلنسبة للثورة اجلزائرية

 رغم كل اجملهودات اليت بذلتها قصد القضاء على الثورة. ،سبق القول
 ،تحريريةوالحظ أبن اجلماهري اجلزائرية قد بدأت تتبىن الثورة ال ،قد انتبه إىل هذه احلقيقة وكان جاك سوستال

وهي عبارة عن برانمج إصالحي يشتمل على عشر نقاط ميكن  ،فقام مبحاولة جديدة أطلق عليها امسه
 تلخيصها يف االيت:

إلجراء فإن هذا ا ،جاك سوستال ـ تقسيم إداري جديد يتمثل يف إنشاء عماالت ودوائر جديدة يف اعتقاد
 سيسهل عملية املراقبة ويضبط حتركات املواطنني.

 ـ مكننة الفالحة قصد شد اجلزائريني إىل األر  ومنعهم من االلتحاق بصفوف الثورة.
لني عن وابلتايل امتصاص طوابري العاط ،ـ توسيع الصناعات اخلفيفة قصد خلق الو ائف ومناصب الشغل

 تد إليهم يد الثورة الزاحفة.العمل قبل أن مت
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 ائر.ومن أجل االستجابة ألحد مطالب النخبة يف اجلز  ،ـ إلغاء البلدايت املختلفة قصد إجياد االنسجام اإلداري
وذلك يكون استجابة ألحد املطالب األساسية اليت تنادي هبا  ،ـ فصل الدين اإلسالمي عن اإلدارة الفرنسية

 مجعية العلماء املسلمني.
كيالت مع العلم أن هذه النقطة تشكل مطلبًا تنادي به كافة التش ،تعليم اللغة العربية يف املدارس احلكوميةـ 

 السياسية الوطنية يف اجلزائر.
 لعل ذلك يقرب اجلزائريني أكثر إىل األمة الفرنسية. ،ـ حماربة األمية بواسطة اللغة الفرنسية
ء املستوطنني حىت يشعر الشباب خاصة أبن هناك مساواة بينهم وبني أبنا ،ـ فتح أبواب التكوين املهين للجزائريني

 األوروبيني.
لى املستوطنني حىت ال يبقى ذلك السلك حكراً ع ،ـ متكني املسلمني اجلزائريني من االلتحاق ابلتو يف العمومي

فرنسية وترفض االلتحاق لوحىت حتضر الشروط الضرورية خبلق قوة اثلثة تستفيد من خدمات اإلدارة ا ،األوروبيني
 .(1)بركب الثورة

والرضى  اليت من شأهنا أن توفر جواً من االرتياح ،ـ مطالبة الوطن األم بتكثيف املساعدة للمشاريع االجتماعية
 لدى أغلبية سكان اجلزائر.

تلف خي يالحظ املرء أن هذا الربانمج ال ،تلك هي أهم نقاط برانمج جاك سوستال. وعند التأمل فيها جيداً 
اجلزائر. غري أن الشيء  وإنتهاًء بقانون« بلوم فيوليت»بدءًا مبشروع  ،يف جوهره كثريًا عن الربامج اليت سبقته

د الثورة وإشعال هو تصعي ،الذي كمم أفواه املستوطنني األوروبيني وجعلهم يقبلون هبذا الربانمج اإلصالحي
م 1954صبحت تتمثل يف العودة إىل ماقبل نوفمرب خاصة وأن أمنيتهم الوحيدة قد أ ،انرها يف كل مكان

 واسرتجاع األمن والسالم املفقودين.
أوضح احلاكم العام جاك سوستال عند عر   ،م1955جوان  15ويف اجتماع جملس الوزراء الفرنسي بتاريخ 

يسبق تطبيق  كما اشرتط أن  ،مشروع برانجمه على أعضائه أن هذا املشروع سيطبق على املناطق احملرومة بداية
قانون حالة الطوارأئ يف كافة أحناء اجلزائر. ومن أجل حتقيق كل ذلك طالب احلكومة الفرنسية مبساعدات 

حلاكم كما جدد اجمللس ثقته يف شخص ا  ،وقد انتهى ذلك االجتماع ابملصادقة على برانمج سوستال ،مالية
 العام جاك سوستال وأوكل إليه مهمة إجناز الربانمج.

ياسة ذلك أن جاك سوستال قد أصر على تطبيق س ،قع أن برانمج جاك سوستال مل تنفذ منه أية نقطةويف الوا
ميكنه أن  ،فاملتفحص جيداً للبنود الواردة يف برانمج سوستال ،اإلدماج مثله مثل من سبقه من حكام اجلزائر

حمو الشخصية اجلزائري و  تمعيرمي إىل دمج اجمل ،يالحظ أن هذا الربانمج خيفي يف طياته خمططًا رسم بدقة
 .(2)فتأخذ أواًل صفة اتبع مث تتدرج حنو الدمج والذوابن داخل اإلطار الفرنسي ،اجلزائرية العربية اإلسالمية
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اجلزائر قرر  ففي ،وقد اصطدمت سياسة اإلدماج اليت أراد جاك سوستال تطبيقها يف اجلزائر أبر  الواقع
 ،اجلزائريني ألن هذه السياسة تعين يف نظرهم حتقيق املساواة بينهم وبني املسلمني ،املستوطنون األوروبيون رفضها

 وابلتايل إزالة االمتيازات اليت كانوا يتمتعون هبا منذ االحتالل الفرنسي للجزائر.
صاد لذين اندوا إبيا ،وهلذا السبب القى الربانمج تذمراً ونقداً ومعارضة شديدة من طرف املستوطنني األوروبيني

ي والقمع وطالبوا ابستعمال الزجر اجلماع ،األبواب يف وجه كل إصالح وكل استجابة لرغبات الشعب اجلزائري
 .(1)الدموي على نطاق واسع قصد القضاء على الثورة

لى أساس دمج الذي يقوم ع ،فإن الساسة الفرنسيني قد رفضوا تطبيق برانمج جاك سوستال ،وأما يف فرنسا
ملان وهو أن االندماج يعين يف نظرهم إعطاء حق التمثيل السياسي يف الرب  ،ا لسبب واحد فقطاجلزائر يف فرنس

نسا ألن هذا يعين خلق قوة سياسة إسالمية داخل اهليئة التشريعية يف فر  ،ماليني من املسلمني اجلزائريني 9لـ 
ن أنفسهم غري ن الفرنسيو وهكذا فقد وجد املسؤولو  ،وابلتايل فر  ضمهم ونفوذهم على الفرنسيني ،ذاهتا

 ،سواء ابنتهاج سياسة اإلدماج اليت تنعكس سلباً على التمثيل السياسي بفرنسا ،قادرين على اختاذ أي إجراء
أو ابنتهاج سياسة التعاون مع املسلمني اجلزائريني ألن ذلك يعين تصويت األوروبيني يف الربملان ضد حكومتهم 

 واإلطاحة هبا.
 كل احملاوالت واملساعي لتحقيق السالم من طرف املسؤولني الفرنسيني قد ابءت ابلفشل  ويستنتج مما تقدم أن

ذلك ألن الواقع اجلزائري كان خيتلف اختالفًا كليًا عن التحليالت والتصرحيات اليت كان يديل هبا  ،الذريع
يني يناقشون مشاريع سالفرن ففي الوقت الذي كان فيه أغلب املسؤولني ،أولئك املسؤولون يف ابريس واجلزائر

ع وسائل كان رجال الشرطة واجليش الفرنسي يستعملون أبش  ،اإلصالحات يف جملس الوزراء والربملان الفرنسيني
 وبذلك قضوا على إمكانية وجود أي تعاون بني ،التعذيب الستخراج األسرار واالعرتافات من اجلزائريني

 السلطات الفرنسية وأبناء الشعب اجلزائري.
فقد  ،وذلك  ناً منها أن النصر لن يكون إال عسكرايً  ،والتجأت السلطات الفرنسية إىل متديد حالة الطوارأئ
م متديد حالة الطوارأئ ابلقطر اجلزائري 1955جويلية  6قرر جملس الوزراء الفرنسي يف اجتماعه املنعقد يف 

ملان الفرنسي على ذلك القرار خالل كما صادق الرب   ،م1955إىل ستة أشهر أخرى ابتداًء من شهر أكتوبر 
ابإلضافة إىل قرار  ،233صواًت ضد  382وذلك بـ  ،م1955جويلية  29و 28الدورة اليت عقدها بني 

 .(2)إنشاء عمالة عنابة وتنصيب جملس لالستئناف بقسنطينة ووهران
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يف الصفحات م كما سيتضح 1955أوت  20غري أن ذلك احللم ـ االنتصار العسكري ـ ستبدده هجومات 
فكلما تفنن القادة الفرنسيون يف مضايقة الثورة وخنقها كلما ازدادت اجلماهري إمياانً  ،القادمة إبذن هللا تعاىل

 .(1)والتحاماً هبا

 م:1955أوت  20ـ التفاف الشعب حول جبهة التحرير وهجوم  3

زائر سياسياً تطبيق فكرة إدماج اجلو  ،استخدم جاك سوستال كل الوسائل املمكنة للقضاء على الثورة اجلزائرية
مثل ما ورد يف  ،فقد كانت كل حماولة إصالحية من حماوالته حتمل يف طياهتا فكرة اإلدماج ،وإدارايً يف فرنسا

 بعض تصرحياته اليت جاء فيها:
 _خ إن اجلزائر تؤلف جزءاً ال يتجزأ من فرنسا.

 _خ إن فرنسا لن ترتك اجلزائر.
 .(2)كل يوم أكثر إلدماج اجلزائر يف فرنسا_خ إنه البد من العمل  

الذي  ،وارأئالتجأ إىل تطبيق قانون حالة الط ،وملا واجه جاك سوستال صعوابت شىت يف تطبيق فكرة اإلدماج
وقد استعان  ،قصد هتيئة األرضية واملناخ املناسبني لتطبيق برانجمه اإلصالحي ،مدد العمل به ستة أشهر أخرى

ط السامني الذين اكتسبوا خربة وشهرة واسعتني يف ممارسة حرب العصاابت أمثال يف ذلك أبولئك الضبا
بال وأعطيت اإلشارة اخلضراء لبدء اهلجومات املكثفة على ج«. ديكورنو وبيجا»والعقيدين « ابرلنج»اجلنرال 

 .(3)املنطقتني األوىل والثانية
ح كان اهلدف األساسي منها هو احلّد من رو ويالحظ أن كل التدابري التعسفية اليت اختذها جاك سوستال  

وأيضًا تسليط كل أنواع القمع على املناضلني الوطنيني قصد إبعادهم عن  ،املقاومة لدى اجلماهري الشعبية
 وخاصة وضع حد المتداد أتثري ما جيري ،جبهة التحرير الوطين ومنعهم من االلتحاق بصفوف جيشها

 ابألوراس إىل مناطق أخرى.
الشعب اجلزائري بصموده ووقوفه جبانب جبهة وجيش التحرير الوطين أن يتصدوا لكل اخلطط واستطاع 

اليت أشرف عليها الضباط  ،فلم تنفع عملياهتم العسكرية املكثفة ،واملشاريع اليت عملت على القضاء على الثورة
 اضليها.ال منالسامون ذوو اخلربة العاملية يف تفكيك صفوف اجلبهة وجيش التحرير الوطين واعتق

وكانت ردة فعل جبهة التحرير الوطين إزاء تطبيق السلطات العسكرية الفرنسية قانون حالة الطوارأئ ومبدأ 
 املسؤولية اجلماعية ؛ موقفاً جهادايً منظماً أشعل هليب الثورة وزادها قوة وانتشاراً.

 م:1955أوت  20أ ـ هجوم 
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م الفرتة على أن الشهيد زيغود يوسف هو صاحب فكرة تنظي جيمع املسؤولون اجلزائريون الذين عاشوا تلك
وعندما اختمرت الفكرة يف ذهنه نقلها إىل مساعديه األقربني ويف مقدمتهم خلضر بن طوابل  ،تلك اهلجومات
 وعمار بن عودة.

 قراطية.ميومن املناضلني البارزين يف حركة انتصار احلرايت الد ،وقد كان زيغود يوسف من قدماء املنظمة اخلاصة
م بقيادة القائد البطل زيغود يوسف قائد منطقة مشال قسنطينة تعترب مرحلة 1955أوت  20وتعترب هجومات 

ية إذ وضعت حداً فاصاًل لتلك التأويالت اليت كانت تروجها السلطات الفرنس ،هامة يف مسرية الثورة اجلزائرية
م قد جاءت لتجعل حداً لسياسة 1955ت أو  20وبعبارة أخرى إن هجومات  ،عن جيش التحرير الوطين

ن قرار كما أهنا كانت عبارة ع  ،«جاك سوستال»اإلدماج اليت طاملا اندى هبا احلاكم العام الفرنسي ابجلزائر 
اترخيي هام وحاسم اختذته الثورة اجلزائرية كرد فعل على القرار الذي اختذه الربملان الفرنسي املتمثل يف متديد 

ير قصد القضاء النهائي على جيش التحر  ،أئ ملدة ستة أشهر أخرى على القطر اجلزائريقانون حالة الطوار 
 الوطين وابلتايل القضاء على الثورة.

م قد شكل منعطفًا حامسًا يف تطور كفاح الشعب 1955أوت  20وابختصار ميكن القول: إن هجوم 
 وذلك لألسباب التالية: ،اجلزائري

 ،م حماوالت التضليل والتشكيك يف الثورة1955أوت  20مات ـ السبب السياسي: فقد فضحت هجو 
ه القادة الذي كان ينادي ب ،وذلك بوضع حد هنائي للنضال السياسي يف  ل مؤسسات االحتالل الفرنسي

 والذي كانوا يريدون من ورائه إجها  الكفاح املسلح واالستيالء على احلركة. ،التقليديون لألحزاب الوطنية
وفك  ،م لتوسيع نطاق مناطق الكفاح املسلح1955أوت  20العسكري: فقد جاءت هجومات ـ السبب 

القوات  ورفع الضغط الكبري املفرو  من طرف ،احلصار املضروب على منطقة األوراس اليت كانت معقل الثوار
 العسكرية لالحتالل الفرنسي على املنطقة.

ة إىل سحق ري يف موقف السلطات الفرنسية وخططها اهلادففإنه يتمثل يف التصعيد اخلط ،ـ أما السبب الثالث
 الثورة يف عامها األول وذلك من خالل:

كرد فعل مباشر على الثورة   وذلك ،م1955تعيني جاك سوستال حاكم عام للجزائر يف مطلع سنة  ـ ً 1
ائية اليت درسها يف دفالسيد جاك سوستال يعترب قائدًا حمنكًا يف السياسة وخبريًا يف التجمعات الب ،املسلحة

اء وهذا ما جعل السلطات الفرنسية تستنجد به لتو يف خربته السياسية والعسكرية يف القض ،أمريكا الالتينية
 .(1)على الثورة

 قرار تعميم قانون حالة الطوارأئ على أغلبية مناطق القطر اجلزائري. ـ ً 2
وأن القوات  ،ارأئ قد حال دون تعميم الثورة املسلحةادعاء السلطات الفرنسية أبن تطبيق قانون حالة الطو  ـ ً 3

 الفرنسية تسيطر على املوقف وتتحرك عرب أحناء القطر اجلزائري بكل حرية وأمن.
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 ،قيام السلطات الفرنسية حبرب نفسية وتو يفها يف سبيل ذلك كل ما متلك من إمكانيات حربية وإعالمية ـ ً 4
 .(1)والفرنسية والدولية بعدم وجود ثورة يف اجلزائر وهذا إبشاعتها داخل األوساط اجلزائرية

كل هذه األسباب وغريها دفعت ابلقائد زيغود يوسف إىل اختاذ قرار اترخيي وحاسم ملواجهة اخلطر الذي 
وكذلك  ،م لنسف خطط جاك سوستال الرهيبة1955أوت  20يتمثل يف تنظيم هجومات  ،يهدد الثورة

لزحف العام على فقد نظم أسبوعاً ل ،النزول ابلثورة إىل الشارع لتصبح ثورة اجلماهري ال ثورة خنبة من الشعب
مراكز السلطات الفرنسية بواسطة قوات اجملاهدين وكل أفراد الشعب يف كل أحناء القطر، وذلك كما سبق 

ة يف يني من طرف السلطات العسكرية الفرنسيالقول ردًا على سياسة القمع املسلطة على املسلمني اجلزائر 
ولكن واجهته صعوابت شىت جعلته يكتفي بتنظيم هجومات يف املنطقة اليت كان يقودها، وهي منطقة  ،اجلزائر

 .(2)مشال قسنطينة اليت صارت فيما بعد تسمى ابلوالية الثانية
غود يوسف بعد أن انتهى الشهيد زي ،ذكروبعد التفكري اجلاد والتدبري العميق يف الظروف الصعبة السالفة ال

اخلطري ـ فقد كان أخطر قرار ميكن أن يتخذه قائد ـ فاستدعى  أوت 20اقتنع بضرورة العملية إىل اختاذ قرار 
مث طفق اجلميع يرمسون األهداف الداخلية واخلارجية للعملية اليت ميكن  ،مساعديه وعر  عليهم املسألة

 حصرها فيما يلي:
 الداخلية:ـ األهداف 

 وذلك بعد أن وصلت القائد زيغود يوسف ،ـ فك احلصار الشديد عن املنطقة األوىل اليت كانت يف خطر
يستنجد مبناضلي و  ،يصف فيها الوضع ابملنطقة وتشديد احلصار عليها ،ومساعديه رسالة من شيحاين بشري

 املنطقة الثانية.
التحرير الوطين قادران على فر  جو عام من عدم  ـ التأكيد للقوات العسكرية الفرنسية أن جبهة وجيش

 ،وذلك عن طريق مضاعفة عدد مراكز التوتر يف أماكن كثرية من املنطقة ،االستقرار يف كامل املنطقة الثانية
 فتثبت بذلك أن الثورة يف كل مكان.

ا هو جيش وإمن ،كما تزعم اإلدارة الفرنسية  ،ـ إثبات أن جيش التحرير الوطين ليس جمموعة من قطاع الطرق
 وإبمكانه أن يضرب قوات العدو يف الصميم. ،ثوري مساند من قبل الشعب

وذلك إبحداث القطيعة الكاملة بني الشعب اجلزائري واحملتلني  ،ـ إحباط سياسة جاك سوستال اإلصالحية
 واإلدارة الفرنسية اليت متثلهم.

ر كة الوطنية والشخصيات اجلزائرية املرتبطة ابألحزاب يف صفوف جبهة التحريـ كسب انضمام كل تيارات احلر 
فاح املسلح وإثبات تعلق الشعب اجلزائري كله ابلك ،لتوحيد صفوف وجهود احلركة الوطنية اجلزائرية ،الوطين

 من أجل االستقالل الوطين التام.
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ات وطنية الثورية وإثب ،لبعض العواصم اخلارجيةـ تكذيب ادعاءات اإلدارة الفرنسية بتبعية الثورة اجلزائرية 
 وشعبيتها.

االتصاالت  حيث كانت ،ـ يعترب هجوم املنطقة الثانية مبثابة رسالة إعالمية موجهة إىل كل املناطق األخرى
املنطقة الثانية يف  ففكر قائد ،وال يعرفون أخبار بعضهم بعضًا إال عن طريق اجلرائد الفرنسية ،معدومة بينهم

قومون فيدرك جماهدو املناطق األخرى أن الثورة مستمرة في ،ليجعلوا كل اجلرائد الفرنسية تتكلم عنهم جوماهل
 .(1)وبذلك تعم العمليات كل الرتاب اجلزائري ،بدورهم

 ـ أن يكون اهلجوم عبارة عن انتفاضة شاملة إلفشال حماوالت اإلدماج اليت ال يزال البعض يدعون إليها.
 ارجية:ـ األهداف اخل

 وميكن حصرها يف التايل:
 ـ إعالن التضامن مع الشعب املغريب يف الذكرى الثانية إلبعاد امللك حممد اخلامس ونفيه إىل مدغشقر.

ـ تدويل القضية اجلزائرية وذلك حبمل اجلمعية العامة لألمم املتحدة على إدراجها يف جدول أعمال الدورة 
رية ـ األفريقية يف مؤمتر ابندونج قد قررت ألول مرة عر  القضية اجلزائاخلريفية، خاصة وأن الكتلة األسيوية 

 على املنظمة.
 ـ إقناع الرأي العام الفرنسي والرأي العام العاملي أبن الشعب اجلزائري قد تبىن جبهة التحرير الوطين.

ف الصعبة مراعني يف كل ذلك الظرو  ،م1955أوت  20وهكذا إذن خطط قادة املنطقة الثانية لعمليات 
وكانت النتائج  ،اليت كانت تعيشها الثورة عشية تلك العمليات. وقد انطلقت فعاًل كما مت التخطيط لذلك

رة إذ أن اهلجومات قد جعلتهم ميسكون بزمام املباد ،فوق ما كان قادة املنطقة الثانية واجملاهدون يتوقعونه
ته لقادة جلزائري خالهلا على مدى ثوريته واستجابكما برهن الشعب ا  ،العسكرية والسياسية يف داخل املنطقة

 .(2)لقد كان إميانه ابلثورة اليت خيوضها يفوق كل تصور ،املنطقة
 م:1955أوت  20ب ـ نتائج هجوم 

 من الناحية العسكرية:
ـ فك احلصار املضروب على املنطقة األوىل حبيث مت نقل الضباط السامني الذين استنجد هبم جاك سوستال 

مال القسنطيين إىل منطقة الش« يكورنو وبيجار»ء على الثورة عند انطالق شرارهتا مبنطقة األوراس أمثال للقضا
 م.1955أوت  20ملواجهة عمليات 

أوت  20فقد أثبت هجوم  ،«اجليش الذي ال يقهر»ـ حتطيم أسطورة تفوق اجليش الفرنسي ووصفه بـ 
ية تغري مما جعل السلطات الفرنس ،لقوات الفرنسيةم قدرة جبهة وجيش التحرير الوطين على ضرب ا1955

كرية إذ مل يعد يف وكانت النتيجة تشتت قواهتا العس ،اسرتاتيجيتها العسكرية لتتماشى والتطور السريع للثورة
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قسنطيين بل منطقة الشمال ال ،ليس ابلنسبة ملنطقة األوراس فحسب ،إمكاهنا تركيز ثقلها يف مكان معني
 ذاهتا.

م للعمل العسكري دفعاً 1955أوت  20فقد أعطى هجوم  ،يش التحرير الوطين ابلعناصر املقاتلةـ تزويد ج
 إذ استجابت اجلماهري الشعبية لنداء قادته والتفت حوله. ،قوايً 

م مجيع االدعاءات اليت تقول 1955أوت  20فقد أسقط هجوم  ،ـ إثبات وطنية الثورة التحريرية وشعبيتها
كما أثبتت أن جيش التحرير الوطين ليس جمموعة من قطاع الطرق كما   ،أن الثورة املسلحة مسرّية من اخلارج

 .(1)تزعم السلطات الفرنسية بل هو جيش مدعوم من طرف الشعب
 
 
 

 من الناحية السياسية:
املكونة من النواب اجلزائريني املوجودين يف اجمللس اجلزائري الدرجة  61عة ـ يقظة احلس الوطين لدى جممو 
م ـ خالل االجتماع الذي انعقد بعد حوايل شهر من 1955سبتمرب  26الثانية من املسلمني اجلزائريني يف 

 وعن ،وقوع اهلجوم ـ بتوقيعهم على الئحة عربوا فيها عن إدانتهم للقمع الفرنسي
دثت ويطالبون فيها ابالعرتاف ابلكيان الوطين اجلزائري. وبذلك أح ،سوستال اإلصالحيةرفضهم لسياسة جاك 

ا جمموعة وبعبارة أخرى إن الالئحة اليت حررهت ،القطيعة التامة بني الشعب اجلزائري وإدارة االحتالل الفرنسي
ا أبن أي حت فيهوصر  ،واليت اختذت فيها موقفًا صرحيًا ضد االندماج وضد اإلصالحات اجلزئية ،«61»

حديث ينبغي أن يكون مع الذين يقاتلون انطالقًا من أن األغلبية الساحقة من الشعب اجلزائري كانت قد 
ما جعلت ك  ،أدانت هذه السياسة وما مياثلها ؛ فإن تلك الالئحة قد جعلت كل خمططات االندماج تتالشى

م قد حفرت هوة عميقة 1955أوت  20مات وبذلك تكون هجو  ،األحالم املعلقة على القوة الثالثة تتبخر
 .(2)بني الفرنسيني واجلزائريني

وقد أدى هذا إىل إحداث انقالب جذري يف عقلية  ،ـ القضاء النهائي على سياسة جاك سوستال اإلصالحية
ملستوطنني فقد انضم بصفة علنية إىل صف ا ،الذي أجربه اهلجوم على إعادة النظر يف سياسته ،جاك سوستال

 وأصبح شغله الشاغل يف تسخري كل الوسائل املتوفرة من أجل القضاء ،األوروبيني وقوات اجليش الفرنسي
م هناية مرحلة 1955أوت  20وهلذا يعترب هجوم  ،وإخضاع الثوار للسلطات الفرنسية ابلقوة ،على الثورة

 الشعب اجلزائري وإدارة االحتالل الفرنسي. اإلصالحات وبداية حرب حقيقية بني
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م 1955إذ أدرجت يف جدول أعمال دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة لسنة  ،ـ تدويل القضية اجلزائرية
ر الذي قرر االنسحاب من الدورة بعد أن قر  ،وذلك ابلرغم من احتجاج الوفد الفرنسي ،أبغلبية صوت واحد

وهكذا فإن تسجيل القضية اجلزائرية وإدراجها يف جدول أعمال الدورة العاشرة  ،مكتب اجلمعية إدراج القضية
فقد كان  ،هليئة األمم املتحدة بعد مرور عشرة أشهر فقط من اندالع الثورة املسلحة يعد انتصاراً كبرياً للقضية

 ميكن إحلاق ال كما أنه  ،الرد على فرنسا يتمثل يف أنه ال ميكن إدماج أي شعب مع شعب اخر إال مبوافقته
حطمت الصمت املفرو   م قد1955أوت  20، وبذلك تكون هجومات (1)بلد ببلد اخر مبقتضى مرسوم

 على القضية.
 فرنسا نفسها فقد تالحقت األحداث وتفاعلت يف املنطقة ويف ،ـ تعزيز التضامن بني الشعبني اجلزائري ـ املغريب

وبعد خطوات عديدة وإجراءات كثرية قررت  ،ىل عرشهخبصوص إرجاع املرحوم ملك املغرب حممد اخلامس إ
إىل جزيرة  ونفيه ،فرنسا االعرتاف رمسيًا بـ حممد اخلامس سلطااًن للمغرب بعد طرده من املغرب األقصى

وبذلك عاد سلطان املغرب إىل عرشه بعد أن ردد املسؤولون الفرنسيون وعلى رأسهم رئيس احلكومة  ،مدغشقر
 وتكراراً أن امللك لن يعود أبداً. ،فور الفرنسية انذاك ادقار

 1955م قيام جبهة التحرير الوطين يف نوفمرب 1955أوت  20ـ أتسيس اجملالس الشعبية: نتج عن هجوم 
 ،عيني املسؤولني عليهاوت ،بتأسيس اجملالس الشعبية وتنصيبها على مستوى القرى والدوائر ابملنطقة الثانية

فض كما مت أتسيس جمالس للعدالة ل  ،ات ومتوين جيش التحرير الوطينوكذلك وضع نظام لدفع االشرتاك
اخلصومات بني أفراد الشعب أطلقت عليها اللجان الشرعية. وكان الشعب اجلزائري قد تقبل كل هذه 

 التنظيمات كما تعامل معها.
أوت  20ة هلجومات احلقيقيإن هذه النتائج اإلجيابية على خمتلف األصعدة ويف مجيع امليادين ؛ تؤكد القيمة 

 والدليل على ذلك: ،م يف مسرية الثورة التحريرية1955
 م وذلك ختليداً ملبادرة املنطقة الثانية.1955أوت  20ـ أن مؤمتر الصومام قد انعقد يف الذكرى األوىل هلجوم 

 ـ أن التنظيم العسكري للمنطقة الثانية قد اعتمد كنظام للثورة التحريرية.
ي هذه السنة األوىل من الكفاح املسلح بعد أن حققت الثورة انتعاشًا يف الروح الوطنية مل تعهده وهكذا تنته

 ومتكنت جبهة التحرير الوطين من استعادة نفس جديد ملواصلة مشوار الثورة التحريرية. ،من قبل
اً رير ومنعطفًا حامسلثورة التح م أحد املعامل الرئيسية1955أوت  20فقد أصبح  ،وانطالقًا من هذه النتائج

 .(2)هلا
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 م:1955أوت  20ـ موقف السلطات الفرنسية من هجوم  4

لقد اعرتف املسؤولون الفرنسيون أنفسهم ابلذهول والقلق وخيبة األمل مما حلق ابلقوات العسكرية واملدنية من 
بت حرية قد سب وصرحوا إثر تلك العمليات بقوهلم: إن مبادرات اجملاهدين ،خسائر وأضرار مادية وبشرية

 واضطراابً يف صفوف اجليش الفرنسي احملارب يف اجلزائر.
فيمكن  ،وأما فيما خيص اإلجراءات العسكرية اليت قررت السلطات الفرنسية اختاذها عقب تلك العمليات

 تلخيصها يف النقاط التالية:
 أ ـ تعزيز القوات العسكرية الفرنسية يف اجلزائر:

 أصبح هم السلطات العسكرية ،وما ترتب عليها من خسائر مادية وبشريةم 1955أوت  20بعد هجومات 
 ،نيوفر  إرادة فرنسا على الثوار اجلزائري ،الفرنسية الوحيد هو إعادة األمن إىل نصابه أبي طريقة كانت

وأن هجومها على الثوار سيتواصل وأن احلرب ضدهم لن تنتهي إال  ،وإخضاعهم ابلقوة للسلطات الفرنسية
 إعادة السلم العام.بعد 

ة إىل تعزيز جلأت السلطات الفرنسي ،وللتمكن من ضرب الثورة اجلزائرية والقضاء عليها وعلى القائمني هبا
يء الذي جعل هذه الش ،عن طريق مضاعفة عدد اجلنود والضباط الفرنسيني ،قوات اجليش الفرنسي يف اجلزائر

جندي وضابط خالل  000،190م إىل 1955جندي وضابط يف بداية  000،80القوات ترتفع من 
زيع السالح يتمثل يف إرسال الفيالق وتو  ،وابإلضافة إىل ذلك فإهنا قد قامت إبجراء عسكري اخر ،نفس السنة

 على املستوطنني األوروبيني املقيمني يف القرى البعيدة عن املراكز العسكرية.
م قد أثرت يف القوات العسكرية 1955أوت  20غري أن الشيء الذي ينبغي اإلشارة إليه هو أن عمليات 

العسكرية  روح التمرد والعصيان ضد قرار تعزيز القوات حيث انتشرت بني األفراد اجملندين ،الفرنسية نفسها
جندي فرنسي ـ يف  400فقد مترد أكثر من  ،الفرنسية ملواجهة جبهة التحرير الوطين والشعب املساند هلا

لتحاشي أي و  ،ورفضوا الذهاب إىل اجلزائر ألداء اخلدمة العسكرية ،ن بفرنساالقوات اجلوية ـ يف حمطة ليو 
وتظاهروا  401جندي من فرقة املدفعية رقم  200كما مترد أكثر من   ،حادث تقرر إعادة اجلنود إىل ثكناهتم

 يف وقاموا بتوزيع منشورات عربوا فيها عن قلقهم وخجلهم من استخدامهم ابلقوة ،يف كنيسة سان سيفريان
 .(1)قضية ليست يف صاحل الفرنسيني

 ب ـ أساليب القمع الوحشية اليت استخدمتها فرنسا:
ب وحشية إىل استعمال أسالي ،لقد عمد املسؤولون العسكريون الفرنسيون يف اجلزائر عقب تلك اهلجومات

ام منهم دون متثلت يف اضطهاد املسلمني اجلزائريني واالنتق ،وإىل تو يف سلوكيات عنيفة ال مسؤولة ،جهنمية
ت يف املناطق  ونشروا املو  ،فقد أشعلوا النار يف كل مكان ،وبني النساء والرجال ،تفريق بني الكبار والصغار

 ،اً دابختصار لقد كان انتقام القوات العسكرية الفرنسية من الثورة والقائمني هبا يف املنطقة الثانية شدي ،كافة
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كما مارست أقسى أنواع التعذيب والتنكيل واإلابدة اجلماعية على   ،فقد قامت مبجازر رهيبة واسعة النطاق
 م.1955أوت  20سكان القرى واملشايت واملدن اليت وقعت هبا هجومات 

م حقدهم إىل بل ذهب هب ،ومل يكتف الضباط العسكريون الفرنسيون ابستعمال تلك األساليب الالإنسانية
 ،بعد من ذلك.. فقد أصبحوا يتفننون يف تعذيب الشعب اجلزائري إىل درجة فاقت النازيني يف حد ذاهتمأ

 .(1)حيث يقول أحد الضباط الفرنسيني يف هذا الشأن: لقد كان األملان يف أساليبهم غلمان صغار جبانبنا
م 1955أوت  20قع هجوم فبمجرد أن و  ،كان االنتقام يف كل املدن والقرى ابلشمال القسنطيين شديداً 

الذي فاجأ وأذهل كل األوساط الفرنسية ؛ أسرع املستوطنون األوروبيون إىل تنظيم أنفسهم على هيئة حرس 
والقضاء على  ،وفتكوا بسكان املنطقة الثانية معتمدين يف ذلك على سياسة اإلابدة اجلماعية ،غري نظامي

ففي وادي زانيت  ،م1945ماي  8األذهان ذكرى مذحبة  فأعادوا إىل ،احليواانت وإحراق القرى واملداشري
لفرنسيون جيربون اليت كان ا ،فقد امتألت شوارع وطرقات هذه املدينة جبثث القتلى ،مثالً كانت اإلابدة مجاعية

 اجلزائريني على مجعها ودفنها لكي يعَدموا ُهم بدورهم بعد ذلك.
 ،دي للمدينةاليت ارتكبتها القوات الفرنسية ابمللعب البل ويف مدينة سكيكدة يكفي ذكر تلك اإلابدة اجلماعية

مواطن، ألخذ فكرة واضحة عن شراسة ومهجية أولئك الذين يدعون احلضارة  500،1واليت ذهب ضحيتها 
ويف مدينة القل السياحية قامت القوات العسكرية اجلوية الفرنسية بقنبلة القرى واملشايت وتدمري  ،والتمدن
مواطن  500،3 مشنة الزفران بضواحي سكيكدة فقد قتلت القوات الفرنسية ما ال يقل عن أما يف ،املنازل
وتضاف إىل   ،كما استعملت القوات اجلوية حلرق املزارع والبحث عن اجملاهدين يف اجلبال والغاابت  ،جزائري

عتقلني يف املعسكرات ج ابملوالز  ،كل هذه اجملازر الرهيبة تلك االعتقاالت العشوائية اليت مل ينج منها أي جزائري
 املزدمحة ابملساجني وإعدامهم يف غالب األحيان بدون أية حماكمة.

 .(2)وابختصار لقد أصبحت احلالة السائدة يف اجلزائر انذاك يسودها قانون اإلرهاب أو إرهاب من غري قانون
ركوا أكثر من الذين أد ،ائريكل األساليب الوحشية املستعملة قد أدت إىل نشر الوعي بني أفراد الشعب اجلز 

فغادر  ،أن الطريق الوحيد للتخلص من االحتالل الفرنسي هو مواصلة الكفاح املسلح ضده ،أي وقت مضى
 سكان املنطقة الثانية املدن والقرى واملشايت والتجؤوا إىل جباهلا للوقوف جبانب الثوار.

ت عقب اليت اعرتف ،الصحافة الفرنسيةومن جهة أخرى فقد أدت تلك األساليب إىل وضوح الرؤاي لدى 
 ونقلت تلك اجملازر واإلابدة اجلماعية إلطالع ،م ببشاعة ومهجية القوات الفرنسية1955أوت  20هجمات 

 الرأي العام الفرنسي مبا ترتكبه القوات الفرنسية يف اجلزائر.
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ية يف اجلزائر لعسكرية الفرنسوأما الصحافة اإلجنليزية فقد علقت على اإلعدامات اليت تقوم هبا السلطات ا
م 1956وأما يف سنة  ،قتيل يف الشهر 200م زاد على 1954بقوهلا: متوسط عدد القتلى اجلزائريني منذ 

 .(1)قتيل يف الشهر 1400فقد وصل املتوسط إىل 
 «: S.A.S» ج ـ إنشاء األقسام اإلدارية املتخصصة 

» م إنشاء أقسام إدارية متخصصة 1955أوت  20م عقب هجوم 1955ديسمرب  26لقد تقرر يف 
S.A.S  »وهي عبارة عن مكاتب متخصصة يف إدارة وتسيري شؤون اجلزائريني  ،بكل أحناء القطر اجلزائري

اكتسبوه من خربة ا وذلك نظراً مل ،وقد مت استقدام ضباط عسكريني فرنسيني لتويل إدارهتا ،ابألرايف اجلزائرية
فقد تنقلوا  ،الذي ال خيتلف جمتمعه عن اجملتمع اجلزائري من حيث العادات والتقاليد واللغة ،يف املغرب األقصى

فأصبح االتصال  ،يف األرايف وتدربوا فيها واطلعوا على حياة سكاهنا ودرسوا عاداهتم وتقاليدهم وتعلموا لغتهم
 هبم والتعامل معهم أمراً سهاًل.

رب منهم هبدف والتق ،ثل الدور األساسي هلذه األقسام يف االحتكاك ابملسلمني اجلزائريني يف الريفويتم
 ،هاختدم القوات العسكرية الفرنسية ومتكنهم من القضاء علي ،احلصول على معلومات منهم حول الثورة والثوار

ستوى لتعليم قصد حتسني موذلك مقابل خدمات اجتماعية تقدم إليهم يف شكل توفري العمل والغذاء وا
ري جيش وكذلك اخرتاق وتصفية وتدم،وهي حماولة استعمارية لتطويق الثورة وعزهلا عن الشعب ،معيشتهم

 .(2)التحرير الوطين
 د ـ اإلجراءات السياسية اإلدارية:

م جعلت احلاكم العام ابجلزائر يدرك خطورة الوضع السياسي الذي أصبح يهدد 1955أوت  20فهجومات 
م إىل حتضري مشروع إلحداث 1955وهذا ما جعله يلتجأئ يف شهر سبتمرب  ،اجلمهورية الفرنسية الرابعة

قد ركز يف  وكان جاك سوستال ،وقدمه للمجلس اجلزائري للموافقة عليه،إصالحات سياسية إدارية يف اجلزائر
وذلك عن  ،زأ من الرتاب الفرنسيذلك املشروع على دمج اجلزائر يف فرنسا وإحلاقها هبا وجعلها جزءاً ال يتج

 م.1947سبتمرب  20طريق التطبيق الفعلي لقانون 
عض ومنح اجلزائريني ب ،وكان جاك سوستال يعتقد أن إحداث بعض اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية

 ،ليها هنائياً لقضاء عوابلتايل ا ،سيكون كافياً لعزل الثورة والقائمني هبا عن الشعب ،احلقوق السياسية واإلدارية
لك قد كان اعتماده كبريًا على ت ،ومما جتدر اإلشارة إليه أن جاك سوستال عند وضعه لربانجمه اإلصالحي

دلني أو جمموعة أطلق عليها جمموعة املعت ،اجملموعة من النواب املمثلني للمسلمني اجلزائريني ابجمللس اجلزائري
شديدة  هل متاماً أبن جبهة التحرير الوطين قد جعلت إنذاراتغري أن جاك سوستال كان جي ،املثقفني املتنورين

                                                           

 .234املصدر نفسه ص    ((1
 .234املصدر نفسه ص    ((2



316 
 

وكانت تلك  ،«عبان رمضان وبن خدة»وذلك عن طريق املناضلني  ،اللهجة هلذه اإلطارات املثقفة واملتنورة
 اخل.. ،اإلنذارات تتمثل يف االتصاالت الشخصية وتوزيع املناشري واملراسالت التهديدية

اون معها ؛ أو يبدي رغبته يف التع ،وبعد قتل وجرح كل من يتقرب من فرنسا ،توهكذا فبعد تلك اإلنذارا
وانتهوا  ،قرر املنتخبون من املسلمني اجلزائريني عشية انعقاد دورة اجمللس اجلزائري تكثيف التشاور فيما بينهم

 .«الئحة جمموعة الواحد والستني»أصبحت فيما بعد  ،إىل حترير وثيقة أصدروها يف شكل الئحة
 م قد متحورت حول ما يلي:1955سبتمرب  26وكانت الالئحة اليت صيغت يف 

 ـ وقف العلميات العسكرية.
 ـ إلغاء قانون حالة الطوارأئ ومبدأ املسؤولية اجلماعية.

 ـ إطالق سراح املساجني.
 ـ التفاو  مع احملاربني.

 ـ التنديد بسياسة اإلدماج اليت جتاوزها الزمن.
وبذلك تكون  ،هو االعرتاف أبن جبهة التحرير الوطين هي املمثل الوحيد للشعب اجلزائريوأهم ما جاء فيها 

 هذه الالئحة قد جاءت لتضفي الطابع الوطين على القضية اجلزائرية.
 مشروعه وفشل يف ،إن سياسة اإلدماج اليت بقي جاك سوستال يدعو إليها ويدافع عنها قد جتاوزت الزمن

ديسمرب  2واختذ رئيس احلكومة الفرنسية ادقار فور بتاريخ  ،يق سياسة اإلدماجوحتطمت معنوايته يف تطب
م قراراً حلل اجمللس الوطين الفرنسي ونتج عنه حل اجمللس اجلزائري، وتدهورت العالقات السياسية بني 1955

 .(1)رئيس احلكومة الفرنسية ادقار فور واحلاكم العام ابجلزائر جاك سوستال

 «:ادقار فور»ـ سقوط حكومة  5

 ،م1956جانفي  2فقد كانت يوم  ،أما الضربة القاضية اليت ستؤدي إىل االهنيار التام لسياسة جاك سوستال
وكان جاك سوستال قد عار  ذلك القرار بشدة، وقرر يف  ،عندما قرر ادقار فور إجراء االنتخاابت التشريعية

قيقي يف ذلك اريخ احملدد وابلتايل مت أتجيلها، والسبب احلالنهاية عدم إجراء تلك االنتخاابت يف اجلزائر يف الت
هو ختوف جاك سوستال من انتقام املسلمني اجلزائريني من سياسته اليت تقوم على أساس دمج اجلزائر يف 
فرنسا والتصويت على قائمة الذين يؤيدون جبهة التحرير الوطين ويطالبون ابالستقالل الوطين وفصل اجلزائر 

 عن فرنسا.
زب فقد فاز احل ،غري أن نتائج تلك االنتخاابت قد جاءت خميبة المال ادقار فور وجاك سوستال معاً 

م حصل غي مويل على التزكية من طرف الربملان الفرنسي 1956جانفي  31ويف  ،االشرتاكي بزعامة غي مويل
مة ادقار فور و وبذلك سقطت حك ،ويكلف بتشكيل حكومته اجلديدة ،الفرنسية ليصبح رئيسًا للحكومة
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ستال من الذي قام فور توليه ملنصبه إبقالة جاك سو  ،وتسلم السلطة على إثرها االشرتاكيون بزعامة غي مويل
م قرر القيام يزايرة رمسية إىل 1956فيفري  6ويف  ،بدله ،منصب احلاكم العام للجزائر وتعيني اجلنرال كاترو
تلك الزايرة مل تكن  غري أن ،جلديد يف اجلزائر اجلنرال كاترواجلزائر ليتوىل هو بنفسه تنصيب احلاكم العام ا

حيث استقبله املستوطنون األوروبيون مبظاهرات عدائية عارمة أجربته على التخلي بسرعة عن فكرة  ،موفقة
 قدم الكوست إىلو  ،، وقرر تعيني روبري الكوست وزيراً جديداً مقيماً ابجلزائر بدل اجلنرال كاترو(1)تعيني كاترو
قبل « غي مويل»م لتويل مهامه وتنصيبه من طرف رئيس احلكومة الفرنسية 1956فيفري  10اجلزائر يف 

 .(2)مغادرته للجزائر يف اليوم نفسه
م أبنه يعترب يوم 1956فيفري  6ومن اجلدير ابملالحظة أن هناك من املؤرخني الفرنسيني من يصف يوم 

 .(3)اجلزائر وفرنسااستسالم وانقالب خطري يف اتريخ احلرب بني 
بعد أن ساد فرنسا ف ،قد غريت اراءه وسياسته تغيرياً جذرايً « غي مويل»ويالحظ أن هذه التجربة اليت عاشها 

ريني سينتهج سياسة مصاحلة بني املستوطنني األوروبيني واملسلمني اجلزائ« غي مويل»واجلزائر شعور عام أبن 
والقيام ابلتسوية السلمية بينهم ـ كما وعدهم بذلك خالل احلملة االنتخابية الفرنسية ـ غرّي الرجل  ،يف اجلزائر

ظاهرات وألقى خطااًب يُطمئن فيه املستوطنني األوروبيني الذين قاموا مب ،موقفه وتراجع عن تنفيذ تلك الوعود
احلكومة ستحارب وإن فرنسا ستناضل  قال هلم فيه: إن ،م1956فيفري  6احتجاجية على زايرته للجزائر يف 

 .(4)إن اجلزائر ال مستقبل هلا بدون فرنسا ،من أجل بقائها يف اجلزائر وإهنا ستبقى هناك
التحم فيه  ،دبداية عهد جدي« غي مويل»ويعترب ذلك التحول املفاجأئ يف سياسة رئيس احلكومة االشرتاكي 

ائرية قد معتقدين بذلك أن القضاء على الثورة اجلز  ،اجلزائر الفرنسيون ـ يساريون وميينيون ـ صفًا واحدًا ضد
 أصبح أمراً ميسوراً.

ومة فقد أصيبت خبيبة أمل إثر ذلك التغيري اجلذري املفاجأئ يف سياسة رئيس احلك ،أما جبهة التحرير الوطين
ملنتمني إىل ن اووجهت نداء شديد اللهجة إىل أولئك الوطنيني املرتددي ،«غي مويل»الفرنسية االشرتاكي 

صفة هنائية من ونزع الثقة ب ،حتثهم فيه على االلتحاق بصفوفها ،التشكيالت السياسية الوطنية األخرى
 ،سلحوعزم جبهة التحرير الوطين على مواصلة الكفاح امل ،السلطات الفرنسية اليت ختلف وعودها يف كل مرة

 .(5)وبدأت تفكر بعمق يف هيكلة نفسها وتنظيم شؤوهنا

                                                           

 .239املصدر نفسه ص    ((1
 .339التنظيم السياسي واإلداري للثورة ص    ((2
 .239املصدر نفسه ص    ((3
 .118د . عمار بوحوش ص  ،العمال اجلزائريون يف فرنسا   ((4
 .240التنظيم السياسي واإلداري للثورة ص    ((5
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وبعد  ،د أن يئس القادة البارزون للتشكيالت السياسية الوطنية من السلطات الفرنسية ووعودها الكاذبةوبع
، وخاصة بعد االنتصار امللحوظ الذي حققته جبهة التحرير على (1)أن أصبح املوت يهددهم من كل جانب
االستجابة لنداءات وجدوا أنفسهم جمربين على  ،م1955أوت  20الصعيدين الوطين والدويل بعد هجوم 
لتحرير فأعلنوا عن حل تلك التشكيالت واالنضمام الرمسي إىل جبهة ا ،جبهة التحرير الوطين املتعددة واملتكررة

 .(2)الوطين
هي توحيد مجيع االجتاهات اهلامة داخل  ،م1955أوت  20وهكذا يكون أكرب نتيجة قد حققها هجوم 

وحتقيق نتائج  ،مما جعلها تنتعش من جديد وتسرتجع أنفاسها ملواصلة الكفاح املسلح ،جبهة التحرير الوطين
 إجيابية على مجيع األصعدة والرفع من مكانتها الدولية.

 ،م1956م إىل غاية فيفري 1954وخالصة القول من كل ما تقدم: أن املرحلة املمتدة من أول نوفمرب 
 ،ة جداً فقد كانت هذه املرحلة مرحلة متغرية وحامس ،للجزائر نسيتشكل مرحلة هامة يف اتريخ االحتالل الفر 

عامل اجلوهري وال ،حيث انعكست ااثرها على التنظيم السياسي واإلداري يف اجلزائر كما تبني فيما مضى
أوت  20مث هجوم  ،م يف املنطقة األوىل1954واألساسي يف كل ذلك هو: اندفاع ثورة الفاتح من نوفمرب 

 نطقة الثانية.م يف امل1955
وكانت السلطات  ،ففي الوقت الذي كانت جبهة التحرير الوطين تسعى إىل تعميم الثورة ونشرها يف كل مكان

ت يف نفس الوقت ولكنها كان ،الفرنسية تعمل كل ما بوسعها من أجل تدمري التنظيم الثوري وإابدة القائمني به
غري أن  ،إدارية جزئية حىت متتص غضب الشعب الثائرحتاول إدخال إصالحات سياسية ـ  ،وكعادهتا دائماً 

املشكلة العويصة اليت كانت تواجهها يف كل مرة هي: كيف ميكن إشراك املسلمني اجلزائريني يف حتمل بعض 
 املسؤوليات السياسية اإلدارية دون إاثرة غضب وسخط املستوطنني األوروبيني.

م وامتداد الثورة إىل كل مناطق اجلزائر ـ على 1955أوت  20إن السلطات الفرنسية مل تعد تركز ـ بعد هجوم 
اإلصالحات السياسية اإلدارية ـ كالسابق ـ لقد أصبح شغلها الشاغل هو اختاذ إجراءات عسكرية للقضاء 

 نية.حىت ال متتد إىل املناطق األخرى بعد امتدادها الواسع يف املنطقتني األوىل والثا ،على الثورة والقائمني هبا
 20فقد أصبح شغلها الشاغل بعد تلك االنتصارات اليت حققتها عقب هجوم  ،أما جبهة التحرير الوطينو 

م ـ خاصة بعد االنضمام الرمسي والفعلي ملناضلي التشكيالت السياسية الوطنية األخرى إليها ـ 1955أوت 
 .(3)هو الرتكيز على التنظيم العسكري والسياسي للثورة وهيكلتها

 
 
 

                                                           

 .240املصدر نفسه ص    ((1
 .241املصدر نفسه ص    ((2
 .243التنظيم السياسي واإلداري للثورة ص    ((3
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 سابعاً: مؤمتر الصومام

وبعد أن متكنت الثورة من أن تتوسع  ،م1954بعد مرور حوايل سنتني على اندالع ثورة الفاتح من نوفمرب 
هتدف إىل  ،ابت من الضروري حتديد اسرتاتيجية سياسية عسكرية عامة جلبهة التحرير الوطين ،توسعًا قوايً 

اري ويزيل االغرتاب السياسي اإلد ،وضع تنظيم سياسي إداري وعسكري يعرب عن امال الشعب وطموحاته
الذي عاص منه الشعب اجلزائري طيلة قرن وربع قرن من الزمن. غري أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا إبحلاح 

 شديد هو:
 رير الوطين؟ما هو التنظيم السياسي اإلداري الذي أنشأته جبهة التح

 مث مىت ابتدأ هذا التنظيم بصفة فعلية؟
 ؟(1)وماذا كان موقف السلطات الفرنسية من ذلك التنظيم

م بوادي 1956أوت  20مت عقد أول مؤمتر وطين للجبهة يف  ،بعد حماوالت ومساع واتصاالت عديدة
األعداء  اخرتقوا صفوفواجتمعوا حتت خطر عظيم و  ،الصومام ببالد القبائل حيث مركز الوالية الثالثة

فاشتغلوا هبمة ونشاط ودون انقطاع عددًا من  ،وكان مع القادة الكرام عدد من كتاهبم ومعينيهم ،الساهرين
وأخرجوا الثورة اجلزائرية منذ ذلك اليوم من عهد ميكن أن يوصف بشيء من االرتباك يف القيادة  ،األايم

إحداث  وال أعرف ثورة متكنت من ،ووحدة وحتديد مسؤولية إىل عهد نظام واستقرار ،واالضطراب يف السياسة
ذلك النظام وإقرار تلك املسؤولية وحتديد تلك األهداف ؛ كما جنحت الثورة اجلزائرية العمالقة بذلك املؤمتر 

 الصغري يف حجمه العظيم أبعماله.
وحتددت  ،اعدة أتمر فتطمن تلك الساعة أصبح الناس يعرفون من املسؤول؟ وخضع اجلميع لسلطة مركزية واح

 ،مناطق النفوذ ومناطق القيادات. ومنذ تلك الساعة تعني املسؤولون رمسياً عن الوالايت اجلزائرية احلربية الست
 وتزامحهم على حتقيقها منذ تلك الساعة. ،مجيعاً يف نظام وانقياد خضوعهم لتلك املقررات وأعلنوا

 ،وتعني املسؤولون عن السالح وعن محله وعن تبليغه ملراكز التموين العسكري ،لقد وضحت معامل الطريق
عليا تنفيذية  وأصبحت هلا هيئة ،وأصبحت للثورة قيادة عسكرية واحدة هي اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية

حداً منظماً امنذ تلك الساعة أنشأ جيش التحرير الوطين اجلزائري جيشاً و  ،واحدة: هي جلنة التنسيق والتنفيذ
واْ نِۡعَمَة }،(2)وله خمصصاته ،وله ألقابه الرمسية ،له نظامه احملكم ،مدرابً منقاداً  ِ ِإَون َتُعدُّ ۗۡ  ٱَّللَّ ٓ وقد  {ََل َُتُۡصوَُها

بعثت به  ،النص الرمسي حملضر جلسات مؤمتر الصومام« حياة كفاح»ذكر األستاذ أمحد توفيق املدين يف كتابه 
 جلنة التنسيق والتنفيذ إىل قيادة جبهة التحرير ابلقاهرة.

حمضر جلسة االجتماع الذي عقده املسؤولون عن عماالت وهران واجلزائر  جبهة التحرير الوطين اجلزائري
 م.1956أوت  20يف  ،وقسنطينة

                                                           

 .300املصدر نفسه ص    ((1
 أمحد توفيق املدين. ،(3/333حياة كفاح )   ((2
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 ـ األعضاء احلاضرون:
 ـ ابن مهيدي عن وهران: رئيس اجللسة.

 منطقة اجلزائر.ـ أوعمران: عن 
 ـ كرمي: عن منطقة القبائل.

 ـ زيغود: عن مشال قسنطينة.
 ـ ابن طبال: انئب زيغود.

 ـ األعضاء الغائبون:
 ابن بوليعد مصطفى: مشال األوراس.

 بعد أن وجه تقريره إىل املؤمتر.« معذور»سي الشريف: مشال اجلنوب 
 اع.شرح األسباب اليت دعت إىل االجتماع وموضوع االجتم أ ـ

 ـ تقدمي التقارير.ب 
 ـ تقرير نظامي: عن كيفية التقسيم واهليكل العام للجيش.

 األسلحة. ،الوحدات ونظام تركيبها ،ـ تقرير عسكري: عدد اجملاهدين واملناضلني
 املتبقي يف الصندوق. ،املصاريف ،ـ تقرير عن املالية: الداخل

 ـ تقرير سياسي: عن معنوايت اجملاهدين والشعب.
 قاعدة السياسية والنشرايت الثالثة:ـ ال

 ـ التوحيد:
 دات.وإجراء تغريات على القيا ،وتعيني مراكز القيادات احمللية ،توحيد النظام يف تقسيم املناطق أ ـ

 توحيد عسكري: يف الوحدات والرتب العسكرية والنياشني واألومسة يف املرتبات العائلية. ب ـ
 توحيد سياسي: املرشدون السياسيون ومهماهتم. ج ـ
 توحيد إداري: جملس الشعب. د ـ

 جبهة التحرير الوطين:هـ  
 اللجان. ،نفيذجلنة التنسيق والت ،جملس الثورة ،والبيئات والسرية ،املذهب والقانون األساسي والنظام الداخلي

 جيش التحرير الوطين: و ـ
 مليات.توسيع اهلجومات واإلكثار من الع ،املرحلة احلاضرة ،«الفدائي ،بلاملس ،اجملاهد»األلفاظ املستعملة 

 العالقة بني جبهة التحرير وجيش التحرير. ز ـ
 وخصوصاً تونس واملغرب وفرنسا. ،العالقة بني الداخل واخلارج ح ـ

 ـ العتاد.
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ة واحلكومة هيئة األمم املتحد ،املفاوضات ،إيقاف القتال ،وسائله املادية ،سياسياً وعسكرايً  نظام العمل ط ـ
 املؤقتة.

 وما عداها. ،القبائل ،مواضيع خمتلفة: األوراس ي ـ
 ـ افتتحت اجللسة على الساعة الثامنة.
 .شرحها ابن مهيدي وعبان ،واملواضيع اليت تدرس يف االجتماع ،ـ األسباب اليت دعت إىل االجتماع

 ـ التقارير:
 وابً قرأه زيغود.: قدمت تقريراً مكت2ـ املنطقة رقم 

ص التقرير انظر ملخ»عدد األسلحة احلربية  ،مالحظات: ال يوجد ابلتقرير ذكر عدد املناضلني داخل اجلبهة
 «.يف اخلتام

وعلى القبائل  ،وهذه املنطقة تشتمل على القبائل العليا والسفلى ،: تقرير شفهي قدمه كرمي3ـ املنطقة رقم 
ىل ثالثني والنواحي منقسمة إ ،تنقسم بدورها إىل عشر نواحي ،صغرية وهي مقسمة إىل ثالث مناطق ،الصغرى
 قسماً:

 يف الصندوق مائة ألف فرنك. ،جماهداً  450م كان ابملنطقة 1954يف فاتح نوفمرب 
 واالن يوجد ابملنطقة:

 .044،87ـ املناضلون داخل اجلبهة عددهم: 
 .470،7ـ املسبلون عددهم: 
 .100،3ـ اجملاهدون عددهم: 

 وحدات العسكرية:ال
 .وثالثة أفواج تكّون فرقة يقودها مساعد ،يقوده عريف يرتكب من عشرة إىل عشرين جندايً « الفوج»

 «3»حدود املنطقة رقم 
 ر األبيض املتوسط.والبح ،منرفيل ،ابلسرتو ،عني بسام ،سور الغزالن ،مسيلة ،برج بوعريريج ،سطيف ،جيجل

 بندقية صيد. 425،4 ،بنادق رشاشة 4 ،بنادق رشاشة 8 ،رشاشات 106 ،بنادق حربية 404السالح: 
 مالحظات:

ماليني، واملصاريف الشهرية تبلغ  110مليوانً، واالن تبلغ املداخيل الشهرية، معدل  445املالية: ابلصندوق 
 مليون. 55مليون، فيتبقى كل شهر  55معدل 

 ،األسلحة نقص ،وبصفة ملحة ،لهم يالحظون لنا دائماً ولكن الناس ك ،معنوايت اجملاهد والشعب: قوية جداً 
 وهو مستعد للمشاركة يف نفري عام إذا لزم احلال. ،إن الشعب متضامن معنا

أما حركة أو رابح فهي مشكلة  مسألة حركة أو رابح، وإعالن الوالء من جانب سكان دوار أريش وذراع امليزان
عل وقسم من هذا الدوار طلبت ابلف ،وقد طهرته جيوشنا ،أما دوار أريش فهو دوار مصايل ،يف طريق احلل
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مل يعمل جيوشنا و  ،فهو دوار عرف دائماً بضعف عواطفه الوطنية« ذراع امليزان»أما دوار نسليوية  ،محاية فرنسا
 هنا أي إرهاب ألن هذا الدوار مل يدخل مطلقاً.

واالن  ،م كان هناك مخسون جماهداً 1954نوفمرب  يف فاتح مت تقريراً مكتوابً قرأه أوعمران: قد4ـ املنطقة رقم 
 يبلغ عدد املناضلني داخل اجلبهة أربعني ألفاً.

 واملسبلون يبلغ عددهم ألفني.
 اجملاهدون عددهم ألف.

 ،وثنية احلد ،ريوبوقا ،وشايالن ،ومدية ،يف نواحي برواقية ،هذا ويالحظ أن املناضلني واجملاهدين واملسبلني
 ليسوا داخلني يف األعداد املذكورة أعاله. ،وشرشال ،واألصنام ،وتنس ،ومليانة

 500،1 ،بيستويل 300 ،رشاشة 80 ،مائة بندقية حربية ،السالح: مخس بنادق رشاشة منها بندقية ابر
 بندقية صيد.

 تدخل فيها العاصمة. ،املالية: ابلصندوق مائة مليون فرنك
 : تقرير شفاهي قدمه ابن مهيدي.5املنطقة رقم 

 م.1956مالحظة: فارق ابن مهيدي املنطقة يف فاتح ماي 
كوملب »اجلنوب  ،معسكر ،مستغامن ،وهران ،الغزوات ،مغنية ،وهبا ست نواحي،حدود املنطقة: عمالة وهران

 «.بشار
 كان هناك ستون جماهداً منهم مخسون بني قتيل وجريح وأسري.  ،م1954يف فاتح نوفمرب 

وعدد اجملاهدين يف االندالع الثاين يف  ،فرنك 000،80م كان يف الصندوق 1954يف فاتح نوفمرب  ،املالية
 ،بندقية رشاشة 50م كانت هناك 1956ويف فاتح ماي  ،مسبل 500 ،جماهد 500م 1955أول أكتوبر 

 ألف بندقية صيد. ،مائة مسدس ،بندقية حربية 400،1 ،رشاشة 165
 «.الريف»مليون يف اخلارج  25منها  ،«مليون من الفرنكات 35» م1956املالية: إىل فاتح ماي 

وسوف يطلب  ،والعالقات بني اجليش اجلبهة وبني الشعب حسنة للغاية ،معنوايت اجملاهد والشعب: قوية جداً 
 من منطقة وهران أن تقدم تقريراً أكثر دقة عن احلالة احلاضرة.

هذه املنطقة تكونت حديثًا وهي تشمل  ،  سي الشريفعو  ،: تقرير شفاهي قدمه أوعمران6املنطقة رقم 
 ،لغتها فرقتناوهذه النواحي ب ،عني بوسيف شاللة ،سيدي عيسى ،على اجلهات الواقعة يف أحواز سور الغزالن

 .(1)أقصى اجلنوب فلم تدخلها جيوشنا بعد ،اجللفة واألغواط ومزاب أما أحواز
 مخسة االف مناضل داخل اجلبهة. ،مائة مسبل ،جماهد 300واالن يوجد هبذه املنطقة 

 مائة بندقية صيد. ،بيستويل 50 ،عشر رشاشات ،بندقية رشاشة واحدة ،السالح: مائة بندقية حربية
 .4املالية: عشرة ماليني أعطيت للمنطقة رقم 

                                                           

 (.3/340حياة كفاح )   ((1
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 وانتقدوها وانقشوها. ،والنشرايت الثالثة: قرأ احلاضرون هذه الواثئق ،القاعدة السياسية
 توحيد:ال

 أ ـ توحيد النظام: تقسيم املناطق:
: من اجلنوب ،سطيف ،القرزي ،وحدودها من الشمال: مداوروش سدراته ،املنطقة األوىل: األوراس النمامشة

 من الشرق: احلدود التونسية. ،واد جالل ،املسيلة بوسعادة ،من الغرب: الربج ،الصحراء القسنطينية
ن اجلنوب: م ،لقسنطيين: وحدودها من الشمال: من القالة إىل سوق االثننياملنطقة الثانية: منطقة الشمال ا

 ،ومداوروش ،دراتهمارة بسقوس وس ،مث متتد حىت احلدود التونسية ،طريق اجلزائر قسنطينة إىل القرزي ،سطيف
 ومن الناحية الشرقية: احلدود التونسية. ،سوق االثنني ،خراطة ،ومن الناحية الغربية: سطيف

 املنطقة الثالثة: القبائل.
من اجلنوب: خط السكة احلديدية الواصل بني  ،كوريب مارين  ،حدود املنطقة: من الشمال: سوق االثنني

سرتو، مث متتد إىل الربج، واملسيلة، وعني احلجل، وسور الغزالن، وعني بسام، وابل ،قسنطينة واجلزائر إىل سطيف
 سوق االثنني. ،الشرق: سطيف خراطةومن  ،منرفيل ،الغرب: كوريب مارين ومن

بئر  ،سامعني ب ،من اجلنوب بويرة ،املنطقة الرابعة عمالة اجلزائر: حدودها من الشمال: كوريب مارين تنس
 ،ابلسرتو ،ومن الناحية الشرقية: منرفيل ،ومن الغرب: حدود عمالة وهران ،تيارت ،بوقاري ،برواقية ،غبال
 عني بسام. ،بويرة ،تيري

ت بيري مندريس، وسانت أوجني، ليس ،وبوزريعة ،واألبيار ،العاصمة ودوائر حسني داي والرويبة مالحظة:
 ، وإمنا تؤلف منطقة مستقلة.3اتبعة للمنطقة رقم 

 حدودها: عمالة وهران. ،املنطقة اخلامسة: عمالة وهران
عني  ،الوبئر غب ،وبرواقية ،وبوقاري ،وحدودها من الشمال: بريدو ،املنطقة السادسة: جنوب عمالة اجلزائر

 ومن الناحية األخرى بل النواحي: الصحراء اجلزائرية. ،بسام
 ،ولكن منظمة هذه املدينة جيب أن تبذل جمهوداهتا لتسهل املهمة ،القبائل 3تنبيه: مدينة سطيف اتبعة رقم 

 .2 ،1وتعيني املنطقتني رقم 
والقسم يصري  ،والناحية تصري منطقة« والية»وتستعمل مكاهنا كلمة  ،وابتداًء من هذا اليوم تغري لفظة املنطقة

 انحية.
ومركز القيادة  ،مراكز القيادة: ملا كان مبدأان هو اإلدارة اجلماعية فيجب على مجيع منطقتنا اتباعه بصفة مدققة

ير الوطين حييط به ر والقائد ميثل السلطة املركزية جلبهة التح ،«وله صفتان عسكرية وسياسية»مركب من القائد 
 ويعتنون ابلفروع التالية: ،نواب ومعينون يعتربون ضباطاً وعددهم ثالثة

 وفرع االستعماالت واالتصاالت. ،والفرع السياسي ،الفرع العسكري
 وللقسم. ،وللناحية ،وللمنطقة ،وتوجد مراكز قيادة للوالية
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وقد قبل مبدأ التغيري  ،ن اهليئة اليت ينتسب إليها املأمورالنقلة: تصدر أبمر اهليئة اليت تكون أعلى علواً مباشراً م
 والنقلة يف مجيع الدرجات والرتب.

 ب ـ التوحيد العسكري:
ى ونصف الفوج يشتمل عل ،وجنداين أوالن ،الفوج: يرتكب من أحد عشر جنداًي من بينهم عريف واحد

 مخسة جنود من بينهم جندي أول.
 جاًل، ثالثة أفواج مع رئيس الفرقة وانئبه.الفرقة: ترتكب من مخسة وثالثني ر 

 ثالث فرق مع مخسة إطارات. ،من الرجال 110الكتيبة: تشمل على 
 ثالث كتائب مع عشرين إطاراً. ،رجالً  350الفيلق: يشتمل على 

 الرتب العسكرية: الرتب العسكرية املستعملة يف القبائل أقرت وهي:
 يوضع على الذراع األمين. ،مثانية أمحر اللون وشعارها على شكل« كابران»اجلندي األول: 

 .(1)أمحران 8اثنان على شكل « سارجان»العريف: 
 أمحر. 8 ،ثالث« سارجان شاف»العريف أالول: 

 حتته خط أبيض. 7شعار رتبته على شكل « أجودان»املساعد: 
 مالزم: شعار رتبته جنمة بيضاء.

 جنمة محراء.« سوليوطنان»مالزم اثن: 
 ،جنمة محراء وجنمة بيضاء« اليوطنان» ضابط أول:
 جنمتان محروان.« كبتان»ضابط اثين: 
 جنمتان محراوان وجنمة بيضاء.« كومندان»صاغ أول: 
 ثالث جنوم محر.« كولونيل»صاغ اثين: 

 ونوابه الثالثة يكونون برتبة صاغ أول. ،قائد الوالية: يكون برتبة كولونيل أي صاغ اثن
 ونوابه الثالثة ضابط أول. ،بة ضابط اثنقائد املنطقة: يكون برت

 ونوابه الثالثة برتبة مالزم. ،قائد الناحية: يكون برتبة مالزم اثن
 ونوابه الثالثة برتبة العريف األول. ،قائد قسم: يكون برتبة مساعد
ون اتبعني اليت يكون اليت تكون لضباط اهليئة ،تكون هلم نفس الرتب العسكرية ،تنبيه: الكوميسارات السياسيون

 هلا.
 «.تصنعه كل والية»ذلك الشعار الذي يوضع على غطاء الرأس  ،الشعار: جنمة وهالل أمحر

 الوالية رقم ثالثة.« القالوات»عالمات الرتب: 
 كلفت بدراسة هذه املسألة.  ،األومسة: جلنة التنسيق والتنفيذ

                                                           

 ابلشكل اهلندي القدمي. 8على صورة    ((1
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 ،اسة كل حالةسوف تتكلف جلنة عسكرية بدر  ،فبعد استقالل الوطن ،تنبيه: كل هذه الرتب العسكرية مؤقتة
 وتوضع كل من له رتبة عسكرية يف مكانه يف اجليش الوطين.

 رتبة اجلنرال ال توجد إال بعد أن تتحرر البالد.
ونواب الضباط  ،تعيني الضباط ونزع الرتبة من اختصاصات جلنة التنسيق والتنفيذ بعد اقرتاحات قادة الوالية

 تهم أبمر من قائد الوالية.يعينون أو تنتزع رتب
 ونزع رتبته يكون أبمر قائد املنطقة. ،تعيني اجلندي األول

 املرتبات واملنح العائلية:
 كل جماهد يقبض مرتباً حسب السلم االيت:

 فرنك يف الشهر 000،1اجلندي
 200،1اجلندي األول

 500،1العريف
 800،1العريف األول

 000،2املساعد
 500،2املالزم

 000،3ايناملالزم الث
 500،3الضابط األول
 000،4الضابط الثاين
 500،4الصاغ األول
 000،5الصاغ الثاين

واألطباء املساعدون يتبعون املالزم  ،فرنك شهرايً  500،1إذن فمرتبهم  ،املمرضون واملمرضات يتبعون العريف
وكل ما  ،500،3أما األطباء فهم اتبعون للضباط األول فيقبضون إذن  ،فرنك شهرايً  500،2فمرتبهم 

 ماعدا شؤون النظافة من صابون وغريه فإن اجملاهد هو ،حيتاجه اجلندي من غذاء ولباس يتكلف به اجليش
 الذي يتكلف بشرائها.

ب دعوة وطنية  ولكن جت ،تعطى له منحة شهرية ،املنح العائلية: كل جماهد وراءه عائلة يطالب ابإلنفاق عليها
ياسيني والكوميسارات الس ،وسوف تعطى التعليمات إىل رؤساء الفرق ،حىت ال متس أموال الثورة ،كل أحد

 فيما خيص هذا املوضوع.
مل دائم أي: وذلك عندما يقومون بع ،واملسبلون جتري إعانتهم على نفس القاعدة اليت يعان عليها اجملاهدون

ربع املنحة إذا و  ،شهريعطى هلم نصف املنحة عندما يعملون مخسة عشر يومًا يف ال ،ثالثني يوم يف الشهر
 واألسرى وعائالت الشهداء سوف تبذل هلم نفس اإلعاانت اليت متنح للمجاهد. ،عملوا أسبوعاً يف الشهر
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 «.يف الشهر»املنحة لسكان القرى: ألفا فرنك قارة مع زايدة ألفني لكل شخص 
 «.يف الشهر»لسكان املدن: مخسة االف قارة مع زايدة ألفني لكل شخص. 

 التنظيم السياسي:ج ـ 
 الكوميسارات السياسيون ومشوالهتم:
 املهام األساسية لكل كوميسار هي:

 تنظيم وتثقيف الشعب. أواًل:
 الدعاية واألخبار والتوجيه. ال

 ،حلربالعناية ابألقلية األوروبية ومساجني ا ،العالقة مع الشعب ،«حرب األعصاب»احلرب النفسية  اثلثاً:
 والكوميسارات السياسيون يعطون اراءهم يف مجيع برامج األعمال العسكرية جليش التحرير الوطين.

 د ـ األموال والتموين:
 ،وسوف ترتكب من مخسة أعضاء ،جمالس الشعب سوف تشكل بواسطة االنتخاابت«. 2انظر الدراسة رقم »

االقتصادية لية واإلسالمية والقضااي املالية و من بينهم واحد رئيس. وجمالس الشعب هذه تنظر يف القضااي العد
 والشرطة.

 هـ  جبهة التحرير الوطين:
واجمللس الوطين  ،مثل جلنة التنسيق والتنفيذ ،واملنظمات املسرية ،والنظام الداخلي ،القانون األساسي ،املبدأ

 واللجان. ،للثورة اجلزائرية
 املبدأ: انظر الواثئق.

 الداخلي: تكلفت بتحريره جلنة التنسيق والتنفيذ.القانون األساسي والنظام 
 املنظمات املسرية:

 مساعدون. 17دائمون و 17 ،عضواً  34أ ـ جملس الثورة اجلزائرية: ويرتكب من 
 الرمسيون:

 ـ ابن بولعيد مصطفى. 1
 ـ زيغود يوسف. 2
 ـ كرمي بلقاسم. 3
 ـ أوعمران عمار. 4
 ـ ابن مهيدي حممد العريب. 5
 بح.ـ بيطاط را 6
 ـ عبان رمضان. 7
 ـ ابن يوسف بن خدة. 8
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 ـ عيسات أدير. 9
 ـ بوضياف حممد. 10
 ـ ايت أمحد حسني. 11
 ـ خيضر حممد. 12
 ـ ابن بلة أمحد. 13
 ـ األمني حممد. 14
 ـ فرحات عباس. 15
 ـ توفيق املدين. 16
 ـ يزيد حممد. 17

 األعضاء املساعدون:
 ـ انئب مصطفى بن بولعيد. 1
 طبال األخضر.ـ ابن  2
 ـ حممدي السعيد. 3
 ـ دحلس سليمان. 4
 ـ بوالصوف عبد احلفيظ. 5
 ـ مالح علي. 6
 «.حممد»ـ ابن حيىي  7
 ـ حيياوي حممد. 8
 ـ مالك. 9

 ـ دحلب سعد. 10
 ـ االحتاد العام للعمال اجلزائريني. 11
 ـ االحتاد العام للطالب اجلزائريني. 12
 ـ الونشي صاحل. 13
 لطيب.ـ ثعاليب ا 14
 ـ مهري عبد احلميد. 15
 ـ فرنسيس أمحد. 16
 «.مزهودي»ـ سي إبراهيم  17

أو عندما يطلب  ،ك ضرورايً عندما ترى ذل ،تنبيه: جلنة التنسيق والتنفيذ هي اليت تستدعي جملس الثورة اجلزائرية
الدائمون  ،واً عض 12ال يتم اجتماع جملس الثورة إال إذا حضر  ،نصف أعضائها مع واحد زايدة على النصف

 أو املساعدون، ومبدئياً ال جيتمع جملس الثورة إال مرة يف العام مدة وجود احلرب.
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 ب ـ جلنة التنسيق والتنفيذ:
وإن كان  ،سعد دحلب ،كرمي بلقاسم  ،العريب ابن مهيدي ،رمضان عبان ،ترتكب من ابن خدة ابن يوسف

 مبالك. فسوف يقع تعويضه هنائياً  ،هذا األخري ال يزال ابلسجن
ة ملراقبة أو انئب له تفويض من هذه اللجنة ؛ له السلطة الكافي ،تنبيه: كل عضو من جلنة التنسيق والتنفيذ
ويالحظ بدقة أن أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ هلم سلطة مراقبة  ،نشاط كل منظماتنا يف الداخل واخلارج

 املنظمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية ..اخل..
وقادة الوالايت جيب عليهم أن يقدموا قرارات عامة عن الوضعية السياسية والعسكرية واالجتماعية واالقتصادية  

 كل ثالثة أشهر.
 جلزائر العاصمة.يكون مركزها ا والتنفيذ مكلفة إبنشاء ومراقبة اللجان املختلفة اليت اللجان: جلنة التنسيق

 «اجملاهد، املسبل، الفدائي»و ـ جيش التحرير الوطين: االلفاظ املستعملة 
 واإلكثار من اهلجومات. ،الوضعية الراهنة: االنتشار والتوسع

 من االن فصاعداً ال تستعمل إال الكلمات االتية:
 هو جندي جيش التحرير الوطين. اجملاهد:

 الفدائي: هو عضو اجلماعة املكلفة ابهلجومات على املراكز يف املدن. املسبل: هو املشارك يف العمل
 العمليات واالن جيب أن توىل العناية إىل التوسع يف ،إن االتصاالت بني مجيع الفرق يف كل الوالايت قد متت

 واحلركات يف مجيع امليادين.
 فرنسا . ،املغرب ،الوضعية يف تونس ،العالقات بني اجلبهة واجليش: العالقات الداخلية واخلارجية

 العالقات بني اجلبهة واجليش: تعطى األولوية للسياسي على العسكري. ز ـ
 يتعني على القائد العسكري السياسي أن يسهر على حفظ التوازن بني مجيع فروع الثورة. ،ويف مراكز القيادة

 إلدارة.يف مراعاة مبدأ التشارك يف ا ،العالقات بني الداخل واخلارج: تعطى األولوية للداخل على اخلارج ـ ح
ودة الذي يتكلف يضاف إليهم ابن ع ،الوضعية الراهنة لنا مندوبون أربعة ،الوضعية يف تونس: قدم عنها التقرير

 بصفة خاصة بتوجيه املواد احلربية من تونس إىل اجلزائر.
 مبعوثنا هنالك تعاليب الطيب حتت مراقبة بوضياف. ،وضعية يف املغرب: قدم عنها التقرير إيديرال

عث وأهم املطالب قبلت وأمضيت رسالة من طرف مجيع املسؤولني وب ،فرنسا: قدم تقرير جامعة فرنسا للجبهة
 هبا إىل اللجنة اجلامعية جلبهة التحرير الوطين.

ألن األسلحة املوجودة هي مما أخذ من  ،كمية من األسلحة االن من والية ألخرىاملواد احلربية: ال تنقل أية  
 ،توزيعاً عادالً  هي وحدها اليت هلا األهلية التامة لتوزيع األسلحة ،جلنة التنسيق والتنفيذ ،العدو. ويف املستقبل

 مع مراعاة الوضعية اخلاصة لكل والية.
 نظام العمل: ط ـ
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 كرية بكل مثن.الرجوع إىل اهلجومات العس
ظ فيها على حياف ،البدء يف عمليات هجومية من اتريخ.. فاتح نوفمرب سوف يكون ذكرى سياسية فقط

 اإلضراب العام.
 وانتخاابت الكوست إن وجدت جيب أن تقاطع. ،ومقاطعة املدارس الفرنسية تستمر

 لك.واستعمال القوة املسلحة يف ذلك يلجأ إليه املسؤولون إن  هر هلم صالحية ذ
مراعيًا يف  ،املفاوضات: جملس الثورة اجلزائرية هو الوحيد الذي يستطيع أن أيمر إبيقاف النار ،إيقاف النار

 ذلك اإلطار الذي عينته القاعدة السياسية.
هيئة األمم املتحدة: من هنا فصاعدًا جيب على الداخل أن يعطي مجيع املعلومات اليت لدينا لتسهيل مهمة 

 األمم املتحدة. ممثلينا يف هيئة
 احلكومة املؤقتة:

 هذه القضية سوف تنظر فيها جلنة التنسيق والتنفيذ، مع املندوبني يف اخلارج.
 أمور خمتلفة: ي ـ

طات وسي إبراهيم وتعطى هلم السل ،واختذ هلا احلل االيت: يبعث زيغود ،األوراس: درست وضعية األوراس
الكافية، حلل مسألة سوق أهراس، والنمامشة، ويبعث أوعمران وسي الشريف وعمريوش حلل مشاكل األوراس 

 واجلنوب.
 وجلنة التنسيق والتنفيذ وهي وحدها هلا األهلية للبت يف النهاية.

فيجب  وإذن ،إلعدام على شخصاب احملاكم: ليس من حق أي ضابط مهما كانت رتبته العسكرية أن حيكم
ويف املستقبل كل  ،والذبح ممنوع منعًا اباتً  ،لتحاكم املدنيني والعسكريني ،تشكيل حماكم يف اجلبهة واملنطقة

 وللمتهم احلق يف أن خيتار من يدافع عليه. ،حمكوم عليه ابإلعدام يقتل رمياً ابلرصاص
 ممنوعان مهما كانت األسباب اليت قد تقدم لتربير ذلك. ،والتمثيل والتشويه

ساجني ويف املستقبل سوف جيعل نظام خاص مب ،املساجني السياسيون: مينع منعًا اباًت قتل مساجني احلرب
 ومهمة هذا النظام األوىل هي نشر وتبيني عدالة كفاحنا. ،احلرب يف كل والية

 كتيباً خاصاً.  كتيب خاص: كل جماهد يف املستقبل سوف يعطى
 تسجيل اجلنود: كل والية تقدم مشروعاً يف هذا الشأن للجنة التنسيق والتنفيذ والعمل.

 الرخص: سوف يؤذن يف الرخص.
 جيب أن مير ابلفحص الطيب إن كان ذلك ممكناً. ،الفحص الطيب: كل جندي جديد

 :2خمتصر تقرير رقم  ملحق
 هد.م: مائة جما1954عدد اجلنود يف فاتح نوفمرب 
 .669،1واالن يبلغ عدد اجملاهدين 
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 .000،5وعدد املسبلني 
 بندقية صيد. 750،3 ،بندقية حربية 325 ،بندقية رشاشة 13واألسلحة: 

 ومخس مائة ألف فرنك. ،ماليني 203املالية: 
 معنوايت اجملاهدين والشعب: معنوايهتم مفرحة جداً.

ثورة مع أنه كان من املقرر منذ بداية ال ،مراقبة من طرف األوراسمالحظة: كل اجلهة احملاذية للحدود التونسية 
 أن تكون اجلبهة اليت متتد من سوق أهراس

 .(1)« انتهى التقرير»إىل القالة اتبعة للشمال القسنطيين 
أوت وانتهت  20نستخلص من هذه القرارات املنبثقة عن مؤمتر الصومام الذي ابتدأت أشغاله يوم الثالاثء ال 
 ،أن الثورة اجلزائرية قد انتقلت من مرحلة املبادرة الفردية إىل مرحلة التنظيمات الفعلية ،م1956سبتمرب  5يوم 

ق وبفضل التنظيم اجلديد أصبح اجمللس الوطين هو اهليئة العليا اليت حي ،من مرحلة األشخاص إىل مرحلة النظام
التخوف  لك ختلص القادة اجلدد جلبهة التحرير منوبذ ،هلا إبرام املعاهدات واالتفاقيات والتفاو  مع فرنسا

وهو أن قادة الثورة يف اخلارج قد يتفاوضون مع فرنسا ويقبلون ابحللول اليت ال حتقق  ،الذي كان يساورهم
 االستقالل التام.

 ،لثورةاـ كما أن إنشاء جلنة التنسيق والتنفيذ قد مسح جلبهة التحرير أن جتند أعضاء املنظمات اجلزائرية خلدمة 
 وإقامة تعاون وثيق بني القيادة املركزية يف اجلزائر العاصمة وبني الوالايت واملسؤولني يف الداخل واخلارج.

 قد ساعد على تعيني خلفاء للقادة الثوريني الذين ،ـ مث إن إنشاء نظام موحد للجيش وقيادة واحدة مشرتكة
 ؤولني على من يتوىل القيادة.بدون إراقة دماء أو نشوب خالفات بني املس ،يستشهدون

ـ وابلفعل فقد جنح عبان رمضان وكرمي بلقاسم يف خلق قوة ثورية جديدة منبثقة منهما ومن املركزيني أمثال بن 
وأصبح القادة املؤسسون للمنظمة اخلاصة العسكرية اليت حولوها إىل جبهة  ،يوسف بن خدة وسعد دحلب

نتظرون ي ،جمرد ممثلني للجبهة يف اخلارج ،وأمحد بن بلة ،افم أمثال: حممد بوضي1954التحرير يف عام 
 بعد أن كانوا يتصرفون على أساس أهنم قادة الثورة يف اخلارج. ،التعليمات من القيادة اجلديدة يف اجلزائر

طين للثورة األحزاب يف اجمللس الو  ـ ويالحظ هنا أن عبان رمضان قد جنح يف تعيني عدة شخصيات من خمتلف
عضوًا فقط من جمموع أعضائه الذين يبلغ عددهم  12الذي ميكنه اختاذ القرارات اإللزامية مبوافقة  ،ريةاجلزائ
ولكن واقع األمر أن السلطة احلقيقية كانت يف يد أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ الذين ينتمون إىل  ،عضواً  34

أصوات أخرى من أعضاء اجمللس لكي تكون مداوالت اجمللس  7حيث ميكنهم احلصول على  ،حزب الشعب
 الوطين للثورة اجلزائرية مقبولة وجائزة قانونياً.

فالقرارات  ،كما أن النهج الذي سلكه عبان بعد مؤمتر الصومام قد غري جمرى األمور يف داخل اجلزائر وخارجها
لعمل وإعطاء األولوية ل ،نص على إعطاء األولوية للداخل على اخلارجاملتخذة يف مؤمتر الصومام واليت ت
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السياسي على العمل العسكري ؛ قد نتج عنهما نقل السلطة إىل نواة جبهة التحرير الوطين يف العاصمة 
 .(1)وتوجيهها جليش التحرير الوطين والقادة العسكريني يف الوالايت الستة ابلقطر اجلزائري

هي  ،أي انتهاء أشغال مؤمتر الصومام ،م1956سبتمرب  5حرير الوطين اجلزائري منذ ـ أصبحت جبهة الت
وقد  ،القوة السياسية الوطنية الوحيدة اليت التف الشعب حوهلا لتحرير اجلزائر من قوات االحتالل الفرنسي

وذلك  ،ياتضح يف مؤمتر الصومام أن جبهة التحرير أصبحت قوية وممثلة المال وطموحات الشعب اجلزائر 
 بفضل جناحها يف:

 وإقرار مبدأ القيادة اجلماعية. ،ـ القضاء على النفوذ الشخصي ألي فرد
 .والوسيلة هي الثورة لتدمري احلكم االستعماري ،فالغاية املنشودة هي االستقالل الوطين ،ـ وضوح اهلدف

مل مجيع اجلزائريني ر اجلزائر هو عألن حتري ،ـ توحيد أبناء الشعب اجلزائري وجتنيده للكفاح ضد العدو املشرتك
وليس عمل فئة واحدة من أبناء شعب اجلزائر. وأشارت وثيقة الصومام إىل أن نشاط جيش وجبهة التحرير 

 قد غري جمرى األمور ابجلزائر.
وتوحد الشعب وفاق من  ،م جتددت اهلمة والعزمية يف مواجهة العدو1954ـ فبفضل هللا مث ثورة أول نوفمرب 

داً روحياً وابختصار فإن الكفاح ضد العدو قد خلق احتا ،وأ هر تصميمه على استعادة حريته وكرامته ،سباته
الل وبذلك حصل اإلمجاع الوطين على مواجهة العدو حىت النهاية وانتزاع استق ،وسياسياً بني مجيع اجلزائريني

 .(2)اجلزائر
 فقد خلصها قادة مؤمتر الصومام فيما يلي: ،ـ وابلنسبة ألهداف احلرب 3

 ـ إضعاف اجليش الفرنسي حبيث يستحيل عليه االنتصار ابلسالح.
 واإلدارة الفرنسية تصبح عاجزة عن مواصلة احلرب. ،ـ حتطيم االقتصاد االستعماري حىت يصاب ابلشلل

 ا مواصلة احلرب.ـ إحداث إخالل ابألوضاع االقتصادية واالجتماعية بفرنسا حبيث يتعذر عليه
 ـ العمل على عزل فرنسا دولياً ويف داخل اجلزائر.

ري حىت ميكن االعرتاف ابلنظام السياسي اجلزائ ،ـ توسيع نطاق الثورة وتدعيم مؤسسات الدولة اجلزائرية
 والتفاو  معه يف حالة الرضوخ إىل احلوار والسلم.

 ابدته.مام اجملهودات اليت يبذهلا الفرنسيون إلحىت يصمد أ ،ـ ضرورة احلصول على أتييد الشعب ابستمرار
 ـ وابلنسبة لوقف القتال 4

 فقد تقرر يف مؤمتر الصومام أنه ال ميكن وقف القتال إال يف حاالت:
 ـ االعرتاف ابلشعب اجلزائري شعباً واحداً ال يتجزأ.

 وماسية.لوطين والدبلمبا فيها الدفاع ا ،ـ االعرتاف ابستقالل اجلزائر وبسيادهتا يف مجيع امليادين

                                                           

 .398د . عمار بوحوش ص  ،التاريخ السياسي للجزائر   ((1
 .400املصدر نفسه ص    ((2
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ـ اإلفراج عن مجيع اجلزائريني واجلزائرايت األسرى واملعتقلني واملنفيني بسبب نشاطهم الوطين قبل وبعد نشوب 
 م.1954الثورة يف فاتح نوفمرب 

م وأهنا وحدها املؤهلة للقيا ،ـ االعرتاف جببهة التحرير الوطين بصفتها اهليئة الوحيدة اليت متثل الشعب اجلزائري
 .(1)واملسؤولة عن وقف القتال والتحدث ابسم الشعب اجلزائري ،أبية مفاوضات

 ـ وفيما يتعلق بعالقة اجلزائر ببقية دول املغرب العريب: 5
تنسيق و  ،فقد حرص أعضاء مؤمتر الصومام على الدعوة إلقامة عالقات سياسية قوية مع تونس واملغرب

اجملهودات الدبلوماسية بقصد الضغط على احلكومة الفرنسية يف امليدان الدبلوماسي. وأشار املؤمترون يف وثيقة 
ية مندجمة يف وهي أن القضية اجلزائر  ،الصومام إىل أن الوضع يف مشال إفريقيا يتميز حبقيقة واضحة للعيان

 ضااي الثالث تكون قضية واحدة.حبيث أن الق ،القضية املغربية ويف القضية التونسية
فالتونسيون واملغاربة مل  ،واعتربت وثيقة املؤمتر استقالل املغرب وتونس بدون استقالل اجلزائر لغواً وال قيمة له

ينسوا أن احتالل فرنسا لبلديهما قد جاء عقب احتالل اجلزائر. وأكدت وثيقة الصومام أنه خلطأ فاحش أن 
غرب وتونس التمتع ابالستقالل احلقيقي إذا ما بقيت اجلزائر حمتلة من طرف يعتقد أحد أن ابستطاعة امل

 ؟(2)فرنسا
 ـ مؤمتر الصومام واهلوية اإلسالمية: 6

يستند هؤالء و  ،ذهب البعض إىل القول أن وثيقة الصومام قد ختلت عن البعد اإلسالمي وأعادت النظر فيه
ة جزائرية على وهدفها إقامة دول« ليست حرابً دينية»ثورة يف طرحهم على ما ورد يف وثيقة الصومام على أن ال

ذا الكالم  أن ه وما غاب عن هؤالء هو ،شكل مجهورية دميقراطية واجتماعية وليس إقامة ملكية أو ثيوقراطية
ل يعود إىل ب ،وليس معناه التخلي عنه ،كان موجهًا إىل الرأي العام الغريب أكثر مما كان موجهًا إىل الداخل

ف مع استغالل فرنسا لذلك وأتليب الرأي العام الغريب على الثورة اجلزائرية وإثبات هتمتها للمجاهدين اخلو 
على ما نقوله هو  ولالستدالل ،وكانت هذه الفكرة توضع دائمًا يف ذهن قيادة الثورة ،أبهنم متعصبني دينيني

« املكافح» ومت اقرتاح ثالثة عناوين ،ينمثاًل عندما وقع االختيار على عنوان للسان حال جبهة التحرير الوط
ووقع اختيار عبان رمضان على العنوان األخري ألنه أقرب إىل الشعب حسب قول « اجملاهد»و« اجلزائري»و

عبان لزمالئه، مث أضاف هلم بقوله: أما الغرب فيكفي اقناعه ابفتتاحية كي ال تستغل فرنسا ذلك واهتامنا 
م وشرح مصطلح 1956فقام عبان بذلك فعاًل يف افتتاحية العدد األول الصادر يف جوان  ،ابلتعصب الديين

 .(3)أبنه كل جهد يقوم به الفرد ضد النظام االستعماري يف أي وقت كان« اجملاهد»
 ،م1953وقد وقع نفس اإلشكال تقريباً يف املؤمتر الثاين للحركة من أجل االنتصار للحرايت الدميقراطية عام 

لكن  ،حسب عبد الرمحن بن اليعقوب وبن يوسف بن خدة« مجهورية إسالمية»طرح البعض فكرة  حيث
                                                           

 .401السياسي للجزائر ص التاريخ    ((1
 .401التاريخ السياسي للجزائر ص    ((2
 دراسات حول إيدلوجية واتريخ الثورة اجلزائرية.   ((3
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تثري ألن ذلك يسمح إبعطاء سالح لفرنسا ف ،أقنعتهم بعض الشخصيات الدينية ابلتخلي عن هذه الفكرة
خري على عبارة ألوحتويل حرهبا ضد اجلزائريني إىل حرب صليبية. ومت االتفاق يف ا ،الغرب املسيحي ضد اجلزائر

م 1954رب وهي نفس عبارة بيان نوفم« مجهورية جزائرية دميقراطية واجتماعية يف نطاق املبادأئ اإلسالمية»
 .(1)تقريباً 

أن  ،وفهموه أنه ختّل عن املبادأئ اإلسالمية ،وما غاب عن الذين يستندون على ما ورد يف وثيقة الصومام
 قل بدولة ثيوقراطية حيكمها رجال الدين الذين ال وجود هلم يف اإلسالمذلك القول ال يناقض البيان الذي مل ي

بل لقد قال البيان ابملمارسة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف إطار مبادأئ اإلسالم العامة اليت  ،أصالً 
اد أي جتربة يف هذا اإلطار ال مينع من استري  وأن العمل ،أمجع عليها املسلمون واملعروفة بوضوح لدى اجلميع
ونعتقد  ،مادام أهنا ال تناقض تلك املبادأئ العامة لإلسالم ،يف احلكم أو االقتصاد أو اجملتمع أو منظومة قانونية

 م قد فتح أبواابً واسعة للجميع.1954أن ما ورد يف بيان نوفمرب 
م كانت حتظى ن مبادأئ اإلسالأ ،يتبني لنا من الدراسة املتأنية إليديولوجية الثورة وخمتلف املمارسات أثناءها

 مبكانة خاصة رغم الوضع يف احلسبان عدم إاثرة الغرب املسيحي كما سبق.
 وأن أي مساس مببادأئ اإلسالم كان مبقدوره ،وتعود هذه املكانة إىل اعتبار اإلسالم أداة لتحريك اجلماهري

 أن حيطم كل ما بنته الثورة.
ثل القلعة اليت لقد كان اإلسالم مي ،هي اليت فجرت ثورة املليون شهيدبل إن مبادأئ اإلسالم وعقيدته السليمة 

اسي كما كان ميثل العنصر األس  ،حتطمت عندها كل حماوالت املسخ والدمج االستعماري ألكثر من قرن وربع
 .(2)يف الشخصية الوطنية اجلزائرية

 املباركة.ولقد مت التمسك ابإلسالم وقيمه ومبادئه قبل الثورة وأثناء الثورة 
ة لبناء الدولة وميكننا أن نستخرج منها مبادأئ أساسي ،إن وثيقة أول نوفمرب تعترب مرجعية مهمة للثورة اجلزائرية

 الوطنية وتتمثل يف:
 ـ اجلمهورية كنظام للحكم.

 ـ احلرايت الدميقراطية كأسلوب للحكم.
 ـ العدالة االجتماعية.

 ـ مبادأئ اإلسالم كإطار للدولة.
 السيادة للدولة واألمة.ـ 

 .(3)ـ االنتماء األمازيغي العريب اإلسالمي للشعب اجلزائري
 ـ موقف أمحد بن بلة من مؤمتر الصومام: 7

                                                           

 .103الدكتور رابح لونيسي ص    ((1
 .106 ،105املصدر نفسه ص    ((2
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 ومن االنتقادات اليت وجهت للمؤمتر انذاك نذكر:
 ـ أن املؤمتر مل يشر يف قراراته ال للعروبة وال لإلسالم.

ا كيف أن ونرى من هن ،وىل واخلامسة والوفد اخلارجي واحتادية فرنساـ أن املؤمتر كان منقوصًا من الوالية األ
 أمحد بن بلة كان يسعى بتصرفاته هذه إىل خلق فتنة داخل صفوف الثورة.

وعلى رأسها  ،كان أمحد بن بلة متشبعاً بفكرة القيادة اليت غرست يف ذهنه بفعل احتكاكه ابملخابرات املصرية
عقد سوى لتحقيق وأنه مل ي ،ر الصومام أبنه أوقع الثورة اجلزائرية يف احملظورفتحي الديب الذي حكم على مؤمت

لح وذلك مبحاولة إقناع قادة الكفاح املس ،هدف واحد وهو: إزاحة أمحد بن بلة من طريق توليه لزعامة الثورة
لى متثيلهم عواقتصار أمحد بن بلة  ،بضرورة سيطرة قيادة الداخل على كل شؤون الكفاح داخليًا وخارجياً 

 وتنفيذ التوجيهات والتعليمات اليت تصدرها قيادة الثورة ابلداخل. ،ابخلارج
إن املوقف املعار  الذي وقفه أمحد بن بلة من قرارات مؤمتر الصومام انبع أساسًا من كون هذا املؤمتر قد 

التفاق بعد اعتماده على مبدأ القيادة اجلماعية الذي مت ا ،فصل هنائياً يف مسألة الزعامة والصراع على السلطة
واملعروف  ،وهو ما يتناقض مع رغبة بن بلة الذي يسعى إىل تسيري الثورة من اخلارج ،عليه منذ اندالع الثورة

 ،سرية اخلاصةوكان رئيساً للمنظمة ال ،عنه أنه كان حيضر نفسه هلذا الدور على أساس أنه من القادة التارخييني
 .(1)وحيظى بدعم مباشر من احلكومة املصرية وخمابراهتا

وهذا ما نستنتجه بشكل واضح عندما طرح أمحد حمساس على مصطفى بن عودة الذي ذهب إىل تونس 
ليشرح قرارات مؤمتر الصومام ـ واملعروف أن حمساس حمسوب على بن بلة ـ فكرة أمهية الزعامة وسعى إىل إقناعه 

إال أن ابن عودة أجابه أبن الثورة ال رئيس هلا وقيادهتا مجاعية. وكفاان ما عانينا من  ،وأبمهية دورها بذلك
 .(2)مصايل الذي جعلنا منه زعيماً فكان ما كان

 
 
 
 ـ اختطاف طائرة بن بلة ورفقائه: 8

ملغريب حممد اومن أقدار هللا العجيبة أنه يف الوقت الذي كان يسعى فيه الزعيم التونسي احلبيب بورقيبة وامللك 
ختطاف الطائرة قامت السلطات الفرنسية اب ،اخلامس للقيام بوساطة بني اجلزائر وفرنسا يف إطار املغرب العريب

م. وهبذه القرصنة اجلوية وإلقاء القبض 1956أكتوبر  22املقلة لوفد جبهة التحرير الوطين اجلزائري وذلك يوم 
ْء ،ت الثورة اجلزائرية من حدوث انقسام خطري يف القيادةعلى أمحد بن بلة وحممد خيضر وايت أمحد ؛ جن
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والفصل يف قضية الزعامة، هل تكون ابلداخل أو اخلارج؟ والسلطة هل تكون يف يد العسكريني أو املدنيني؟ 
 ومن يتحكم يف املراكز االسرتاتيجية للسالح سواء بتونس أو املغرب؟

وانتهى  ،اخلارج قد أزال عقبة كأداء يف طريق وحدة القيادة وكما قال أمحد توفيق املدين فإن سجن القادة يف
 .(1)أمر قيادة القاهرة وقيادة الداخل

مبا يف ذلك  ،وأكد أمحد توفيق املدين أن سجن الزعماء اخلمسة قد ترتب عنه خلق احتاد بني خمتلف اجلزائريني
شاركون فيه يف مؤمتر تونس وجنح امل وحسب نفس املصدر فإنه لو مت عقد ،الذين مل يشرتكوا يف إشعال الثورة

املصادقة على قرار حتت أتثري امللك املغريب والرئيس التونسي ؛ ملا كان ذلك القرار لفائدة االستقالل التام 
ولوقع من جراء ذلك خالف مرير يف القيادة كان يضر حتماً  ،ففرنسا يومئذ مل تكن مستعدة لذلك ،حتماً 

 .(2)مبصلحة الثورة
ي أعتقده هو أنه لو بقي ابن بلة وخيضر على رأس الوفد ملا وافقا إطالقًا على مقررات مؤمتر وقال: الذ

، ومل (3)ذلك خالف مرير كان يردينا وحيطم جهودان ولوقع من أجل ،الصومام أو على جل تلك املقررات
 .(4)لصوماممؤمتر ا يتطرق أمحد توفيق املدين إىل ايت أمحد ألن هذا األخري كان يؤيد عبان رمضان وقرارات

وأقام املؤسسات  ،الذي غري الرجال واملسؤولني ،وهكذا أصبح عبان رمضان هو الرجل القوي يف الثورة اجلزائرية
 ،كرينيوأعطى األولوية لرجال السياسة على العس ،وأسس القيادة اجلماعية ،السياسية واإلدارية للدولة اجلزائرية

فاستشهاد  ،لكن هتب الرايح مبا ال تشتهي السفن ،واختاذ القرارات من طرف رجال اجلبهة يف داخل اجلزائر
 ،م والتحاقه ابلقاهرة1957وخروج كرمي بلقاسم من اجلزائر يف شهر جوان  ،وزيغود يوسف ،العريب بن مهيدي

 ،بان رمضانألمور واضمحل نفوذ عوإدخال تعديالت على تشكيل جلنة التنسيق والتنفيذ ؛ قد غريت جمرى ا
وعبد  ،د الوالية الثانيةوخلضر بن طوابل قائ ،وبرزت القوة العسكرية املتمثلة يف كرمي بلقاسم قائد الوالية الثالثة

سلطة من الذين متكنوا من أخذ ال ،وحممد الشريف قائد الوالية األوىل ،احلفيظ بوصوف قائد الوالية اخلامسة
بعد أن مترد عليهم  ،م1957ديسمرب  27 مث التخلص منه يف  روف غامضة يوم ،هيد عبان رمضان وعزل

 .(5)وهددهم ابلعودة إىل داخل اجلزائر ،ورفض اخلضوع لتوجيهاهتم وخمططاهتم
 ـ العقيد عمريوش وأتمني مؤمتر الصومام: 9

يار منطقة وادي على اخت بعد عدة اتصاالت ومشاورات بني قادة املناطق واملسؤولني يف العاصمة ؛ مت االتفاق
ابإلضافة إىل   ،الصومام لعقد هذا اللقاء نظراً ملوقعها االسرتاتيجي الذي جيعل منها حصنًا منيعًا للمجاهدين
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مما  ،فعاالً حبيث أصبح التنظيم الثوري فيها حمكماً شاماًل و  ،كون املواطنني يف هذه املنطقة قد احتضنوا الثورة
 جعل كل الظروف مساعدة الجتماع قادة املناطق يف جو األمن واألمان واالطمئنان.

حيث  ،ولقد أشرف على توفري هذه الظروف املثالية قبل وأثناء املؤمتر السيد عمريوش ايت محودة قائد الناحية
لشروع يف بعد أن أعطيت له األوامر من قيادة املنطقة خبصوص ا ،م1956شرع فيها منذ مطلع عام 

 رة.وهتيئة مكان انعقاد املؤمتر وذلك حتت مسؤوليته املباش ،التحضريات املتعلقة ابستقبال املشاركني
ركات ولكن لظروف أمنية وحت ،وكان املكان األول احملدد واملتفق عليه من طرف القيادة هو قلعة بن عباس

املقرر للمؤمتر  وقد جاءت فكرة تغيري املكان ،عسكرية للجيش الفرنسي تقرر تغيري املكان املقرر لعقد املؤمتر
ح منطقة أخرى الذي اقرت  ،بعد اتصاالت بني كرمي بلقاسم قائد املنطقة وانئبه على انحية الصومام عمريوش

اتيجي ببلدية إغزر أمقران بدائرة أقبو حلصانتها وموقعها االسرت  ،أوزالقني على الضفة الغربية لوادي الصومام
مما يسهل مراقبة  ،الصومام، ولكوهنا مفتوحة مباشرة على جبال جرجرة املغطاة بغاابت كثيفةاملطل على حو  

كما يفسح اجملال الواسع لالنسحاب حنو جبال جرجرة احلصينة بكل سهولة   ،حركات العدو ملسافات كبرية
والذي  ،وري هبام الثوبسرعة أكرب من سرعة العدو. هذا إىل جانب جتنيد سكاهنا الكلي مع الثورة لقوة التنظي

هذا  لذلك مل يرتدد يف اقرتاح املكان احلصني القوي النعقاد مثل ،سهر لعدة أشهر على إرسائه يف كل الناحية
 احلدث اخلطري اهلام.

وقد كلف قائد املنطقة السيد كرمي بلقاسم رمسيًا عمريوش ابلتحضري للمؤمتر من مجيع النواحي سواء اجلانب 
كما    ،حبكم أن هذا األخري كان أكثر دراية واطالعًا ابلناحية ،وحىت التنظيمي ،و األمينالبشري أو املادي أ

 .(1)كان حيظى ابحرتام وحب سكان املنطقة الذين كانوا يكنون للثورة ولعمريوش والًء كبرياً 
ألن هذا  ،حريرالتويعود اختيار منطقة وادي الصومام إىل اعتبارها مظهراً من مظاهر السيطرة العسكرية جليش 

راد قادة جيش لذلك أ ،املكان ابلذات الذي اختري للمؤمتر كان الفرنسيون يزعمون ويدعون أهنم سيطروا عليه
ى قوة وأن يتحدَّوا العدو ويظهروا للرأي العام الفرنسي والعاملي مد ،يكون املؤمتر قواًي يف بدايته التحرير أن

أهنم  وأن املكان الذي أعلن القادة املستعمرون ،ا على االستعماروسيطرة جيش التحرير الوطين يف حربه هذ
 .(2)سيطروا عليه ومتت تصفيته من الثوار ؛ استطاع قادة الثورة أن يعقدوا فيه أول مؤمتر هلم

ومن أجل إجناح تنظيم املؤمتر أنشأ عمريوش جلنة للتحضري املادي والعملي واألمين تتكون من: قاسي محاي 
ثيف األول مكلف بتك ،وعبد الرمحن أومرية« سي محيمي»وأمحد فضال  ،يف حو  الصومامانئب سياسي 

كما سخر حوايل   ،والثاين مكلف بتأمني الطريق ،العمليات والكمائن بناحية بوقاعة الستدراج العدو وشغله
وكلف  ،املنطقة ابإلضافة إىل أعداد كبرية من املسبلني ملراقبة حتركات العدو يف ،جندي حلماية املؤمتر 500

الك احمللي وإحضاره من أماكن بعيدة لكي ال خيتل االسته ،السيد حسني صاحل بتوفري التموين واإلشراف عليه
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طقة وكلف السيد انيت كعباش ابالستعالمات ومراقبة سكان املن ،فيتفطن العدو ألي تغيري أو أمر غري عادي
أيضاً السيد عبد  وكلف ،فسهر ومن معه على توجيه السكان ،أايم املؤمتر واحلفاظ على السرية التامة ألشغاله

 .(1)احلفيظ أمقران وسي الطاهر عمريوش مبتابعة حماضر املؤمتر
نشاطه  كان قد اكتسبها خالل  ،ومن خالل هذه التحضريات أ هر عمريوش كفاءة عالية يف التنظيم واإلعداد

اله يف فقد أشرف شخصياً على أتمني املكان بزرع رجأما عن اجلانب األمين  ،السياسي يف ابريس قبل الثورة
ه الستقبال كما أرسل أعوانه ومساعدي  ،حبيث أصبحت كلها حتت سيطرة جيش التحرير ،خمتلف أرجاء الناحية

ويف هذا اإلطار أرسل مساعده السيد قاسي محاي مع مرشدين الستقبال  ،ومرافقة الوفود القادمة لالجتماع
ة الثالثة املنظمة ومت اللقاء بني ممثلي املنطق ،حيث يقول السيد علي كايف هبذا اخلصوص ،وفد املنطقة الثانية

ثانية اليت  وابلنسبة للمنطقة ال ،مع مرشدين للمؤمتر وبني املشاركني من بقية املناطق على مشارف حدودها
 ،عد رائداً فيما بوالذي أصبح  ،كنت من ضمن وفدها كان يف استقباهلا املسؤول قاسي على حدود املنطقة

 .(2)وابلنسبة للرابعة ذهب عمريوش الستقباهلم
وجتنُّب العدو  ،وعمومًا أرسل عمريوش دورايت الستقبال وفود املناطق احلربية هبدف ايصاهلا إىل مقر املؤمتر

ولكن برغم ذلك فإن وفد املنطقة الثانية احتك بقوات العدو خالل  ،الذي كان يقوم بعملية مسح للمنطقة
االشتباك معها يف عدة مواقع جعلته يتأخر قلياًل بسبب انقسامه نتيجة دخوله يف مواجهة مع بعض تلك 

 .(3)القوات اليت كانت منتشرة بكثرة يف املنطقة
وحنكته  الذي برهن من جديد على عبقريته ،واملتتبع لألمور جيد أن مصري قادة الثورة كان يف يد عمريوش

 ،اليت جعلت من كرمي بلقاسم يثق به وإبجراءاته وتدابريه اليت كانت تقريباً يف كل األحوال انجحة ،العسكرية
كما أنه اكتسب األسلوب األمثل للتعامل مع القوات الفرنسية كراً   ،ألن الرجل كان عارفًا ابلناحية وسكاهنا

املؤمتر. وقد استطاع  فقد جنح يف أتمني املكان لعقد ،وده وضيوفه وقادة الثورة املباركة يف الداخلوفراً وأتميناً جلن
عمريوش ـ بفضل هللا مث تنظيمه احملكم وسهره الدائم ليل هنار ـ أن يوفر اجلو األمثل النعقاد املؤمتر الذي دام 

 ،فود أخرىؤمترين االنتظار ترقبًا لوصول و وحتتم على امل ،حيث أن الوفود مل تصل يف وقت واحد ،لعدة أايم
 .(4)وهذا ما جعل مهمة عمريوش ورجاله تطول وحرصه يزيد

مسبل وهو عدد  600،1ابإلضافة إىل حوايل  ،جندي 800وقد سهر على أمر املؤمتر وخدمته حوايل 
 ضخم.

اسة أو التموين أو احلر  فإن األمور سارت على أحسن مايرام سواء من حيث التنظيم ،وأما خالل أايم املؤمتر
 ،الكمائن ضد العدو يف مناطق بعيدة نوعاً ما عن مقر املؤمتر الذي كان يتم بشن اهلجومات ونصب ،والتمويه
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إىل السيد  وهي نفس املهمة اليت أسندت ،قصد شغله واستدراجه إىل مناطق يريد جيش التحرير أن جيذبه هلا
ذي سخر كل جهده ووقته وذكائه وخربته للقيام ابملهمة من طرف عمريوش ال« السي محيمي»أمحد فضال 

 .(1)اليت أسندت إليه على أكمل وجه
وعموماً فإن عمريوش ساهم يف جناح مؤمتر الصومام مبا وفره هو ورجاله من أجواء مناسبة النعقاده فوق أر  

 .(2)الوطن
 

 
 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اثمناً: وسائل الفرنسيني للقضاء على الثورة

ودعمتهم  وصنعت جيوب وقادة اتبعني هلا من اخلونة ،استخدمت فرنسا كافة الوسائل البشعة للتصدي للثورة
فيق من ولكن حركات اخليانة ابءت ابلفشل بتو  ،وسامهت يف سفك الدماء بني أبناء الشعب ،ابملال والسالح

 من هذه الوسائل: ،هللا مث صمود وثبات ووحدة جبهة التحرير

                                                           

 .114املصدر نفسه ص    ((1
 .115املصدر نفسه ص    ((2



340 
 

 قسنطينة االقتصادي وأهدافه:ـ مشروع  1

أكتوبر  13وم وأعلنه هو بنفسه مبدينة قسنطينة ي ،مت إعداد هذا املشروع بعد اإلتيان ابجلنرال ديغول إىل احلكم
 على اعتبار أن أسباب الثورة اقتصادية ،قبل يومني من الشروع يف شن عملية شهر الضباب ،م1958

 كرة االستقالل واحلرية وطرد االستعمار األجنيب.وال صلة هلا بف ،واجتماعية وليست سياسية
مل جاهدة على ويومهه أبن فرنسا تع ،وقد استهدف ديغول هبذا املشروع أن يكسب الرأي العاملي وجيلبه إليه

وأهم  ،وتنمية اجلزائر عن طريق إجناز هذا املشروع االقتصادي والثقايف واالجتماعي ،حتسني أوضاع اجلزائريني
 شروع:ما يف هذا امل

سيطرة وذلك بقصد تسهيل ال ،ـ إقامة أحياء سكينة بصورة استعجالية دون مراعاة لشرط احلياة العامة فيها
 وقد اجنر على إقامة هذه األحياء أمرا  اجتماعية خطرية. ،على اجلزائريني وتشديد الرقابة عليهم

ىل جانب السلطات وكسبهم إ ، اهرايً  ـ منح بعض الو ائف للجزائريني للتخفيف من حالة البطالة يف أوساطهم
 ،ية معتربةومنحهم امتيازات ماد ،وترقية بعض العمالء إىل الو ائف اإلدارية السامية ،االستعمارية ضد الثورة

 وعينت بعضهم والة ورؤساء دوائر ومو فني سامني. ،فأسندت إليهم مسؤوليات معتربة يف اإلدارة
 ،عاب مسليةفرق رايضية وتنظيم أل وذلك بتكوين ،الشعب عن الثورةـ حماولة خلق جو نفسي اجتماعي يلهي 

 وتشجيع احلفالت والسهرات الفنية واملادب يف ضيعات املعمرين واستغالهلا ملناهضة الثورة.
ومنح  ،سيوتعيني ضباط جزائريني سامني يف اجليش الفرن ،ـ إدخال عناصر جزائرية يف جملس الشيوخ الفرنسي

 ة لبعض اجلزائريني.رخص وحمالت جتاري
يط عمليات التنقيب وتنش ،ـ استغالل موارد البالد ووضعها حتت تصرف الشركات الرأمسالية األجنبية الستغالهلا

عن البرتول يف الصحراء اجلزائرية لدعم االقتصادي الفرنسي املتضرر من الثورة اجلزائرية. ويف هذا اإلطار مت 
جية ة املصاحل احليوية الفرنسية يف اجلزائر ذات اجملاالت االسرتاتيجتنيد أكثر من نصف مليون جندي حلماي

 م.1959وذلك ابتداًء من نوفمرب 
 ألف جندي حلماية ومراقبة اخلطوط الشائكة املكهربة شرقاً وغرابً على احلدود اجلزائرية. 50ـ 
 ملعمرين.ألف جندي حلماية ومراقبة اجلسور واملعامل واملصاحل االقتصادية للكولون ا 30ـ 
ألف للخط املمتد بني بين  35بينهم  ،ألف جندي حلماية ومراقبة أنبوب برتول حاسي مسعود جباية 200ـ 

 منصور وجباية.
 ذانهبم.الذي مل يستفد منه سوى املعمرين وأ ،ـ إنشاء بعض املرافق الصحية كمستشفى رجاونة بتيزي أوزو

قرى دمة األهداف العسكرية االستعمارية والوصول إىل الـ شق شبكة من الطرق لتنشيط االقتصاد الفرنسي وخ
 الريفية املعزولة.

هم أدوات خلدمة من أجل استمالتهم وجعل ،ـ فتح جمال حمدود لتعليم اللغة الفرنسية لبعض الشبان اجلزائريني
 مصاحل االستعمار عن طريق النوادي واملنتدايت واللقاءات املختلفة.
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 ه.املهين إلعداد أيدي عاملة خمتصة تستغل يف تطوير االقتصاد الفرنسي وترقيت ـ إنشاء بعض مراكز التكوين
 .(1)ـ تقدمي بعض املؤون واملنح الشكلية للشيوخ العجزة واملكفوفني احملتاجني حتت غطاء املساعدات اإلنسانية

 ـ عملية برومري أو أشهر الضباب: 2
على رأس  ،م بقيادة اجلنرال فور1958أكتوبر  15 شن اجليش الفرنسي هذه العملية العسكرية الضخمة يوم

ومني من وذلك بعد ي ،مخسة وثالثني ألف جندي ومئات العرابت العسكرية والطائرات املقنبلة واحلوامات
زائريني وليس ملعاجلة وإصالح أوضاع اجل ،مما يدل على أنه للتعمية فقط ،إعالن مشروع قسنطينة االقتصادي

واستهدفت القضاء على  ،من نفس الشهر 27ة. وقد دامت هذه العملية إىل يوم االقتصادية واالجتماعي
ن واجهوها على ومل يزد عدد اجملاهدين الذي ،مراكز قيادة الوالية الثالثة جببل أكفادوا احلصني والكثيف الغاابت

اخليبة  ايلإال أن هللا عز وجل نصرهم على هذه القوات االستعمارية اليت انسجت جتر أذ ،جماهد 500،1
 ألن جيش التحرير تدرب على تفويته الفرص عليها. ،واهلزمية

م برائسة العقيد 1958نوفمرب  11وعلى إثر ذلك عقدت قيادة الوالية اجتماعًا عامًا يف بونعمان يوم 
ملؤن وأعطيت تعليمات إلعداد املالجأئ واملخاأبئ وختزين ا ،عمريوش ومت فيه توزيع األومسة على اجملاهدين

مروراً  ،والذخائر استعداداً للطوارأئ والظروف الصعبة املقبلة. وبعد ذلك أخذ القائد عمريوش طريقه إىل تونس
مارس  29حيث استشهد مع قائدها العقيد سي احلواس يف جبل اثمر قرب بوسعادة يوم  ،ابلوالية السادسة

ند أوحلاج  فخلفه القائد حم ،استشهد فخلفه على رأس الوالية عبد الرمحن أومرية ابلنيابة إىل أن ،م1959
 .(2)وكان العقيد عمريوش قد استخلفه يف غيابه بصفته رائداً للوالية ،كعقيد بصفة رمسية

 ـ برانمج شال العسكري الضخم: 3

أحدث تغيريات هامة يف قيادات  ،م ابجلزائر1958ماي  13بعد أن استلم اجلنرال ديغول احلكم على إثر 
خالل  عني اجلنرال شال قائدًا عامًا للقوات العسكرية يف اجلزائر ومبقتضاها ،اجليش الفرنسي العامل ابجلزائر

فعمل على تطوير أساليب عمل القوات العسكرية اجملندة احملاربة  ،م خلفاً للجنرال االر1958شهر ديسمرب 
 24وشرع يف تنفيذه ابتداًء من يوم  ،ضخمًا محل امسه وهو مشروع شالووضع مشروعًا عسكراًي  ،للثورة

 واستهدف من ورائه حتقيق املكاسب التالية: ،م1959فيفري 
 ،غلق احلدود الشرقية والغربية ابألسالك الشائكة املكهربة واأللغام واملناطق احملرمة واملراكز العسكرية املكثفة ـ 1

 اخلارجي.لعزل الثورة متاماً عن العامل 
 إابدة جنود جيش التحرير واحتالل املناطق اليت يتمركزون فيها. ـ 2
 .(3)إقامة إدارة أخرى خملصة لفرنسا بداًل عن خالاي جبهة التحرير الوطين ـ 3
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 القضاء على املقاومة السرية جلبهة وجيش التحرير الوطين يف أوساط الشعب وذلك ابلوسائل التالية: ـ 4
 مراكز الرتبيع واستعمال وحدات عسكرية خفيفة سريعة احلركة والتنقل ملالحقة الثوار.ـ احملافظة على 

 ـ مواصلة املراقبة الدائمة واحلازمة ملالحقة الثوار خارج احلدود.
 ـ تكثيف عمليات االستطالع بسالح الطريان والرقابة الدائمة لياًل وهناراً.

اأبئ الذايت يف العمليات العسكرية ألهنم أعرف من غريهم ابملخ ـ جتنيد املزيد من فرق القوم واحلركة والدفاع
 ومراكز الثوار وأنصارهم.

ة طويلة يف منطقة وتتمركز مد ،ـ القيام بعمليات عسكرية ضخمة تشرتك فيها القوات الربية واجلوية والبحرية
 واحدة حىت تطهرها من الثوار مث تنتقل إىل غريها لتقوم بنفس العملية ونفس األسلوب.

وإنشاء فرق للفدائيني  ،بصفة هنائية ـ احتالل تلك املناطق والتمركز فيها حىت يتم التأكد من انتهاء نشاط الثوار
 .تتخصص يف حماربة الثوار ومالحقتهم يف كل مكان

قوم مبهامه وتوفريها له بسخاء حىت ي ،ـ متكني اجليش الفرنسي من أسلحة وأساليب عصرية حديثة ومتطورة
 العسكرية على أحسن حال.

ىل مليوين رجل وستصل إ ،ـ الزايدة يف أعداد القوات الفرنسية ابجلزائر لتصل إىل مليون شخص وأكثر من ذلك
 .(1)مع هناية الثورة

 ـ مراحل املشروع: 4

 وقد مت تنفيذ هذا املشروع العسكري الضخم حسب الكيفية واملراحل التالية:
وذلك يف املنطقة احملصورة  ،م1959ـ القيام بتطهري اهلضاب العليا الغربية الوهرانية خالل شهر فيفري ومارس 

 ما بني سعيدة جنوابً ومعسكر غرابً وفرندة وسعيدة شرقاً وحو  الشلف مشااًل.
زام على جبال الظهرة وزكار والونشريس والسرسو والتيطري والسفوح الغربية هبذه اجلبال ما بني ـ شن عملية احل

 م.1959منتصف شهر أفريل ومنتصف شهر جوان 
أفلو  واحدة على جبال عمور من ،ـ وخالل عملية احلزام هذه شنت القوات الفرنسية عمليتني مكملتني هلا

 على جبال أوالد انيل وقسم من بالد امزاب. والثانية ،شرقاً إىل جهات عني الصفرة
متهيداً لعملية اجملهر الضخمة والكبرية  ،م1959ـ شن عملية الشرارة على جبال احلضنة يف بداية شهر جويلية 

 واخلطرية يف نفس الوقت.
 ،ةوير على شكل مثلث زاويته اجلنوبية الب ،ـ عملية اجملهر على جبال جرجرة وحو  الصومام وجبال البيان

م إىل 1959جويلية  22وزاويته الشمالية الشرقية خليج جباية، ودامت من  ،وزاويته الشمالية الغربية دلس
 م.1960مارس 
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 ،ـ شن عملية األحجار الكرمية على الشمال القسنطيين كله من خليج جباية غرابً إىل عنابة شرقاً على الساحل
 .(1)م1960م إىل ماي 1959ودامت من نوفمرب  ،ومن بوقاعة غرابً إىل ميلة على الداخل

 ـ عملية اجملهر: 5

تعد هذه العملية من أضخم العمليات العسكرية اليت شنها اجليش الفرنسي ضد الثورة اجلزائرية يف منطقة 
 والبويرة وبين ،لس غرابً د ،على شكل مثلث زواايه الثالثة خليج جباية شرقاً  ،القبائل بقسميها الكربى والصغرى

وجند فيها مخسة  ،م1960م إىل مارس 1959جويلية  22ودامت قرابة مثانية شهور من  ،منصور جنوابً 
أربعة االف سيارة و  ،ومن اللفيف األجنيب ،الربية واجلوية والبحرية ،وسبعون ألف جندي من األسلحة الثالثة

اخر وعشرات من البو  ،امومئات من الطائرات املختلفة األشكال واألحج ،وألفي داببة مصفحة ،عسكرية
 والبوارج احلربية الراسية واملتنقلة بني دلس وجباية.

وقبل أن يشرع اجلنرال شال يف هذه العملية العسكرية الضخمة ؛ مهد هلا بشن عملية الشرارة على جبال 
 ،بقوا يف أماكنهميكتعمية للثوار واجملاهدين ابلوالية الثالثة حىت   ،احلضنة وحوضها الغريب التابع للوالية األوىل

 ويلحق هبم كذلك ثوار وجماهدو منطقة احلضنة ليطبق عليهم مجيعاً هناك.
 ،م شنت القوات الفرنسية عمليات عسكرية واسعة على برج بوعريريج1959ففي أول يوم من شهر جويلية 

ووضعت  ،والوهاد لوحاصرهتا ابلطائرات واملصفحات وأنزلت اجلنود يف الرىب وقمم اجلبا ،وبوسعادة ،واملسيلة
مراكز للتفتيش واملراقبة يف كل مكان خاصة يف الضلعة بني تيكستار وعني اتغروط واحلمادية وبئر محادي بني 

 رأس الوادي وقاللة صاحل مبزيتة.
ل إليهم األغذية وتنق ،وأخذت الطائرات املروحية واحلوامات من هذه املراكز تنقل اجلنود إىل الرىب وقمم اجلبال

اطر املساجني إىل هناك لتسخريهم يف األعمال الشاقة وتقدميهم إىل املوت واملخ وتنقل ،واملؤون والذخائر احلربية
 .(2)قبل اجلنود الفرنسيني

وقد مشلت عملية الشرارة هذه املنطقة احملصورة ما بني خط السكة احلديدية مشاالً وطريق بريكة واملسيلة وأوالد 
ومكن اجلنود من االت حديثة متطورة لالستكشاف  ،لطان. وأحكم احلصار على السكان برًا وجواً س

 ،فاستعملوا الكالب املدربة وشددوا على تفتيش القرى واملشايت ومنعوا الناس من التنقل إال برخص ،واالستعالم
ة واحلراسة ئرات للمراقبوسخرت عشرات من الطا ،ووضعت مراكز للمراقبة والتفتيش على كل طرق املنطقة

 منه ومت خالهلا: 28ودامت هذه العملية شهراً كاماًل من أول الشهر إىل يوم  ،والقنبلة والتدمري ،لياًل وهناراً 
 إلقاء القبض على بعض اجملاهدين واملسبلني. ـ 1
 وحرق عدد من املراكز واملشايت اليت كان يرتدد عليها اجملاهدون. ـ 2
 قتل عدد كبري من اجملاهدين واملسبلني وحرق عدد من الغاابت وإهالك عدد من احليوانت كذلك. ـ 3
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وبعد ذلك انتقلت القوات الفرنسية إىل الوالية الثالثة لتنفيذ عملية اجملهر الضخمة واليت هي لب مشروع شال 
 برّمته.

 أ ـ الشروع يف تنفيذ عملية اجملهر:
 شالطة مقر يف« جبل الظهر»بنفسه واختذ قمة اثفيجوت جببل أزرو نطهور  قاد هذه العلمية اجلنرال شال

حو  املشرف على كل من القبائل الكربى غرابً والصغرى شرقًا و  ،نظراً ملوقعها االسرتاتيجي املمتاز ،القيادة
 .(1)م1959جويلية  22الصومام وخاصة جرجرة واثمغوط وأكفادو والبيبان وانطلقت يوم

لى املناطق عمليات عسكرية ضخمة ع وشنوا ،اجلنرال دولبري قائد انحية سطيف والربج وبوين وتعاون مع شال
ومت  ،بهمونصبوا املدافع البعيدة املدى إىل جان ،وركزوا جنود الرماة على قمم اجلبال والرىب واهلضاب ،املذكورة

هدين من ملنع اجملا ،ة مصفحةحصار الطرقات الكبرية واملسالك اهلامة أبكثر من أربعة االف سيارة ودابب
وقامت عشرات من فرق وكتائب املشاة مبحاصرة كل املدن والقرى  ،اخلروج واالنسحاب إىل األماكن االمنة

واملسارب  وتفتيش كل املنازل واملشايت واملغارات ،ملنع أي اتصال بني جنود جيش التحرير والسكان املدنيني
 حبثاً عن اجملاهدين.
ودمرت القرى  ،شعاهباجبباهلا و  ،وقرية بقرية ،ستعمارية على املنطقة واكتسحتها شرباً بشربوزحفت القوات اال

ل واعتقلت ابجلملة كذلك. ومتركز جنود البحرية على ك ،وقتلت الناس ابجلملة ،وهتكت األعرا  واحلرمات
وأعطيت هلم  ،اً لياًل وهنار وكلفوا ابحلراسة واملراقبة الشديدة واملتواصلة  ،الربوات والقمم واهلضاب والشعاب

وأعطي  ،األوامر بقتل كل من يشاَهد متحركًا حىت احليوانت األليفة اليت هي دليل على وجود احلياة البشرية
 واستعملت حىت األضواء الكاشفة لياًل حىت يتعذر على ،لكل جندي جمهر لرياقب به وحيرس ويكتشف
 اجملاهدين الظهور واالنتقال من مكان إىل اخر.

 
 ب ـ اجلنرال ديغول يزور املنطقة خالل العملية ويعلن عن سلم الشجعان:

زار اجلنرال ديغول مدينة برج بوعريريج وذهب إىل قرية زمورة يف قلب جبال  ،وخالل إجناز عملية اجملهر هذه
اً بم وخطب هناك، ووجه نداءه املعروف بسلم األبطال الشجعان للثوار، طال1959جويلية  28البيبان يوم 

غول واالجتاه إىل أقرب مركز عسكري هلم، وقد استهدف اجلنرال دي ،منهم تسليم أسلحتهم، ورفع العلم األبيض
 من زايرته لزمورة وتوجيه ندائه هذا ثالثة أمور هامة يف نظره طبعاً:

وأن جنود جيش  ،وهذا يعين أن الثورة ضعفت ،ـ إقناع العامل أبنه اقتحم جبال البيبان رغم كوهنا منطقة حمرمة 1
 التحرير على وشك االنتهاء واالختفاء ابلقتل واملوت جوعاً وابالستسالم.

لموا أسلحتهم حىت يستسلموا ويس ،وإمساع صوته للثوار بصفة مباشرة ،اقرتابه من مراكز الثورة احلساسة ـ 2
 وفق شعاره سلم األبطال الشجعان.
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 ،كة واألعوان واألذانب االخرين وطمأنتهم على مستقبلهمـ تشجيع اخلونة وأعداء الثورة من القوم واحلر  3
 وعلى قوة فرنسا وقدرهتا على محايتهم.

 أما اجلنرال شال فقد وجه نداء إىل اجملاهدين خرّيهم فيه بني واحد من ثالثة أمور:
 االستسالم قبل فوات األوان ملن أراد. ـ 1
 أو املوت اجلماعي املؤكد هلم. ـ 2
 ألهنم ال يقدرون على مواجهة القوات الفرنسية. ،قى منهم جماننيواعتبار من تب ـ 3

 ج ـ أهداف عملية اجملهر:
 لقد استهدف اجلنرال شال من وراء هذه العملية الضخمة حتقيق األمور التالية:

 اقتحام الوالية الثالثة وحصارها وعزهلا متاماً عن كل الوالايت األخرى. ـ 1
 اقتحام مقر قيادة الوالية الثالثة أبكفادو بونعمان. ـ 2
 كشف خمابئهم ومالجئهم ومقراهتم وأماكن تواجدهم. ـ  3
ان وعزهلم وإرهاب السك ،تكثيف املراقبة العسكرية على كل مناطق الوالية لشل حركة ونشاط اجملاهدين ـ 4

 وإيقاف مساعداهتم هلم. ،عنهم
كل السكان لتحطيم معنوايهتم وإرغامهم على التخلي عن الثوار   فر  حصار غذائي واقتصادي على ـ 5

 وعدم تقدمي أي عون أو مساعدة.
ن اجليش الفرنسي وإعطاء الدليل هلم على أ ،إرضاء املتطرفني من العسكريني واملدنيني يف اجلزائر وفرنسا معاً ـ  6

 .(1)قادر على األخذ بزمام املبادرة وإنقاذ املوقف
 
 

 املتبعة يف العملية:د ـ األساليب 
 ومن ضمنها: ،وقد طبقت القوات الفرنسية خالل هذه العملية أساليب جهنمية وتفننت فيها

ذت ذلك منوذجاً واخت ،متشيط الوالية كلها متشيطاً كاماًل وبكيفية حقودة وقاسية على مدى مثانية أشهر ـ 1
 لباقي العمليات التالية.

 ،مت حرق الغاابت واحلقول والبساتني وإتالف كل املزروعات واحملاصيل يف إطار أسلوب األر  احملروقة ـ 2
 وتغوير ينابيع املياه كذلك.

مت مجع السكان كلهم يف مراكز احتشاد خاصة وضعت حتت الرقابة العسكرية املشددة لفصلهم عن الثوار  ـ 3
 اجملاهدين بصفة هنائية وكاملة.
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ية وحتديد حتركاهتم وتنقالهتم إال برخص خاصة من اإلدارة العسكر  ،اتصال بني السكان يف املراكز منع أي ـ 4
 الفرنسية.

مت تكثيف عمليات التفتيش واالستنطاق والتعذيب واالعتقال واإلبعاد بصورة متواصلة يف إطار سياسة  ـ 5
 اإلرهاب والتخويف والزجر.

 تمدت نظام وتكتيك جيش التحرير الوطين يف السري والتنقلنظمت كتائب وفرق عسكرية متنقلة اع ـ 6
 والقوم. استعمل فيها خاصة جنود احلركة ،وذلك ملضايقة جنود جيش التحرير يف اجلبال والغاابت ،واحلركة

 هـ  خطط جيش التحرير يف مواجهة عملية اجملهر:
ولكن جيش  ،انية االف جماهدإن عملية اجملهر هذه ضخمة وخطرية تسببت يف مقتل واستشهاد حوايل مث

 واختذ عدداً من اإلجراءات من ضمنها: ،التحرير واجهها بصرب وشجاعة
 السري فرادى أو يف أفواج صغرية جداً ومنع جتمع اجملاهدين يف مكان واحد وأبعداد كبرية. ـ 1
 جتنب املواجهة مع العدو يف املعارك واالعتماد على نصب الكمائن وتكثيفها. ـ 2
ب األلغام واملتفجرات يف الطرق واجلسور اليت متر عليها القوات العسكرية الفرنسية لنسفها وعرقلة نص ـ 3

 نشاط تلك القوات.
 ،االعتماد على عنصر النساء يف التموين واالتصال والعالج ونقل األخبار وذلك لضعف الشبهة فيهن ـ 4

 التحرير.وقدرهتن على تلك األعمال بعد أن دمج كل املسبلني يف جيش 
 ،استغالل املزارع والقرى الواقعة ابلسهول اليت ختلت عنها القوات الفرنسية مؤقتاً وذلك جللب املؤن منها ـ 5

بذلك كان يتم يومياً و  ،ونقلها إىل املخاأبئ املعدة لذلك يف املراكز اجلبلية فور انسحاب القوات الفرنسية منها
وابلطبع كان يتم ذلك  ،اليت مل تشعر بذلك ومل تتفطن ،ت االحتاللتبادل املواقع بني جنود جيش التحرير وقوا

 بواسطة األعوان اجملندين لصاحل الثورة.
 
 

 و ـ أسباب فشل عملية اجملهر:
طبقت  ورغم األساليب املتطورة اليت ،إن عملية اجملهر رغم العدد الضخم الذي جند فيها من اجلنود واألسلحة

ىل عدد من ومرد ذلك يعود إ ،خالهلا ؛ إال أهنا انتهت إىل الفشل الذريع الذي مل يستطع الفرنسيون إخفاءه
 منها: ،األسباب والعوامل

 اهنيار معنوايت اجلنود الفرنسيني خاصة الضباط واإلطارات منها بسبب طول أمدها. ـ 1
وذلك لكونه بين على  ،العسكري رغم كل اإلمكانيات اليت حشدت فيه عدم جدوى خمطط شال ـ 2

 معلومات خاطئة ابلنسبة للثورة وموقف الشعب منها.
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كانت معظم القوات الفرنسية اليت استعملت فيها منهكة يف العمليات السابقة جبنوب وهران والونشريس  ـ  3
 تبذل جهوداً أخرى أكثر يف هذه العملية.ومل يكن مبقدورها أن  ،واحلضنة وجبال عمور وأوالد انيل

 ،كان جيش التحرير مدراًب مسبقًا على مواجهة مثل هذه العمليات العسكرية الضخمة منذ بداية الثورة ـ  4
 والشيء اجلديد فقط هو كثرة العدد وطول املدة. ،ومل تكن هذه العملية شيئاً جديداً ومفاجئاً له

هزة استعالمات قوية وحمكمة مسحت له ابالطالع على خطط العدو كان جيش التحرير يتوفر على أج ـ  5
جلديدة وكل ذلك مّكنه من املواجهة املطلوبة والتكّيف مع األوضاع ا ،وابستمرار وعلى نواايه ومشاريعه وحتركاته
 ابلكيفيات املناسبة واملالئمة يف امليدان.

ر جيش التحرير حيث اختفت عناص ،باً يف امليدانمل يكن اجليش الفرنسي يتوقع أن جيد أمامه فراغاً رهي ـ 6
لقوات وفاته زمام املبادرة واملفاجأة رغم ضخامة ا ،وفشل يف القضاء النهائي عليها كما كان أيمل ،واملسبلني

 واملعدات اليت جندها للعملية.
وتفانيه يف  ،قاومةملوقد أثبتت عملية اجملهر هذه مدى ارتباط الشعب اجلزائري ابلثورة ومتسكه ابجلهاد وا ـ 7

ورة املباركة. يعترب إحدى معجزات هذه الث ،دعم اجملاهدين واملسبلني ماداًي وبشراًي وروحيًا بشكل ال نظري له
رد الغزاة املعتدين وط ،وأثبتت كذلك مدى حرص الشعب على ضرورة اسرتجاع حريته وانتزاع استقالله الوطين

 .(1)مهما تكن التضحيات اليت سيقدمها

 ـ مراكز التجمع واالحتشاد: 6

وأخذ  ،كان لفشل مشروع شال العسكري الضخم أثره السيء والكبري على فرنسا سياسياً وعسكرايً وداخلياً 
ة عزل وأخذ اجليش الفرنسي يعمد إىل تطبيق سياس ،ديغول يصّعد مناوراته وخمططاته العسكرية اجلهنمية

 ومنع اجملاهدين من التزود ابملؤن واألغذية واألدوية واملعلومات واألخبار عن حتركاته. ،الشعب عن الثورة
ت وإرغامهم على االستسالم أو املو  ،ويف إطار هذه السياسة مارس اجليش الفرنسي أسلوب جتويع الثوار

 مراكز يف وهتجري السكان من قراهم ومداشرهم ومشاتيهم يف األرايف والسهول واجلبال وحشدهم ،جوعاً 
لياًل  املراقبة واحلراسة الشديدة وأحيطت ابألسالك الشائكة ومراكز ،وحمتشدات خاصة أعدت خصيصاً لذلك

 وهناراً.
 ،بينها عدد كبري يف الوالية الثالثة وحدها ،مركزاً وحمتشداً  250وقد بلغ عدد هذه احملتشدات يف اجلزائر كلها 

م ووصلت 1958ولكن مت التوسيع يف إقامتها بعد عام  ،م1956وبدأ أسلوب إقامة احملتشدات منذ عام 
 ،م، وبلغ عدد السكان املهجرين إىل هذه احملتشدات أكثر من ثالثة ماليني شخص1961إىل القمة عام 

 والنسبة الكبرية منهم يف هذه الوالية ذات الطابع اجلبلي ،وهو ما يقدر أبكثر من ثلث سكان البالد كلها
 ضاريس، وسلط عليهم القهر، والبؤس، والعري، واإلهانة، واخلصاصة، واألمرا  والتعذيب.الشائك واملعقد الت
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ومارس الضباط العسكريون وضباط املصاحل اخلاصة عليهم خمتلف ألوان التعذيب والتحقري واإلهانة والقتل 
ية الستمالتهم ئويف بعض األحيان يظهرون للبعض منهم الرأفة والرمحة والعناية الصحية والغذا ،والتشريد

 وعاش السكان  روفاً صعبة وقاسية على مدى سنوات الثورة كلها. ،واستخدامهم يف مصاحلهم اخلاصة
ا ألن السكان املهجرين واصلوا دعمهم هل ،ومع ذلك فإن هذا األسلوب مل يفد يف حتطيم الثورة وإضعافها

ر واألسلحة والذخائر وحطموا هذا احلصار وكونوا اخلالاي جلمع األموال ونقل األخبا ،داخل هذه احملتشدات
 ،وجنحوا يف جتنيد عمالئهم حىت داخل املتعاونني مع القوات الفرنسية من احلركة والقوم ،اجلهنمي واخرتقوه

مات عن فأخذوا يزودون الثورة ابألخبار واملعلو  ،الذين جندوا للقيام مبهام املراقبة واحلراسة هلذه احملتشدات
 حتركات القوات الفرنسية وابألدوية واألغذية واأللبسة والذخائر واالشرتاكات املالية.

 ـ إقامة املناطق احملرمة: 7

يت تعترب خاصة املناطق ال ،أعلنت تلك املناطق حمرمة خلنق الثورة ،وبعد هتجري السكان من قراهم ومداشرهم
ريان الفرنسي وابشر الط ،وغريها ابلنسبة للوالية الثالثة ،وحو  الصومام ،ومراكز حصينة يف جرجرة قالعاً 

قنبلة القرى واملداشر وهتدميها ابلقذف ابلقنابل الضخمة اليت تزن األطنان وابملدافع الربية يف املراكز العسكرية 
حر أو اجملاورة ابلنسبة للقرى الساحلية القريبة من الب البواخر من البحر وعن طريق ،اجملاورة لتلك املناطق احملرمة

وواصلت القوات الربية املتنقلة ـ خاصة فرق القوم واحلركة ـ حرق القرى وإتالف املزروعات وختريب احلقول  ،له
ا وتلغيم البعض منها حىت ال يتاح جلنود جيش التحرير واملسبلني أن يعتصموا هبا أو يلجؤوا إليه ،والبساتني

 التجويع.كل هذا تطبيقاً لسياسة احلصار و   ،ند الضرورة عندما تدامههم الطوارأئ وتباغتهم القوات الفرنسيةع

 : S.A.Sـ املصاحل اإلدارية اخلاصة  8

اليت تعارف  ،أنشأت القوات الفرنسية املصاحل اإلدارية اخلاصة ،ومع سياسة مراكز االحتشاد واملناطق احملرمة
من أجل حماربة الثورة بوسائل إدارية ونفسية  ،« S.A.S» ها املختصر الصاص الناس على ذكرها ابمس

 ولكسب أفراد الشعب وثقة املواطنني جنباً إىل جنب مع العمل العسكري. ،بسيكولوجية
 يقودها ضباط متخصصون ،ولذلك كان كل مركز عسكري مقرواًن مبركز أو مصلحة إدارية خاصة جبانبه

ليصهم من ومبساعدة املواطنني والعمل على خت ،نسانية احلسنة والشفقة واإلحسان والرأفةيتظاهرون ابملعاملة اإل
 ،واملسجونني ،ويفتعلون البشاشة وحسن االستقبال للمقبو  عليهم ،العقوابت والعذاب املسلط عليهم

ملعلومات اعلى أمل احلصول على ثقتهم كوسيلة للحصول منهم على  ،ولكل املواطنني بصفة عامة ،واملعوقني
 .(1)املطلوبة عن الثورة ورجاهلا

ا ويف أغلب األحيان تتوىل هذه املصاحل املختصة توزيع املواد الغذائية على احملتاجني والراغبني يف احلصول عليه
ذلك واستعماهلم يف األغرا  اليت ختدم مصاحل القوات الفرنسية ضد الثورة و  ،لكسب ثقتهم واستمالتهم إليهم
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 ،بطريقة ذكية وماكرة، وعندما تتأكد من ثقتهم هذه تطلب منهم قطع الصلة ابلثوار وعدم التعامل معهم
 ومساعدة القوات الفرنسية على حماربتهم والقضاء عليهم.

املصاحل اإلدارية  وملا تبيته هذه ،ياسة االستعمارية وتفطنوا هلاومع ذلك فإن املواطنني مل ينخدعوا هبذه الس
ناطق دون ويف بعض امل ،فأفشلوا سياسة ضباطها املاكرين ومل ينجحوا إال جناحًا حمدودًا جداً  ،اخلاصة هلم

ّكنوها من م ،وهو األمر الذي دفعهم إىل جتنيد القوم واحلركة من املدنيني وتكوين فرق خاصة منهم ،أخرى
 النيل منهم بصورة بشعة ودنيئة ورخيصة.

 ـ تكوين فرق احلركة والقوم: 9

ال ديغول إىل ومت التوسع فيها بعد جميء اجلنر  ،بدأ تكوين فرق القوم واحلركة منذ بداية الثورة من اجلزائريني
هامهم ضمن ة مكذلك ابلنسبة لطبيع  ،وال خيتلفون عن القوم والصباحيية يف القرن املاضي ،م1958احلكم عام 

التنكيل  وحتملوا مسؤولية ،وقد تضاعف عددهم وتعددت مهامهم ضمن القوات الفرنسية ،القوات الفرنسية
 ابلشعب وارتكاب أبشع اجلرائم ضده أبمر من أسيادهم االستعماريني.
البنات اء و ويعتدون على حرمات النس ،فكانوا يقتحمون القرى واملنازل على غفلة من أهلها يف الليل والنهار

وحيرقون املنازل والقرى ويسلبون وينهبون كل ما جيدونه ويقدرون عليه من احللي واألمتعة  ،ويهتكون أعراضهن
 ،يقتلون الناس ابجلملةو  ،ويقتلون احليوانت الزائدة عن حاجتهم ،واأللبسة واألغذية ويتلفون الباقي ويفسدونه

ظاهرون يف زي ويغررون ابملواطنني فيت ،ويعذبون الشيوخ الكبار واألطفال الصغار والنساء ،ويعتقلون من شاؤوا
ىل ما مث يكشفون عن حقيقتهم بعد أن يتوصلوا إ ،اجملاهدين ويطلبون املأوى والغذاء واملعلومات املطلوبة

رواهتم وأمتعتهم وثومصادرة أمالكهم  ،يريدون، ويقومون بتعذيبهم وعقاهبم مبختلف الوسائل والبطش هبم
 وَسوقهم إىل مراكز القوات الفرنسية.

م لتصفيتهم يف  وكلفت من يرتبص هب ،ولذلك احتقرهم الشعب وتصدت الثورة حملاربتهم وتصفية الغالة منهم
 ،قّل نشاطهمف ،ابألسواق والشوارع واألزقة والثكنات ويف خمتلف املناسبات ،كل مكان من الريف واملدينة

وال ميارسون  ،م وال خيرجون إال معها ويف محايتها1961على القوات الفرنسية ابنداًء من عام وأصبحوا عالة 
وبعدها فر الكثري منهم إىل فرنسا مع القوات  ،الثورة وانل الكثري منهم جزاءهم خالل ،مهامهم إال بدعمها

ذهلم وال يرعى حيتقرهم وي ويعانون هناك احلياة العنصرية من طرف الشعب الفرنسي الذي ،الفرنسية الراحلة
 حرمتهم وال يقدر خدماهتم له.

 ـ فرق الدفاع الذايت: 10

ومع فشل سياسة فرق الصاص واحلركة والقوم ؛ عمدت القوات الفرنسية إىل إنشاء وتطبيق أسلوب الدفاع 
وجعل املواطنني االخرين ينظرون إليهم نظرة  ،للمواطنني بعد تسليحهم AUTO DEFENSEالذايت 

الم الفرنسية وقد روجت وسائل اإلع ،يبة واعتبارهم حماربني ضد الثورة والثوار إىل جانب القوات الفرنسيةالر 
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واملعتمدين  ،هلذا األسلوب من الدفاع الذايت وشخصته على أنه دفاع ضد القتلة واجملرمني واخلارجني عن القانون
 .(1)لدفاع الذايتالفرنسي حملاربتهم وقتاهلم يف إطار اعلى أبناء جلدهتم الذين طلبوا إبرادهتم األسلحة من اجليش 

وا إىل ألن الكثري من عناصر قوة الدفاع الذايت حتول ،ولكن هذا األسلوب أيضًا مل ينفع ومل يقدم أية نتيجة
 خدمة الثورة دون أن يشعر العدو بذلك.

 ـ سياسة احلصار الغذائي والتجويع: 11

فر  حصار وتوسع فيها عن طريق تقسيط املواد الغذائية و  ،السياسة خلنق الثورةطبق االستعمار الفرنسي هذه 
اله الدائم وعمل على ربط الشعب به بواسطة اتص ،غذائي شديد على املواطنني حىت ال يزودوا اجملاهدين ابملؤن

 ،تعامل معهلوالستمالة البعض من الناس تدرجييًا ل ،ابإلدارة الفرنسية للحصول على احتياجاته الغذائية
 واالنفصال عن الثورة واجملاهدين.

ع حتركات ونشاطات ملراقبة مجي ،ويف إطار هذه السياسة ركز االستعمار الفرنسي جيشه يف األماكن االسرتاتيجية
اجملاهدين وأفراد الشعب، وقام بعمليات مسح ومتشيط للسهول واجلبال والغاابت والقرى واملداشر واملباين 

ار الفواكه ومسم ينابيع املياه واالابر وأشج ،كل ما له صلة ابلثورة من بشر ونبات وحيوان وعقار  ودمر ،واملنازل
ترب لتقتل كل من أيكلها ويشرهبا من الثوار وأنصارهم، وأتلف كل ما ميكن أن يع ،واخلضر يف احلقول والبساتني

 مصدراً للغذاء.
صورة شحيحة ب ،ن يزود هبا كل سوق من املواد الغذائيةوقد حددت اإلدارة االستعمارية الكميات اليت ينبغي أ

يها ومنها سنوات احلرب العاملية الثانية اليت أكل الناس ف ،ومقرتة ال نظري هلا إال يف سنوات اجملاعات احلادة
 جذور اتر الغدى وغريها من احلشائش.

صرب والتحمل ال ع هذه ابملزيد من الوواجه اجلزائريون والشعب يف الوالية الثالثة كما يف غريها سياسة التجوي
واعتمد على احلشائش الطبيعية واألعشاب والثمار كالبلوط واخلروب والزعرور واحليوانت  ،نظري هلا كذلك

 ،عماريةومتكن من اجتياز األزمة وإفشال هذه السياسة االست ،الربية والتني والزيتون وأسيسنو والعناب وغريها
 يقّدر مع القاعدة الشعبية يف هذه املعاانة. وأبدى األثرايء تضامناً ال

ه يف إطار ملقابلة اجلنرال ديغول والتفاو  مع ،وعندما أقدمت قيادة الوالية الرابعة على إرسال وفد إىل اإلليزي
 ،م دون علم جبهة التحرير الوطين يف اخلارج1959جويلية  28سلم الشجعان الذي أعلنه يف زمورة يوم 

 واشرتط ديغول ضرورة اشرتاك ابقي الوالايت خاصة الثالثة.
ورفضت قيادة الوالية الثالثة ذلك بشدة إال يف إطار االعرتاف ابالستقالل التام ووحدة الرتاب وتقرير املصري 

بار ابقي وقامت هذه القيادة إبخ ،بقيادة جبهة التحرير الوطين املمثل الشرعي والوحيد للشعب اجلزائري
 ،فبالغت القوات الفرنسية يف الضغط على الوالية جزاء على موقفها املبدئي ،ايت وإطالعها ابألمرالوال
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الايت لكنها صربت حىت ال يتم التفريق بني الداخل واخلارج وبني الو  ،وتعرضت خلسائر فادحة مادية وبشرية
 فيما بينها.

 ـ أسلوب ضباط العمل البسيكولوجي: 12

عب عن الثورة واستعملتهم لفصل الش ،ضباطًا متخصصني يف العمل البسيكولوجيجندت القوات الفرنسية 
 واجملاهدين، وذلك بوسائل متنوعة أمهها:

م ومت التوسع فيها منذ عام 1956واليت أتسست عام  ،املصاحل اإلدارية اخلاصة اليت تدعى ابلصاص ـ 1
وازدادت أمهيتها يف عهد اجلنرال ديغول وضباط املصاحل اخلاصة من خرجيي املدارس املتخصصة يف  ،م1957

 ،وانتشرت يف خمتلف أحناء البالد خاصة الوالية الثالثة بقسميها الشرقي والغريب ،فنون الدعاية وغسل األخماخ
 .(1)ال حّد لهحيث كثافة السكان عالية جداً واملظاهر التضاريسية معقدة ومحاس الشعب 

 ،وعندما ال يوجد ضباط متخصصون من هذا النوع يتوىل ضباط الثكنات واملراكز العسكرية مهمتهم
 صاحل.والرتمجة واالستجواب واحلراسة وما إىل ذلك من امل ،ويستعملون جنود احلركة والقوم يف االتصال ابلشعب

 ىت ال يلتحقوا بصفوف الثورة.إحصاء الشبان واستدعاؤهم للخدمة العسكرية اإلجبارية ح ـ 2
 وضع بطاقة إحصائية لكل السكان ومتابعة حتركاهتم ابملراقبة والتفتيش واالستعالم واالستدعاء. ـ 3
سنة إلحكام الرقابة عليهم وعلى  14وضع بطاقة خاصة لكل الشبان الذين تتجاوز أعمارهم سن  ـ 4

 أنشطتهم وأماكن تواجدهم.
 الرقابة املشددة على الدخول كذلك. إصدار رخص اخلروج وفر  ـ 5
ضباط  حتت إشراف ،إصدار بطاقات التموين ومراقبة الشعب يف استخدام تلك املؤن بوسائل العمالء ـ 6

 املصاحل اإلدارية اخلاصة نفسها واملشرفة على التوزيع.
 إصدار بطاقات خاصة لعمالئهم ورعايتهم هلم وعنايتهم هبم. ـ 7
 لة املدنية.القيام مبهام احلا ـ 8
تعالم والطرود الربيدية الستفسارهم واالس واستدعاء أصحاب احلواالت ،ترقيم املنازل والبيوت واملساكن ـ 9

 وحجز تلك احلواالت لديها وجتزئة صرفها هلم شهرايً حسب عدد أفراد العائلة. ،عن مصادرها وأوجه صرفها
د وحماولة إقناعهم أبن جيش التحرير الوطين إمنا يري ،القيام حبمالت دعائية مسمومة لكسب املواطنني ـ 10

 هبم إضراراً وليس نفعاً.
 ربط وتوزيع التموين ووسائل العيش بتقدمي املعلومات عن اجملاهدين واملسبلني والثورة. ـ 11
ها ر ـ السهر الدائم على تنشيط اإلذاعات احمللية اجملندة ضد الثورة ودعم وسائلها ودعايتها وترويج أخبا 12

 ومنها: صوت البالد.
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استنطاق املعتقلني واملوقوفني يف احملتشدات والسجون واملعتقالت وإجراء حوارات معهم للتمكن من  ـ 13
 إضعاف معنوايهتم وغسل أخماخهم.

عمل وأفشلت وأشلت ال ،وقد واجهت الثورة أساليب هؤالء الضباط كما واجهت األساليب واخلطط األخرى
واستعملت الرشاوي وابقي املغرايت املادية واملعنوية للحصول على  ،عتمدوا عليهالبسيكولوجي الذي ا

صفوف احلركة  وأذانهبا من اجلزائريني يف ،ورجال االستخبارات الفرنسية ،املعلومات املطلوبة من بعض املعمرين
 .واملو فني يف البلدايت والدواوير واملصاحل اإلدارية املختلفة،والقوم والدفاع الذايت

وبذلك افتضحت دعاية اإلذاعة والتلفزة وصوت البالد واملنشورات واجلرائد وشعارات اجلدران يف األماكن 
 العامة واألسواق ويف الساحات العامة للقرى واملداشر والدواوير.

 ـ وسائل التعذيب ومراكزها: 13

وارتكب ما عجزت  ،عة والنصفلقد تفنن االستعمار الفرنسي يف تعذيب اجلزائريني طوال سنوات الثورة السب
وذجًا من ولذلك نقدم عينة منها متثل من ،عنه مصاحل الغستابو النازية األملانية وليس من السهل اإلحاطة هبا

 على مستوى اجلزائر كلها يف الوالية الثالثة ابلذات. ،وقطرة من حبر من جهة أخرى ،جهة
أوالد  ،إملاين ،تفرق ،أوالد خليفة ،الكانطيلة ،بوين ،ثنية اخلميس ،ومن ضمن مراكز التعذيب فيها: جمانة

ثكنة بين  ،أوقاس ،بين وغليس ،فرجية ،اقبو ،بين ورتالن ،بين حافظ ،أوعموملي ،أورير ،اثموقرة ،سيدي إذير
 ،نصليب كورتسي تيزي  ،قالوطة ،زموري ،واد عيسى ،تقزيرت ،أزفون ،تيشي ،ملعب اقبو ،أمالو ،ورتالن
 ،واد اميزور ،ليسايثوغ ،اعقار ،توجه ،موزاية ،أيفوغالني ،تروين ،اثله نتسكرين املايدة ،دار خيوطي ،قيندوز
 ،ين منصورب ،واد اخريص ،الشرفة ،أهل القصر ،مزرعة رال اميشدالين ،مزرعة ميشال ،زايتني بوحلو ،تورنو
 وغريها. ،سور الغزالن ،اهلامشية ،صهاريج ،حيزر

يعودون إىل  واألقلية الناجية ،إىل هذه املراكز خيرجون منها إىل القبور اجلماعية مباشرةومعظم الذين يساقون 
ق عليهم وذلك بسبب قساوة وسائل التعذيب اليت تطب ،منازهلم مشوهني ومعطوبني ومعوقني جسدايً وعقلياً 

 ومنها:
يف املياه  وابقي األعضاء األخرى ـ والغطس ،الكي ابلنار ـ تسليط التيار الكهرابئي على أجزاء اجلسم احلساسة

دق املسامري يف و  ،وإطالق الكالب على املساجني لنهشهم ،العفنة ومياه الصابون وإرغام املعذبني على شرهبا
واألذان  ونزع األصابع ،وخلع األ افر واألسنان ابلكالليب ،وسلخ جلود األحياء وطليها ابألمالح ،األجسام
عر الرأس وحرق ش ،وحرق اجلفون ابلنار وفقء العيون ،التناسلية ابألمواس والسكاكنيواألعضاء  ،والنهود
 ،وجرهم على أرضية مشوكة ابملسامري ،وإجالس الناس على رؤوس الزجاجات املكسرة واملسامري ،واجلسم

خوة ألواغتصاب شرف الفتيات حبضور األزواج واالابء وا ،وهتك أعرا  النساء ،وطلي اجلسم ابلزفت احلار
إدخال مقابض و  ،والرفس ابألرجل ،والضرب ابلسياط والعصي حىت املوت أو فقد الوعي ،واألخوات واألقارب
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 ، األفواهوإدخال خراطيم املياه يف ،وغطس الرؤوس يف املياه العفنة ،الفؤوس والعصي والزجاجات يف األدابر
 سيارتني يف وربط املعذبني إىل ،املخارج وإرغام املعذبني على الشرب حىت متتألئ البطون وخترج من مجيع

 ،ة أحياءوإرغام الكثريين على حفر قبورهم ودفن أنفسهم إىل الرقب ،اجتاهني معاكسني ليقطعوا أنصافاً وأطرافاً 
وحشد  ،وغلقها عليهم حىت املوت ،والزج ابلعشرات يف االابر ،وكنس الساحات العمومية والطرقات ابأللسن

 ،وبقر بطون احلوامل ،وتعّلق البعض على النار ،ملئها ابملاء وتركها حىت تتعفن أجسامهمعدد كبري يف أقبية و 
بعد  ،والقتل اجلماعي لسكان القرى واملشايت والدواوير ،وإرغام األسرى على األكل وشرب املواد السامة

هم يف العراء للوحوش وترك الكثري من ،التعذيب والتنكيل والدفن يف مقابر مجاعية ابلعشرات واملئات بل واالالف
والتخلص من فضالهتم  ،ورمي الناس يف احلفر واخلنادق الكبرية وقيام اجلنود الفرنسيني ابلتبول عليهم ،الضارية

هكذا مما ال ميكن لإلنسان أن حيصره ويعّده مبا يف ذلك رمي األسرى من  ،عليهم كذلك أسابيع وشهوراً 
 على األر  قتلى ومهشمي األجسام.الطائرات احلوامة ليسقطوا 

 ـ بعض النماذج من أشكال التعذيب: 14

خر يف هذا وراء اال ،م انتهك ستون جنداًي فرنسيًا حرمة وشرف فتاة يف سن السابعة عشرة1957يف عام 
 ل.كل حنر اجلماوذحبوا سبعة عشر شيخاً مسناً على ش ،قرية أبويعلى ببلدية ايت خليلي يف أربعاء انيت ايراثن

م قام العساكر الفرنسيون بذبح سبعة وعشرين مدنيًا يف قرية يلولة 1957جويلية  26و 23ـ وفيما بني 
 «.ايليالتن»

ووضعوها يف « ذكورهم»ـ ويف نفس العام قام اجلنود الفرنسيون بقتل عدد من الرجال وقطعوا أعضاء تناسلهم 
 أفواههم وتركوهم يف العراء.

 ر الفرنسيون ستة وعشرين مدنياً بقرية ايت أيسلي قرب تقزيرت.ذبح العساك 1960ـ ويف عام 
وقاموا بنزع لباسه  ،وأمروا شيخاً بنزع لباسه فرفض ،ـ قام بعض العساكر الفرنسيني هبتك شرف أم أمام أبنائها

 ت أبصابعهوقام أحد اجلنود بفض بكارة البن ،ابلقوة ورموه على فتاة عارية على شكل وضع للعملية اجلنسية
 واهتم الشيخ بفض بكارهتا وألصق التهمة به.

ـ قام عدد من اجلنود يف إحدى قرى الوالية الثالثة بفض بكارة عدد من الفتيات على مرأى من سكان القرية  
 كلهم رجااًل ونساء وشيوخاً وشباابً.

ن األكل ن مـ مجع اجلنود الفرنسيون يف إحدى قرى ايعكرون نساء اجملاهدين وأودعوهن السجن مع حرماهن
يف كل ليلة يتعدى و  ،حىت اضطررن أن يشربن ماء بوهلن ويقسمنه على بعضهن ،والشرب ثالثة وثالثني يوماً 
 .(1)اجلنود على شرف إحداهن
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 ،ـ قام اجلنود الفرنسيون يف ضيعة املعمر طورنو أبوقاس شرق جباية ابستعمال صهاريج اخلمر يف تعذيب الرجال
يعوضوهنم سجني وميلؤوهنا ابملساجني ويغلقوهنا عليهم حىت حيرتقوا وميوتوا مث خيرجوهنم و فيفرغوهنا متاماً من األك

 ابخرين وهكذا.
م مجع اجلنود 1957وخالل شهر مارس « ثنية النصر»ـ ويف قرية أوالد سيدي عمر ببلدية ثنية اخلميس 

وعددهم اثنان  ،واحداً وراء االخر وأمروهم حبفر خندق كبري مث أعدموهم فيه ،الفرنسيون كل رجال القرية ليالً 
 وأربعون رجاًل وذلك حبضور زوجاهتم وأطفاهلم.

حد وأمروهم حبفر خندق كبري مث اختاروا منهم أ ،ـ ويف قرية املعاتقة مجع جنود العدو أكثر من مائيت شاب
 وأرغموا الباقي على ردم اخلندق ابلرتاب عليهم وهم أحياء حىت ماتوا. ،عشر ورموهم داخله

ـ ويف قرية مشرتاس قام العدو جبمع أخ مع أخته يف ساحة عمومية وكان األخ يعمل يف مصلحة الدفاع الذايت 
البنت على  وأرغم اجلنود الفرنسيون ،واألخت تعمل لصاحل الثورة واستغلت أخاها يف احلصول على املعلومات

فت أن تغادر القرية إىل العاصمة واختواضطرت البنت  ،نزع ثياهبا وأرغموا أخاها على نكاحها أمام اجلميع
 بصفة هنائية.

 

 :3ـ الوالية  1ـ املنطقة  5الناحية  4و 3و 2ـ مراكز التعذيب يف القسمات:  15

 العسة. ،يف اثسامرث: بين لعالم
 أوالد دمحان. ،يف أوالد دمحان: طكوكة
 حسناوة. ،يف حسناوة: الشرشار

 أوالد سيدي إذير. ،يف إملاين: إملاين
 اجلعافرة: الكانطية.يف 

 تفرق. ،يف تفرق: أوالد خليفة
 يف القلة: اثزاالمت.

 أدماع. ،يف ثنية اخلميس: الفرقة
 جمانة. ،يف جمانة: عني السلطان
 عني تسرة. ،يف عني اتسرة: صدراتة
 احلرش. ،بن داود ،حنانتة ،يف بن داود: لباشيش

 ابشغة. ،منول ،يف سيدي ابراهيم: تزمرت
 ملهري. ،سالطنةيف املهري: 

 عني الدفلة. ،املنصورة ،يف املنصورة: الربيعية
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 :3ـ والية  1املنطقة  ،4الناحية  ،4ـ مراكز التعذيب يف القسمة  16

 يف زمورة: زمورة.
 شعبة اخلولة. ،اخلربة ،خليل ،يف خليل: الشفة

 يف عني اتغروط: عني اتغروط.
 يف سيدي مبارك: سيدي مبارك.

 التعذيب يلقى يف حفرة ـ مطمورة ليموت ابالختناق.يف بين حافظ: بعد 
 :3ـ والية 2ـ املنطقة 1الناحية  4و 3ـ مراكز التعذيب يف القسمتني 17

 يف القصور: القصور، احلامة، ثوبو، اتزروت، أوراسن، أوالد بوحبريز.
 :1ـ والية  1ـ منطقة  3الناحية  4و 3ـ مراكز التعذيب يف القسمتني  18

 طمولة. ،بئر محودي ،ي: رأس الوادييف رأس الواد
 سيدي عبد هللا. ،بوخداش ،يف أوالد إبراهيم: شعبة العون
 بري الكرمة. ،يف تيكستار: أوالد مورسلي
 أوالد سليين. ،الدشرة ،أوالد خملوف ،يف برج الغدير: برج الغدير

 أوالد سيدي أحسن. ،يف غيالسة: غيالسة
 يف أوالد حناش: أوالد حناش.

 بليمور. ،بليمور: عياضاتيف 
 الواد خلضر. ،يف احلمادية: احلمادية

 العكريشة. ،أم الديسة ،أوالد عيسى ،يف الرابطة: الرابطة
 اجملاز. ،أوالد حامة ،املخازن ،غافستان ،يف العش: املطاوشة

 4و 3ـ القسمة  4ـ الناحية  1ـ املنطقة  3ـ مراكز العدو ابلوالية  19

 زمورة: زمورة.
 شعبة الغولة. ،اخلربة ،الشفاء ،خليلخليل: 

 عني اتغروت: عني اتغروت.
 سيدي مبارك: سيدي مبارك.

 4و 3ـ القسمة  1ـ الناحية  2ـ املنطقة  3ـ مراكز العدو ابلوالية  20

 أوالد بوحريز. ،أوراسن ،اتزورت ،توبو ،احلامة ،القصور: القصور
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 4و 3ـ القسمة  4الناحية ـ  1ـ املنطقة  3ـ مراكز العدو ابلوالية  21

 العسة. ،تسامرت: بين لعالم
 أوالد دمحان. ،أوالد دمحان: طاكوكة

 الشرشار. ،حسناوة: حسناوة
 سيدي إدير. ،إملاين: إملاين
 تفرق: تفرق.

 اجلعافرة: اجلعافرة.
 أدماغ. ،ثنية النصر: الفرقة
 القلة: اتزاالمت.

 عني السلطان. ،جمانة: جمانة
 صدراته. ،تسرةعني تسرة: عني 
 احلراش. ،بن داود ،حنانته ،بن داود: لباشش

 منول ابشغة. ،سيدي إبراهيم: تزمرت
 سالطنة. ،املهري: املهري

 .(1)عني الدفلة ،الربيعية ،املنصورة: املنصورة
 وهذا على سبيل املثال ال احلصر.

 أنواع املعتقالت ووسائل يف« يريةمعتقل اجلرف ابملسيل أثناء الثورة التحر »وقد فّصل مخيسي سعدي يف كتابه 
 التعذيب ملن أراد التوسع يف هذا املوضوع.

اع التنكيل ومن أنو  ،إن ما القاه الشعب اجلزائري خالل االحتالل وخالل ثورته اجمليدة من أنواع الظلم والقهر
فر من كل وقيم راسخة تن ،وقوة موحدة وطاقة دافعة ،والتعذيب ؛ هو الذي سيظل عزمية فوالذية يف األعماق

 ما ميس بكرامة الوطن وينال من سيادته واستقالله.
بطال ثورة هو الذي جعل أ ،والوفاء لثوابت األمة ،والشك أن اإلميان ابهلل القوي العزيز مث الوطنية الصادقة

عل الشعب اجلزائري جو  ،يستميتون يف جماالت التضحية واإليثار والفداء ،شيوخاً وشباانً  ،التحرير رجاالً ونساء
اجلزائرية   فإن هذه املعاين وهذه القيم أيضاً جعلت من اتريخ الثورة ،مبختلف فئاته يصمد أمام فظاعة التعذيب

ة هبا الشعوب واألمم يف جمال النضال والكفاح من أجل احلري كنزًا ومنهجًا للبطوالت واملواقف اليت تضاهي
تب اليت دونت وقائع التعذيب بشهادات أصحاهبا واملعاصرين ومن الك ،واالستقالل والكرامة اإلنسانية

لألحداث مع الصور الواثئقية كتاب: من بطوالت املرأة اجلزائرية يف الثورة وجرائم االستعمار الفرنسي للدكتور 
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حممد قنطاري الذي متيز ابحلقائق والواثئق والدراسات والتحقيقات والشهادات على جرائم املستعمر البغيض 
 و اإلنسانية واحلرية وحقوق اإلنسان.عد

ة اليت كاجملاهدة خليف فاطمة الشهيد  ،إن هذا الكتاب يف مستوى حدث الثورة اجلزائرية وملحمات بطالهتا
 مل متت وغريها من أخواهتا اجملاهدات.

معتمة  ءكتاب قيم وصورة عن التعذيب انطقة معربة وصفحة سودا  ،فهذا الكتاب يف واقع أمره وأبعاده العميقة
 وميكن إجياز خصائصه ومميزاته وأبعاده مبا يلي: ،خمزية من جرائم فرنسا يف اجلزائر

 ـ يصور أبلغ تصوير وحشية املستعمرين وحقدهم على اجلزائريني.
 احلرية كما يصور رغبته امللحة يف  ،ـ خيتصر خصائص الشعب اجلزائري يف النضال واملقاومة وحب احلرية

 واالستقالل.
 فساد الفطرة واألخالق ونذالة النفوس وخسة الطبائع عند املستعمر الفرنسي.ـ يصور 

هنا حياول  فهو من ،الذي ميارس التعذيب ألنه وجد نفسه أمام قوة قاهرة ،ـ يعكس بوضوح ضعف املستعمر
 ولكن أص له ذلك؟ ،أن حيطمها بقوة اإلذالل واإلجرام والظلم

ت املرأة فاطمة خليف اليت جاهدت وقاومت وعذبت أفظع تعذيب وقطع ـ يصور بطولة املرأة اجلزائرية يف هذه
وهان عليها كل ذلك كما هان عليها أن تعيش بال يدين  ،ومع ذلك مل هتن ومل تضعف وتشتكي ،يداها

 ال يدركها إال من يعيش بال يدين. ،وتقاسي من جراء ذلك حياة صعبة للغاية
الطبيعة من جرائها  وتلبس ،وتراتع منها النفوس ،منها القلوب ـ يعر  صوراً فظيعة للتعذيب الوحشي تنخلع

 ثوب احلداد.
 وكيف أبثرها يف نفس من عاشها؟ ،هذه بعض ااثر تلك الصور يف نفس من يراها

ـ الكتاب ابختصار صورة معربة صادقة للبطولة والتعذيب يف أقصى حدودمها وأبلغ داللتهما يف اجلزائر خالل 
 (1)ثورة التحرير

 
 
 
* * * 
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 اتسعاً: وسائل الثورة ملواجهة السياسة االستعمارية

ما يف غريها قاسية ك  ،لقد كانت السياسة االستعمارية اليت طبقها واتبعها جيش االحتالل يف الوالية الثالثة
  ،ولكن قادة جيش وجبهة التحرير الوطين أساساً والشعب اجلزائري بصفة عامة ،جداً وطاغية وشرسة ومدمرة

فتصدوا حملاربته ومقاومة كل خططه العسكرية والسياسية  ،كانوا أكثر قدرة وجناعة يف املواجهة والتحدي
 جّد انجعة. بكيفية ،والبسيكولوجية واالجتماعية والتنظيمية واألمنية واإلعالمية واملخابراتية وغريها

نطقة إىل نواحي وكل م ،إىل أربع مناطق فمن انحية التنظيم العام أشران وذكران سابقاً كيف مت تقسيم الوالية
وكل انحية إىل أقسام أو قسمات. واستحدث جهاز تنظيمي حمكم عسكري وسياسي على مستوى هذه 

 ،أوكل إليه تسيري شؤون الثورة واإلشراف على كل أعماهلا ومنجزاهتا وتوجهاهتا ،املناطق والنواحي واألقسام
أفشل كل أساليب جيش االحتالل وإداراته االستعمارية على مدى و  ،وأثبت هذا اجلهاز جناعته يف امليدان

 .(1)سنوات الثورة كلها

 ـ من الناحية العسكرية: 1

اعتمد جيش التحرير الوطين أسلوب حرب العصاابت والكر والفر والغارات اخلاطفة املدروسة يف جمموعات 
وحسب الظروف واملواقع واألزمنة واألمكنة واملستجدات اليت تضمن له يف أغلب  ،صغرية وخفيفة وسريعة

دوماً  ومن أهم امليزات اليت كانت تضمن له ،وجتنبه كثرة الضحااي واخلسائر ،األحيان التفوق واالنتصار
ملطلوبة ا االنتصارات معرفته اجليدة لألر  والطبيعة وتالمحه مع الشعب الذي يدعمه وميده بكل االمكانيات

 .(2)م1962وتواصل هذا الدعم إىل أن حتقق االنتصار األكرب يف صيف عام  ،مادايً وأدبياً وإعالمياً 
إن العمليات اليت قامت هبا جبهة التحرير الوطين يف املدن وجيش التحرير الوطين يف اجلبال واألرايف أخذت 

 ،ولكن هلا هدفاً واحداً وهو مناوشة مراكز العدو واهلجوم على مواقعه وختريب منشاته االقتصادية ،عّدة أشكال
ة مساهاالنظام وقد سبقتها محلة خاص ،يف الوقت نفسه كانت العمليات تطهر احمليط من املعذبني ومن اخلونة

ولضمان  ،اف جيوب املعارضةوالقصد منها شرح أهداف الثورة واختيار أهل الثقة واكتش ،اجلبهوي التوغل
لة التوغل ابالستيالء واقرتنت مح ،أمن أفواج اجملاهدين فر  تقتيل الكالب حىت ال تنبه بنباحها على الزائرين

 .(3)وحرمان القوات الفرنسية من احلجز عليه ،«ولو بسيط»على بنادق الصيد من أجل هدفني: كسب سالح 
 

 الفرنسي: أ ـ استغالل فرار اجلزائريني من اجليش
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سعت جبهة التحرير الوطين إلقناع اجلزائريني اجملندين طوعًا أو كرهًا يف اجليش الفرنسي اباللتحاق جبيش 
فإليكم أمثلة من  ،إن العملية ليست سهلة ألهنا حمفوفة خبطر توغل العدو يف صفوف الثورة ،التحرير الوطين

 لية لصاحل جيش التحرير الوطين.هذه العمليات اليت وفرت عدداً معترباً من األسلحة اال
هم حاملون عشر و  ،م التحق الرقيب مصطفى خوجة جبيش التحرير الوطين بصحبة رفيقني1955ـ يف أكتوبر 

 مبؤهالته احلربية وشجاعته وإميانه يف ،وكمية من الذخرية مع مصطفى خوجة Matأ  49رشاشات من نوع 
وذلك يف  ،م بربج الكيفان قرب العاصمة1956أكتوبر  11مث استشهد يوم  ،صفوف جيش الوالية الرابعة

جماهد من  17واستشهد مصطفى خوجة و ،أثناء زايرته للجنود اجملروحني املعاجلني يف منزل عائلة بن مرابط
 .وأصبح يلقن دروساً عسكرية للعدو يف مستوى وسط اجلزائر ،ومسي كوماندو الوالية الرابعة ابمسه ،رفاقه

يذكر يف كتابه فرار كتيبة من اجلنود من سوق أهراس وعلى رأسها عبد الرمحن بن سامل  ،ـ إن طاهر زبريي
أما و  ،إال أن العدو تتبعها وقتل عشرات من أعضائها ،وذخرية وجلبت معها أسلحة« م1956مارس »

ل ومنهم وعاش بعضهم حىت االستقال ،الناجون منها فقد واصلوا الكفاح يف صفوف جيش التحرير الوطين
 د الرمحن بن سامل.عب

ويذكر  ،م ابلغرب اجلزائري1956بدأ يف  ،ـ على حسب حممد ملقامي: إن فرار اجلزائريني من اجليش الفرنسي
لذين ويذكر أيضًا فرار عدد من جنود اللفيف األجنيب ا ،«يف القنيطرة مثالً »حاالت مماثلة حىت يف الغرب 

بني  وصل عدد الفارين من اللفيف األجنيب حنو ألف وقد ،رفضوا أن يكافحوا من أجل قضية ليست قضيتهم
جندايً من  281،3يف حني يقدم فاروق بن عطية عدد  ،م يف الغرب اجلزائري1958م وسنة 1956سنة 

 .(1)اللفيف األجنيب الذين استقبلتهم بلداهنم بواسطة اللجنة الدولية للصليب األمحر
 ب ـ عملية خاصة قامت هبا الوالية الثالثة:

 ،حاول اجليش الفرنسي أن جيند ويسلح شبااًن جزائريني ينتظمون على شكل وحدات صغرية مثل اجملاهدين
وجرت هذه  ،وكانت هذه العملية خاضعة للمصاحلة األمنية الفرنسية ،ويتتبعون وحدات جيش التحرير الوطين

لشبان باط الفرنسيني بتجنيد اوُكلف أحد الض ،م ببالد القبائل1956م إىل سبتمرب 1955العملية من نوفمرب 
 ي.وكان احلاكم العام ينسق مع القيادة الوطنية والقيادة احمللية للجيش الفرنس ،اجلزائريني مبوافقة احلاكم العام
وهذا األخري اتصل  ،بشخص كان يعرفه وهو الطاهر حشيش«  Ousmer» فاتصل الضابط الفرنسي 

 لكن كان هذا األخري مناضالً يف حزب الشعب اجلزائري وصديقاً و  ،بصاحب مطعم يف عزازفة امسه أمحد أوزايد
نّي فيما بعد الذي عُ « اي زوران»فاتصل أمحد أوزايد هبما بواسطة سعيد بريروش  ،لبلقاسم كرمي وعمر أوعمران
هلذه ني جبهويني ولكن بتجنيد مناضل ،فكلف أمحد أوزايد ابإلشراف على العملية ،عقيداً وقائداً للوالية الثالثة
 شخص حتركوا على شكل وحدات أومهت 500،1فقد وصل عدد اجملندين  ،القوة بداًل من أعداء الثورة

خماطر العملية  بينما هي كانت تصفي أعداء الثورة. ونظراً إىل ،«اجملاهدين»القوات الفرنسية أبهنا تقوم بتصفية 
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ؤالء بسالحهم هرب ه ،ش التحرير الوطينتقرر يف مؤمتر الصومام إصدار األوامر لكي تلتحق هذه القوة جبي
غداة هذا االلتحاق نظمت القوات الفرنسية محلة واسعة  ،م1956سبتمرب  30إىل جيش التحرير الوطين يوم 

جبيش التحرير الوطين فامتزجوا بوحدات  600والتحق  600جماهد وأسر  300فاستشهد  ،للتفتيش
 اجملاهدين.

اهد رقم ت إىل ذلك جريدة اجملوالذكية قد رفعت معنوايت الشعب كما أشار إن هذه العملية الكبرية واجلريئة 
«3»(1). 

 ج ـ تعدد أشكال هجومات جبهة التحرير الوطين وجيش التحرير الوطين:
 إن هجومات جبهة التحرير الوطين وجيش التحرير الوطين انتشرت يف كل أحناء الوطن أبشكال متعددة.

صوالت الزراعية واملزارع التابعة للمعمرين والطرقات واجلسور والسكة ـ استهدفت عمليات التخريب: احمل
 احلديدية واحملوالت الكهرابئية واألعمدة.

ْء وحتايلوا يف ،ـ صناعة القنابل  هرت يف كل والية: وقد أشرف عليها جنود هلم جتربة يف اجليش الفرنسي
رر تفجري القطارات فهكذا تك ،يل األلغام عن بعدومتكنوا من تشغ ،استعمال القنابل الفرنسية اليت مل تنفجر

األمر الذي أّدى إىل حراسة شاملة للسكك احلديدية من طرف عدد كبري من  ،غرب العاصمة« واد جرّ »يف 
وقد جلأت هذه األخرية إىل وضع املسافرين اجلزائريني يف األمام وقاية من التفجريات. فوجه  ،القوات الفرنسية

 .(2)ته على قطارات البضائعجيش التحرير هجوما
يف اجلزائر العاصمة كلف الطالب يف الكيمياء املسمى عبد الرمحن طالب بصنع قنبلة ُتستعمل كجواب على 

 القصف الذي يتعر  له السكان يف اجلبال.
فتطوعت نساء وطالبات  ،م1956لقد توصل الطالب إىل صنع أول قنبلة مبساعدة شريف دبيح يف أوت 

 لوضعها يف أماكن يرتدد إليها فرنسيون متطرفون. إن هذا النوع من العمليات أحدث هلعاً يف صفوف العدو.
املتصلني جبيش  ،ـ تشكلت أفواج من اجملاهدين يف وقت مبكر حتت إشراف مصطفى فّتال وبلقاسم بوشافة

 أشرف سعدي ايسف على النظام السياسي والعسكري ، مث«الوالية الرابعة»التحرير يف املنطقة الرابعة 
حيث وجهت ضرابت قوية ضد اخلونة والفرنسيني املتطرفني ومسؤويل اجليش الفرنسي والشرطة  ،ابلعاصمة

والثكن ومراكز الشرطة.. وذلك على يد علي عمارا املدعو علي البوانت وعمر محادي واخرين. وقد ارتفع 
م 1956يعرتف يف مذكراته أبنه يف شهر نوفمرب « راؤول صاالن»العميد  عدد العمليات ابجلزائر حىت أن

 عملية هجومية يف العاصمة. 2900وحده شنت جبهة التحرير الوطين 
قتل وهي التنظيمات السرية اليت تكفلت ب ،وهناك قوات أخرى واجهتها جبهة التحرير الوطين ابلعاصمة

 اجلزائريني واستفزازهم.
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 ،لعاصمة بيد أن سعدي ايسف قائد منطقة اجلزائر يذكر أنه مل ُيصدر أمرًا ابهلجومولقد هومجت كنائس اب
 «.م1956يسمرب د»فهدف املتطرفني كان جّر الفرنسيني إىل عمليات إشعال النار ضد اجلزائريني األبرايء 

أمحد  م حتت إشراف1955ـ ويذكر علي هارون أن خالاي العمليات يف فرنسا بدأت تظهر ابتداًء من اخر 
 ركزت العمليات يف البداية على الدفاع الذايت ضد اعتداءات املصاليني والشرطة. ،دوم وعبد الكرمي سويسي

 ؟(1)إن هذه اإلضاءات تعطي صورة عن حجم العمليات ابملدن. ولكن كيف جرت العمليات يف األرايف
 د ـ هجومات وكمائن واشتباكات يف األرايف:

ألهنا قد « كمني هجوم اشتباك..»ن العمليات العسكرية مل تكن يف شكل واحد نشري يف بداية الفقرة إىل أ
 أثنائها تنصبه وحدة كمينًا يف« يقوم هبا العدو»تفتيش  وقد تتضمن عملية ،تبدأ بكمني وتتواصل ابشتباك

لية يزايدة على أن كل عملية يشنها جيش التحرير الوطين تكون متبوعة حبملة تدمريية وتقت ،جليش التحرير
 تقوم هبا القوات الفرنسية ضد السكان املوجودين جغرافياً يف مكان الكمني أو االشتباك.

كنها أحصتها امللتقيات اليت نظمتها املنظمة الوطنية للمجاهدين ول ،إن العمليات كانت يومية ويف كل اجلهات
  ،فعلى اجملاهدين الباقني على قيد احلياة أن يكملوها ألهنا تبني حجم املعارك وعظمة التضحيات ،غري مكتملة

وقعت من  كما تقدم مناذج من املعارك اليت  ،كما تبني اجلرائم ضد اإلنسانية اليت ارتكبتها القوات الفرنسية
ررية وفئة كثرية  بقضيتهم التححىت نبني جو احلرب بني فئة قليلة من املؤمنني ،م1956م إىل سنة 1954سنة 

 .(2)وهي ال تؤمن بقضيتها بل هي الة قتل حيركها النظام االستعماري ،مدججة ابلسالح
 هـ  مناذج من املعارك املختلفة:

ـ وقع اشتباك بني وحدات من جيش التحرير الوطين يقودها كل من عباس لغرور واحلاج خلضر واخرين حتت 
إن القوات الفرنسية أرادت «. م1954نوفمرب  8»أمعاش ابلقرب من أريس إشراف انجي ندوي يف خفقة 

استشهد يف هذه  ،«جمموع القتلى واجلرحى»جندايً  150أن تقضي على الثورة عند ميالدها إال أهنا فقدت 
 جندايً وُجرح اخرون من بينهم قائد وحدات اجملاهدين انجي ندوي الذي فقد عينه يف االشتباك. 12املعركة 

جندي فرنسي  500،1« حتت قيادة بشري شيهاين»يف أم الكماكم يف انحية تبسة جابه مائة جماهد  ـ
 20جماهداً وُجرح  12استشهد يف االشتباك  ،مسلحني أبسلحة خفيفة وثقيلة ومستعملني دابابت وطائرات

اً اجملاهدون وعدد وطائرة أسقطها« جمموع القتلى واجلرحى»جندايً  80لكن القوات الفرنسية فقدت  ،اخرون
 من الشاحنات اليت أحرقها اجملاهدون املهامجون.

م ؛ كان 1955أوت  20إن هجوم اجملاهدين والسكان يف الشمال القسنطيين يوم  ،ـ على حسب علي كايف
اهلدف العسكري  ،«الوالية الثانية فيما بعد»حمضراً منذ ثالثة أشهر من طرف يوسف زيغود قائد املنطقة الثانية 
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الوالية »ىل تلبية لطلب املنطقة األو « األوراس النمامشة»لهجوم هو مناوشة مواقع العدو وختفيف احلصار على ل
 «.األوىل فيما بعد

هار وإ  ،دائمة« ال أمن»وإحداث حالة  ،أما األهداف السياسية فهي داخلية: إيقاظ املتمردين من الشعب
 ، ُتسجل قضية اجلزائر يف جدول أعمال األمم املتحدةوخارجية: ممارسة ضغط حىت ،اجلانب الشعيب للثورة

والتعبري عن التضامن مع الشعب املغريب الذي يتظاهر للمرة الثانية احتجاجًا على نفي امللك حممد اخلامس 
 .(1)إىل مدغشقر

ورة اليت أصبحت أسط« مدينة تبسة»م وقعت معركة اجلُرف الشهرية جنوب شرق 1955سبتمرب  22ـ يوم 
جزائران »وقد خلدها اجملاهد والشاعر الكبري حممد الشبوكي يف نشيده اخلالد:  ،هبا اجملاهدون عرب الوطن يفتخر

 بقوله يف أحد األبيات:« اي بالد اجلدود...
 ســــــــــــــلوا جبــــل اجلرف عن جيشــــــــــــــنــــا»

 

ـــــــا  ــــطشــــــــــــــــــن ــــيــــخــــربكــــم عــــن مـــــــدى ب  «ف
 

بينما استشهد  ،كثر من ذلكوجرح أ ،جندي 600أايم فقد العدو فيها حوايل  8وقد دامت هذه املعركة  
الع على وميكن االط ،وقد كان اجملاهدون حتت قيادة بشري شيهاين وعباس لغرور وعجول عاجل ،جماهداً  80

تفاصيل هذه املعركة يف كتاب العقيد الطاهر الزبريي الذي يقول: إن اجملاهدين متكنوا من إسقاط عدد من 
بعض اجملاهدين احملاصرين من طرف قوات ضخمة للعدو كانت ويقول: إن  ،الطائرات ومن تدمري عدة دابابت
فعندما اكتشفتها  ،قد استطاعوا أن يصلوا إىل مغارة كبرية اختفوا فيها ،تستعمل السالح الثقيل واخلفيف

 ،ولكن بعد حني أحس اجملاهدون تيارًا هوائيًا اتيًا من مدخل اثن بعيد عن األول ،القوات الفرنسية سّدهتا
 من الباب االخر فنجت أبعجوبة. الوحدات املنسحبة إىل املغارة أن خترجفاستطاعت 

ابه فيها ابألوراس ج« قائد املنطقة األوىل»وقعت معركة بقيادة مصطفى بن بولعيد  1956يناير  13ـ ويف 
 ،مدنيًا منهم امرأة وطفل 16جماهداً و 28أسفرت املعركة عن استشهاد  ،ألفني من جنود العدو إبفري لبلح

 «.بني قتلى وجرحى»جندايً  110ومن جهة العدو سقط 
عسكري وحممي بـ  000،8م إىل املنطقة جبيش مكون من حوايل 1956جويلية  12ـ رجعت قوات العدو 

 ،دام االشتباك من الفجر إىل الليل ،75وقد كان عدد اجملاهدين  ،طائرة من كل نوع وابألسلحة الثقيلة 22
 ،جندي فرنسي وعدد من اجلرحى يناهز هذا الرقم 300اً وعن مقتل حوايل جماهد 14فأسفر عن استشهاد 

 وقد أسقطت طائراتن عموديتان.
فهاجم املركز  ،حاول اجليش الفرنسي حتطيم مركز جيش التحرير بقرية أوحلاج يف بلدية ششتار قرب خنشلة

ة من سنة  شهر جويليوكان ذلك يف ،أبلفي جندي وهو متسرت بعدد من السكان وضعهم يف الصف األمامي
 م.1956
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د مسلحني أبسلحة ومائيت جماه ،ـ وقد دامت املعركة ثالثة أايم بني ألفي عسكري فرنسي أتوا من املراكز القريبة
يف  ،3وأسر  20جماهدًا وُجرح  60جندي فرنسي واستشهد  500فقتل حوايل  ،بنادق ورشاشة 9الية و

 ن أن ينسحبوا من احلصار.اليوم الثالث من املعركة استطاع اجملاهدو 
م اشتبكت كتيبتان من جيش التحرير الوطين مع اجليش الفرنسي يف سطحة الدير 1956أوت  19ـ يف يوم 

 ،بنادق رشاشة 3وبنادق صيد و ،ابلكويف مشال تبسة، كانت الكتيبتان مسلحتني أبسلحة الية ونصف الية
 ة وبدابابت ومصفحات وأسلحة ثقيلة.طائر  15وقد تدخل العدو بثالثة االف عسكري مدعمني بـ 

كان اجليش ،كيلو مرتات جنوب تبسة  7م وقع اشتباك كبري يف جبل نوال على بعد 1956نوفمرب  27ـ يوم 
  5موزعني على  700وأما عدد اجملاهدين فقد كان يقدر بـ  ،عسكري 000،20الفرنسي متألفاً من حوايل 

 ،نادق الرشاشةابلب فأطلقوا عليهم النار ،العساكر من الشاحناتوقد فاجأ اجملاهدون العدو عند نزول  ،كتائب
 500مما رفع حصيلة العدو إىل حوايل  ،وعند ذلك تدخل الطريان فأطلق النار خطأ على القوات الفرنسية

رشاشة وثالث بنادق  20وقد استوىل اجملاهدون على  ،طائرات ُمسقطة 6جريح و 700جندي قتيل و
 ل اليدوية.رشاشة وعدد من القناب

رير اشتبكت فيها فصيلتان من جيش التح ،«والية قاملة»م وقعت معركة يف بوشقوف 1957أفريل  2ـ ويف 
 7ئل إىل تفرقت الفصا ،جندي فرنسي مدعمني ابلطائرات والدابابت واألسلحة الثقيلة 7000الوطين مع 

عركة عن قتل أسفرت امل ،الرشاشة واستعملت أسلحتها االلية وبندقيتها ،أفواج ومتركزت يف أماكن صخرية
 .12جماهداً وُأسر  54يف حني اسُتشهد  ،وقد أسقطت طائراتن 200جندي فرنسي وجرح  300حوايل 
جندي فرنسي  000،6اشتباكاً كبرياً بني « بني تبسة وبئر العاطر»م عرف جبل فوه 1957جوان  28ـ يوم 

العدو  صّد اجملاهدون هجمات ،وثالث رشاشات ثقيلةوثالث فصائل من اجملاهدين مسلحني ببنادق الية 
جندي فرنسي وجرح ما يقارب هذا العدد وتدمري داببتني  300بعد قتل  ،ومتكنوا من اخرتاق خط احملاصرة

 .(1)7جماهداً وُجرح  29وقد استشهد يف هذا االشتباك  ،وشاحنات
يمل، وكان يف ك« لرباجة»متمركزين يف غابة ـ وعن معركة كيمل يقول الرائد مصطفى مراردة: كنا ذات يوم 

العدو قد جاء إىل املنطقة أبعداد كثيفة من العساكر، وخالل عدة أايم أنشأ مراكز أحاط هبا كل املكان الذي  
بتفريق  لكن القائدين زبريي وسوايعي مل يصدرا األوامر ،كنا متمركزين فيه وكنا نالحظ حتركاته قبل أسبوع

 ،روج من الغابة الكثيفة اليت كان يتعذر على الواحد أن يرى غريه حىت على بعد عشرة أمتاراجملاهدين وال ابخل
وكان أي اقرتاح ابخلروج من الغابة واالنصراف من مواجهة العدو سُيعترب جبنًا وحماولة للفرار من مواجهة 

لما رأينا هجوم ف ،ن فيهالعدو، ولذلك مت البقاء يف نفس املكان حىت هاجم العدو اجلبل الذي كنا متمركزي
بقينا يف نفس املكان.. حاولنا أن نتسلل عرب  العدو أيقن اجلماعة أن األمر جّد وأننا هالكون ال حمالة إذا

الوادي، لكن العدو كان قد أخذ احتياطاته لذلك فرتبص بنا على جنيب الوادي، ولذلك وقعنا يف الكمني 
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كل صوب، ومل يكن إبمكاننا الرد ألن كل واحد منا كان مهه   الذي أعده لنا وكان الرصاص ينهال علينا من
 النجاة ولسنا يف وضعية تسمح لنا أبي رد فعل.

وكانت النتيجة أن متت تصفية عدد كبري من اجملاهدين ووقع علي سوايعي شهيداً إىل جانب جمموعة كبرية من 
 الثوار وجرح الطاهر الزبريي يف يده.

حيث خرجنا واجتهنا إىل زريبة الوادي مع رجل كان يعرف  ،القيادة من النجاةومتكنت أان ومجاعة من كتاب 
 ومنها تفرقنا بعد أن فشل العدو يف إدراكنا. يف هذه املعركة استشهد ،«إبراهيم عقايل»املنطقة جيدًا امسه 

 مأذكر منهم: عباس املعروف ابس ،الكثري من األبطال األوائل يبلغ عددهم أكثر من سبعني شهيداً 
 ،خلضر قوارف ،حعمار حمما  ،عبود زرقيين ،عبد العزيز عشي ،الشريف جيالين ،بلقاسم الربجي ،«تراكسيون»

كما استشهد كل املسؤولني الذين كانوا قادة للمنشقني من   ،الذين كانوا عيواًن لنا يف الغابة ،حممد الدراجي
 .(1)وكان استشهاد كل هؤالء خسارة كبرية للثوار ،قبل

بعض املعارك اليت  ،الدكتور أمحد بن نعمان يف كتابه جهاد اجلزائر حقائق التاريخ ومغالطات اجلغرافياوقد ذكر 
ة والثالثة ومن أراد التوسع عن املعارك يف الوالية الثاني ،وقعت أثناء الثورة نقلت منه ما حدث يف الوالية األوىل

 (2)والرابعة واخلامسة فلريجع إىل الكتاب املذكور
وكذلك الدكتور بوعالم  ،«الثورة يف الوالية الثالثة التارخيية»توسع كذلك الدكتور حيىي بوعزيز يف كتابه وقد 
يقول الدكتور أمحد بن نعمان عند حديثه عن املعارك: تعمدان وضع هذا الفصل لذكر  ،الثورة اجلزائرية ،محودة

ا على شهادات وقد اعتمدان فيه ،ة واملكانيةوذلك لداللتها الزماني ،بعض املعارك بصفة رمزية وليست حصرية
 .(3)بعض التقارير الوالئية والواثئق الفرنسية املنشورة وكذلك ،اجملاهدين الذين شاركوا يف هذه املعارك

 ومن املالحظات عن املعارك اليت ذكرانها كنماذج:
ففي كل عملية جند  ،يف امليدان ـ عدد القوات الفرنسية يف كل معركة أكثر بكثري من عدد اجملاهدين املقاتلني

 «.اندراً »االف العساكر الفرنسية جياهبها اجملاهدون بفصيلة أو كتيبة أو كتيبتني أو ثالث كتائب 
سي متزود ببنادق فاجليش الفرن ،ـ هناك فروق كبرية بني سالح القوات الفرنسية وسالح جيش التحرير الوطين

 ت ومصفحات ووسائل املواصالت ومتحرك حتت تغطية الطائراتالية ومبدافع رشاشة وأسلحة ثقيلة وداباب
ف أما جيش التحرير فإنه يستعمل نصيبًا من البنادق االلية ونصيبًا من البنادق نص ،االستكشافية أو املقنبلة

ا منتزعة من واألسلحة معظمه ،االلية وقلياًل من البنادق الرشاشة والرشاشات الثقيلة والباقي من بنادق صيد
واملغرب  ومن الكميات الداخلة من تونس ،والباقي اتِّ من بعض الفارين من اجليش الفرنسي ،عدو يف املعاركال

 .(4)وليبيا
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ـ وابلرغم من هذه الفروق الكبرية يف التسلح ويف الوسائل ويف عدد املقاتلني يف كل معركة ؛ نالحظ أن خسائر 
 ،ية الكربىاهدين وإىل إمياهنم ابلنصر وإىل قبوهلم للتضحوهذا راجع إىل شجاعة اجمل ،اجليوش الفرنسية مرتفعة

درب على وإىل أتييد الشعب اجلزائري وسرعة الت ،وإىل حتركهم وإىل طبيعة امليدان املالئمة حلرب العصاابت
 استعمال األسلحة غري املعروفة سابقاً.

قرب من اجلزائريني الذين يعيشون ابلـ بعد كل معركة مهما يكن نوعها تنتقم القوات الفرنسية من السكان 
وتُقتل احلياة  ،املساكن وُتدمر ،ويُعتقل الرجال بدون بينة ،وتُغتصب النساء ،فُيقتل األبرايء ،ميادين العمليات

 .(1)« مراكز جتميع السكان»الريفية بتأسيس مناطق حمرمة وحمتشدات 

 ـ من الناحية االجتماعية: 2

وبتوعيته  ،الوطين بتنظيم الشعب يف خالاي وجتمعات منضبطة وواعية ومطيعة اهتم قادة جيش وجبهة التحرير
ما تعر  لضرابت وجندته كل ،ويف املقابل اهتموا برعاية مشاكله هو ،ابلقضية وحشده لدعم الثورة دعماً مطلقاً 

 وما أشد قساوهتا. ،جيش االحتالل وطغيانه وجربوته وما أكثرها
االستعمار فشاًل  وفشل ،حلكيمة مت التالحم الكبري بني الشعب وقادة الثورةوهبذه الكيفية وهذه السياسة ا
هجري رغم كل ما قام به من أساليب متوحشة كالتعذيب والتقتيل والتشريد والت ،ذريعاً يف فصلهما عن بعضهما

داشر وإقامة حمتشدات مسيجة وحمروسة وجتويعهم وإهانتهم وإفقارهم وإخالء القرى وامل ،اجلماعي للسكان
 .(2)وإفساد املؤن وحتطيم األاثث واألدوات وكل وسائل العيش مهما كان نوعها ،وهتدميهما وختريبهما متاماً 

 أ ـ إضراب األايم الثمانية:
 ،لقد سامهت التشكيالت االجتماعية املنظمة من قبل جبهة التحرير الوطين يف جناح إضراب األايم الثمانية

وإىل املسؤولني  ،فقد استطاعت قيادة جبهة التحرير أن تصدر توجيهاهتا إىل جلان املناطق والنواحي واألقسام
وابلتحديد أثناء  ،وأعلمت املسؤولني السياسيني والعسكريني أبنه أثناء األسبوع املقبل ،احملليني للمدن والقرى

ة فوق  تحدة ؛ أن ينطلق اإلضراب بكفاءة تنظيمية عاليمناقشة القضية اجلزائرية يف اجلمعية العامة لألمم امل
 كامل الرتاب الوطين.

واهلدف األساسي هلذا اإلضراب هو إ هار تعلق املواطنني الثابت والالمشروط وبصورة واضحة جببهة التحرير 
 الوطين وبرانجمها.

عرب لة لكل واحد كي يكانت التعليمات قوية ومؤثرة وحازمة فقد جاء فيها: إن هذا اإلضراب سيكون وسي
 عن إخالصه للشهداء الذين ال ميكن نسياهنم وللقضية الوطنية.

عمال « ةالشغيل»اجلماهري العاملة « الطبقات»وسيمس بدون استثناء كافة  ،إن هذا اإلضراب سيكون عاماً 
 وأرابب العمل للقطاعني اخلاص والعام مو فون وصيادلة وفالحون ..اخل
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وإن التعليمات سوف تبلغ املناسب لتحديد التاريخ احملدد لإلضراب وكلمة السر  ،لن يسمح أبي استثناء
 28ني مث فيما بعد مت حتديد اتريخ اإلضراب من يوم االثن ،والشعارات املطلوب توزيعها وكذا املهام املطلوبة

 م.1957فيفري  4جانفي إىل يوم االثنني 
وذلك  ،حلاللف املسؤولني أن يقوموا بعمل دعائي كبري يف اغري أنه يف انتظار هذه التعليمات ؛ فإنه على خمت

 لتحضري العقليات أكثر لالختبار نظراً ألمهية اهلدف املنشود.
 إن هذا اإلضراب احلاسم جيب أن يعرف جناحاً اتماً.

هة بـ تعيني جلان موجهة خصوصًا لتنظيم اإلضراب يف املدن والقرى اليت ال توجد هبا بعد اللجان احمللية للج
 واليت تبلغ إليها التعليمات الضرورية.

ـ لفت انتباه الفدائيني منذ االن إىل الدور الذي سوف يوكل إليهم قريباً هبدف التنفيذ الالمشروط لكلمة السر 
وهلذا جيب عليهم حتضري القنابل والقنابل اليدوية واملتفجرات الالزمة وأن يكونوا على  ،اخلاصة ابإلضراب

 طالق اإلضراب.استعداد يوم ان
ـ جيب على املسؤولني العسكريني فيما خيصهم أن يدرسوا كيفية حتضري كمائن على الطرق الوطنية والرئيسية 

 .(1)ملنع مرور السيارات واألشخاص أثناء فرتة اإلضراب
ارع بلقاسم  بشم مبقر جلنة التنسيق والتنفيذ الواقع 1956ولقد اخُتذ هذا القرار يف الثلث األول من شهر نوفمرب 

، ولفهم أبعاد هذا القرار ينبغي وضعه يف سياقه على الصعيد الدويل والفرنسي 113كرمي ـ تيلملي سابقاً ـ رقم 
 واجلزائري:

 ـ على الصعيد الدويل: كان السياق يتميز حبدثني ابرزين:
وحسب  ،ىل تونسريقهم إاختطاف الطائرة املغربية اليت كانت تنقل أربعة ممثلني قياديني وهم يف ط ـ أواًل:

م يف لقاء مع امللك حممد 1956أكتوبر  22إن املخطوفني األربعة كانوا سيشاركون يوم  ،صحافة ذلك العهد
التونسي يعتزمان  وكان العاهل املغريب والرئيس ،اخلامس والرئيس بورقيبة ملناقشة افاق السالم يف املغرب العريب

 التوسط بني اجلبهة وفرنسا إلجياد تسوية سلمية للقضية اجلزائرية.
وقد جاء هذا العدوان الذي قامت به كل من بريطانيا وفرنسا والكيان  ،ـ اثنياً: العدوان الثالثي على مصر

يطانية وقد كانت تسرّي القناة شركة مسامهة بر  ،صرالصهيوين إثر أتميم قناة السويس من طرف مجال عبد النا
 .(2)فرنسية. وقد ترك هذان احلداثن أثراً عميقاً وانفعااًل قوايً يف صفوف الشعب اجلزائري
ذه احلكومة وقد قررت ه ،ـ على الصعيد الفرنسي: كانت هناك حكومة يسارية على رأسها االشرتاكي غي مويل

ا يف نحها اجمللس الوطين الفرنسي كامل السلطات بتصويت أغلبية النواب مباليسارية تصعيد احلرب بعد أن م
 وقد جتسد هذا القرار يف إرسال مزيد من القوات الفرنسية إىل اجلزائر. ،ذلك النواب الشيوعيون
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ر سـ على الصعيد اجلزائري: كان الغالة من الكولون يلحون يف طلب إعدام اجملاهدين األوائل الذين وقعوا يف األ
 ليكونوا عربة ورادعاً لغريهم يف نظر أولئك الطغاة.

ظيم إضراب األايم قررت جلنة التنسيق والتنفيذ تن ،يف هذا السياق الدويل الفرنسي واجلزائري املشحون ابلتوتر
 الذي شكل أحد املعامل البارزة يف مسرية الثورة اجلزائرية. ،الثمانية الشهري

مناقشة القضية اجلزائرية كما أعلن  وهو اتريخ ،م1956ديسمرب  10يوم  وكان توقيت اإلضراب يف البداية
ل  ،ديسمرب 20لكن هذه األوساط أجلت اتريخ املناقشة إىل  ،ابدأئ األمر يف األوساط األممية بنيويورك فُأجِّّ

قر توهكذا من أتجيل إىل أتجيل حىت اس ،موعد اإلضراب. وجاءت أعياد اخر السنة لتؤجل املوعد مرة اثنية
 م لبدء اإلضراب قبيل فتح ملف القضية اجلزائرية يف نيويورك.1957يناير  28رأي اللجنة على اتريخ 

 وكانت جلنة التنسيق والتنفيذ ترمي من وراء هذا اإلضراب غري املألوف إىل حتقيق عدة أهداف من أمهها:
تعترب القضية  زائرية. وكانت فرنسا يومئذـ دعم مساعي جهود اجملموعة العربية االسيوية أثناء مناقشة القضية اجل

 ،ساابعتبار أن اجلزائر هي جمرد ثالث عماالت اتبعة لفرن ،مسألة داخلية تتعلق ابلسيادة الفرنسية وحدها
ومن مثة فال حق ألية قوة خارجية مبا يف ذلك األمم  ،املشوشني« الفالقة»واجلبهة عبارة عن جمموعة من 

 لقضية.املتحدة أن تتدخل يف هذه ا
نزاع  ،زائريةبتبيان طبيعة النزاع الدائر على الساحة اجل ،أمام الرأي العام الدويل« اجلزائر الفرنسية»ـ تدمري خرافة 

 .(1)بني أمة وأخرى هبدف استقالل اجلزائر
عناصر وكانت يومئذ ما تزال تعاين من النشاط التخرييب لل ،ـ تعزيز سيطرة جبهة التحرير يف أوساط الشعب

وترمجة ذلك يف الظهور أمام العدو والرأي العام الدويل كممثل شرعي وحيد للشعب  ،املتعاونة مع فرنسا
 اجلزائري وانطق واحد ابمسه.

تفاو  لوكانت فرنسا يومئذ تتهرب من املفاوضات بدعوى أن ليس هناك طرف مسيطر على الوضع ميكن ا
اعتبار اجلبهة و « الطاولة املستديرة أي التفاو  مع عدة أطراف جزائرية»مروجة يف نفس الوقت لفكرة  ،معه

 واحداً منها فقط.
املدن مل تكن  فجماهري ،واألرايف ـ دفع مجاهري املدن يف خضم معركة التحرير لتخفيف الضغط عن اجلبال

 امل ثقلها يف احلرب.ومل ترم بعد بك ،يومئذ جمندة ابلقدر الكايف
 ،لتحقيق هذه األهداف األربعة األساسية إذن كان إضراب األايم الثمانية الذي مل يكن مألوفاً يف مدته ومشوليته

إىل الوالايت واحتادية  ووجه ،«جلنة التنسيق والتنفيذ»وقد توىل املرحوم عبان رمضان حترير نداء اإلضراب ابسم 
بهة يف كل مكان من املغرب وتونس ومصر. وكان جوهر النداء يتلخص يف اجلبهة بفرنسا وإىل ممثلي اجل
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امة ابلتوقيت مع الشروع يف مناقشة القضية اجلزائرية من اجلمعية الع ،االستعداد لشن إضراب ملدة مثانية أايم
 .(1)لألمم املتحدة

دة الصحف الفرنسية وكان النجاح اتمًا بشها ،م1957فرباير  4يناير حىت  28وبدأ تنفيذ اإلضراب يف 
يناير تصف اإلضراب ابلعاصمة: سكون مؤثر خييم على  29كتبت يف عدد « لوموند»فصحيفة  ،نفسها

 .%99األسبوعية نسبة جناح اإلضراب « فرانس أوبسارفتور»وقدرت جملة  ،مدينة خالية
ري لتدخل عسكري فو كان مدعاة   ،إن هذا النجاح ابإلضافة إىل مفاجأة إدارة االحتالل ابإلضراب واتساعه

بتمريناهتم األوىل يف القمع والنهب من خالل حتطيم أبواب وواجهات احملالت « ماسو»فقد قام جنود  ،وعنيف
العديد من  واعتقال واغتيال ،وإخراج املضربني من دايرهم ونقلهم إىل أماكن عملهم ابلقوة ،التجارية املغلقة

 املواطنني واملناضلني.
مشيط لتوضع بعد حني حتت عمليات الت ،بية يف املدن الكربى ابألسالك الشائكةوحوصرت األحياء العر 

 .(2)وهكذا انتقلت احلرب إىل املدن أبكثر ما تكون شراسة وعنفاً  ،والتفتيش املنتظمة
 ب ـ نتائج اإلضراب:

 ومن النتائج اهلامة اليت أسفر عنها إضراب األايم الثمانية الشهري كما يستخلصها بن خدة:
اجلزائر »ويف ذلك ضربة قاسية ملقولة  ،تزكية الشعب ومجاهري املدن بصفة خاصة ملطلب االستقالل ـ 1

 «.فرنسية
 تعزيز وحدة الشعب حتت طائلة القمع االستعماري الذي كان شاماًل وبدون متييز. ـ 2
 تعزيز مكانة ومسعة جبهة التحرير الوطين داخلياً وخارجياً. ـ 3
مما خفف الضغط  ،التعاون بني املناضلني وبني املواطنني وإدارة االحتالل ابلعاصمةختريب أسس الثقة و  ـ 4

 إىل حد ما على الوالايت.
يوم  وكان يف ذلك بداية هناية اجلمهورية الرابعة بفرنسا اليت لفظت أنفاسها ،تعود العسكريني على احلكم ـ 5

 م.1958ماي  13
ان له هذا الشعور الذي ك ،ى الكولون رغم وجود اجليش الفرنسيتزايد الشعور ابخلوف وانعدام األمن لد ـ 6

 أثر يف اهلجرة اجلماعية اليت عرفتها اجلزائر عشية وغداة االستقالل.
سلبية  ويتمثل يف االنعكاسات ال ،وهناك الوجه االخر إلضراب األايم الثمانية الذي جتدر اإلشارة إليه كذلك

 كما يستخلصها عضو جلنة التنسيق والتنفيذ بن خدة:
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 ،ةويتجلى يف تدمري جانب كبري من هياكل اجلبهة يف العاصمة خاص ،الثمن الباهظ الذي دفعته الثورة ـ ً 1
ليت ال تقدر وتعذيب وإعدام خنبة من العناصر القيادية ا ،وإلقاء القبض على املواطنني واملناضلني بصفة مجاعية

 ومن هؤالء الشهداء: ،خسارهتا بثمن
 ـ حممد العريب بن مهيدي عضو جلنة التنسيق والتنفيذ.

 ـ احملامي علي بومنجل.
 لذلك ابهنيار وقد أصيبا ،ـ صاحل بوقادوم وحممد الجنريط اللذين زج هبما يف زنزاانت مع الكالب البوليسية

 ومل يتورع جالدو فيال سوزيين من اإلجهاز على الشهيد الجنريط. ،عصيب
ـ حممد وعمارة الذي جعل للجنة التنسيق والتنفيذ من مسكنه مقرًا هلا وقد أعدم بعد خروج اللجنة من 

 العاصمة.
 لفظ وقد عذب بلهب الشاليمو حىت ،«أعايل بلكور»ـ عبد القادر قدوش مسؤول األفواج املسلحة ابلعقيبة 

 أنفاسه.
ـ ومن املناضلني الذين ألقي عليهم القبض وعذبوا تعذيباً شديداً املناضل إبراهيم الشرقي مسؤول النظام السياسي 

 مبنطقة اجلزائر العاصمة.
منها إىل القاهرة إىل الوالية الرابعة و  ،خروج جلنة التنسيق والتنفيذ من العاصمة حتت ضغط قوات االحتالل ـ ً 2

واملغرب. ومع كل ذلك ومن أجل كل ذلك يعترب إضراب األايم الثمانية الشهرية حداًث هامًا يف عرب تونس 
 .(1)مسرية الثورة التحريرية

 ج ـ بيان إضراب الثمانية أايم:
 أيها الشعب اجلزائري:

إن االستعمار الفرنسي حياول منذ مائة وسبعة وعشرين  ،م1830إن كفاحك البطويل لريجع عهده إىل سنة 
 عاماً أن يبيدك وميحق شخصيتك ويقضي على شخصيتك ولكن دون جدوى.

 إن االستعمار الفرنسي  ل طيلة مائة وسبعة وعشرين عاماً يقتل ويسحق ويعذب خرية أبنائك الربرة.
 ،إن االستعمار الفرنسي جعل من جزائران طيلة مائة وسبعة وعشرين عاماً موطن البؤس والرعب واخلنق والكبت

لواء جنود  ،لقد بقيَت طيلة هذه املائة وسبعة وعشرين عامًا رافعًا لواء الكفاح لواء اجلزائر املكافحة اجملاهدة
 ،«م1926ـ  1916»وأبطال جبال أوراس  ،واملقراين ،وأوالد سيدي الشيخ ،لواء ثوار بين سناسن ،عبد القادر

 م.1954ش التحرير الوطين منذ أول نوفمرب ولواء جي ،وشهداء سيدي علي بوانب ،وقاملة ،وضحااي سطيف
 أيها الشعب اجلزائري:

ترسل  ،إن القيادة العليا جليش وجبهة التحرير الوطين اليت هي مرشدك يف النضال واليت تعززها ثقتك املطلقة هبا
 إليك هذا النداء لتنفيذ إضراب شامل ملدة مثانية أايم يف كل الرتاب الوطين.
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 دوا للقيام هبذا اإلضراب الثوري العظيم يف إمجاع كامل ووحدة ال انفصام هلا.إن واجبكم هو أن تستع
اهرة وأنكم لتجعلون مجيعاً من هذا اإلضراب تظ ،إن من واجبكم أن تساعدوا بعضكم بعضاً يف هذا االستعداد

 ومن الساحل البحري إىل الصحراء. ،من تبسة إىل مغنية ،شعبية تشمل طول البالد وعرضها
كم ستبعثوها رجاالً ونساء وأطفااًل.. إن ،اء األمة اجلزائرية من عمال وفالحني وجتار ومو فني طلبة وتالميذاي أبن

صرخة تنبعث من أعماق ثورتنا العظيمة عندما تنفذون إضرابكم التارخيي  ،صرخة مدوية يف وجه االستعمار
أعينوا  ،املدة توصيكم جبمع حاجياتكم هلذه وإن القيادة العليا جليش وجبهة التحرير الوطين اجلزائري ،األكرب

 بعضكم بعضاً.
 شيدوا بناء األمة اجلزائرية احلرة املستقلة ابلكفاح والتضامن.

 أيتها اجلزائرايت: ،أيها اجلزائريون
إن جناح هذا اإلضراب سيكون معناه أمام العامل أنكم تعتربون وفد جيش وجبهة التحرير الوطين هو املتكلم 

 ب اجلزائر املناضل.األوحد لشع
باكات ومن التخريب واالشت ،إن تنفيذكم لإلضراب الثوري العظيم مبا فيه من نصب املكامن يف الطرق

 واهلجومات على املدن واملراكز العسكرية ؛ سوف يكون اخلطوة احلامسة على سبيل النصر العظيم.
 أيها الشعب اجلزائري:

واجملد  ،العزة لألبطال ،لينجح إضرابك العظيم ،وجبهتك العتيدة ،لتقف صفاً واحداً مرتاصاً وراء جيشك الفيت
 للشهداء.

 .(1)حتيا اجلزائر حرة مستقلة ،حييا جيش وجبهة التحرير الوطين

 ـ من الناحية الغذائية: 3

وإىل  ،اهتم قادة جيش التحرير الوطين ابلتموين وضمان وصوله إىل كتائب جيش التحرير يف اجلبال واألرايف
 ،رقًا خاصة لذلكفألفوا ف ،احملرومني واملعذبني يف القرى واملداشر املعزولة ويف املخاأبئ واملغاور واملالجأئ

وتعاون  ،تكلفت جبمع املؤن وتدبريها وختزينها ونقلها وتوزيعها حسبما يتطلب األمر يف كل أطراف الوالية
 .(2)ورةوحتملوا تبعات ذلك طوال سنوات الث ،األطفال،الالرج ،النساء ،واملدنيون ،اجلميع مبا يف ذلك اجلنود

وهو يتضمن من  «انفذة على اقتصاد الثورة يف الشمال القسنطيين»وحتدث األستاذ علي بوداري يف كتابه: 
ني والتسيري ومرورًا ابلتطوير والتنظيم والتقن ،وهو مستمد من تقارير الثورة منذ النشأة ،اجللب إىل االستهالك

ري املبذول يف وجهد الثورة املضين الكب ،يمات ورسائل األخبار والتقارير املتنوعة من مستوايت خمتلفةوالتعل
رانمج القطع وب ،إلفشال خطط العدو االستعماري يف احلصار االقتصادي املضروب ،العمل واملقاومة والصمود
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ربية واملناطق ملراحل من املناطق احلعرب ا ،والتجويع واملنع القمعي املفرو  على الثورة والشعب يف اجلبال
 م.1957م إىل املناطق احملرمة 1956السلمية يف 

إن التموين يعترب من الضرورايت األولية األساسية للثورة مثل املال والسالح والقيادة واجلندي احملارب وأر  
طة ببعضها ة وشروط مرتبميدان احلرب والشعب املؤيد هلا يف امليدان الداخلي، وهي كلها أمور وعناصر حيوي

البعض ارتباطاً قوايً ووثيقاً، ولذلك فكل ميادين الثورة تكون متشابكة ومتكاملة ومتماسكة مع بعضها البعض 
وهو  ،إذ ينطلق عملها من نقاط متفرقة وقواعد خمتلفة ويصب جهدها كله ويلتقي يف اجتاه هدف واحد ،أيضاً 

 .(1)عاماً وشعوراً يشرتك فيه كل الناس أفراداً ومنظمات دون استثناءأمراً  وهذا الوضع صار ،انتصار الثورة
 أ ـ تسيري التموين:

م وأوائل 1958م إىل أواخر 1955كان تسيري التموين لسنوات عديدة بعد اندالع الثورة ابلتحديد من 
ومقاطعات األقسام  رم مدجماً يف امليدان السياسي. ويشرف عليه املسؤولون املكلفون ابمليدان يف الدواوي1959
م صار احملافظ السياسي مسؤواًل رمسيًا وقانواًن عن 1956وبعد تنصيب جلان اإلدارات أواخر سنة  ،األوىل

م 1957مارس  20املؤرخ يف  7املال والتموين يف ان واحد. وكان القانون ينص كما ورد يف املنشور رقم 
خمتلف أعضاء جلان املناطق والنواحي واألقسام عن  الصادر عن إدارة الوالية الثانية املتضمن اختصاصات

 التموين ما يلي:
 ـ يقوم احملافظ السياسي بشراء املؤونة واملالبس الضرورية لعناصر نظام دائرته الرتابية.

تماع اإلدارة ويف اج ،ويسهر على تكوين خمزون للتموين ملواجهة كل احتمال ،ـ يراقب إرسال واستعمال املواد
 ير املايل.يقدم التقر 

وقد استمر الوضع وعلى هذا احلال إىل غاية تنصيب العضو املكلف ابلتموين يف اإلدارة. وأول  هور رمسي 
 20يف  ،ملسؤول التموين يف هياكل نظام الثورة كان على مستوى اجملالس الشعبية للدواوير بعد مؤمتر الصومام

 ،م1956ل شهور أكتوبر نوفمرب ديسمرب اليت مت تنصيبها بعد انتخاب من الشعب خال ،م1956أوت 
 .(2)والقول بوجود رمسي ملسؤول التموين قبل هذا الوقت فيه نظر

 ب ـ هياكل التموين ومهامها:
كان تنصيب عضو خاص مسؤواًل مبيدان التموين ضمن تشكيلة اجملالس الشعبية اخلماسية يف الدواوير عند 

هليكل فرع التموين يف ميدان النظام والتنظيم امليداين  فعلي كان أول  هور  ،م1956إنشائها أواخر سنة 
 الرمسي للثورة يف ذلك الوقت.
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ف مما جعل البعض منهم يف أول األمر يص ،وبدأت عبارة ومصطلح االقتصاد ترتدد على ألسنة املسؤولني
موين احمللي توكانت اختصاصات ومهام مسؤول ال ،مسؤول التموين بوزير االقتصاد ومسؤول املال بوزير املال

 يف اجمللس الشعيب للدوار حمددة يف قانون اجملالس الشعبية للدواوير وهي كالتايل:
 ـ أنه املسؤول الوحيد عن تسيري التموين يف الدوار.

 ـ أنه يسهر على حفظ وأمن مستودعات التموين املوجودة يف الدوار.
 دوار.ـ أنه ينظم سالسل جلب التموين ليتمكن له متوين الشعب يف ال

 أي حيث السكان على فالحة األر . ،ـ أنه يشجع االستغالل الفالحي
 .  (1)ـ أنه ينظم قائمة للعائالت احملتاجة وحيض على فكرة اإلعانة واالستغاثة

 ج ـ مصادر تكوين متوين الثورة:
 املصادر املادية اليت يتكون منها متوين الثورة تتوزع على األبواب والعناصر التالية:

الشراء ابملال: ويشمل مجيع االحتياجات من األغذية واأللبسة واألغطية واألدوية واملواعني واألشياء املختلفة ـ 
 األخرى اليت تستعملها الثورة.

 ـ الزكاة: وهي تشمل كل األصناف اليت حددها الشرع وتدخل ضمن هذا العنوان بشروطها احملددة.
 ـ التربعات مبختلف تكويناهتا.

 واهلبات وغري ذلك من املصادر املتاحة. ،من العدو واخلونة العاملني معه ـ الغنائم
 د ـ ختزين التموين:

يف « الكازمات»م يف تنفيذ خطة بناء املخاأبئ 1957وشرع نظام الثورة منذ ذلك الوقت يف أوائل سنة 
من املعلبات  ،ملتنوعةخلزن احلبوب من القمح والشعري وبقية خمتلف مواد التموين األخرى ا ،أعماق الغاابت

 والعجائن واألدوية واملالبس واألسلحة والذخرية والواثئق..اخل
وكان حفر وهتيئة هذه املخاأبئ وبناؤها ينجز من قبل أشخاص من اجلنود ذوي اخلربة واألمانة والسرية والثقة 

ر بوالشمة الذي  اهد خلضوقد عني اجمل ،املشّكلة يف كل قسم للقيام هبذه املهمة ،«اجليين»يف أفواج األشغال 
 ،ابمليلية 221كانت له جتربة وخربة يف هذا امليدان ملتابعة ومراقبة أعمال بناء املخاأبئ يف مجيع أقسام الناحية 

ليسهل  ،هعرب األقسام يف شرق الوادي الكبري وغرب ،وتتوزع خماأبئ اخلزن على كل غاابت اجلبال يف الدواوير
 .(2)وعزلة الطبيعة ،عدواستغالهلا يف حاالت حصار ال

ومساحات  ،وكل عمليات اإلجناز والتخزين والتوزيع جتري يف سرية اتمة من قبل أشخاص معينني خاصني
ان لكل إدارة وجملس وك ،وهلا منافذ وثقب صغرية للتهوية ،املخاأبئ يف الداخل منظمة ومتقنة وواسعة كالبيوت

 .(3)ومنظمة حمطة خماأبئ خزهنا اخلاصة هبا
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كانت هنا وهناك وهنالك سواء يف املدن أو القرى ويف السهول واجلبال خماأبئ   ،وفضاًل عن خماأبئ التموين
 م.1962م إىل 1959وابخلصوص خالل عمليات شال ما بني  ،خمصصة إليواء األشخاص

ل لك ،لألشخاص بسرية اتمة« كازمات»وكانت تعليمات نظام الثورة تؤكد بقوة على ضرورة بناء ووجود 
يف هذا  وقد استغل األفراد واملنظمات ،منظمات وأفواج الفرق املقلة واملوزعة منها إىل درجة التهديد ابلعقاب

جروف و  الغر  ـ أي مثل الكازمات الغريان والكهوف والصخور الطبيعية يف اجلبال والشعاب والوداين
 .(1)غريهاواألنفاق املنجمية وأكوام احلجارة والقرط والتت و  ،شواطأئ البحر

وهذا  ،فإن املخاأبئ كلها معرضة خلطر كشف العدو يف كل زمان ومكان ،ومع كل ما تقدم من االحتياطات
إما أن يكون عن طريق الصدفة بسبب التفتيشات الدقيقة، أو العثور على وجود االاثر على األر ، أو 

 و  عليهم من الشعب.بوشاية اخلونة واملستسلمني، أو ابعرتافات األسرى من النظام واملقب
حلديث ويف سياق ا ،وقد استشهد أو أسر أو جرح العديد من أفراد النظام يف مثل هذه احلاالت ابملخاأبئ

 ،فإن الثورة كانت توجه الشعب وتدعوه بل وأتمره ببناء املخاأبئ وحفر اخلنادق قرب الداير ،عن املخاأبئ
 .(2)دافع منذ أوائل الثورةللوقاية واالحتماء من الغارات اجلوية وقنابل امل

و اهرة خزن التموين يف جوف األر  والزيت بصفة خاصة يف الدواوير ابجلبال ؛ قد عرفها وعاشها الناس 
ونتهم سلطات خوفاً من التفتيشات العدوانية للقومية الذين ك ،وهي تعود إىل أايم احلرب العاملية الثانية ،من قبل

 ذلك الوقت. اإلدارة االستعمارية الفرنسية يف
 هـ  شبكة توزيع التموين:

رغم كثرة املراكز وتنوعها وانتشارها وتباعد املسافات فيما بينها وقلة وسائل النقل ومضايقات العدو ؛ فإن 
توزيع التموين على املراكز داخل كل قسم كان يتم بصورة يومية دائمة من قبل شبكة التوزيع التابعة للجنة 

بية للدواوير أو من قبل اجملالس الشع ،وهذا يف األحوال العادية وحسب اإلمكان ،التمويناملكلفة بذلك يف فرع 
اليت تساهم يف ختفيف حدة النقل بواسطة الشعب أو املقاومني العاملني يف التموين. ويف تقرير الشهر جيمع 

 .(3)املدخول للمحطة واخلروج إىل مراكز منظمات الثورة
 و ـ تقنني االستهالك:

بل  ،وال حساب بال نظام وال ضوابط ،رتك نظام الثورة استهالك التموين يف املراكز مطلق اليد يسري جزافاً مل ي
املة واملقادير الغذائية اليومية الك ،«الرسيون»حدد الكمية الالزمة من الطعام املخصص للشخص يف اليوم 
 :للفرد اجلندي يف جيش التحرير الوطين يف الوجبات الثالثة التالية

 ـ الفطور يف الصباح.
 ـ الغداء يف منتصف النهار.
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 ـ العشاء يف الليل.
 ومقادير التموين اليومي كانت حمددة كالتايل:

 غرام أو ما يعادهلا من العجائن واملواد األخرى. 600ـ الدقيق 
 غرام ويستعمل زيت الزيتون يف مجيع املراكز. 70ـ الزيت 

 ات.مر  3ـ القهوة أو التيزانة يف اليوم 
 ـ احلليب مرة واحدة يف الصباح.

 ـ أكل اللحم مثان مرات يف الشهر.
 ـ متوين اجليش ابخلضر حبيث أن تكون اخلضر يف غذاء اجليش ومأكله.

 ـ وكذلك كان يلفت نظر املسؤولني يف النواحي أن ميدوا يد املساعدة لبعضهم يف كامل املنطقة.
يش ته ابخلضر والفواكه وذلك لالحتفاظ بصحة وحداتنا ومّد اجلـ يلزم على القسم أن يبذل جهده يف مّد وحدا

 هذا يكون على األقل مرتني يف األسبوع والفواكه ثالث مرات يف كل شهر على األقل أيضاً.
 ـ وكانت بعض التعليمات تؤكد على مّد اجليش ابخلضر يومياً وعلى أساس مائة غرام للشخص يف كل يوم.

 لكن يف عمق احلرب تكاد ال تكون متاماً صيفاً وشتاء. ،لكل شخص« زورة»ـ األغطية بطانية 
 ـ املالبس واألحذية حسب احلاجة لكل شخص أو منظمة.

 .(1)اوهذه التعليمات تعترب كقانون يطبق على املراكز كله ،هذا النظام عام يشمل مجيع منظمات وأفراد الثورة
 ز ـ احملاسبة على التموين:

العام لنظام الثورة جتري كل شهر ابنتظام مثل سائر امليادين واهلياكل واألعمال األخرى احملاسبة على التموين 
وذلك إبعداد وضبط وتقدمي تقرير كامل شاملة فيه املواعيد احملددة للمحاسبات خالل االجتماعات  ،للثورة

أما يف الظروف غري  ،م1959م إىل 1957مثل ما كان يقع يف الفرتة املمتدة من  ،يف األوقات االمنة العادية
فصارت التقارير ترفع عن طريق السلم خارج االجتماعات  ،العادية اليت نشأت بعد ذلك عند هجوم شال

وتبدأ عملية تقارير التموين قاعداًي على مستوى كل مركز الذي تقيم فيه منظمة أو عدة  ،بسبب العدو
وى وهذه التقارير توحد على مست ، كل دوارمنظمات أو مركز الفرق واألفواج على مستوى مكان اإلقامة يف

اجمللس الشعيب للدوار ليصبح تقريرًا واحدًا شاماًل سواء مشرتايت الشهر الكلية او املدخول وخمرج جمموع 
 ،ع إىل الناحيةلريفع صعوداً إىل القسم فيوحد ويرف ،التموين العام يف الشهر ويوجد على مستوى جلنة التموين

ويراعى يف شكلها  ،إىل املنطقة فالوالية وتنجز هذه التقارير من قبل كتاب إداريني خاصنيوهكذا أيضاً يرفع 
النموذجي املثال املوحد لعمل اجلميع داخل اإلقليمي النظامي ويف حمتواها تكون ضمن القوانني ومتطابقة معها 

 وال خترج عن التعليمات اليت حتكم تسيري التموين.
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ه واحملاسبات يف الثورة للمطالب اليومية الكثرية والتعقيدات الناجتة عن طبيعتوالتموين من أصعب األعمال 
وأثره الفعال يف حياة الناس. والعبء األكرب للتموين بصفة خاصة وأعمال الثورة بصفة عامة يقع على عاتق 

سب يف حقل املهم املناوامليدان  ومتثل الفضاء الواسع ،األقسام والدواوير ألهنا قاعدة أساس االرتكاز والتمركز
 النشاط اليومي العسكري والسياسي واالقتصادي املباشر مع اجليش والشعب.

كان   لكن امتحاهنا كان صعباً جداً حيث ،واجتماعات احملاسبة يف الظروف االمنة كانت مدرسة تكوينية هامة
نوعة االستهالك يف املراكز واد املموكان الرفض ميس بعض امل ،يتعلق بكل صغرية وكبرية يف مواد التموين املتشعبة

 ..اخل(1)« رأس احلانوت»مثل الفلفل األكحل 
 وكانت األجهزة املختصة يف توفري التموين هتتم اهتماماً خاصاً بتوفري القمح والزيت واللحم.
اخليل  تعاملوا معو  ،ولقد استخدم الثوار وسائل نقل متعددة يف إيصال التموين ألبناء جبهة التحرير اجملاهدة

رزًا وشاركت إذ لعبت دورًا اب ،والبغال واحلمري يف جبال مشال اجلزائر واجلمال واملهاري يف اجلنوب ابلصحراء
رحى أو نقل سواء ابستعماهلا يف الركوب عند التنقل أو نقل املرضى واجل ،بقوة وفعالية يف جناح الثورة وانتصارها

 أو يف إطار تنظيم قوافل جلب السالح ونقله من تونس ،ائرالتموين أو نقل السالح وذخائره يف داخل اجلز 
 .(2)إىل والايت الثورة يف داخل اجلزائر

 ـ من الناحية الصحية: 4

مناطق  ووزعتهم على خمتلف ،جندت جبهة التحرير الوطين عددًا هامًا من األطباء واملمرضني رجااًل ونساءً 
ات الطبية الالزمة واألدو  ،وإسعاف اجلرحى وتدبري األدوية ،وبنيالوالية ونواحيها وأقسامها لعالج املرضى واملعط

وتوسع  ،ينوأفاد الثورة واجملاهد ،عدة وعدداً وجناعة ،وقد تطور هذا اجلهاز الصحي للثورة مبرور الزمن ،للعالج
 .(3)وبلدان شرق أورواب ،واملغرب ،تونس ،عمله وامتد إىل خارج اجلزائر
ان. ابملواطنني وتزورهم لتقدمي نصائح يف الوقاية والنظافة وتقدمي العالج عند اإلمكوكانت مصاحل الصحة هتتم 

وبعد  ،سكريةمث إىل قيادات العمليات الع ،يف خارج اجلزائر كان مسؤول الصحة اتبعاً ملسؤويل القواعد اخللفية
حة ابخلارج سرّي نظام الص إن الدكتور حممد الصغري النقاشي ،م لقيادة أركان جيش التحرير الوطين1960يناير 

م ابستثناء الفرتة اليت خلفه فيها الدكتور تيجاين هّدام أي بني مارس 1962م إىل سنة 1956من سنة 
 م.1958م وأكتوبر 1957

 الفرق بني وسائل الصحة ابخلارج ووسائل الصحة ابلداخل شاسع.
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ىن مراكز احملرمة كان من الالزم أن تُب وبعد جتميع السكان ونظرًا إىل القصف ابملدافع وابلطائرات للمناطق
يشري اجملاهدون الذين بقوا على قيد احلياة إىل أن عمليات البرت أو اقتالع  ،الصحة والعالج حتت األر 

 الرصاص كانت جترى بدون خمّدر.
اهدات وعملت اجمل ،مث خُتاط اجلروح خبيوط عادية تُغلى يف املاء ،فاجلريح يُقيد من طرف رفاقه حىت ال يتخبط

دوات الطبية قلة األ ،واجملاهدون املكلفون ابلصحة يف هياكل جيش التحرير الوطين يف  روف صعبة جداً 
ة نقل اجلرحى وصعوب ،والتنقل املستمر للنجاة من ضرابت العدو ،والعيش يف خماأبئ حتت األر  ،واألدوية

 من جهة إىل جهة أو نقلهم إىل اخلارج.
  وذكر الدكتور بوعالم بن محودة أمساء منهم يف ،الصحة جبيش التحرير مرتفعإن عدد الشهداء يف مصاحل 

تعليماهتا  وصدرت ،، وعملت قيادة جبهة التحرير الوطين على تنظيم املصاحل الصحية للوالايت(1)كتابه
وقدمت عماًل  ،للجهات املختصة، وكان ملصاحل الصحة يف الداخل واخلارج جهد عظيم يف الوقوف مع الثورة

 متميزاً وفريداً يف أحداث ثورة شعب اجلزائر.
واستعمل قادة جبهة التحرير كذلك مستشفيات البلدان اجملاورة لعالج اجملاهدين اجلرحى مبساعدة أطباء 

وقاعدة  ،«اتال»و« اتجروين»و« غاردماو»مراكز عالج اتبعة له يف  مث أحدث جيش التحرير الوطين ،جزائريني
م ويوم توقيف القتال أي 1960وقد قنبلها العدو مرتني يف سنة  ،ة لألمرا  املزمنةالعريب بن مهيدي يف وجد

 ،م1960ومركز املعوقني ابلّدار البيضاء احملدث سنة  ،ومركز املعاقني يف بركان ابملغرب ،م1962مارس  19
ت وأنشئ ،م ابلقرب من تونس من طرف األستاذ زهري يعقويب1960ومركز إعادة مترين املرضى احملدث سنة 

 ،ن عيسى أمريوقد سرّيه الدكتور حممد ب ،ابخلارج مراكز التكوين الطيب مثل سنغنغن مبنطقة الريف ابملغرب
 ونُظم التكوين يف مراكز اتبعة للمستشفيات أو ملدارس التدريب العسكري.

 ـ اهلالل األمحر اجلزائري:
األساسي الذي حّضره فوج من املناضلني م يف طنجة بعد أن انل مشروع القانون 1957يناير  7أحدث يوم 

الطيب »بواسطة سي عالل «  CCE» قبول جلنة التنسيق والتنفيذ  ،اجلبهويني املقيمني يف تيطوان ابملغرب
ائري من حسن فتكونت قيادة اهلالل األمحر اجلز  ،الذي كان يشرف على احتادية اجلزائريني ابملغرب ،«الثعاليب
وقد كان بن إمساعيل بومدين مذكورًا يف القانون  ،طفى مكاسي أمني عاموالدكتور مص ،«رئيس»بوعلي 

والدكتور جيالين بن اتمي مندوب لدى اللجنة الدولية للصليب األمحر جبنيف يف  ،األساسي كأمني عام
 سويسرا.

ديرة وأصبحت اللجنة امل ،م1957ديسمرب  25مث حّول مقر اهلالل األمحر اجلزائري من املغرب إىل تونس يوم 
 ،«أمني عام»وأمحد بودربة  ،«رئيس»م متألفة من مصطفى بن ابمحد 1958أكتوبر  21ابتداًء من يوم 

 «.مندوب اهلالل لدى اللجنة الدولية للصليب األمحر جبنيف»وجيالين بن اتمي 
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ر مث بوزي ،« CCE» كانت للهالل عالقة نظامية مبسؤول الشؤون االجتماعية يف جلنة التنسيق والتنفيذ 
يف النشاط اليومي كان اهلالل األمحر اجلزائري ينسق «.  GPRA» الشؤون االجتماعية يف احلكومة املؤقتة 

 مع مصلحة الصحة يف اجليش واملصلحة االجتماعية التابعة لنظام جبهة التحرير الوطين.
وتوجيه  ،الة الالجئنية وحبمتيز اهلالل األمحر بنشاط كثيف أمهه: إعالم احملافل الدولية جبرائم القوات الفرنسي

 ،وإجراء مساع إلطالق سراح األسرى ،من طرف فرنسا« حول أسرى احلرب»نداء الحرتام اتفاقيات جنيف 
وإعانة  ،ومجع األدوية لصاحل اجملاهدين والالجئني ،وجتنيد األطباء اجلزائريني ،وتكوين املمرضني واملمرضات

 ومرافقة فرق الصليب األمحر الدولية عند زايراهتا التفقدية. ،وإرسال فرق طبية لعالجهم ،مادية لالجئني
أوالدهم يف كل هياكل  وقد اخنرط ،وساهم اجلزائريون العائشون يف تونس واملغرب يف إيواء اجملاهدين ويف متويلهم

 ،رةو حيث ُعينت جلنة للمتابعة ولتشجيع مجعيات خمتلفة هلا صلة ابلث ،نواح 7الثورة فتنظموا يف تونس داخل 
 أما اجلزائريون العائشون بليبيا فقد أدمج نظامهم يف احتادية اجلزائريني بتونس ألن عددهم كان قلياًل.

 يف املغرب تكفلت احتادية اجلزائريني بتنظيم اجلزائريني القاطنني هناك.
فكونت جلنة للمتابعة  ،قيادة الوالية اخلامسة اهتمت أيضًا ابجلزائريني العائشني قرب احلدود املغربية اجلزائرية

تكونت اللجنة من رئيس ومسؤول على احلالة االجتماعية والسكن ومسؤول على  ،م1955ابتداء من سنة 
م أحدثت قيادة الوالية 1956يف ماي  ،التموين نظراً إىل تزايد عدد الالجئني ومسؤول على األمن واليقظة

هبم. وعند  وجلنة الستقبال اجلرحى والتكفل ،جئنيومصلحة الستقبال الال ،اخلامسة فرعًا للتنظيم والسكن
يادة الوالية اخلامسة يف حني تكفلت ق ،تكوين احلكومة املؤقتة تكفلت هذه األخرية ابجلانب املدين للجزائريني

 .(1)ابجلانب العسكري

 ـ يف ميدان الرتبية والتعليم: 5

وكان جلهود مجعية  ،مني وحّفاظ القران الكرمي لذلكوجندوا املعل ،اهتم قادة الثورة ابلتعليم يف القرى واملداشر
لتحرير دور كما كان لقادة جبهة ا  ،اجملال وبذلوا وقتاً وجهداً ال يستهان به علماء املسلمني دور عظيم يف هذا

وحرص   ،وقد لعب القائد الشهيد ايت محودة عمريوش دوراً رائداً يف هذا امليدان ،يف دعم ميدان الرتبية والتعليم
 ،ل احلرص على تعليم كل األطفال يف املساجد والكتاتيب القرانية يف كل القرى واملداشر والدواوير احملررةك

ي ومل يكتف هبذا فوجه بعثات طالبية إىل تونس خالل عام ،وجند كل املعلمني وحفاظ القران الكرمي لذلك
اراً العريب. وأنشأ بتونس دليواصلوا دراستهم هناك ويف كل بلدان املغرب  ،م1958 ،م1957 ،م1956

خاصة هبم يف حي داندان غرب مدينة تونس أيكلون فيها ويشربون وينامون ويتابعون دراستهم يف معاهد 
 .(2)الزيتونة وغريها
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عاه وسعى لدى كل الوالايت لفعل ذلك وجنح مس ،وخصص أموال األوقاف يف الوالية الثالثة لإلنفاق عليهم
 وتكفلت جبهة التحرير الوطين بكل الطلبة اجلزائريني وشرعت يف إرساهلم إىل اخلارج يف بعثات ،يف األخري

 خمتلف الفروع والالتينية للدارسة يف ،وأمريكا الشمالية ،وشرق أورواب وغرهبا ،خمتلفة إىل بلدان املشرق العريب
ىي بوعزيز: ومن املفيد هنا أن أشري إىل ، يقول الدكتور حي(1)والتخصصات العلمية واألدبية واملدنية والعسكرية

رفض  ،م أن أدخل إىل اجلزائر1957م وطلبت من القائد عمريوش عام 1956أين ملا خترجت يف تونس عام 
إبصرار وقال: لسنا حباجة إليكم يف اجلزائر واصلوا دراستكم لتكونوا إطارات للجزائر املستقلة سواء هنا يف 

 .(2)تونس أو يف غريها من البلدان

 ـ يف ميدان القضاء: 6

شؤون األوقاف  وكلفوا املشرفني على ،اهتم قادة الثورة مبعاجلة املشاكل والقضااي اليت حتدث بني املواطنني
قضااي ومنع أصحاب ال ،وإصدار األحكام يف إطار الشريعة اإلسالمية اإلسالمية وعلماء الدين ابلتكفل هبا
فاستجاب اجلميع لذلك أيضًا وانصاعوا وأطاعوا بكل عفوية  ،عماريمن اللجوء إىل القضاء الفرنسي االست

وفصل  ،وإفشاالً للسياسة االستعمارية اليت كانت تسعى دائماً من أجل إحداث الشرخ ،خدمة للثورة وأهدافها
 .(3)الشعب عن الثورة

 ،مخسة أشخاص عبية منلقد أتى مؤمتر الصومام ببعض التوجيهات إال أهنا غري كافية. كّون املؤمتر جلااًن ش
منها رئيس ُمّكلف ابحلالة املدنية والشؤون املدنية واإلسالمية، كما قرر أتسيس حماكم تنظر يف قضااي املدنيني 
والعسكريني، لكن  روف احلرب وقرار ترحيل السكان من طرف القوات العسكرية الفرنسية مل يسمح ذلك 

واللجوء إىل  فاجتهد املسؤولون حملياً: تعيني قضاة ،امليدانبتنفيذ حريف لتوجيهات مؤمتر الصومام يف هذا 
ئمة املمنوعات أخذ ابالعتبار قا ،جلوء إىل الفقه اإلسالمي ،تعيني جلان القضاء النصح ابلصلح ،«اجلماعات»

 تنفيذ األحكام فوراً ألن االستئناف صعب التطبيق. ،اليت قررهتا جبهة التحرير الوطين
م بعد مداولة جرت داخل 1958أفريل  12أمام هذه الصعوابت صدر نص توجيهي أمضاه بلقاسم كرمي يوم 

نشر هذا النص يف كتاب عبد احلميد زوزو: فإىل القارأئ هذه اخلالصة:  ،« CCEءِّءِّ »جلنة التنسيق والتنفيذ 
سيطة واألخطاء األخطاء الب ووضح فصل اخر ،وّضح فصل من فصول التوجيه مفهوم اجملاهد وواجباته وحقوقه

وذكرت العقوابت املناسبة لكل حالة. تنظر حماكم الوالايت يف قضااي  ،اخلطرية واألخطاء اخلطرية جداً 
 ،قضااي الضباط وتنظر حماكم الوالايت يف ،تنظر احملكمة العليا يف قضااي الضباط السامني ،االعتداءات اجلنسية

رف ويُعني القضاة على حسب مستوى احملكمة من ط ،الصف واجلنود وتنظر حماكم املناطق يف قضااي ضباط
 جلنة التنسيق والتنفيذ أو الوالية أو املنطقة.
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لكل متهم احلق يف اختيار حمام وإن مل يفعل ذلك تُعني احملكمة حمامياً تلقائياً تُرفع الدعوى إىل احملكمة املسؤولة 
 ية.عن تعيني احملكمة فُيعني قا  للتحقيق يف القض

 وأن احلكم ابإلعدام ينفذ ابلرصاص. ،بنّي بلقاسم كرمي أن التعذيب ممنوع
يق إن  روف احلرب مل تسمح بتطبيق كلي هلذه التوجيهات ومل تسمح للهيئة التنفيذية العليا مبراقبة درجة التطب

 يف امليدان.
على نّص املؤسسات املؤقتة م 1959مث صادق اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية يف السداسي الثاين من سنة 

دق يف حني أن القانون األساسي جلبهة التحرير الوطين الذي صا ،حيث أكد على حق الدفاع ،للدولة اجلزائرية
م ينّص على أن كل خمالفة يرتكبها مناضل أو مسؤول هي 1960عليه اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية يف يناير 

 املعيّن.من اختصاص اهليئة اليت ينتمي إليها 
 ،ونّص القانون األساسي أيضًا على أن جلنة ستؤسس لتحضري قائمة األخطاء والعقوابت املناسبة هلا

 واإلجراءات اخلاصة ابلتحقيق واحملاكمة.
حمكمة تونس  ،م1957حمكمة تبورسق يف تونس يف جويلية  ،وخارج اجلزائر ُنّصبت حماكم كلما طُرحت قضااي

إال  ،م1960وحمكمة وجدة حملاكمة النقيب الزبري يف صيف  ،م1959مارس  حملاكمة لعموري وأنصاره يف
 أن رمضان عبان اغتيل من دون مثوله أمام حمكمة.

م اعترب قرارات اللجان 1962ديسمرب  31الصادر يوم  163،62ومن اجلدير ابلذكر أن املرسوم رقم 
ذية على حسب رط أن حتمل الصيغة التنفيبش ،القضائية اجلبهوية يف اجملال املدين صاحلة وقابلة للتنفيذ

 .(1)اإلجراءات املذكورة يف املرسوم املشار إليه أعاله

 ـ ويف اجملال األمين: 7

على سالمة املواطنني  واحلفاظ ،وضع قادة وجيش جبهة التحرير الوطين جهازاً أمنياً قوايً لضبطه وتنظيمه ودعمه
قد زرع أعوان و  ،وترصد أعوانه وأذانبه ،وترصد خططه العدوانية الغادرة ،واجملاهدين ومراقبة حتركات العدو
وجهاهتم وأعواهنم والتعرف على ت وكلفوا بتتبع كل حتركات جيش االحتالل ،األمن على كل أطراف الوالية

ل قوتعاون مع هذا اجلهاز أعوان االتصال واالستعالم ون ،وخططهم وإبالغها إىل املسؤولني ليقوموا ابلواجب
ل خطط ومراقبة كل حتركاته وتعاون اجلميع على إفشال ك ،األخبار يف االستعالم عن كل صغرية وكبرية للعدو

وكشف مراميه ومساعيه االستعمارية اخلبيثة. وبفضل ذلك استطاعت الثورة أن تتخطى كل  ،جيش العدو
 .(2)يةالعراقيل والصعوابت والعقبات واملكائد وأن حتقق النصر املؤزر يف النها

هي تنظيم ثوري حتت اإلشراف املباشر للقيادة العامة  R.P.Iكانت مؤسسة املخابرات والدعاية واإلعالم 
 يعين املخابرات والدعاية. R.P.Iجليش التحرير. إن 
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 أ ـ مفاهيم التنظيم:
وهذا  ،ـ كل العناصر اليت تكون هذا التنظيم جيب أن تتمتع قبل كل شيء بنضج عقلي وتكوين نظامي حمكم

 يعين أن مبادأئ التضحية والطاعة واملثابرة والصالبة ينبغي أن تكون متوفرة بل ومشروطة مسبقاً.
ناصر إن الفصل بني خمتلف الع ،وحركة مرنة ومنهجية ،ـ إن هذا التنظيم يقوم على أساس السرية املطلقة

 ن تعاقب بشدة.وأي عرقلة هلذا العمل جيب أ ،ينبغي أن يكون اتماً « األفراد واألعضاء»
 ـ إن عدد العناصر الذين ميكن إدماجهم غري حمدد بشرط احلرص الدائم على الفصل والسرية.

ن معروفاً وأن ال يكو  ،وهكذا فإن عون املخابرات والدعاية واإلعالم جيب عليه دائماً أن ال يعمل ما ال يعنيه
 ر ائتماانً.وأن جيهل نشاطه كلية صديقه األكث ،إال من طرف مسؤوله املباشر

قاريرهم وأن يعّدوا ت ،ينبغي عليهم أن يكونوا يف املوعد ألداء اشرتاكهم ابنتظام« م.د.أ»ـ إن كل عناصر 
 وحتقيقاهتم بضمري واع.

وهبذه الصفة وحدها ميكن إدراك كل األهداف املرسومة من قبل هذا  ،إن هذه اخلصال والسلوكيات ضرورية
 التنظيم.

 ب ـ االستخبارات:
 «.املعلومات»إخبار خاص وإخبار عام هناك 

 وتستهدف مصاحل العدو العسكرية والسياسية اليت قد تكون إما:«: املعلومات اخلاصة»ـ املخابرات اخلاصة 
 ـ مصاحل الشرطة وملحقاهتا.
 «.مراكز وثكنات ومكاتب»ـ القوات املسلحة وملحقاهتا 
 ـ السجون ومراكز اإلقامة.

 والنقاابت أو اجلمعيات األخرى.ـ األحزاب السياسية 
جيب إقحام عدة أعوان لألخبار يف الدعاية واإلعالم يف عدد من امليادين. فيمكنهم أن يكونوا أعواانً مزدوجي 

اطات إذ جيب عليهم أن يقدموا املعلومات كاملة عن نش ،بل ميكن أن يتسللوا بوسائل مناسبة ومباشرة ،املهمة
 كر.وحركة امليادين السالفة الذ 

 ج ـ املعلومات العامة:
هدف  كما تعين األجنيب. وتست  ،وكل األفراد. فهي قد تعين اجلار ،كل السكان  ،وتستهدف كل اجلماهري

العقلية العامة و  ،والنشاطات ،وقد تعىن ابلوضع العام والروح املعنوية ،كذلك كل أصناف املعلومات واألخبار
 للجماهري وكذلك األفراد.

جيب عليه أن يالحظ ما حوله ويتدخل يف كل شيء دون أن يفشي أو يكشف انتماءه  «م. د. أ»إن عون 
 ألي كان.

 د ـ الدعاية واإلعالم:
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يف هذا الدور جيب عليه أن يقاوم كل أنواع التشهري والنميمة وكل حماوالت املضايقة « م. د. أ»إن عون 
ه على العكس بل جيب علي ،ن أن يفيد العدواحتقار كل ما ميك وعليه أن يعمل على عدم ،مبواقفه أو أبقواله

قيمها وجيب عليه أن يندد بكل املؤسسات اليت ي ،وأن ميجد األعمال البطولية للمقاتلني ،أن يضاعف نضاله
 وعليه أن يعلم املواطنني إببالغهم كل احلقائق. ،العدو

 .(1)ف عن انتمائهإن عليه أن يزرع الروح الوطنية وروح العمل لدى كل اجلزائريني دون أن يكش
وكان جلهاز األمن واالستخبارات دور عظيم يف إفشال خمططات االحتالل وإجناح ثورة الشعب اجلزائري وحترير 

 البالد من العدو الفرنسي.

 ـ املرأة اجلزائرية: 8

اجملاهد كل أعماله  وقامست الرجل ،على مستوى اجلزائر كلها ،إن للمرأة دوراً رائداً يف هذه الثورة ابلوالية الثالثة
وابشرت عمل  ،واإليواء للمجاهدين ،واإلطعام ،فتولت الطهي ،وأتعابه ومشاقه املدنية والعسكرية والسياسية

العالج و  ،وتولت التمريض ،وإيصال الرسائل واملعلومات ،وترصد حركات العدم ،اإلعالم كنقل األخبار
وأخفت  ،اركومحلت السالح وشاركت يف املع ،لت يف اجلبال والشعابوتنق ،واملعطوبني ،للمرضى واجملروحني

بات وشجعتهم على الصمود والث ،ونقلت إليهم املؤن واألغذية واملالبس واملعلومات واألخبار ،اجملاهدين
ل لسان وكانت خري مثل وعلى ك ،وأعطت املثل ابلصرب واجللد والتحمل ،واالستبسال يف املقاومة واجلهاد

وفضيلة  ،ومن أمثلتهن ورموزهن: مليكة قايد ،ء اجلزائر وبلدان العامل العريب واإلسالمي واألوريبلكل نسا
 .(2)مجيلة بوابشة ومجيلة بو حريد ومجيلة بو عزة ،واجلميالت الثالثة ،سعدان وأختها مرمي

 أ ـ مجيلة اجلزائرية واجملاهدات:
ذه الثورة الشعر العريب وخصوصًا العراقي الذي قيل يف هحيزًا كبريًا يف « مجيلة»احتلت املناضلة اجلزائرية 

 ،مجيلة موسوعة الثورة اجلزائرية يف الشعر العراقي محلت عنوان فأكثر من ثالثني قصيدة من قصائد ،اجلزائرية
جلديدة فهي ابنة العروبة وخولة بنت األزور ا ،وحديث الشعراء عن مجيلة. كما قدم الشعراء مجيلة يف عدة صور

 وهي شعلة عز وكربايء وهي املناضلة احلبيبة. ،نغمة يف قلب كل أم عربية وهي
م تعترب من أمجل ما قيل 1958اليت نظمها وأهداها جلميلة عام  ،للدكتور جواد البدري« أان فكرة»وقصيدة 

ائناً من حلم ليست كواعترب الثورة فكرة و  ،فقد جسد الشاعر الثورة اجلزائرية يف مجيلة املناضلة ،يف نضال مجيلة
حني منذ ويف دموع الكاد ،وهي فكرة كامنة يف العقول والنفوس ،وهلذا فإهنا ال متوت مبوت األشخاص ،ودم

 أن  هر اإلنسان على  هر األر :
 اقتلوين
 أان فكرة

                                                           

 .158إىل  55قوانني جمموعة: علي بوداري ص    ((1
 .109الثورة يف الوالية الثالثة التارخيية ص    ((2
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ة  يف العقول النريِّّ
ة  يف النفوس اخلريِّّ

 يف دموع الكادحني
 يف قلوب الطيبني
 عرب االف السنني

 مستقرة
 فكرةأان 

داء وهي انر حترق أعداءها وأع ،وبناء مصري عادل ،طريق االنعتاق ،نور تضيء للشعوب ،إن الثورة فكرة
الناس ودفء  وهي أمل ،لرتوي املاليني من البشر ،وهي زهرة تنشر عطرها بني الشعب عرب النسيم ،اإلنسان
 .(1)أحالمهم

 أان أنوار وانر
 أان فكرة
 اسحقوين
 أان زهرة
 تنشره األنسامعطرها 

 يف كل مكان
 ترتوي منها املاليني

 عبري النسمات
 تبعث النشوة والدفء

 وأحالم األمل
 لبين األر  مجيعاً 

 ويطلب الشاعر منا أن نسأل التاريخ: كم إنسان حر كرمي مزق الطاغية جسمه؟ ودقَّ وشقَّ صدره؟
 يستلهمها الناس: ويبقى األحرار الشهداء فكرة ،لكن اجلالد انقر  مشّيعاً ابللعنات

 أسألوا التاريخ
 واستوهوه ذكره
 كم فىت كرمي

 مزق اجلالد جسمه
 دق عظمه

                                                           

 (.1/128عثمان سعدي ) ،الثورة اجلزائرية يف الشعر العراقي   ((1
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 شق صدره
 ومضى اجلالد ملعوانً 

 ولكن بقي األحرار فكرة
 

 اقتلوين
 أان فكرة

فألين رمز  ،وضرب جسدي العاري حىت أدماه ابلسياط والنار ،فأان مجيلة إن كبلين املستعمر بقيد من حديد
 د عن هدفه يف التحرر وألين حرة أتىب الذل واخلضوع.شعب ال حيي

 بقيد من حديد  أان إن قيدين الباغي
 بضرابت البليد  وتدمي جسدي العري

 فألين رمز شعب ال حييد  بسياط وهليب
 واملذلة أان حرة  وألين حرة أتىب اخلضوع

أان رمز  ، متوتوالفكرة ال ،ويستمر الشاعر يف التحدث ابسم مجيلة اليت تعلن لألعداء: اقتلوين فأان فكرة 
سود حياته حيث ي ،لنضال الشعب من أجل حتقيق سالم يتخلص فيه اإلنسان من احلروب واالستغالل معاً 

 فأان أضحي من أجل احلق: ،احلب بني الناس والوائم بني الشعوب
 ان فكرةاقتلوين أ

 اسحقوين أان زهرة
 أان رمز لنضال الشعب من أجل السالم
 وشعار الود واإلخالص يف دنيا الوائم

 وغاايت املرام ،أان إن ضحيت ابلنفس
 فألجل احلق أمضي وأضحي

 بثبايت
 (1)وبعزمي

 وأما الشاعر أيوب صربي يقول على لسان مجيلة:
 ،وهي عزم كاملوت ال حييد.. لكن مع الناس الطيبني ،إذا كانت يدي رفيقة فأان على األعداء صواعق ورعد

رنسية اليت املناضلة الف« جان دارك»وأان يف مستوى  ،فأان ابنة اجلزائر والعروبة ،فأان على كل عاطفة وحب
 ضحت حبياهتا يف سبيل وطنها.

 كفِّي الرقيقة كف والدة هبا رأم وسعد

                                                           

 (.1/130املصدر نفسه )   ((1
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 لكنها أبداً علىاألعداء صاعقة ورعد
 ال يرد وإن عزمي ال يرداملوت حتم 

 لكنين إنسانة أبداً وعاطفة وود
 إين أان بنت اجلزائر والعروبة يل متد

 (1)هال جمدوين وهي ند ،«جان دارك»قد جمدوا 
 وأما الشاعر سعيد قاسم فقد قال عن مجيلة:

 البطلة مجيلة
 أخيت مجيلة واألسى يُدمي فؤادي يف احلياة

 اةما أنت إال زهرة ذبلت بتعذيب الطغ
 يف غْيهب السجن املريب

* * * 
 من صوتك احلُلو اجلميل مسعت أحلان الكفاح
 فعلمت سرَّ العيش يف الدنيا بسيف أو سالح

 فلتشعل انُر احلروب
* * * 

 
 هم أوقدوها فتنة سوداء عارمة اللهيب

 حرب اإلابدة هذه ُشنَّت على شعب جنيب
 َجاروا على أر  احلبيب

* * * 
 مجيلُة والعدالة تنتصرالظلم خَيْذل اي 

 وبنو فرنسا يف اجلزائر ذنُبهم ال يُغفرُ 
 سادوا على دروب العيوب

* * * 
 أختاه اي بنت العروبة رفريف فوق الرَّوايب

 اي راية األحرار قد رُفعت علىتلك اهلضاب
 تفديك حبَّات القلوب

* * * 

                                                           

 (.1/487املصدر نفسه )   ((1
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 لبيك اي رمز الكفاح وخرَي درس يف احلياة
 احلق يف هذا الثباتاي من رفعتِّ لنا مناَر 
 (1)والصرب نصٌر عن قريب

* * * 
عَر احلزينا ،إين من احلدابء  ابمسك أنشد الشِّ

 كالبلبل الغريد َيسكُب دمعه حلناً حُنوان
 يف  لمة الليل الرهيب

* * * 
 مل يشهد التاريخ أهدر من فرنسا للدماء

 عاثت فساداً يف الشعوب وقوضت صرح البناء
 كم هيَّجت قلب اللبيب

* * * 
 «حترير الشعوب»ينطُق ابسم « حزام املوت»هذا 

 فرضوه تشريداً لشعب هاَم يف طيِّّ الدروب
 يف مطلع اليوم العصيب

* * * 
 هذا عذاُب الكهرابء وغريه يف ذي السجون

 الروح أقوى اي مجيلة منه يف غيب املنون
 وهللا يف عون املنيب

* * * 
 أختاه فجُر النصرِّ الَح فحطمي قيَد العبيد

 واستقبلي  ُلم الطغاة بعزم جبار عنيد
 فالويل للباغي الكذوب

* * * 
ْدان فيكم رجاًل جباانً   أبناء قومي ما َعهِّ

 هذِّي مجيلة أختكم هيَّا أنقذوا شرفاً مهاانً 
 (2)من علج ابريس الغصوب

* * * 
                                                           

 (.1/487)املصدر نفسه    ((1

 احلدابء: املوصل   ((2
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عر أجواء فقد عكس ونقل لنا هذا الش ،كان ملشاركة املرأة اجلزائرية يف حروب التحرير صدى يف شعر الثورة
وإن املتصفح هلذه النصوص الشعرية تطالعه صورة املرأة اجملاهدة البسيطة اليت قاومت  ،الثورة ابالمها واماهلا
انت تسند كما تطالعه صورة اجملاهدة وهي تقوم مبختلف املهام اليت ك  ،بصرب وإميان كبريين ،املستعمر الفرنسي

 إليها.
م يف صورة واقعية تلبية بنت اجلزائر 1956يسجل يف قصيدته بنت اجلزائر سنة  ،لثورة مفدي زكرايفهذا شاعر ا
 ،واجلراح ،لوالقناب ،والعدو ،حيث املعركة ،إذ ينقل لنا عرب القصيدة أجواء الثورة ووقائعها ،لنداء الكفاح

 والنصر. ،والفداء ،واملوت
وارحها نشادي على لسان البنت اجلزائرية اليت حتارب العدو بكل جويورد الشاعر هذه املعاين الثورية يف أسوب إ

 ووجداهنا وهي تنشد قائلة:
 أان بنت العرب  أان بنت اجلزائر

 ودعا للكفاح  يوم اندى املنادي
 وتركت املزاح  قمت أمحي بالدي
 وغدوت اجلناح  وصدقت جهادي
 أان أهلب انرا  يف صفوف القتال
 أدعوا البداراأان   من أعايل اجلبال
 أان كنت املنارا  يف معاين النضال
 واملسدس جنيب  أان أرمي القنابل
 بعيوين وقليب  أان أفدي املقاتل
 حطموا غلَّ شعيب  أاندي البواسل

م جوانب أخرى من صورة اجملاهدة وهي 1957أما الشاعر صاحل خباشة فينقل لنا من خالل شعره سنة  
 متارس األعمال يف اجلبل.

ة على هذا فالشاعر يعطينا املواصفات اجلمالية املتميزة هلذه اجملاهدة واليت ال شك أهنا ختتلف عن زايد
وكفُّها خمضبة  ،لكنه من سبائك اخلرطوش ،اجملاهدة ليس فضة فحزام هذه ،املواصفات اجلمالية للمرأة العادية

ها من ولبؤة مع العدو. وغري  ،وهي مالك مع اجلريح ،ويدها تلمع مبسدس وليس بسوار ،ابلدم وليس احلناء
 ،املواصفات األخرى اليت تتميز هبا اجملاهدة اليت أبرزها الشاعر من خالل استخدامه أسلوب التقابل بني الصور

 وهذا يف أسلوب وصفي إخباري إذ يقول: ،وهذا ليجسد لنا الصورة الكلية للمجاهدة
ـــــــت اجلـــزائـــر والـــنضـــــــــــــــــــــال يـــهـــزهـــــــا  بـــن

 

ـــــــداماتقـــــــت    إىل خـــــــو  الـــــــغـــــــمـــــــار ال
 

 يشـــــــــــقت إىل اجلبل األشـــــــــــم مســـــــــــالكا
 

 مســــــــــــــــــــــدودة يف أوجــــــــه األخصــــــــــــــــــــــام 
 

 لقــــــد انتطقنــــــا ومــــــا انتطقن بفضــــــــــــــــــــة
 

ـــــــك اخلــــرطــــوش خــــري حــــزام  ـــــــائ  فســــــــــــــــــب
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 وهلـــــــــا يـــــــــد ملـــــــــاعـــــــــة ال ابلســـــــــــــــــــــــوار
 

 وإمنـــــــــــــــــــا مبســـــــــــــــــــــــــــــــــدس رجـــــــــــــــــــام 
 

ا وقـــــــد ـــــــَّ ن  والـــكـــف مـــنـــهـــــــا تـــنـــكـــر احلـــِّ
 

 ألفـــــــت خضــــــــــــــــــــاب الـــــــدم كـــــــاألقـــــــدام 
 

فهي إىل جانب  ،ويواصل الشاعر خباشة يف القصيدة نفسها تعداد األعمال اليت تقوم هبا اجملاهدة يف اجلبل 
 ،اجه العدو يف ضراوةتو  ،إعدادها للطعام ختيط املالبس وتقوم ابلتمريض وحتّن على اجلرحى يف الوقت نفسه

 يورد الشاعر هذه املعاين يف أسلوب إخباري مباشر فيقول:
ـــــــاب ختـــيـــطـــهـــــــامـــــــا بـــني خمـــ  تـــلـــف الـــثـــي

 

ـــــــار تضـــــــــــــــــرمــــهـــــــا   لــــطــــهــــي طــــعـــــــام والــــن
 

 أو حـــــــــــول راقـــــــــــنـــــــــــة أانمـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا
 

ـــفـــــــا مـــن األقـــالم  ـــــــاري ســـــــــــــــــرعـــــــة أل ـــب  ت
 

 فـــــــــــهـــــــــــي املـــــــــــالك مـــــــــــع اجلـــــــــــريـــــــــــح
 

ـــــــدام  ـــــــه يف إق ــــبــــؤة تــــردي  ولــــلــــمــــعـــــــادي ل
 

عهم فهي تقوي عزائمهم وتشج ،كما أن حضور اجملاهدة مع إخواهنا يف اجلبل يشكل رافدًا معنواًي قوايً   
لك يقول ورمز للبطولة ويف ذ ،وبذلك فهي حقًا ـ منوذج فذ للفداء ،بزغاريدها وثباهتا على مقاومة العدو

 الشاعر:
 إن زغــــردت يف كــــرة ذعــــر الــــعـــــــدا ش

 

ــــــــهــــــــا وأذكــــــــت انرهــــــــا بضــــــــــــــــــــــرام   مــــــــن
 

ـــــــت يف نصــــــــــــــــــــران أنشــــــــــــــــــــودة  أو رتــــــل
 

ـــــــت عــــلــــى األحــــرار بــــرد ســــــــــــــــــالم   نــــزل
 

 ائــــــــرأصـــــــــــــــــــــبــــــــحــــــــت اي بــــــــنــــــــت اجلــــــــز 
 

ـــــــة والــفـــــــدا عــلــمـــــــًا مــن األعــالم   لــلــبــطــول
 

ـــــــب وهو فواجع  وســــــــــــــخرت ابلتعـــــــذي
 

 ( 1)ابلصــــــــــــــرب كم أفللــــت حــــدَّ ســــــــــــــهــــام 
 

 ،وهذا الشاعر صاحل اجلعفري العراقي يقول عن نضال النساء اجلزائرايت ومسامهتهن يف إجنازات الثورة اجلزائرية
 حيث قال:

 أرأيتَـُهنَّ كأهننَّ شحذن من زُبر احلديد
نَّ بُعثَن يوم الرَّوع خلقاً من جديدأو   أهنَّ

 كافحن ابلصرب اجلميل وابحلجارة واجلريد
 متهلالت كالربيع مغرِّدات ابلنشيد

 متحليات ابلشجاعة ال احلُليِّّ وال العقود
 جيرْرن أذايل الفخار ُنسجن من كرم اجلدود

 يطلعن يف أفق اجلزائر مثل أقمار السعود
 الطريق إىل اخللودوينرن لألحرار أرجاء 

 فإذا الغد اجملهول وضَّاُح املعامل واحلدود
 وإذا الغد املكتوم ذو ُلُسن وذو شأن وطيد

 يرمُجَْن ابلعزمات تُنذر ابهلالك وابلوعيد
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 (1)ُزمر اجلبابرة الطغاة وكلَّ شيطان مريد
 ب ـ صورة األم:

وهذا بتعدد  ،ةل تتعدد يف صور شىت خمتلفب ،إن بطولة املرأة اجلزائرية ال تنحصر يف صورة اجملاهدة فحسب
أداور املرأة اجلزائرية يف اجملتمع خالل الكفاح املسلح. وبطولة املرأة اجلزائرية برزت أيضًا يف صورة األم اليت 

 واملواقف الصعبة اليت جتاوزهتا بصرب وأانة. ،أثبتت للمستعمر شجاعتها أمام احملن
ر الثورة اجلزائرية يف وسجلها شع ،شتها األم اجلزائرية إابن الثورة املسلحةويتصدر هذه املواقف الصعبة اليت عاي

هي تودع ابنها و  ،«من وحي الثورة واالستقالل»صفحاته اخلالدة ؛ موقف األم يف قصيدة حممد العيد املعنونة 
ما يف هذا  خيفى وال ،ال الوحيد ليلتحق بصفوف الثورة وتلقي عليه النظرة األخرية وال تعرف هل يعود أم
الوداع بني  فلنتأمل مشهد ،املوقف من حزن وأسى وما يسببه من معاانة واضطراب نفسي لألم إثر فراق ابنها

 األم وابنها املثري لألشجان وهي تقول له:
ـــــــدا  ولـــــــرب ثـــــــكـــــــلـــــــى مـــــــن وراء وحـــــــي

 

 صــــــــــــــرخــــــت ودمع العني يــــــدمي اجملمر 
 

 اي حشـــــــــاشـــــــــة مهجيت ،ااي ذخر عمري
 

ـــــــاي   ـــــــب عيشـــــــــــــــي اي غن  األوفراي طي
 

 ااي أنــــــس مـــــــأوى احلــــــزيــــــن وأنســـــــــــــــــــــه
 

ـــــــت وأقــــفــــر  ـــــــذ غــــب  مـــــــأواي أوحــــش مــــن
 

ـــــــأشــــــــــــــتفي  ااي برء قليب هـــــــل تؤوب ف
 

ـــــــأبصـــــــــــــــر  ـــــــت ف  اي نــور عــيــين هـــــــل غــب
 

ـــــــاي مــــظــــلــــمـــــــة إىل يــــوم الــــلــــقـــــــاء  ادنــــي
 

 وحشــــــــــــــــــــاي مضــــــــــــــرمـــــــة إىل أن تظهرا 
 

 إين أحس من األســــــــــــــى كبـدي امنحـت
 

ــــــــبــــــــرت  ــــــــيــــــــاط قــــــــلــــــــيب مــــــــن نــــــــواك ت  ون
 

ـــــــًا اي تـــرى؟   فـــيـــجـــيـــبـــهـــــــااأتـــكـــون حـــي
 

 (2) «أتكون حياً اي ترى؟»رجع الصدى  
 

م، حني أحضر أحد الضباط الفرنسيني جثة ابنها الذي استشهد يف 1955نويف الشمال القسنطيين يف سنة  
هيد مث واحننت يف جالل على ابنها الش ،فتقدمت األم ،غارة جوية وطلب من احلاضرين التعرف على هويته

كل عندما قالت له األم ب ،وزادت دهشة الضابط الفرنسي ،أطلقت يف الفضاء زغرودة أدهشت احلاضرين
 .(3)اعتزاز: أان فخورة اببين ألنه مات من أجل بالده وملثل هذا أعددته
دهتا اجملاهدين يف ساحات الوغى يف قصيوقد قالت الشاعرة العراقية امال الزهاوي تصف يف أثر األم على 

 مهداة إىل اجملاهدين اجلزائريني حيث تقول: ،«نداء األم»
رات  ونداء أمي صارخاً أقوى من املتفجِّّ

 أقدم ُبينَّ على العدو كعاصفات صارخات
يقك دائماً أخواتك املتذمرات  فبُقرب ضِّ
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 يشددن عزمك للتحرر من ليال حالكات
 غناء مزجمراتصرخاهُتن بوجه خصمك ابل

 أصواهتن جبنب صوتك ابلعدو مندِّدات
 يرقت أايم الكفاح أبعنُيٍ متطلعات

 (1)ينشدن فجر االنتصار أبنفٍس متلهفات
 إىل إن قالت:

 أمَّاه صوتك ال يزال له أبعماقي رنني
 فهو الضياء بظلميت ولُعزليت نصح مثني

 قد عشت يف هذا النداء بكلِّّ روحي من سنني
 للثورة الكربى بوجه الغاصبنيمتحفزاً 

 أمَّاه صوتك يف الكفاح يرن من قلب حنون
 يطغى على صوت التفجر كاسحاً وجه املنون

 يبقى أبعماق الفؤاد صدًى تفجُّره دفني
 من بعد عهد بيننا وأان يف عهد أمني

 أماه إين يف التحرر ماضياً ال بعد حني
 سيظل عزمي كاسحاً بطش الفرنسيِّّ اللعني

 ويت ساخراً ابملقصالت وابلسجونويظل ص
 حني يدوي صارخاً يف فرحة النصر املبني
 (2)أمي اجلزائر حرِّرت من قبضة الظلم املهني

 ج ـ صورة الزوجة:
وهي متثل منوذج الزوجة املخلصة الوفية لزوجها يف أحلك  ،وهناك صور أخرى للزوجة سجلها شعر الثورة

أسلوب  ومن خالل« للشاعر حممد األخضر السائحي»صة اثئر هذه الصورة تطالعنا يف قصيدة ق ،الظروف
على االلتحاق  بل جندها هي اليت حتثه ،لنا الشعر موقف الزوجة الشجاعة اليت تشد عزمية زوجها جيسد ،القصة

جاعتها وعمق وبرهنت الزوجة اجلزائرية عن مدى ش ،لتحيا معه حياة كرمية ،بصفوف الثورة ليعود إليها ابلنصر
وهذا  ،بل انضمت هي األخرى يف صفوف اجملاهدين ،إذ أهنا مل تكتف بتشجيع زوجها حملاربة العدو ،وعيها

ا قصة فدائي إذ حيكي لن ،للشاعر أبو احلسن علي بن صاحل« ابلفداء حتيا اجلزائر»ما تلخصه لنا قصيدة 
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يورد  ،م1956هذا سنة و  ،وزوجته الفدائية الذين يلتحقان ابجلبل ويضحيان حبياهتما يف سبيل حرية اجلزائر
 :فهذا الزوج خياطب زوجته قائالً  ،واحلوار بني الزوجني ،الشاعر أحداث هذه القصة يف أسلوب احلكاية

ـــــــا أن نضــــــــــــــــــــحـــــــي ابلـــــــغـــــــوايل  عـــــــزمـــــــن
 

 وابألمـــــــــــــوال واملـــــــــــــهـــــــــــــج الـــــــــــــغـــــــــــــوايل 
 

 نضـــــــــــــــــــحـــــي ابلـــــنســـــــــــــــــــــاء وابلـــــرجـــــــال
 

 ونــــــــــبــــــــــذل كــــــــــل مــــــــــرختــــــــــص وغــــــــــايل 
 

 لـــــــتـــــــحـــــــريـــــــر الـــــــعـــــــروبـــــــة يف اجلـــــــزائـــــــر
 

ـــــــل وداعـــــــًا واصـــــــــــــــــــــربي   صـــــــــــــــــــــربًا مجـــــــي
 

 اوإايك والـــــــبـــــــكـــــــا ودعـــــــي الـــــــعـــــــويـــــــال
 

 فــــــــــــإن أمــــــــــــامــــــــــــنــــــــــــا دراًب طــــــــــــويــــــــــــل 
 

ـــــــديــــــال  ابــــــغــــــري الــــــعــــــز ال نــــــرضـــــــــــــــــــى ب
 

ـــــــر   عـــــــقـــــــدان الـــــــعـــــــزم أن حتـــــــيـــــــا اجلـــــــزائ
 

وبعد أخذ ورد بني الزوجني تفاجأئ الزوجة زوجها بنضاهلا وعدهتا احلربية اليت كانت ختفيها عنه فيندهش  
ويصف الشاعر  ،ويقرران يف األخري االلتحاق معًا إىل اجلبل حيث الكفاح املسلح ،الزوج لتكتمها وبطولتها

 هذا املوقف األخري بقوله:
ـــــــت ـــــــا فــتــحـــــــت حــقــيــبــتــهـــــــا وكـــــــان  هــن

 

 أعـــــــــــــــــدهتـــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــهـــــــــــــــــزة ودارت 
 

 لــــــــتــــــــلــــــــبــــــــس بــــــــذلــــــــة زرقــــــــاء وراحــــــــت
 

دى   وقـــــالـــــت ،تريـــــه مســــــــــــــــــدســــــــــــــــــًا ومـــــُ
 

ـــــــر ـــــــت اجلـــــــزائ ـــــــن ـــــــفـــــــدا ب ـــــــت ال ـــــــن  أان ب
 

ـــــــب  ـــعـــجـــي ب مـــن تـــكـــتـــمـــهـــــــا ال  تـــعـــجـــــــّ
 

ــــتــــهـــــــا الــــغــــريـــــــبومــــن   إخــــفـــــــاء بــــطــــول
 

نــــــــااي   فصــــــــــــــــــــــاح بــــــــفــــــــرحــــــــة هــــــــذا مــــــــُ
 

ـــــــث ال ختشـــــــــــــــــــى الـــــرزااي ـــــــاة الـــــلـــــي  لـــــب
 

نـــــــــــــااي 
َ

 ختـــــــــــــو  جبـــــــــــــرأة حبـــــــــــــر املـــــــــــــ
 

ـــــــة الشــــــــــــــــــظـــــــااي  وتــــرســــــــــــــــــلــــهـــــــا مـــــــدوي
 

 لــــــــــتــــــــــحــــــــــرق كــــــــــل حمــــــــــتــــــــــل وغــــــــــادر 
 

 فتجيبه الزوجة قائلة: 
ـــــــا لـــــــلـــــــمســـــــــــــــــــــري بـــــــكـــــــل عـــــــزم  فـــــــهـــــــي

 

 لــــــــنــــــــبــــــــلــــــــغ ذروة اجلــــــــبــــــــل األشــــــــــــــــــــــم 
 

 وحــــــــاذر أن تــــــــراان اي ابــــــــن عــــــــمــــــــي
 

 الـــــــــعـــــــــدو املـــــــــدهلـــــــــمجـــــــــواســــــــــــــــــــــيـــــــــس  
 

 فـإن الليـل للثـوار سـاتـر 
 وهكذا تلتحق الزوجة مع زوجها إىل ساحة الوغى ليفداي اجلزائر ويف ذلك قال الشاعر: 

ـــــــرباي وراحـــــــا ـــــــوغـــــــى ان  إىل ســـــــــــــــــــــاح ال
 

 ومــــن روح الــــتــــحــــمــــس مـــــــا اســـــــــــــــــرتاح 
 

ـــــــد مســــــــــــــــرعـــــــًا كـــــــل ســــــــــــــــالحـــــــا  اتــقــل
 

 ومــــــــن روح الــــــــفــــــــدا اختــــــــذا وشـــــــــــــــــــــاح 
 

 (1)جلـزائـراوصـاحـا: ابلفـدا حتيـا ا 
يف  ،انهتا وإسهامهاوهذا ببطولتها ومعا ،يف مواقف شىت ،وهكذا جتلو لنا صورة الزوجة يف شعر الثورة التحريرية

وهذا يف  ،وبتشجيعها لزوجها على االلتحاق ابلكفاح املسلح ،صناعة احلدث الثوري مع قافلة اجملاهدين
 .(2)مث عزة وكرامة الوطن« سبيل هللا عز وجل»

                                                           

 .102م ص 2001املصادر العدد اخلامس عام    ((1
 املصدر نفسه.   ((2
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 كان لألخت والبنت والعمَّة واخلالة واجلدة دور كبري يف الثورة وجناحها والتصدي ألساليب الغزاة.كما  
 ويف كتاب قوانني جمموعة: القوانني الداخلية جليش التحرير الوطين لعلي بوداري ذكر:

 م2/5/1957بتاريخ  9املنشور رقم 
 املوضوع: دور النساء اجملاهدات

 يصدر القانون التايل للفتيات اجملاهدات: مبقتضى قرار جلنة الوالية
 ـ التعيني:

يتم تعيني النساء اجملاهدات يف مراكز التمريض وهن ملزمات مبتابعة تربص طيب إجباري مسبقًا حتت إشراف 
غري أن هلذا األخري صالحية إعفاء أية جماهدة ال تتمتع ابلتكوين املطلوب  ،مسؤول املصلحة الصحية للوالية

 الرتبص.من متابعة 
تعلق ذلك املركز ما عدا فيما ي ختضع النساء اجملاهدات داخل مركز التمريض لنفس النظام ابلنسبة لعمال

 «.إرسال خاص»بشروط السكن والنقل اللذين كاان موضوع بالغ خاص 
 ـ دور النساء اجملاهدات:

 تقوم النساء اجملاهدات بدور مزدوج:
 ـ دور طيب.

 ـ دور سياسي.
ارج املركز أما خ ،لطيب: تقوم النساء اجملاهدات داخل مراكز التمريض بدور املمرضة لدى املرضىـ يف الدور ا

 يعتنني بكافة العالجات الطبية وأبعمال املرأة املدنية.
 ولدى ممارسة هذا الدور تكون املرأة اجملاهدة حتت مسؤولية املمر  الرئيس للقسم الذي مت تعيينها لديه.

الجتماعي: فوق إقليم القسم الذي وجد لديه منصب التعيني تقوم املرأة اجملاهدة لدى ـ الدور السياسي وا
 أخواهتا اجلزائرايت بدور اجتماعي وسياسي.

فيجب  ،ـ الدور االجتماعي: جيب على املرأة اجملاهدة أن تكون مؤمنة اجتماعية حقيقة يف خدمة املرأة اجلزائرية
عليها أن تسعى لتمكينها من العالجات الضرورية اليت ميكن أن تساهم يف ختفيف متاعب املرأة أو حتسني 

 وتنصحها فيما يتعلق برتبية األبناء وشروط النظافة والصحة ..اخل.. ، روفها أو  روف العائلة
وال جيوز  ،قنعة الناصحة اليت تنري وتوملمارسة هذه املهمة فإنه جيب على املرأة اجملاهدة أن تلعب دور املستشار 

 هلا أن تعطي أمراً مهماً كان.
ـ الدور السياسي: إن املرأة اجملاهدة جيب عليها أن تعلم املرأة اجلزائرية كيف تدرك مشاكل الساعة، وعلى 

وافاق ائرية ما هي أهداف الثورة اجلز  ،جبهة التحرير الوطين« حقيقة»األخص فهي ملزمة أبن تشرح هلا معىن 
 املستقبل.



393 
 

ميكن أن يطرح عليهن من  إن النساء اجملاهدات جيب عليهن أن يكن قادرات على اإلجابة عن أي سؤال
صفة خاصة أن يبنّي وعليهن ب ،مث تعريف املرأة اجلزائرية بواجباهتا والتزاماهتا ،طرف أخواهتن يف هذا املوضوع

النساء  حرير الوطين يف دورها السياسي واالجتماعي؟ إنهلن ماذا تنتظر منها جبهة التحرير الوطين وجيش الت
 حيث يوجد منصب التعيني. ،اجملاهدات يعملن حتت مسؤولية احملافظ السياسي للقسم

 .(1)إن جلان املناطق والنواحي واألقسام وكذا األطباء واملمرضون واملمرضات مكلفون بتنفيذ هذا املنشور

 ه:ـ التعبئة املعنوية ابإلسالم وقيم 9

فرنسة وعمل هبا ومببادئه. وردَّ بذلك على سياسة ال ،لقد متسك الشعب اجلزائري ابإلسالم وعقيدته السمحة
والتنصري والتمسيح اليت طبقتها فرنسا االستعمارية على مدى قرن وثلث القرن يف إطار احلرب الصليبية اليت 

 ،اتريخ اندالع ثورة أول نوفمرب املباركة م1954م إىل مطلع عام 1830شنتها على الشعب اجلزائري منذ عام 
ولكن  ،وعملت بكل وسائلها وإمكاانهتا املادية واألدبية من أجل تنصري ومتسيح الشعب اجلزائري وبالد اجلزائر

وشديد التمسك به وبعقيدته  ،ألن الشعب اجلزائري مؤمن ومسلم ابألصالة ،بدون جدوى على أي حال
ان الراسخ وبفضل ذلك اإلمي ،نية أاًب عن جد إىل أن يرث هللا األر  ومن عليهااإلسالمية وقرانه ولغته القرا

قه وأفشل كل حماوالت االستعمار من أجل اخرتا ،صمد كاجلبال الراسيات ووقف وقفة العمالقة ،والتمسك به
كرب اليت بفضلها وفضلها فقط مع شجاعة اجملاهدين حقق االنتصار األ ،وفصله عن دينه وعقيدته اإلسالمية

 م على أعىت قوة عسكرية انذاك.1962غداة شهر جويلية 
وحضارة القران يف حشد قوى الشعب اجلزائري للدفاع عن احلرية  ،ولغة القران ،لقد أسهم اإلسالم والقران

 1954ول نوفمرب وتعترب ثورة أ ،فرة اجلاحدين عرب التاريخواالستقالل ومقاومة وحماربة الظلمة واملعتدين والك
رنسيني ضد احملتلني الف م ابلنسبة للشعب اجلزائري مثااًل ومنوذجًا للتحدي واملواجهة والصمود1962ـ 

 «.هللا أكرب»ولواء كلمة  ،االستعماريني حتت مظلة اإلسالم
إذ إسرتخص اجملاهدون اجلزائريون املسلمون أرواحهم وحياهتم وأسرهم وأمالكهم  ،ويف إطار اجلهاد واجملاهدين

لفرنسة وقاوموا سياسة ا ،وحضارة القران ،ولغة القران ،يف سبيل محاية اإلسالم والعقيدة اإلسالمية والقران
ون أن حيقق دوالتنصري والتمسيح اليت مارسها االستعمار الفرنسي قراًن وثلث القرن ضد الشعب اجلزائري 

 أهدافه االستعمارية اليت تالشت أمام صمود الشعب اجلزائري بفضل هللا ودينه العظيم.
 فاإلسالم هو مفتاح سعادة الشعوب اإلسالمية والشعب اجلزائري الذي ندوِّن يف اترخيه اجمليد.

ن اإلسالم هو أل ،اندلعتوملا كتب هلا النصر بعد أن  ،ولوال اإلسالم ما كانت ثورة أول نوفمرب الكربى أصالً 
 ،(2) متسيحهولواله لنجحت يف ،وفرنسا املسيحية االستعمارية ،اجلدار واخلندق الفاصل بني الشعب اجلزائري

 وتنصريه.
                                                           

 املصدر نفسه.   ((1

 .270الثورة يف الوالية الثالثة التارخيية ص    ((2
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 أ ـ حممد البشري ومقاالته التعبوية:
فكتب الكثري من  ،استمر العالمة حممد البشري اإلبراهيمي يف مقاالته وتوجيهاته احلماسية للشعب اجلزائري

يج محاس ومن أشهر مقاالته يف أتج ،وسافر ومجع املال لدعم الثورة وجلب هلا الدعم املعنوي واملادي ،املقاالت
 الشعب والثوار ضد االحتالل.

 ـ كيف تنجح الثورة؟
ذه الثالثة وهب،السالحو  ،والتعميم ،يتوقف جناحها على حتقيق ثالثة أشياء: اإلطالة ،الثورة القائمة يف اجلزائر

 ر اإليطايل دامتفثورة ليبيا على االستعما ،جنحت كل الثورات اليت وقعت يف العصور القريبة علىاالستعمار
الفرنسيني  وثورة اهلند الصينية على ،عشرات السنني حىت أقّضت مضاجع الطليان من عسكريني وسياسيني

 الغاصبني دامت مثاين سنوات.
ن اجلبال فإن يف اجلزائر عشرات م ،شهيد عمر املختار اعتصامه ابجلبل األخضروإذا كان من سر جناح ثورة ال

 ،راس أبوهلا وال ابخرهاوليس جبل أو  ،تفوق اجلبل األخضر يف االرتفاع ووعورة املسالك وكثافة الغاابت الطبيعية
لصغرى لس اوتوازيها سلسلة األط ،وهي ممتدة على طول القطر اجلزائري من حدود تونس إىل حدود مراكش

ا ال وفيها من القمم الصخرية الوعرة والغاابت م ،وثلثي مقاطعة اجلزائر ،على طول سواحل مقاطعة قسنطينة
 يقل عن قمم وغاابت األطلس األكرب.

عتماد عليها  غري أنه ال حيسن اال ،فاجلزائر مسلحة هبذا السالح الطبيعي الذي ال يوجد يف غريها إال قليالً 
عصر الذي من أسلحته الطائرات والقنابل الثقيلة وأسلوب التطويق واحلصار الذي يقطع اإلمداد كثرياً يف هذا ال

وهو ترحيل  ،مث هذا األسلوب الذي اهتدت إليه إيطاليا يف أخرايت ثورة عمر املختار ،على املعتصمني ابجلبال
ة على ما يقرب شائكة املكهربمث وضعهم يف األسالك ال ،سكان القرى ابجلبل وسفوحه وإبعادهم عن اجملاهدين

فقد أفادت  ،وهذا الصنيع نفسه قد بدأت فرنسا يف سلوكه جببل أوراس ،من مئيت كيلومرت على احلدود املصرية
لثائرين حىت تنزل النكال اب ،وكاالت األنباء أهنا أمرت سكان القرى االمنة ابلنزوح عنها كيدًا هلم ومكرًا هبم

 ت كلها.ولو بتسليط النار على الغااب
س املعمرين ويقوي أتثري الرعب يف نفو  ،وأما تعميمها فهو شرط أساسي لنجاحها ألنه يوزع القوى الفرنسية

وعلى  ،وهذا التعميم متوقف على األسلوب الذي جيري عليه الثائرون يف جبل أوراس ،أصحاب املزارع والضياع
 ا ابلرأي واإلمدادات املادية.واملغذون هل ،التوجيه السري الذي يباشره الدعاة إىل الثورة

وفرنسا  ،وال ميكن التسليح إال منها ،ألن اجلزائر حماطة مبراكش وتونس ،وأما التسليح فهو أصعب األشياء
 ة التونسينيوما ابدرت مبفاوض ،وما احتلت فزان إال هلذا ،حمتاطة من عشرات السنني هلذه القضية خبصوصها

عامة  فعلى الرجال واهليئات العاملة خلري اجلزائر خاصة واملغرب العريب ،هلذاوإسكات الفدائيني يف تونس إال 
 .(1)ومع اجلد والعزمية والصدق والصرب وحسن التدبري يهون كل عسري ،حصر أعماهلا واهتمامها يف هذه النقطة
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 ب ـ مواالة املستعمر خروج عن اإلسالم:
م جاء فيها:.. 1955إبذاعة صوت العرب ابلقاهرة عام  قال الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي يف كلمة أُلقيت

واالستعمار  ،فاإلسالم دين احلرية والتحرير ،إن اإلسالم واالستعمار ضدان ال يلتقيان يف مبدأ وال يف غاية
 دين العبودية واالستعباد.

 ـ واإلسالم شرع الرمحة والرفق وأمر ابلعدل واإلحسان.
 لقسوة والطغيان.ـ واالستعمار قوامه على الشدة وا

 ـ واإلسالم يدعو إىل السالم واالستقرار.
 واالضطراب. ،ـ واالستعمار يدعو إىل احلرب والتقتيل والتدمري

بل جيعل اإلميان  ،ويقر ما فيها من خري وحيرتم أنبياءها وكتبها ،ـ واإلسالم يثبت األداين السماوية وحيميها
 بتلك الكتب وأولئك الرسل قاعدة من قواعده وأصاًل من أصوله.

 خصوصاً اإلسالم ونبيه وقرانه ومعتنقيه. ،ويعمل على هدمه ،واالستعمار يكفر بكل ذلك
فوجب يف حكم اإلسالم اعتبار االستعمار أعدى  ،نستنتج من ذلك أن االستعمار عدو لدود لإلسالم وأهله

 جب على املسلمني أن يطبقوا هذا احلكم اإلسالمي وهو معاداة االستعمار ال مواالته.وو  ،أعدائه
االستعمار الغريب ـ وكل استعمار يف الوجود غريب ـ يزيد على مقاصده اجلوهرية وهي االستئثار واالستعالء 

نه أن وخشية م ،منةاإلسالم من الكرة األرضية خوفًا من قوته الكا مقصدًا اخر أصاًل وهو حمو ،واالستغالل
 يعيد سريته األوىل كرة أخرى.

سيلة من فاحتضانه للحركات التبشريية ومحايته هلا و  ،ومجيع أعمال االستعمار ترمي إىل حتقيق هذا املقصد
 وسائل حربه لإلسالم.

 هوتشجيعه للضالني املضلني من املسلمني غايته جتريد اإلسالم من روحانيته وسلطانه على النفوس مث حمو 
ية اليت حيرمها ومحايته لالفات االجتماع ،ونشره لإلحلاد بني املسلمني وسيلة من وسائل حمو اإلسالم ،ابلتدريج

مار الفرنسي ففي اجلزائر ـ مثاًل ـ يبيح االستع ،اإلسالم وحيارهبا ـ كاخلمر والبغاء والقمارـ ترمي إىل تلك الغاية
فساد جمتمعهم. وال وفتح املواخري إل ،خامر إلفساد عقوهلم وأبداهنموفتح امل ،فتح املقامر لتبديد أموال املسلمني
 أو فتح مدرسة دينية حتفظ عليهم دينهم. ،يبيح فتح مدرسة عربية حتيي لغتهم

وأييت يف اخر قائمة األسلحة اليت يستعملها االستعمار الغريب حلرب اإلسالم اتفاقه ابإلمجاع على خلق دولة 
ن العريب وانتزاعه قطعة مقدسة من وطن اإلسالم وإعطائها لليهود الذين يدينون إسرائيلية يف صميم الوط
 وابلطعن يف أمه الطاهرة. ،بكذب املسيح وصلبه

وأن يعلموا أن من كان عدواً هلم فأقل درجات اإلنصاف أن يكونوا  ،فالواجب على املسلمني أن يفهموا هذا
صره ألن معىن املواالة له أن تن ،وأن مواالته أبي نوع من أنواع الوالية هي خروج عن أحكام اإلسالم ،أعداء له

 على نفسك وعلى دينك وعلى قومك وعلى وطنك.
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 ،سالميةجيب أن تدخل املوازين اإل ،واملعاذير اليت يعتذر هبا املوالون لالستعمار كاملداراة وطلب املصلحة
ون تلك وأ هر ما تك ،يقة تزن كل شيء من ذلك بقدره وبقدر الضرورة الداعية إليهواملوازين اإلسالمية دق

 الضرورات يف األفراد ال يف اجلماعات وال يف احلكومات.
وأن  ،وأقبح أنواعها أن حيالف حيث جيب أن خيالف ،ومواالة املستعمر أقبح وأشنع ما تكون يف احلكومات

 ا من القبح أن حيالف استعمار على حرب استعمار.ما فيه وأقبح ،يعاهد حيث جيب أن جياهد
ما هذه احلروب أ ،وقد يكون أحد اجلانبني فيها على حق ،وقد كانت احلروب قبل اليوم ملعان بعضها شريف

فيها شيء  فلم يبق ،وأشنع عاقبة ،اليت ال تنتهي الواحدة منها إال وهي حامل مقرب أبخرى أشد منها هؤالء
ستعالء وإمنا هي حروب جمنونة يبعثها اال ،من معاين الشرف وال من معاين الرمحة وال من معاين الكرامة اإلنسانية

وتقع  ،والضعفاء دائمًا هم األدوات اليت تقع هبا احلروب ،والتسلط على الضعفاء واالستئثار خبريات أرضهم
 ويف احلرب ميدان الصراع. ،اعفهم يف السلم حمل النز  ،عليها احلروب

ال مثال للبالهة والبالدة أوضح من خمالفة الضعيف للقوي ؛ إال إذا صح يف الواقع ويف حكم العقل أن حيالف 
 أو حتالف الشاة الذئب. ،الديك النسر

ضنا ومن أر  ،كيف حنالف األقوايء وقد دلت التجارب أهنم إمنا حيالفوننا ليتخذوا من أبنائنا وقودًا للحرب
 ،المث تنتهي احلرب وحنن املغلوبون اخلاسرون على كل ح ،ومن خريات أرضنا أزواداً للقائمني هبا ،ميداانً هلا

 وقد تكررت النذر فهل من مدكر؟
 أيها املسلمون أفراداً وهيئات وحكومات:

 ال توالوا االستعمار فإن مواالته عداوة هلل وخروج عن دينه.
وال  ،فإن مصلحته يف السلم قبل مصاحلكم وغنيمته يف احلرب هي أوطانكم ،وال تتولوه يف سلم وال حرب

 والأتمنوه فإنه ال أمان له وال إميان. ،تعاهدوه فإنه ال عهد له
وال  ،فال يكتب عليكم التاريخ أنكم زدمت يف عمره يومًا مبواالتكم له ،إن االستعمار يلفظ أنفاسه األخرية

 .(1)ن أيكل حليفه قبل عدوهحتالفوه فإن من طبعه احليواين أ
 ج ـ فرنسا وثورة اجلزائر:

 م:1959مسودة هذا املقال كتبها الشيخ العالمة اإلبراهيمي يف القاهرة سنة 
وتقتضيه  ،إذا كانت النتائج تنتزع من املقدمات ؛ فإن النصر للثورة اجلزائرية. هذا ما حتكم به العقول الراجحة

ع فيه سنن اثبتة تصطر  ،إمنا حنن يف عامل أسباب ومسببات ،وتؤيده العادات اجلارية ،أصول االجتماع اإلنساين
اليت يقتضيها  جارية على السنن ،والثورة اجلزائرية دائرة يف هذا املدار من أول يوم ،ال تبديل فيها وال تغيري
ي جترب نقصها وه ،مثلها على مقدار من حاهلا و روفها وإعداد ما يطلب مثله من ،التدافع البشري يف احلياة

وله وزنه يف  ،يف اإلعداد احلسي الذي تقتضيه السنن إبعداد روحاين له أثر يف نتائج الصراع بني كل جمموعتني
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بشهادة الدين  ذلك كله اثبت ،وله قيمته يف نصر العدد القليل على العدد الكثري ،ترجيح كفة على كفة
زائريني فرنسا على اجملاهدين اجلزائريني يف هذه احلرب تفوق قوة اجل فالقوة املادية اليت ساقتها ،وشهادة احلس

 بل نسبة قوة اجلزائر إىل قوة فرنسا هي نسبة الصفر. ،أضعافاً مضاعفة
 ،وفرة القواتو  ،واتصال املدد ،ويزاد عليها وفرة العدد ،وأين من ال ميلك طائرة واحدة ممن ميلك االف الطائرات

ميلكون  ،ولكن اجلزائريني ميلكون قوة أخرى ال ميلكها الفرنسيون ،األسلحة املضادةوكل ما يعرفه الناس من 
 وقوة التصميم الذي ال يطرقه الوهن. ،وقوة العزائم الثابتة ،وقوة النفوس الطاهرة ،القوة الروحية

 ،وسيلةختتلف هلم  وال ،حبيث ال يضل هبم فيها سبيل ،وشرف الغاية ،وصدق التوجه ،ميلكون توحيد القصد
حلياة واجملاهدون يقاتلون على حق وهو عزة ا ،ففرنسا تقاتل على ابطل وهو االستعمار ،وال يزيغ هلم رأي

م يقاتلون يف سبيل وه ،وكرامة العروبة وجمد اإلسالم. وفرنسا تقاتل يف سبيل استعباد اإلنسان وامتهان كرامته
 ؟(1)فهل يستواين مثالً  ،حتريره وإسعاده وعزته

 
 فرنسا استعمارية:ـ 

 واستمر العالمة اإلبراهيمي يف مقاله وبني أبن:
وانتهاك  ،فرنسا استعمارية بطبيعتها وال تلتذ من مثرات االستعمار إال إبستعباد املستضعفني من خلق هللا

وعندها أن هنب األموال وسلب األرزاق وجتريد الضعفاء من  ،والطرب ألنينهم ،والرقص على جثثهم،حرماهتم
كل ذلك أييت يف الدرجة الثانية بعد تعذيب األبدان وسلب اإلرادات   ،ونشر البؤس واألمرا  ،سباب القوةأ

وكأهنا يف القرن األخري تنبهت إىل أهنا وارثة الرومان األقدمني فأرادت أن تبلغ مثل ما بلغ  ،وقتل الضمائر
وكان  ،وَسوق العامل بعصا القوة والبطش ،من اتساع الرقعة وبسط السلطان ،أو فوق ما بلغ الرومان ،الرومان

ثري من وتسلط النحس على ك ،ميكن أن تبلغ هذا يف غفلة من الدهر ويف ساعة انكدار النجوم وإدابر األايم
كما كان ميكن أن تبلغ هذا من طريق اإلحسان والعدل.. ولكنها األعراق املتأصلة يف اخلبث مل   ،الشعوب

 .(2)أو شيء امسه اإلحسان ،مسه العدلتدع هلا منفذاً لتصوير شيء ا
 ـ فما رأينا استعماراً أفجر من فرنسا:

 والعظمة نوعان: ،تنتحل فرنسا وصف العظمة
وح اإلنساين ومرجع األوىل إىل مسو الر  ،وعظمة مزورة مصطنعة ،عظمة نفسية طبيعية يف األفراد أو يف الشعوب

هي أمهات  وهذه ،كالرمحة واحملبة والعدل واإلحسان والوفاء والصدق والعفة  ،الذي تنشأ منه الفضائل كلها
واترخيها  ،ومن فضل الشيطان على فرنسا أهنا عارية من هذه الفضائل كلها ،الفضائل يف األفراد ويف الشعوب

ال أخشن منه و  ،فما رأينا استعماراً أفجر من االستعمار الفرنسي ،االستعماري املديد كله شهادة انطقة هبذا
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فمن  لم ال رمحة  ،فهو يتعمد جعل الرذائل أساسًا حلكمه ومعاملته للضعفاء الذين يقعون يف قبضته ،مساً 
ؤه على الظواهر ولو اقتصر بال ،ال حد هلا إىل لصوصية ،إىل هنم ال قناعة فيها ،معه إىل استئثار ال عدل فيه

 ،معتلج العواطفوإىل مدب السرائر و  ،وإىل عقائده يف النفوس ،ينلكنه جياوزها إىل الد ،املادية هلان األمر قليالً 
 وبني اجلار وجاره. ،وإىل الصالت الروحية بني األخ وأخيه

وهو  ،عهوالقانون هو الذي يض ،ومن لئيم املكر والكيد واإلضالل يف هذا االستعمار ؛ أنه يعتمد على القانون
 ،قائقيف التشريع والتنفيذ. ومن تعمقه يف املكر وقلب احل كما شاءت أهواؤه  ،الذي ينفذه وهو الذي يطبقه

ر تلك القوانني حلماية الرذيلة م خمالف فالذي يفتح مدرسة لتعليم األطفال مبادأئ دينهم ولغتهم جمر  ،أنه يسخِّّ
ذا  وأمثال ه ،أما الذي يفتح خممرة يفسد هبا عقول الناس ويتلف أمواهلم فهو حر حتميه تلك القوانني ،للقانون
 كثري.

هذه وأمثاهلا هي األساطني اليت بنيت عليها العظمة الفرنسية اليت أمثرت هذا االستعمار، واليت ما زال يتبجح 
هبا ساسة فرنسا واملغرورون من رجال االستعمار فيها، ولو أن هذا التبجح ارتفع صوته قبل احلربني العامليتني 

د ثورة اهلند قلنا: لعل وعسى، فأما بعد تلك احلربني، وبعل ،ترهب وختيف ،ويوم كانت تتمتع بسمعة عسكرية
الصينية، وبعد ثورة اجلزائر، فقد كشفت احملسوسات أن النفسية اليت ال تعتمد ـ أول ما تعتمد ـ على الروح 

 هي عظمة زائفة دعية.
طل سحره وضاعت فقد ب ،فإذا أصبحت أ افره مقلمة وأنيابه مهشمة ،إن هيبة األسد تنبعث من أ افره وأنيابه

 هيبته.
وإمنا تفصح عنها احلقائق امللموسة من أعمال  ،إن العظمة احلقيقية ال تتحدث عن نفسها بلغة الكالم

وألمر ما مل تعل هذه النغمة ابلتحدث عن عظمة فرنسا قدميًا يف أايم  ،ومعامالت وصدق حيوط ذلك كله
هلزائم كان ذلك مقصودًا لتغطية ا  ،وإمنا كثرة تردادها يف هذه السنوات األخرية ،وإقبال أايمها ،صعود جنمها

 املتالحقة على فرنسا يف امليدانني السياسي واالجتماعي.
ولو كان الساسة الفرنسيون عقالء هلداهم العقل الرصني الرزين إىل اليت هي أقوم، وهي تبديل العقلية العتيقة  

اتسخ، وألرشدهم إىل تطهري الروح املدمرة، واستبدال السيئة ابحلسنة، والظلم كما يبدل أحدهم ثوبه إذا 
عموا عن رؤية  همولكن ،وسوء املعاملة للناس حبسن املعاملة ،واألاننية ابملساواة ،ابلعدل، واالستئثار ابإليثار

وكأن تدبري  ،افة النفوساحلقائق املاثلة، وصموا عن مساع الكلمة العاقلة، فكان نظافة البدن عندهم أهم من نظ
 اجلسد ألزم يف نظرهم من تدبري املمالك.

يعين من معارك  ،ثورة متماسكة احللقات من قرن وربع قرن ،كانت فرنسا وما زالت اثئرة على الشعب اجلزائري
هر ألحقاد تغلي وتظبل بقيت ا ،فلم ينطفأئ هلا غيظ ابستسالم اجلزائريني وإبلقائهم السالح ،االحتالل األول

ويف التعاليم  ،اوهي قوانني خاصة بن ،ااثرها يف كل ما تعاملنا به فرنسا.. تظهر يف القوانني املسنونة حلكمنا
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وهي استمرار نزع األر  الصاحلة من األهايل ابلقوة وإعطائها إىل املعمر  ،اليت يسري صغار حكامها فينا
 وأوقافنا وزايدهتا يف رقعة االستعمار.ويف االستيالء على مجيع معابدان  ،األورويب أاي كان جنسه

ني اإلمام وأصبحت هي اليت تع ،بل حرمتنا من اختيار أئمتنا ووضعت املساجد حتت يدها ،ومل يكفها هذا
د حّده يف ولقد بلغ هذا االمتدا ،امتهاانً لكرامة الدين ،لتسخرهم يف أعمال بعيدة عن الدين ،واملؤذن والقّيم

رطًا يف وأصبح جتسسهم هلا ش ،يع رجال الدين املو فني للتجسس على إخواهنماملدة األخرية. فسخرت مج
 الو يفة الدينية.

 ،لطفيفةوحرمت علينا تعلم لغة ديننا حىت املبادأئ ا ،وحرمت علينا تعلم ديننا إال مبقدار ال يغين وال يفيد
 ،دمة السادة املعمرينئف الرتمجة وخلوحرمت علينا تعلم لغتها إال مبقدار ضئيل هتيئنا به خلدمة احلكومة يف و ا

ولوال تيار من النهضة طغى منذ ثالثني سنة تقريبًا فدفع طائفة من شباب األمة إىل اقتحام أسوار الكليات 
وملا كانت النهضة  ،لوال ذلك التيار ملا وجدت هذه الطائفة القليلة اليت حتمل لواء الثورة اليوم ،واجلامعات إليها
 قدمت الثورة.السياسية اليت ت

ومن فروع هذا  ،أين منه ستار الروس ،وضربت فرنسا بيننا وبني إخواننا يف الشرق سداً منيعاً وستاراً حديدايً 
تباع ومع إخالص هؤالء األ ،السد أهنا ال تسمح برخصة احلج الذي هو فر  ديين إال ألتباعها املخلصني

وال تسافر قافلة احلج إال حتت رائسة حكم إداري استعماري من الطراز  ،فإهنا حتيطهم بسياج من اجلاسوسية
 احلرمني وهو متصل هبم يف كل دقيقة. ويدخل جواسيسه من احلجاج إىل« جدة»يبقى يف  ،األول

ا أمثلة وأقمناها ولكننا ضربناه ،وهي حقائق يراها كل جزائري ،هذه جوانب ابرزة من ثورة فرنسا املستمرة علينا
وبعدها فروع تتناول جزئيات حياتنا الفكرية والعقلية واملادية.. فانظروا هداكم هللا كيف حتيا أمة على  ،شواهد

 .(1)قوانني جائزة يضعها عدوها ومل يشركها يف وضعها وال تنفيذها
 ـ أسباب حرب فرنسا للثورة:

شائج املتشابكة وأننا مل ننس الو  ،نوأقوى أسباهبا أننا مسلمو  ،ومن أسباب هذه الثورة يف فرنسا علينا أننا عرب
من ابلقومية العربية وأننا نؤ  ،وبيننا وبني إخواننا من الشرق اإلسالمي ،بيننا وبني بين أبينا من الشرق العريب

 ،وحلقنا بسببه من األذى ما ال يعلمه إال هللا ،إمياانً راسخًا ونفخر فخراً طاملا أطار صواب رجال االستعمار
اليت خط عليها  والصفحة األوىل ،وجمتمع أنسابنا ،هنا شطر البالد العربية اليت هي مشرق دينناوأننا نويل وجو 

 ،ا إىل درجة اجلنونويطيش صواهب ،بثورتنا عليها أربع سنوات ،فما ابل فرنسا حاضنة اإلنسانية بزعمها ،اترخينا
ألبرايء فنوانً من العذاب فتعذب ا ،لوحشيةفتسوق علينا اجليوش اجلرارة ابألسلحة الفتاكة وتتدىل أبخالقها إىل ا

عن يف تقتيل األمهات مث مت ،مث تقتلهم بطريقة يتربأ منها الوحش الضاري املوكل إىل غرائزه ،ال ختطر على ابل
صممة مما يدل داللة على أهنا م ،احلوامل واألطفال العجزة الذين حترم قتلهم قوانني السماء وقوانني األر 

 على إابدة اجلزائريني.
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ب وأن حديث اخلري واملدنية والعلم يف الشع ،من هنا أيخذ العلماء واألخالقيون الدليل على أن الشر أصيل
 الذي تنبت فيه هذه املوبقات حديث خرافة.

 ،اد يف وسط أمرهابلتسلط واالستعبمث ينقلب التذاذاً  ،صحيح أن االستعمار واالستعباد استغالل يف أول أمره
واحلكيم   ،مث يصبح مرضًا عضااًل يف أهله ال ينفع فيه عالج ،فإذا بلغ أشده أصبح سعاراً كالكلب املكلوب

كاً ابلبشرية فهو وهللا أخطر وأشد فت ،احلكيم هو من يكتشف دواء لداء االستعمار يف نفوس االستعماريني كل
داعى وأنه لو ت ،أتلمح أن داء االستعمار أيسر عالجاً من داء السل والسرطانوإنين  ،من داء السل والسرطان

 .(1)عقالء األمم وأطباؤه الروحانيون وأخلصوا يف مكافحته الجتثوه من أصوله
 ـ ثورة اجلزائر على الظلم واجلور واالستعباد:

 ،ا دولةفرنسا من حيث أهن كانت ثورة اجلزائر من أول يوم حتمل فيما حتمل من معان أهنا ليست ثورة على
فنحن أعقل من أن نثور ثورة مستميتة على حكومة أو على جنس   ،وال على الفرنسيني من حيث أهنم أمة

وحنن قوم أدبنا ديننا أن احلرب مفسدة وال ترتكب إال لدفع  ،كيفما كانت تلك احلكومة أو ذلك اجلنس
 ،من قاتلنا وأن ال نقاتل إال ،وأن ال نبدأ أحداً ابلقتال وأوصاان أبن ال نغمس يداً يف فتنة ،مفسدة أعظم منها

لكن ما و  ،وأعلمنا أن احلسنات يذهت السيئات ،وال أن نركب إال أحسن احملامل ما دام جزء من املائة حسناً 
ه تعمدوحرمنا من مجيع مقوماتنا واعتدى على ديننا ف ،ذنبنا إذا بدأان االستعمار الفرنسي ابلشر وسوء املعاملة

وعلى  ،ا كنائسواختذ من بعضه ،وعلى مساجدان فتعمدها ابهلدم ،ابملسخ وعلى شعائران فتعمدها ابلتعطيل
وإايه كله عامت غائم ليس  وعلى فضائلنا فغمرها ابلرذائل حىت أصبح اجلو الذي جيمعنا ،لغتنا فتعمدها ابحملو
 ،وقد صربان على هذه احلالة اليت ال يصرب عليها إنسان وال حيوان مدة تزيد عن القرن ،فيه إشراق وال صفاء

 فهل من عاذر؟ وهل من منصف؟ وهل من عاقل؟ وهل من معني؟
وتلك  ،وكانت ثورة اجلزائر من أول يوم حتمل فيما حتمل من معان أهنا ثورة على الظلم واجلور واالستعباد

اً تزنه ابملوت وكذلك النفوس احلرة إذا بلغ هبا الضيم مبلغ ،لى سائرهايف هذه الكلمةالشرور اليت ضربنا األمثلة ع
ال وتتلمس املخرج إىل نور احلياة من جهاهتا الست فال جتده إ ،وتيأس من خري احلياة وخري األحياء ،فريجح

هي معذورة إذا و  ،وتواحلياة من طريق امل ،التعب فهي معذورة حني تتلمس الراحة من طريق ،ضرابً من احملال
 مأى إىل موارد الردى ال ترهبها قوة عدوها وال ختيفها وفرة  ،اندفعت يف طلب املوت أبكباد حرار إليه

ليها وقرأت حساهبا ملا جتره ع ،فأقدمت وعلى بصرية من أمرها ،ألهنا وزنت أمسها وغدها ابلقسط ،سالحه
ئة تلق املوت مرفوعة الرأس لقيها املوت وهي مطأط وعلمت أهنا إن مل ،احلرب من تشتيت مشل وحتّيف مال

وهو ميزان ـ كما ترون ـ ال يستخدمه وال يركن إليه إال من كان يف مثل حالة الشعب اجلزائري يف الظلم  ،ذليلة
 وهي ـ كما ترون ـ مغامرة ال يغامرها إال من يؤثر املوت املعجل على املوت البطيء. ،واهلضيمة
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ـــــــاً وإن مل يـــكـــن إال األســـــــــــــــــ ة مـــركـــب ـــــــَّ  ن
 

 ( 1)فــال يســـــــــــــــع املضـــــــــــــــطــر إال ركــوهبـــــــا 
 

نني ومحلته على جترّع واحد من اث ،فهذا شعب أصيل وقفت به صروف الدهر على صراط أدق من الشفرة
فلم يزل منذ  ،ةوقد تولته العناية اإلهلي ،فال تلوموه إذا حكَّم السيف وترك لألقدار تقدير العواقب ،أحالمها مرّ 

ه ويشّد يستنشق من نفحات النصر اإلهلي والتأييد الرابين ما ينعش ،خطا اخلطوة األوىل يف السبيل الذي رضيه
وهو إىل  ،وما زالت تنفحه من روائح النصر يف كل خطوة ما يدفعه إىل اخلطوة الثانية مسدد اخلطى ،عزميته

الء من مرارهتا يف ذوق العدو وحرارهتا يف صدره.. أن هؤ  هذه الساعة مغتبط مبا يقدمه لعدوه من هزائم يزيد
إمنا  ،ابلنفسوإمنا يقاتلونه بسالح اإلميان والثقة ابهلل و  ،اجملاهدين ال يقاتلونه ابألسلحة اليت تعرفها احلرب

إال  وما ذلك السالح ،يقاتلونه ابلسالح الذي يعرفه منهم يوم كانوا معه جنباً إىل جنب يف احلربني املاضيتني
 وإذا جاء نصر هللا بطل كيد األقوايء. ،الشجاعة واإلقدام والثبات

أية فائدة حقيقية جتنيها فرنسا من وراء هذه احلرب؟ وأي مغنم منها؟ حنن نعرف اجلواب  ،ليت شعري
 الصحيح:

يخ الفرنسي وال تعود إىل التار  ،وال إىل الفرنسيني كأمة ،إن الفوائد من هذه احلرب ال تعود إىل فرنسا كدولة
وهي اليت  ،«مريناملع»وإمنا تعود إىل طائفة خمصوصة يسموهنا  لمًا  ،مشرقة ابجملد ،بصفحات زاهرة ابلفخر

 .(2)ادةوأتيت بنياهنا من القواعد جلشعها وأاننيتها وحرصها على مجع امل ،خربت اجلزائر ويوشك أن خترب فرنسا
ر احلقد وكلما امتد عمر الثورة يوماً ازدادت ان ،األحقاد الدفينة يف صدور الفريقنيإن هذه الثورة أاثرت كوامن 

غراضهم فاملعمرون واجليش املسخر خلدمة أ ،فال يبقى يف قلب واحد من املتحاربني مكان للصفاء ،اضطراماً 
مون منهم إال أهنم وما ينق ،وفر  أاننيتهم ميعنون يف التنكيل مبن أوقعهم القدر يف قبضتهم من املستضعفني

ورجال املقاومة من اجملاهدين ممعنون يف التنكيل ابجليش الفرنسي وجبميع  ،محلوا السالح يف وجه أسيادهم
ر اجملاهدين يف وعذ ،وتلطيخهم ابلعار الذي ال ميحوه الدهر ،أفراد هذه الطائفة وإحلاق اهلزائم الفاضحة هبم

تصور مع هذا  بل كيف ي ،فكيف ميكن ،حاطت ابلشعب اجلزائريهذا أن هذه الطائفة هي أصل البالاي اليت أ
كله أن يتناسى الفريقان أايم القتال وما صاحبها من تقتيل وتشريد للجزائريني؟ وما وقع فيها من انتهاك حلرمة 

 ،عيشتهموخرق حلجاب هيبتهم وتكدير مل ،وحتطيم ملزارعهم وقضاء على سلطاهنم ،هؤالء الفراعنة املتأهلني
 وإنه ألمر عظيم عندهم. ،يال لطائفة كبرية من أعواهنم الذين كانوا جيرون يف أعنتهمواغت

 أن نعيش يف وال ،واخلالصة أن احلالة بيننا وبينهم وصلت إىل حد ال ميكن معه أن جنتمع حتت سقف واحد
 .(3)وطن واحد

 ـ طلب الدعم للثورة اجلزائرية:
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 أيها اإلخوان:
وإن مواقفهم  ،وإهنم يقاتلون ألجلكم فاعرفوا هلم حقهم يف هذا القتال ،فعليكم النصرإن إخوانكم يستنصرونكم 

إن االستعمار عدو و  ،وإن فشلهم حمسوب عليكم ،وإن نصرهم نصر لكم ،اجمليدة يف هذه الثورة شّرفتكم مجيعاً 
 وإنه إن انتصر فسيذيقكم عذاب اهلون مجيعاً. ،لكم مجيعاً 

 أيها اإلخوان:
إن  ،اوال تنشدوا هلم القصائد فعندهم ما هو أفصح منه ،فقد شبوا يف طوق اخلطب ،لجزائرينيال ختطبوا ل

سمع لقد خطبنا فيهم يوم كانت هلم اذان ت ،العضب الطرير يف يد الشباب الضرير ألفصح من كل خطيب
 ،خلطباء والشعراءا فلما أتثروا مث اثروا نطقت البنادق وسكت ،لنغمز إابءهم ونستثري محيتهم ،للخطب واألشعار

إن شعراء اجلزائر وخطباءها الذين أفلتوا من عذاب فرنسا يف سجوهنا ومعتقالهتا كلهم يف اجلبال قد شغلهم 
هوا خطبكم هلذه اجلموع املقصرة ،أخذ الثأر عن قول األشعار  ،وللجماعات غري السامعة وال املبصرة ،وجِّّ

فوهم مؤونة اك ،وميلؤوا قلوب أعدائكم رعبًا ورهبة ،امد وماثراملؤوا أيدي إخوانكم سالحًا ميلؤوا اترخيكم حم
األايم يكفوكم مؤونة القتال.. إن بقااي املوت من أطفال ونساء وشيوخ عجَّز قطع املوت كل ما بينهم من 

 وقد وصلت فلوهلم إىل هذا الشرف. ،صالت فهم هائمون مشردون
وموا هلم فق ،وإهنم ال حيتاجون منكم عوانً من الرجال ،الإن إخوانكم اجملاهدين قد قاموا دونكم بواجب القت

 ببقية الواجبات.
ورة التهمت إهنا ث ،ال بل األمر أعظم من ذلك ،إن املسألة ليست تكفني ميت وجتهيزه يقوم هبا غين واحد

األخضر واليابس من جنود فرنسا وثروهتا وأمواهلا املخزونة، وأوقفتها على حافة اإلفالس، كما التهمت ثروة 
يوش الفرنسية ابلنهب قد رمتها اجل ،فالفالحة والتجارة ومها كل ما يعتمد عليه اجلزائري ،اجلزائريني على تفاهتها

نقطة واقرؤوا فقفوا عند هذه ال ،ورة اجلزائر هو أن جيوع الشعب اجلزائريوإن أخوف ما خنافه على ث ،واإلتالف
 هلا ألف حساب.

ون بكل فما لكم ال تشارك ،تنالون القسط األوفر من غنم هذه الثورة ،إنكم أيها العرب واملسلمون من ورائكم
 ما متلكون يف غرمها؟

 ،اجلنسفالعريب أخو العريب يف الدم و  ،نكماالن وجب حق األخ على أخيه.. إن األرحام تشابكت وتعددت بي
والشرقي  ،واألفريقي املضطهد أخو األفريقي املضطهد ،واملظلوم أخو املظلوم ،واملستضعف ابلذل واالستكانة

ذاب ومسنا بع ،ومن حسنات االستعمار ـ إن كان الشر يريد اخلري ـ أنه طواان يف مالءة واحدة ،أخو الشرقي
فلماذا ال  ،وقد تالقينا على  لمه ،وإن عددان لريبو على عددهم ،وإن فينا لقوة ،تشاهباً وأذاقنا  لماً م ،واحد

 نتالقى على التخلص منه؟
ّدوا  وإن العدو مستعد فاستعدوا. ،إن األمر جّد فجِّ

 أيها اإلخوة:



403 
 

وال  ،ضالللإن إخوانكم اجلزائريني ال يعتمدون قلياًل وال كثريًا على هذه املؤسسات الكاذبة املتحدة على ا
فإن  ،على هذه األلفاظ اليت تلوكها األلسنة املقطوعة الصلة ابلقلوب من حقوق اإلنسان وحق تقرير املصري

 هذه األلفاظ كلهامن أكاذيب االستعمار لينوِّم هبا الشعور وليـُْلهينا هبا إىل حني.
صر حيد هو إمياهنم ابهلل انإن اجلزائريني يقاتلون فرنسا على ما سامتهم من أنواع العذاب وسالحهم الو 

ارًا للعروبة ويضحون ابألهل واألبناء انتص ،وإهنم يقاتلون ألجلكم ،املستضعفني وقامع الطغاة وُمذل اجلبابرة
 .(1)ولإلسالم

وساهم يف دعم  ،إن العالمة اإلبراهيمي يعترب من أكرب املرجعيات الفكرية والدينية والثقافية للثورة اجلزائرية
وقلب موصول  ،وعقل رشيد ،وخطابة قلَّ نظريها ،وعالقات واسعة ،مسرية الثورة بكل ما ميلك من بيان انصع

 ابهلل العزيز اجلبار.
 

 
 
* * * 
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 املبحث الثالث

 مواقف الدول والشعوب العربية من ثورة اجلزائر

 
وكان  ،باركةالشعب اجلزائري والوقوف معه يف ثورته املكان من الطبيعي تفاعل الشعوب العربية واإلسالمية مع 

على خصوصاً فكان لدول اجلوار القدح امل ،الدعم على املستوى الشعيب واحلكومات اليت متر هبا الدول العربية
 ،والعراق وسوراي ،وكذلك اململكة العربية السعودية ،كما أن ملصر دورًا متميزاً   ،اململكة املغربية وتونس وليبيا

 وكل الدول العربية ومعظم الدول اإلسالمية والشعوب احلرة وحكوماهتا يف العامل.
وميكن القول أبن أفراد األمة العربية واإلسالمية ساندوا دعم جهاد ثورة اجلزائر ونصر شعبها إبخالص اندر 

ة واإلسالمية مع ربيمثلما وقفت الشعوب الع ،املثال يف العطاء والتضحية ابملال والرجال واألقوال واألفعال
 الشعب اجلزائري طوال سنوات ثورته اجمليدة من بدايتها إىل هنايتها املشرفة له وهلا.

تفاوت ولكن هذا الدعم كان م ،لقد  هر تضامن البلدان العربية وشعوهبا منذ الوهلة األوىل النطالق الثورة
كاإلمارات   ،ألن بعض هذه البلدان كان مايزال هو نفسه حتت االحتالل أو احلماية ،احلجم والنوع يف امليدان

ة اليت كانت حتت احلماية الربيطانية ومل ينل الكويت استقالله إال سن ،وعمان وقطر وجنوب اليمن والبحرين
إىل السلطة  موكان العراق مستقالً ولكن مل تتجسد مساعدته إال بعد وصول العميد عبد الكرمي قاس ،م1961
 .(1)م1958سنة 

وإذا كان من الصعب حصر كل أوجه املساعدات اليت قدمتها الدول العربية الشقيقة وشعوهبا للثورة اجلزائرية 
اليت اعتربوها قواًل وفعاًل ثورهتم.. فإننا نقتصر هنا على ذكر األهم واألعم منها للحقيقة والتاريخ واالعتبار 

 وهي:
 يع تضامنية مع الثورة اجلزائرية.ـ تنظيم أايم أو أساب

أكتوبر  22ـ أعمال ضد مصاحل فرنسا بعد عملية القرصنة اليت تعرضت هلا الطائرة املقلة للوفد اجلزائري يوم 
 م.1956

 «.م1958فرباير  8»ـ تضامن واسع بعد هجوم الطريان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف 
 لعربية.ـ مساعدات مالية متفاوتة من مجيع البلدان ا

 ـ تكوين عسكري للمجاهدين اجلزائريني يف بعض البلدان العربية.
ابلس وكذلك إذاعة الرابط وتونس وطر «. صوت العرب مثاًل ابلقاهرة»ـ فتح جمال اإلعالم للثورة اجلزائرية 

 ودمشق وبغداد.
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 لية.ـ وقوف البلدان العربية ككتلة مرتاصة عند تناول القضية اجلزائرية يف احملافل الدو 
البد أن نشري إىل عمليات متميزة قامت هبا بعض الدول العربية من أجل  ،زايدة على هذه األعمال املشرتكة

 الثورة اجلزائرية منها:
تة اجلزائرية وفيها ففيها تنصبت احلكومة املؤق ،ـ كون القاهرة منارة للوطنية العربية ومركز إشعاع للثورة اجلزائرية

 جمللس الوطين للثورة.وفيها اجتمع ا ،اجتمعت
م أخرب الرئيس مجال عبد الناصر أمحد بن بلة وفرحات عباس أبنه خصص مساعدة مالية 1956ـ يف أوت 

ما تعرضت له  إىل جانب ،للثورة اجلزائرية وأخذ أسلحة وذخرية من اجليش املصري إىل جيش التحرير اجلزائري
والذي كان من أسبابه األساسية مساعدة  ،م1956مصر من عدوان ثالثي فرنسي بريطاين صهيوين يف سنة 

 مصر للثورة اجلزائرية يف خمتلف اجملاالت السياسية واإلعالمية والعسكرية.
ـ رفض سكان طرابلس الليبيون اخلروج لتحية الوزير األول الرتكي عدانن ماندريس ملا زار ليبيا يف خريف سنة 

ت البلد العريب ونشري إىل أن ليبيا كان ،ا يف األمم املتحدةوذلك لالحتجاج على املوقف السليب لرتكي ،م1957
 الوحيد الذي قاطع شراء منتوجات فرنسية.

نيت وذلك بعد جميء العميد عبد الكرمي قاسم إىل احلكم بني س ،ـ وضع العراق كل وزنه ملساعدة الثورة اجلزائرية
ربية املتحدة وقد كان متبوعاً ابجلمهورية الع ،وكان الرتتيب األول من بني الواهيني املاليني ،م1961م و 1958

 والكويت مث اململكة العربية السعودية.« أي مصر»
 ـ خصصت سوراي أايماً برملانية للجزائر املكافحة.

 ـ خصص الكويت اقتطاعات من موارده املالية لصاحل الثورة اجلزائرية.
 يف األردن. ـ خصص ملك األردن بناية يف عمان ملمثلي الثورة اجلزائرية

 ـ وضع أمري قطر قصره يف سويسرا حتت تصرف الوفد اجلزائري املتفاو  مع فرنسا.
كما   ،ـ إعانة خاصة قدمتها الكويت الالف الالجئني اجلزائريني عندما أرادوا الرجوع إىل اجلزائر بعد االستقالل

كومة الكويتية مبلغاً فوضعت احل ،أنه نظراً ألن النظام املايل التونسي مل يكن يسمح هلم بتحويل العملة التونسية
 .(1)ماليني فرنك حنو اجلزائر صبيحة االستقالل 3مالياً ابجلنيه اإلسرتليين لتغطية عملية حتويل 

 وثورته. ربية واإلسالمية لدعم الشعب اجلزائريوإليكم شيء من التفصيل ملا قامت به احلكومات والشعوب الع
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 أوالً ـ ليبيا:

ا وشعبها الراسخ يف الوقوف إميان قادهت انطالقاً من ،لعبت ليبيا دوراً كبرياً يف دعم القضية اجلزائرية وثورة التحرير
صلح الكبري حممد ملوقد جتسد هذا املوقف منذ زمن ا ،إىل جانب الشعب اجلزائري أايم حمنته ودعم ثورته معنوايً 

عبني ومل تنقطع هذه الصلة بني الش ،بن علي السنوسي وتصديه لالحتالل الفرنسي ودعمه للمجاهدين
ووقف امللك واحلكومة والشعب بكافة  ،م1954الشقيقني وازدادت قوة وحتمساً مع اندالع ثورة أول نوفمرب 

 ما ميلكون لتحقيق االنتصار العظيم على الغزاة احملتلني.

 ـ اهتمام امللك إدريس ابلثورة اجلزائرية:1

كان السنوسيون منذ زمن املؤسس األول للحركة اإلمام حممد بن علي السنوسي مهتمني أبمر اجلهاد يف 
م. وقد 1/11/1954وواصل امللك إدريس جهوده املادية واملعنوية لدعم ثورة اجلزائر اليت اندلعت يف  ،اجلزائر

طفى أمحد بن فقد ذكر السيد مص ،هوده العظيمة وأعماله اجلسيمة يف هذا البابأثبتت الواثئق التارخيية ج
ثورة اجلزائر ودور »يف الباب التاسع حتت عنوان « صفحات مطوية من اتريخ ليبيا السياسي»حليم يف كتابه 

 ما يقيم احلجة والربهان على صدق امللك إدريس لدعمه للثورة اجلزائرية.« ليبيا اخلطري يف مساندهتا
 ابلقاهرة أن الرئيس مجال عبد الناصر اتصل به ودعاه الجتماعفقد ذكر السيد مصطفى بن حليم عندما كان 

ال عبد الناصر وشرح مج ،منفرد معه وفاجأه قائاًل أنه يود أن يتحدث معه عن الثورة اجلزائرية اليت اندلعت
ملصطفى بن حليم أنه اتفق مع امللك سعود واألمري فيصل على أن تقوم اململكة العربية السعودية بتقدمي كافة 

 وأن يقوم رجال اجليش املصري ،األموال الالزمة لشراء السالح والعتاد واإلمدادات الالزمة للثورة اجلزائرية
ومة السيد وهو أيمل أن يشرف رئيس احلك ،واملخابرات بشراء ذلك السالح والعتاد وإيصاله إىل احلدود الليبية
ث يستلمه منه ممثلو حي ،ىل احلدود اجلزائريةمصطفى بن حليم بنفسه بنقل ذلك السالح والعتاد عرب ليبيا إ

 الثورة اجلزائرية. مث قال مجال عبد الناصر ملصطفى بن حليم: أو لعلك ختشى الفرنسيني وختاف بطشهم؟
فرد عليه مصطفى بن حليم رئيس وزراء ليبيا سابقاً وقال له: اي ريس!. لعلك ال تعرف أن جد امللك إدريس 

مة وأمضى حياته يف نشر الدعوة اإلسالمية وإيقاظ األ هاراًب من الطغيان الفرنسيجاء إىل ليبيا من اجلزائر 
يف  ووالد امللك إدريس  ل يقاوم تغلغل املد الفرنسي ،لتقاوم موجة الطغيان والتنصري الفرنسي ،اإلسالمية

 ضد الطليان. اوالسيد أمحد الشريف وامللك إدريس أفنيا عمرمه ،حىت لقي وجه ربه ،تشاد والسودان والنيجر



407 
 

وأعرف أن  ،ورد مجال عبد الناصر على هذه اإلجابة املقنعة بقوله: أال تستوعب الدعابة؟ إنين أعرف كل هذا
ولكنين أرغب أن أرى رد فعلك.. وتبني يل أنك مغريب حاد املزاج ال تتقبل الدعابة  ،الليبيني أبطال جهاد

 .(1)بروح مرحة
سيس يف ليبيا واملنتشرة على طول البالد من طربق إىل غرب طرابلس واجلواكانت القوات الربيطانية املتواجدة 

فرنسا التزال و  ،ومو فون من اإلنكليز أيضاً يف شرطة والية طرابلس ،اإلنكليز يسيطرون على مراكز حساسة
شرة تولسفارهتا يف طرابلس وبنغازي جهاز خمابرات من الطراز األول وله أعوان وعيون من ،«فزان»حتتل جنوب 

 يف طول البالد وعرضها.
بنّي السيد حليم تلك املالبسات جلمال عبد الناصر الذي أجاب: إنين على علم اتم أبن ما أطلبه منك عمل 

، مث أضاف: لوال أنين مطمئن لوطنية امللك إدريس ووطنيتك (2)ينطوي على خطورة كبرية ومغامرة خطرية
 ،بتمن نري االستعمار الفرنسي البغيض ملا طلبت منكم ما طلوحرصكما الشديد على حترير الشمال اإلفريقي 

وعلى أية حال فأان رهن إشارتكم ألي عون أو نصح أو مساعدة يف سبيل هدفنا النبيل لتخليص اجلزائر من 
 .(3)ربقة االستعمار. بعد ذلك قام مجال عبد الناصر بتعريف مصطفى بن حليم ابلسيد أمحد بن بلة

فجري القالقل ويراه حريصًا على ت ،الفريق حممود بوقويطني ال يثق يف مجال عبد الناصركان قائد قوة دفاع 
واختذ من ستار مرور السالح إىل اجلزائر وسيلة لتوزيع السالح داخل ليبيا ضد  ،وزعزعة النظام داخل ليبيا

 اململكة.
رى فإنين القيام به.. ومن انحية أخوُعر  األمر على امللك رمحه هللا فقال: من انحية ال ميكننا أن نرتدد يف 

يله مئات واستشهد يف سب ،ال أريد أن أعر  استقالل هذا الوطن الذي ضحينا يف سبيله بكل عزيز وغال
االالف من الليبيني، وال أود أن أقامر هبذا االستقالل خصوصًا مع فرنسا اليت خرجت عن طورها وترتكب  

توتر عالقتنا مع  ومع ،قمع كل حركة استقاللية يف الشمال اإلفريقيكل يوم الكثري من اجلرائم واحلماقات يف 
 .(4)فرنسا بعد طلبنا إجالء قواهتا عن فزان ؛ فإهنا ستلتمس أي عذر لرتتكب معنا محاقة كربى

 ويبدو أن مرور السالح من خالل الرب أخذ فيها قرار مبنع ذلك من جهة مصر.
 أ ـ بني أمحد توفيق املدين وملك ليبيا:

فإذا ابألخ العقيد فتحي الديب ـ رئيس  ،ماي 23قول األستاذ أمحد توفيق املدين: رجعت للقاهرة يوم ي
املخابرات املصرية ـ يدعوين بسرعة: القضية خطرة. ذهبت إليه فبادرين: أفتدري ماذا فعل الكالم يف ليبيا؟ 

اسطة سالح اجلزائري أصاًل إىل ليبيا بو قال: إن امللك أعطى أوامره أبن ال يدخل ال ،قلت: أخرياً إن شاء هللا
وأعلموان رمسيًا أبن ذلك السالح جيب أن يرسل عن طريق البحر. ومعىن هذا أن فرنسا تتسلمه لقمة  ،الرب

                                                           

 .351مصطفى بن حليم ص  ،صفحات مطوية من اتريخ ليبيا السياسي   ((1
 .352املصدر نفسه ص    ((2
 .352املصدر نفسه ص    ((3
 .353املصدر نفسه ص    ((4



408 
 

فعليك اي  ،من قبل. وحنن نرفض إطالقًا أن نسلم فرنسا سالح اجلزائر« اتوس»ابردة كما تسلمت السفينة 
وإعادة احلالة  ،دص انتظار إىل ليبيا وتقنع هؤالء ال.... بوجوب فتح احلدودشيخ توفيق أن تسافر حاالً دون أ

 .(1)واألمر يومئذ هلل ،وإال فسيمنع السالح عن اجلزائريني ،إىل سالف عهدها
 ،ا به مهموم كئيبفإذ ،وقال: وأسرعت مبقابلة الرئيس ابن حليم ،وبعد سفر شاق ابلسيارة وصل إىل طرابلس

قلت: وكيف العمل إلنقاذ املوقف؟ قال: الشايب  ،قلت دون مقدمات: كيف وقع هذا؟ قال: العلم عند امللك
 قلت بصراحة: هل لألجانب من ،وحده هو الذي يستطيع أن يعمل شيئاً « امللك»

رْع أس ،هوإمنا ال حجة يل علي ،إنكليز وفرنسيس دخل يف هذا؟ فابتسم ابتسامة صفراء وقال: رمبا كان هذا
ألستاذ ورّتب الشلحي موعدًا ل ،وسأخرب األخ الشلحي رئيس ديوان امللك بقدومك عليه ،ابلذهاب لطربق

 قال: ،املدين
 وقد فارقين يف تلك املناسبة ما كان مشتهراً عين من تفاؤل ومن ،ذهبت وأان متوتر األعصاب متجهم عابس

البساطة،  ة صغرية بسيطة بلغت احلد األقصى منوأدخلوين على امللك يف غرف ،ابتسام يكاد يكون تقليدايً 
فما كاد بصري يقع عليه حىت تشنجت وسالت دموعي مدراراً وما كنت قبل  ،ووقف يل امللك كعادته مرحباً 

ماذا جرى؟ ماسبب هذه النوبة العاطفية؟  ،إطالقاً. قال يل امللك مندهشاً: اي لطيف ،ذلك أعرف البكاء
 ني:قلت وصويت متهدج ال يكاد يب

أبكي على  ،وستساق إىل جهنم جمرمة امثة ،أبكي على هذه اللحية البيضاء اليت شابت يف اإلسالم واجلهاد
ية أبكي وأان أرى اجملاهدين واجملاهدات يف اجلزائر الدام ،هذا اجلهاد الطويل الذي كان ماله االهنيار واالستخذاء

موت  هذا هو سبب ما قاسينا من ،أسلمنا للقتل يقولون: ربنا هذا الذي ،ميسكون بتالبيبك يوم القيامة
عد وأجهز علينا ب ،فنكبنا بعد عز ،فمّكن العدو منا ،هذا هو الذي منع سالحنا ،وخراب وانتهاك حرمات

 هذا.. ،نصر مبني
اصفراره  وأصفّر لونه فوق ،وأخذين من يدي وأجلسين إىل جانبه ،بل تقدم خطوة ،وما تركين امللك أستمر

فظيع  ،وقال وصوته الضعيف ال يكاد يسمع: إن الذي قلته فظيع ،ىت أصبح كليمونة الصيفح ،الطبيعي
غفر هللا وأست ،فأان مستعد إلصالح ما أفسدت ،وإن كنت أان قد أسأت عن غري علم ،فبنيِّّ يل األمر ،جداً 

 العظيم.
يا إال من مصر إىل ليب وشرحت له فداحة األمر الذي أصدره مبنع ورود السالح اجلزائري ،هدأ روعي شيئاً 

 ،كان على علم منهاو  ،«اتوس»وقصصت عليه قصة السفينة  ،وفرنسا تتبعنا جبواسيسها يف كل مكان ،حبراً 
ي يوشك يكون فإن اجلهاد اجلزائر  ،وقلت له وأان أتعمد املبالغة: إن مل يدخل السالح اجلزائري ليبيا فوراً حاالً 

 ماله االندحار واالهنيار واملسؤولية عليك وحدك.
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ا وحنن الرجال بقهوة طيبة فتناولناه مث دق جرسًا فجاءان أحد ،وفكر قليالً  ،قال: ال حول وال قوة إال ابهلل
قع قد فقدوا اتزاهنم عندما و  ،وقال: إن إخواننا املصريني وخاصة ملحقهم العسكري إمساعيل صادق ،سكوت

 ،عض احملالتودفعوا ابلعامة املتحمسة إىل إحراق ب ،وحاولوا إحداث فتنة نكراء ابلبالد الليبية ،العدوان الثالثي
حىت  ،فاضطرران إلصدار أمر أبن ال يدخل ذلك السالح إال حبراً  ،ووزعوا عليهم شيئًا من السالح اجلزائري

لك سيكون ومل خيطر ببايل أصاًل أن ذ ،هذا فقط ما وقع ،ون واسطة مبرفأ طرابلستتسلمه األيدي اجلزائرية د
فإذا  ،أو أكثر ،مث ألقى بيده على اجلرس فدقه مرتني ،بالء على الكرام اجملاهدين. لكننا سنصلح األمر حاالً 

 بقائد عسكري ذي رتبة رفيعة يقف على الباب وحييي التحية العسكرية ويقول يف حزم: سيدي.
وأن تسهل له  ،أبن تفتح الطريق أمام السالح اجلزائري ،قال له امللك: أعط األمر حااًل لقيادة احلدود الشرقية

 .(1)و ل واقفاً  ،و هرت على وجهه عالمات احلرية ،أسباب املرور. فاندهش القائد العسكري
ر ، حاالً دون تردد. فألقى التحية العسكرية بقوة، ضارابً برجله األ ،فقال له امللك حبزم: نفذ ما أمرتك حاالً 

وما كاد يرجع أدراجه حىت قال له امللك: امسع إذا ما حنن خسران استقالل ليبيا وكسبنا استقالل، فنحن 
وقلت للملك وقد شرح هللا صدري: هنيئاً لك اي سيدي. قال «. القائد حممود أبو قويطني»الراحبون. وذهب 

فالفضل  ،ينتصر ال حمالةوس ، شبه ابتسامة: بل هنيئاً للكرام اجملاهدين يف اجلزائر، فإذا ما انتصر اإلسالم يوماً يف
 والفضل هلم أخرياً. ،هلل أوالً 

ألحرار رأيت سيارات النقل الضخمة تسري أبقصى سرعتها حتمل ا ،وأان على مقربة من طربق ،ويف صبيحة الغد
 .(2) هلم وحسن ماباجملاهدين األبرار، طوىب

 ب ـ ليبيا قاعدة خلفية ولوجستية:
ت األسلحة، ومراكز كانت هبا مستودعا  حيث ،أصبحت ليبيا قاعدة خلفية ولوجستية وسياسية للثورة اجلزائرية

وأصبحوا يتصرفون  ،التدريب، وشبكات التسليح، كما وفرت إقامة خاصة لقادة جبهة التحرير وأّمنت تنقالهتم
ن مراقبة أو إزعاج. ولإلشارة فإن شبكات التسليح بليبيا مل تتلق أية ضغوطات ومل جيمد أي بكل حرية دو 

نشاط للثورة هبا عكس ما كان حيدث يف بعض ـ البلدان األخرى ـ وبذلك احتلت ليبيا مكانة رائدة يف جمال 
 .(3)دعم األسلحة لصاحل اجلزائر

ية: جرى انذاك اتصاالت ابحلكومة الليبية والفعاليات الشعبوقد أشار رئيس اجلزائر األول أمحد بن بلة الذي أ
الليبية كان  وإن التعاون مع احلكومة ،إن حركة التحرير اجلزائرية قد اتصلت ابحلكومة الليبية منذ وقت مبكر

ولكنها تعطى لنا يف سرية مطلقة.. ويشري بن بلة أن ثورة أول نوفمرب  ،واملساعدات كانت حقيقة ،قائماً 
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 ،قطعة من البنادق اإليطالية 400إىل  350اليت انطلقت بقليل جداً من السالح يرتاوح ما بني  م1954
 وبقيت خمبأة ملدة طويلة مثلما ذكران ذلك سابقاً. ،وصلت سراً من ليبيا عن طريق غدامس إىل بسكرة

ل املكتب و وكان على الزليطي مسؤ  ،وقد كان عبد العزيز شوشات يتوىل رائسة مكتب تونس يف طرابلس
ىل وقد ضم املكتب أشخاصًا الجئني وفدوا إ ،ألن العنصر النشيط والبارز هو عبد العزيز شوشات ،نظرايً 

دام شبكاهتم وقد اقتفى اجلزائريون أثرهم وتعاونوا معهم الستخ ،وشكل هبم عبد العزيز شبكة للتسليح ،طرابلس
وهم  ،لربجيوعمر ا ،وحممد عرعار ،ذكر حممد بوعزةومن أعضاء الشبكة ن ،لتمرير وهتريب السالح إىل اجلزائر

حبكم أهنم  ،من بني اجلزائريني الذين مت تسليحهم أبسلحة مجعت من صحراء طرابلس بفضل الشبكة التونسية
من السابقني يف جمال تكوين شبكات التموين والتسليح. ومن أنواع األسلحة اليت كانت جتمع: اخلماسي 

 «.ستارن»والرشاشات من نوع  ،والعشاري اإلجنليزي ،طايلوالستايت اإلي ،األملاين
وجتدر اإلشارة إىل أن عملية هتريب األسلحة إىل اجلزائر متت مبعرفة اجلزائريني أو ابلتنسيق معهم ؛ حبيث يتم 

ومنها إىل  ،مث بن قردان لتصل إىل األرضي التونسية ،الشاحنات نقلها من ليبيا عرب مسلك زوارة بواسطة
 :(1)ر عن طريقني مهااجلزائ

 ـ والية مشال قسنطينة عرب سوق أهراس بوسائل خمتلفة.
 ـ والية األوراس بواسطة اجلمال عرب ممر اجلرف أبقصى اجلنوب.

ة اجلمال عرب مث بواسط ،وأحيااًن أخرى كان السالح ينتقل بواسطة الشاحنات الكبرية عرب األراضي الليبية
 الصحراء بعد غلق ممر أهراس.

 ،وجتدر اإلشارة أن استعمال األراضي الليبية لنقل األسلحة من املشرق كان يتم حتت رقابة احلكومة الليبية
وبتغطية منها. وذلك أبمر من امللك إدريس السنوسي نفسه. كما بذل مدير عام الشرطة بطرابلس عبد احلميد 

وس املهربني تبعث الطمأنينة يف نف كما كانت تدخالته  ،يّب درنة قصارى جهده لتسهيل عملية نقل السالح
 الليبيني.

إن جناح عمليات التهريب األوىل دفع ابحلكومة الليبية إىل إرسال برقية إىل أعضاء اجلبهة ابلقاهرة عن طريق 
 ،همةوبذلك مت تعيني السيد حممد خيضر هلذه امل ،سفارة تونس تدعوهم إىل إرسال ممثل عنهم إىل طرابلس

حيث كثفت  ،السلطات الفرنسية إىل تشديد الرقابة للحّد من عمليات هتريب السالحومن جهة أخرى جلأت 
« جايلز»إضافة إىل نشاط الضابط  ،من نشاطها بواسطة دورايت عسكرية على احلدود الليبية التونسية

ولوال  ،قة املنطمتسرتاً حبجة القيام مبناورات يف ،الربيطاين إىل منطقة غراين بغر  التصدي لعمليات التهريب
« جايلز»تدخل مدير عام الشرطة بطرابلس عبد احلميد يّب درنة الذي أوقف عملية التفتيش اليت كان رجال 

 .(2)يقومون هبا النكشف أمر السالح املخزن ابملنطقة
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 ،واستمر نقل السالح من مصر براً اترة عن طريق شاحنات التجار الليبيني املتنقلني بني مصر وليبيا ابنتظام
مع  الذي وافق على عملية محل السالح بعد التنسيق ،السنوسي د كان بينهم رجل األعمال عبد هللا عابدوق

 .(1)السلطات املصرية والليبية
 ج ـ مطارات ليبيا يف خدمة ثوار اجلزائر:

م رأت جلنة السالح اجلزائري ابلقاهرة أنه من الضروري السعي لدى رئيس 1956أبريل  27بعد اجتماع 
الوزراء اللييب بن حليم لكي يضع حتت تصرف اللجنة الفرعية لألسلحة بليبيا مطاراً أو مطارين على احلدود 

 ومباغتة للفرنسيني. ،اجلزائرية الليبية جنوابً بقصد إيصال األسلحة بصفة فورية
اليت  ،ابلسر واألمني دابغني إىل ط ،وهلذا الغر  أرسل وفد جزائري مكون من السيدين أمحد توفيق املدين

حيث التقيا يف اليوم املوايل ابلوفد اللييب املكون من السادة:  ،أبريل من نفس السنة 30وصالها يف يوم 
ور سفري مصر وحبض ،ومسؤول املطارات الليبية ،وقائدي اجليش والطريان ،مصطفى بن حليم رئيس احلكومة

 .(2)بطرابلس السيد أمحد الفيقي
 بعد هذا اللقاء وبناء على طلب الوفد اجلزائري ما يلي:وقد قررت احلكومة الليبية 

ـ تضع احلكومة الليبية مطاري بلدة انلوت جنوب فزان حتت تصرف القيادة اجلزائرية بعد إصالحهما من طرف 
 احلكومة املصرية.

ا نظرًا خلصوصيتها يف التحليق على اخنفا  يسمح هل ،«داكوطا»ـ نقل السالح بواسطة الطائرات من نوع 
 ابلتسرب بني اجلبال بعيداً عن مراقبة رادارات الطريان الفرنسي.

 .(3)ـ ضرورة دخول السالح من مصر إىل ليبيا بواسطة الطائرات وبعلم رئيس احلكومة اللييب بغر  أتمني العملية
 ـ العمل على شراء السالح بليبيا وتوفري كل الشروط الضرورية إلجناح العملية.

وأعرب  ،م الوفد اجلزائري زايرته بزايرة امللك إدريس السنوسي حيث خصه ابستقبال كبريوبعد هذا اللقاء خت
وتنقل اجملاهدين  ،وعن تقدمي كل التسهيالت لتمرير السالح ،له عن وقوف ليبيا الدائم والداعم للقضية اجلزائرية

 .(4)عرب كل الرتاب اللييب
 

 د ـ السالح الرتكي إلعانة اجلزائر:
اجملاهد العمالق  بينما كان الشعب الرتكي ،تركيا ـ الرمسية ـ سياسة منكرة ابلنسبة للثورة اجلزائريةكانت سياسة 

مة عدانن مندريس وكانت حكو  ،يؤازرها يف صحفه ويف منتدايته ،يقف موقف املؤيد الصلب للثورة اجلزائرية
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 ،قف موقفاً حيادايً فرنسا أو حتاول أن ت تصادم الثورة اجلزائرية وتديل بصوهتا يف هيئة األمم املتحدة إىل جانب
 هو لفائدة فرنسا أواًل وأخرياً.

طرقات وركبوا السيارات فلم يكن يف ال ،وجاء اليوم احملدد وحل ركب عدانن فرأوا املطار خالياً من الناس متاماً 
هكذا  ،ال صبياً كانت املدينة خالية بصفة مطلقة ال ترى فيها رجاًل وال امرأة وال شيخًا و   ،أي أحد ،أحد

ياستهم جتاه اجلزائر واستنكاراً لس ،دفعت النخوة والشهامة يف الليبيني يف طرابلس إلعالن غضبهم على تركيا
 فأغلقوا قاطبة أبواب دايرهم وحوانيت جتارهتم وأضربوا عن العمل اإلداري يف دواوين احلكومة. ،اجملاهدة

وقال ملن حوله من الرمسيني: أهكذا يقابل الليبيون وفد احلكومة  ،فكاد عدانن مندريس ومن معه يصعقون
رانكم يف  ونص ،وسالت دماؤان معًا يف شىت املعارك اإلسالمية ،وحنن أصدقاؤكم وإخوانكم منذ قرون ،الرتكية

 وما هي أسباهبا العميقة؟ ،فما هي هذه املقاطعة الشعبية ،كل أزمة حلت بكم
 ،ساعةاإلضراب الشعيب إال هذه ال ومل نشعر بوجود هذا ،ضًا ال علم لنا هبذاقال له رئيس احلكومة: حنن أي

وهم  ،موقفكم من الثورة اجلزائرية وانتصاركم لفرنسا على اجلزائريني ،أما األسباب فهي بال شك وال ريب
 ،م الضائعاستقالهلو  ،خيوضون معركة احلياة واملوت ويقومون جبهاد قاس مرير من أجل اسرتجاع حريتهم السليبة

 وكرامتهم اليت امتهنت شر امتهان.
اختلجت عضالت و  ،قال مصطفى بن حليم لألستاذ أمحد توفيق املدين: ما كدت أقول له هذا حىت غّص بريقه

حنن عاطفياً  ،وقال بصوت متهدج: إنكم ال تفهمون وال يفهم إخواننا اجلزائريون حقيقة موقفنا اليوم ،وجهه
لنا يف الوقت احلاضر و  ،لكننا من جهة أخرى لنا ارتباطات مع فرنسا ،نضاهلا احلر الشريفوقلبياً مع اجلزائر يف 

 وهي تعيننا فال نستطيع أن نتنكر هلا جهاراً. ،مصاحل اقتصادية كثرية معها
قال مصطفى بن حليم: فأجبته: إذن تستطيعون أن تتنكروا ملبادئكم ولضمائركم ولعواطف شعبكم وال 

 روا ملصاحلكم االقتصادية؟تستطيعون أن تتنك
اننا فما هو ـ برأيكم ـ العمل الذي يرضي إخو  ،قال يل: إن كل شيء ميكن تقوميه وإصالحه يف عامل السياسة

 اجلزائريني والليبيني ويصلح املوقف معهم؟
 ألن العرب كافة من أقصى املشرق إىل أقصى املغرب قد أعلنوا تضامنهم الفعال ،قلت: ومع كل العرب كافة

له فسأخربك وأما ما جيب عم ،فكل عمل ضد اجلزائر إمنا هو يف احلقيقة ضد العرب عموماً  ،مع الثورة اجلزائرية
 بعد استشارة جبهة التحرير وهم االن هنا. ،به غداً 

وكان األستاذ أمحد توفيق املدين متواجداً يف ليبيا فقال ملصطفى بن حليم: ال نريد من تركيا إال أمرين ال اثلث 
ل للجزائر وأن ترس ،وأن تنصر كغريها مبادأئ العدل واإلنصاف ،ما: أن تقلع عن إعانة فرنسا ضد اجلزائرهل

ل وبذلك نطوي صفحة احلاضر ونفتح صفحة جديدة تصل املستقب ،مدداً من األسلحة احلديثة املوجودة لديها
 ابملاضي.
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لتقي بعد حني ي فسنقوم به تدرجيياً حىت نفأجابه: أما تغيري مسلكنا السياس ،قال له مصطفى بن حليم هذا
ب وأما السالح فنحن مستعدون إلمداد إخواننا اجلزائريني بنصي ،مع إخواننا اجلزائريني والعرب يف موقف واحد

 وإمنا كيف السبيل اليصاله؟ ،وافر منه
 ني.للجزائريقال له ابن حليم: أرسلوه هدية من الشعب الرتكي إىل الشعب اللييب وحنن نسلمه 

ندما تتم وسأخربك بصفة سرية ع ،إمنا األمر موكول مبصادقة رئيس اجلمهورية جالل اباير ،قال عدانن: اتفقنا
 هذه املصادقة.

فقال لعدانن أثناء استقباله له: أان مسرور جدًا بوعدكم الذي  ،وأخربت احلكومة الليبية امللك إدريس هبذا
سيد الرئيس فأبلغوا رجائي هذا لل ،وأرجو أن يتحقق الوعد قريباً  ،جملاهدةقطعتموه للحكومة إبعانة اجلزائر ا

 .(1)جالل اباير
وكرر  ،كان عدانن مندريس خيشى عواقب اكتشاف أية شبهة أبن تركيا متد الثورة اجلزائرية أبي عون مادي

يها دفاع تركيا يف عل وهو الركيزة الرئيسية اليت يرتكز ،عدة مرات أبن هذا سبب طرد تركيا من حلف األطلسي
 مواجهة اخلطر الروسي العظيم.

وكان ابن حليم يشعر أبن خماوف عدانن مندريس حقيقية، فهّدأ من روعه وقال له: إن الثورة اجلزائرية يف أشد 
ذه وهذه األسلحة متوفرة لديكم، فإذا أعطيتكم كشفًا مفصاًل هب احلاجة إىل أنواع كثرية من األسلحة احلديثة

 فليس يف هذا ما يثري أي شك أو ريب لدى فرنسا. ،وأهديتموه أنتم إىل شقيقتكم ليبيا األسلحة
 ،وقال مصطفى لعدانن مندريس: إن الليبيني سوف يقومون بتسريب السالح إىل اإلخوان اجلزائريني تدرجيياً 

ليا. وواصل ابن قيادة العبل عدد قليل من أفراد تلك ال ،ووعده أبن ال يُعلم هذا السر للقيادة اجلزائرية العليا
حليم حديثه مع ضيفه رئيس وزراء تركيا عدانن مندريس واستعر  له ماضي تركيا اإلسالمي واترخيها يف الذود 

ة إىل أن قال عدانن مندريس: سنقدم لكم هدي ،ومزج السياسة ابلعاطفة الدينية ،عن اإلسالم، وإعالء كلمته
ركيا ت ا ألولئك الذين حيتاجوهنا يف الدفاع عن دينهم، أما حنن يفالسالح، وأرجو هللا أن يوفقكم يف إيصاهل

يع قليلة وصلت وبعد أساب ،وشدد على احملافظة على السرية املطلقة ،فإننا نقدم اهلدية جليش الشقيقة فقط
 .(2)زائرىل جماهدي اجلمث بدأ تسريبها تدرجيياً إ ،هدية السالح الرتكي واستلمها اجليش اللييب يف احتفال عسكري

 هـ  سفارة ليبية يف ابريس:
ر فبعد أن استقال السيد مصطفى بن حليم من احلكومة يف اخ ،كان امللك إدريس رضي هللا عنه بعيد النظر

وشرح  ،وأصر على بقاء ابن حليم يف خدمة الدولة ،م عينه مستشاراً خاصاً له مبرتب رئيس وزراء1957مايو 
ألن عالقته  ،ريسمث عر  عليه أن يرسله سفريًا لليبيا يف اب ،امللك لرئيس وزرائه السابق أنه حيتاج إليه قريباً 
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 وألن احلكومة الفرنسية قد وصلت لقناعة أبن قضية اجلزائر ال حُتل عسكرايً  ،ممتازة مع رجال الثورة اجلزائرية
 وإمنا ابملفاوضة مع سكان اجلزائر.

ابن حليم على امللك بقوله: إن احلكومة الفرنسية أصبحت على علم اتم ابلدور الذي قام به يف  وعندما رد
لك أبن هذا هو خري رد امل ،وإن الثقة منعدمة بينهم وبينه ،وهتريب السالح والعتاد هلا ،مساعدة الثورة اجلزائرية

ها من أن زعماء لتأكد ،رة اجلزائريةمؤهل ليجعل احلكومة الفرنسية تستعمل مساعيك كقناة للوساطة مع الثو 
يك أن تكمل وأضاف امللك: عل ،اجلزائر سيتقبلون نصحك قبواًل حسنًا ويثقون مبا تنقل هلم من اقرتاحات

 رسالتك حنو الثورة اجلزائرية.
لقد كانت مهمة سفري ليبيا يف فرنسا البحث مع احلكومة الفرنسية عن سبل سلمية إلعطاء شعب اجلزائر 

 ،وتشجيع احلكومة الفرنسية على انتهاج سياسة النفاهم والتفاو  مع جبهة حترير اجلزائر ،ر مصريهحق تقري
 .(1)واإلقالع عن سياسة القمع والعنف والتشريد ضد الشعب اجلزائري
من اجلنرال  وقام امللك إدريس بطلب رمسي ،وبدأ السفري مصطفى بن حليم بتنفيذ دوره الذي رمسه له امللك

ى األقل أن أو عل ،أبن يطلق سراح أمحد بن بلة ورفاقه من السجن ،ذي أصبح رئيسًا للجمهوريةديغول ال
 وأجاب اجلنرال ديغول على طلب امللك إدريس ،السجن إىل إقامة جربية أو شيء من هذا القبيل خيفف وطأة

لن يذهب  الذي محّله ديغول رسالة إىل امللك إدريس أبن مسعاه ،بواسطة سفري ليبيا بفرنسا مصطفى بن حليم
 .(2)جبوار ابريس« شاشييب»وبعد أايم نُقل أمحد بن بلة ورفاقه إىل فيال يف ضاحية  ،سدى

 ،م زار ليبيا الكونت دوابري موفدًا من طرف اجلنرال ديغول رئيس اجلمهورية انذاك1961ويف يناير عام 
رسالة خطية  وكان الكونت دوابري حيمل ،صيد بصفته رئيسًا للحكومة يف طرابلسواستقبله حممد عثمان ال

 وأبلغ املبعوث الفرنسي السيد حممد الصيد رئيس الوزراء أن اجلنرال ديغول ،من ديغول للملك إدريس السنوسي
مصلحة  نأن فرنسا ستعمل قريبًا على حل لقضية اجلزائر يضم ،يريد إبالغ امللك إدريس عرب هذه الرسالة

ب لكنه يرجو من القادة العرب خاصة أولئك الذين تعّرف عليهم إابن احلر  ،اجلزائريني ويليب املطامح العربية
حلل إىل ومساعدته حىت ميكن إخراج هذا ا ،ومنهم امللك إدريس تفهم  روف فرنسا الداخلية ،العاملية الثانية
مايو  20 اوضات االستقالل بني فرنسا واجلزائر يفوابلفعل مل متض أربعة أشهر حىت بدأت مف ،حيز الوجود

 «.إيفيان»م يف 1961
 ،لفرنسيةمن السجون ا« الزعماء اخلمسة»وكان يطلق عليهم  ،عقب إطالق سراح أمحد بن بلة ورفاقه األربعة

لك إدريس استقبلهم املو  ،قام هؤالء الزعماء بزايرة إىل ليبيا واحتفى هبم الليبيون حكومة وشعبًا احتفاء كبرياً 
وذّكرهم ابحلديث الشريف الذي يقول فيه الرسول )ص(:  ،السنوسي وحثهم على التضامن ونكران الذات
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ع أشكال ودعاهم إىل نبذ مجي ،رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب. وطلب منهم االهتداء هبذا احلديث
 .(1)ستقالهلااخلالف والشقاق واألاننية اليت تضر ـ إن وجدت ـ ابجلزائر وا

 و ـ امللك إدريس يتبىن يتيمة جزائرية:
 مملكته، واختار امللك الشهداء يف أنشأ الديوان امللكي اللييب مركزين إليواء والتكفل مالياً وتربوايً أببناء وبنات

ابلتنسيق  ،وزوجته السيدة فاطمة يتيمة جزائرية لرتبيتها، ووقع اخليار على فتاة امسها عقيلة من مدرسة اليتامى
 مع املسؤول على هذا املركز األستاذ حممد الصاحل.

ويف اليوم التايل ليوم استالمها أذاعت إذاعة ليبيا خرباً قالت فيه: إن الربملان اللييب قد اجتمع يف مقره املعهود 
االن وستصبح من  ،قد تبىن بنت شهيد جزائرية تدعى عقيلة« إدريس السنوسي»وأصدر بياانً يفيد أن امللك 

 «سليمى السنوسي»وابتداء من يوم قراءة هذا البيان على الشعب اللييب أمرية يف القصر ابسم 
ومضت أعوام  ،وبعد استقرار امللك يف مصر بعد االنقالب يف ليبيا كانت معه ،واستمرت مع امللك وزوجته

س وأقام إدري ،حيث مت تزوجيها من قبل امللك للدكتور أمحد رضوان ،م1976تتبعها أعوام حىت كانت سنة 
 .(2)السنوسي هلا حفلة كبرية ودعا هلا الرئيس أنور السادات وقرينته

 ـ مؤمترات مصريية للثورة اجلزائرية يف ليبيا: 2

ماعات ومؤمترات تحيث شهدت األراضي الليبية عدة اج ،تواصل الدعم اللييب للقضية اجلزائرية وثورة أول نوفمرب
 مصريية ابلنسبة للشعب اجلزائري وثورته املباركة. ومن أهم هذه املؤمترات:

 أ ـ مؤمتر طرابلس األول: االجتماع الثالث للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية:
ل ومبعية من ملكها الذي سهل العملية وسخر هلا كل الوسائ ،انعقد هذا املؤمتر مبدينة طرابلس عاصمة ليبيا

وكانت قد حدثت بني الدورتني األوىل والثانية  ،م1959ديسمرب عام  16وكان ذلك يف  ،الضرورية إلجناحها
واالعرتاف حبق الشعب اجلزائري يف  ،م1958سبتمرب  19منها تشكيل احلكومة املؤقتة يف  ،تطورات هامة

ان من مهام وك ،م. وأشرفت اللجنة السباعية على التحضري ملؤمتر طرابلس1959سبتمرب  16تقرير مصريه يف 
مة جديدة للجنة ووضع قائ ،وكذلك إعادة النظر يف تشكيلة احلكومة املؤقتة ،هذه اللجنة إعادة االعتبار للثورة

وممثلها يف املغرب  ،سار يف فرنفدرالية جبهة التحري وممثل ،تضم ممثلي الوالايت الثورية داخل الرتاب اجلزائري
ي، وعلي والطاهر الزبري  ،ومنهم: أمحد قايد ،إىل جانب ضباط جيش التحرير املوجودين يف اخلارج ،األقصى

ضمن جدول وت ،والشيخ خري الدين ،ومن املدنيني: أمحد بومنجل ،منجلي، وعلي السواعي، وأمحد بن شريف
 أعمال املؤمتر:

 سكري داخل اجلزائر.ـ دراسة وحتليل الوضع الع
 ـ دراسة الوضع السياسي وابلتحديد موضوع املفاوضات مع إدارة االحتالل الفرنسي.
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 ـ التطرق لألوضاع الداخلية وأوضاع الالجئني جراء سياسة القمع الفرنسية.
 ـ دراسة الوضع املايل دراسة معمقة وشفافة.

 ادة األركان العامة.ـ دراسة تشكيلة احلكومة املؤقتة املقبلة مبا يف ذلك قي
 وقد نتج عن مؤمتر طرابلس األول عدة نتائج انعكست على تطور األحداث ابلنسبة للثورة التحريرية من أمهها:

 ـ وضع نظام جديد جلبهة التحرير الوطين اجلزائرية.
 ـ إعطاء صالحيات واسعة للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية.

 بتعيني فرحات عباس رئيساً هلا للمرة الثانية. ـ إعادة تشكيل تنظيم احلكومة املؤقتة
وزارية وهذه القيادة هي اللجنة ال ،ومطالبة ضباط اخلارج اباللتحاق ابلثورة ،ـ إنشاء قيادة عسكرية جديدة

 واألخضر بن طوابل. ،وعبد احلفيظ بوصوف ،للحرب: وتضم السادة: كرمي بلقاسم
 مبدأ تقرير املصري إبشراف من هيئة األمم املتحدة.ـ التأكيد على أن تكون قاعدة املفاوضات هي 

 ـ بعث وإحياء فكرة وحدة املغرب العريب.
 ـ دفع اإلخوة األفارقة املؤمنني ابلثورة اجلزائرية إىل إقناع رعاايهم ابالنسحاب من اجليش الفرنسي.

 ومنها: ،ـ ضرورة االعتماد على املساعدة العسكرية للدول الصديقة
 د السوفيايت.واالحتا ،الصني

 ـ توسيع العمل املسلح على أكثر من نطاق داخل اجلزائر وداخل الرتاب الفرنسي.
طلبات ومهمتها إعادة تنظيم جيش التحرير حسب املت ،ـ أتسيس هيئة األركان العامة جليش التحرير اجلزائري

 .(1)العسكرية اجلديدة يف الداخل
سيد مت تعيني ال ،من ثالثني يومًا من أشغال املؤمتر وبعد حوايل أكثر ،م1960جانفي من عام  18ويف 

يئة األركان يف حني مت تعيني العقيد هواري بومدين مسؤول ه ،فرحات رئيسًا للحكومة اجلزائرية املؤقتة الثانية
م إىل جانب دخول العديد من ضباط جيش 1960جانفي من عام  23وكان ذلك موافق  ،العامة للثورة

 ،امسةومنهم العقداء: لطفي بودغن من الوالية العسكرية اخل ،ر بناء على توصيات املؤمترالتحرير إىل اجلزائ
ريف وسليمان وأمحد بن ش ،والطاهر الزبريي من نفس الوالية ،واحلاج األخضر عبيد من الوالية العسكرية األوىل

 دهيليس من الرابعة.
لوماسية من لذين كثفوا نشاطاهتم السياسية والدبومن هذا املنطلق كانت ليبيا قبلة للسياسيني اجلزائريني ا

طرابلس وبنغازي من أجل نصرة قضيتهم، وقد لقوا الدعم الضروري من طرف احلكومة الليبية وعلى رأسها 
م حيث مهدت هذه األخرية كل الظروف املالئمة للجزائريني لعقد مؤمتره ،امللك إدريس السنوسي وبتوجيه منه

والذي يعد من أهم املؤمترات الوطنية بعد مؤمتر الصومام  ،م1961أوت  27تاريخ الرابع بطرابلس الغرب ب
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م، والذي جاء يف فرتة تويل السيد بن يوسف بن خدة رائسة 1957ومؤمتر القاهرة  ،م1956أوت  20يف 
 .(1)احلكومة املؤقتة

 ب ـ مؤمتر طرابلس الثاين: االجتماع الرابع للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية:
مل تظهر مالحمه إال عند  يف  ل صراع شديد ،م1961أوت من عام  9انطلقت أشغال هذا املؤمتر يف 

ليت وعلى وجه اخلصوص بني احلكومة املؤقتة ا ،أصحاب القرار الثوري انذاك مبختلف أطيافهم واجتاهاهتم
ني املدنيني  هور الصراع ب وهذا يعين ابلدرجة األوىل ،جردت تقريبًا من كل صالحياهتا وهيئة األركان العامة

وتؤكد بعض املصادر أن هذا اخلالف استغله السيد بن يوسف بن خدة الذي كان انقماً على  ،والعسكريني
أييد وهذا ما أشار إليه السيد هشماوي بقوله: تظاهر ابلت ،تيار كرمي بلقاسم وبوصوف وبن طوابل لصاحله

ذلك أن يزيح فرحات واستطاع ب ،طرف مبتغاه امالً استغالله واستطاع أن جيد فيه كل ،والتالعب بني الفئتني
كومة ولكنه مل يلبث بعد أخذ مكانه أن احناز إىل اجلناح العسكري يف احل ،عباس ليجلس مكانه مبوافقة الطرفني

 املؤقتة.
م بتعيني 1961أوت من عام  27لتنتهي يوم  ،وقد انصبت أشغال املؤمتر حول قضية املفاوضات مع فرنسا

لصراع ومع ذلك فإن ا ،و هور تشكيلة حكومية جديدة أخرى ،بن يوسف بن خدة رئيسًا للحكومة املؤقتة
اصة بني رئيس خ ،بني األجنحة داخل الثورة بقي مستمرًا لكن دون أن يؤثر أتثريًا مباشرًا على مسار الثورة

 .(2)واري بومدين من جهة أخرىاحلكومة السيد بن يوسف بن خدة ومجاعته من جهة وقيادة األركان بزعامة ه
 ج ـ مؤمتر طرابلس الثالث: االجتماع اخلامس للمجلس الوطين للثورة:

عب وانطالقًا من حرص قادهتا على مصاحل الش ،حفا ًا على مكتسبات الثورة اجلزائرية سياسيًا وعسكرايً 
اجلزائري يف  ل األوضاع الراهنة دوليًا وإقليميًا وداخليًا ؛ تقرر عقد مؤمتر اثلث للثورة يف املدينة نفسها اليت 

 م.1962ماي  27احتضنت املؤمترات السابقة ابتداًء من 
وترأسها السيد  ،جوان من نفس السنة 7ة واليت ستستمر إىل غاي ،وقد بدأت جلساته األوىل يف هذا اليوم

 ،حممد الصديق بن حيىي إىل جانب انئبيه السيدين عمر بوداود رئيس فدرالية جبهة التحرير اجلزائرية يف فرنسا
فرنسا  ثنائية معهي دراسة املفاوضات ال ،وكانت أوىل نتائج هذا املؤمتر ،والعقيد علي كايف قائد الوالية الثانية

 ستفتاء ومن مث التفكري يف وضع برانمج مستقبلي للجزائر.حول قضية اال
السلطات  بعد إخضاع ،وبذلك جاء مؤمتر طرابلس ليواجه حتدايت املستقبل ومسؤوليات املوقف اجلديد

لشعب وكذلك االستعداد لالستفتاء حول تقرير مصري ا ،االستعمارية الفرنسية لالعرتاف ابستقالل اجلزائر
 م.1962اؤه يف أول جويلية عام اجلزائري املقرر إجر 
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ىل االجتماع اجمللس الوطين للثورة إ ،لقد دعت مرة أخرى احلكومة املؤقتة اجلزائرية برائسة بن يوسف بن خدة
 ،م1962جوان من عام  7ماي إىل  25وذلك بعد هنيئة كل الظروف من  ،مبدينة طرابلس ابململكة الليبية

 إىل وكذلك القيادة العامة جليش التحرير الوطين ،ة اجلزائرية املؤقتةفكان املؤمتر الذي حضره أعضاء احلكوم
 جانب قادة الوالايت الستة.

يعود الفضل  ،وبذلك مت وضع برانمج مستقبلي للعمل السياسي واالجتماعي واالقتصادي ملرحلة االستقالل
حىت يتسىن للجزائريني  ،عسكرينييف جناحه إىل وقوف ملك ليبيا وحكومتها وشعبها لرعاية الثوار السياسيني وال

ي والذي جعل من جهة اثنية جبهة التحرير الوطين ه ،وضع األسس األوىل لبناء الدولة اجلزائرية املستقلة
 مصدر التوجيه احلقيقي لكل التنظيمات األخرى مثل احلكومة وجيش التحرير.

بهة التحرير بعد وحتويل ج ،ميقراطية شعبيةوكانت أهم نقطة خرج هبا املؤمتر هي إقراره إبقامة دولة جزائرية د
 دورها الثوري إابن مرحلة احلرب إىل حزب طالئعي مجاهريي تعبوي.

لسنوات األوىل خاصة ا ،وقد بقي برانمج طرابلس مصدر إهلام احلكومة ابلنسبة لسياستها الداخلية واخلارجية
 .(1)م1964اجلزائر يف أفريل عام وقد بقى العمل به إىل أن مت صدور ميثاق  ،اليت تلت االستقالل

 ـ الدعم الشعيب اللييب لثورة اجلزائر: 3

كان الشعب اللييب امله الوضع   ،ونظراً لألواصر الدينية والقومية واجلغرافية والتارخيية بني الشعبني اجلزائري واللييب
ية يف وهزها ابتهاجًا انفجار الثورة التحرير  ،الذي كانت تعيشه طوال عهد االحتالل ،االستعماري ابجلزائر

 وأخذت القطاعات الشعبية تفكر جداًي يف إجياد الطريقة اليت ميكن هبا دعم ،خمتلف أرجاء الرتاب اجلزائري
جلميع ابلرضى وكانت الفكرة اليت ملعت يف األفكار وواجهها ا ،ثورة اجلزائر ومناصرهتا يف اجملالني املعنوي واملادي

لقضااي املشرتكة وهلم حتمسهم ل ،هي أتسيس جلنة من األعيان الذين اشتهروا ابلوعي الديين والقومي ،دوالتأيي
 فانعقد االجتماع هلذا الغر  يف حمل جتاري حضره السادة: ،يف العامل العريب واإلسالمي
 ـ الشيخ حممود صبحي.

 ـ حممد بن طاهر.
 ـ عمر طلوبة.
 ـ راسم ابكري.

 ـ حممد الكريكيشي.
 ـ حممد العريب.

 ـ اهلادي املشريقي.
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ذن فراسلوا يف هذا الشأن اجلهات الرمسية يف الدولة لطلب اإل ،وقرروا تشكيل جلنة ملناصرة الشعب اجلزائري
 ابلشروع يف العمل، ومشاركة احلكومة.

يف  رواشتمل املشروع على تكوين هيئة مكونة من عدد من األعضاء وفتح ابب التربع الشعيب لنجدة الثوا
 ،ة بطرابلسوتسليم املبالغ املتحصل عليها ملمثل الثورة اجلزائري ،والقيام ابلدعاية لإلعالن عن املشروع ،اجلزائر

 وإبشراف السلطات احمللية املختصة.
 وتكونت أول جلنة ملناصرة اجلزائر يف اجتماع يف منزل املناضل اهلادي املشريقي على النمط التايل:

 رئيساً. ،ـ الشيخ حممود صبحي
 عضواً. ،ـ حممد بن طاهر
 أمني الصندوق املايل. ،ـ اهلادي املشريقي

 عضواً. ،ـ راسم ابكري
 عضواً. ،ـ عمر طلوبة

 عضواً. ،ـ سعد الشريف
 عضواً. ،ـ حممد العريب
 عضواً. ،ـ حممد البهليل

 عضواً. ،ـ عبد العزيز الزقلعي
 عضواً. ،ـ حممد بورقيبة

 عضواً. ،ـ عبد هللا بوفيطة
 عضواً. ،ـ مجيل املربوك

 عضواً. ،ـ األمني بن حامد
 .(1)عضواً  ،ـ اهلادي بن شنشن

لعوا الذي كان يوفر لألعضاء اجلو املالئم هلم حىت يضط ،وكان مقر اجلمعية يف منزل السيد اهلادي املشريقي
 مبهمتهم على أحسن وجه.

ة مناطق حىت تفرعت عنها جلان فرعية يف كاف ،وما إن انطلقت اجلمعية يف طريقها واجتاهها املعني احملدود
 .(2)وأخذت تقوم حبمالت التربعات على أصعدة خمتلفة ،البالد

 ،العمالو  ،والطالب ،وأصحاب احلرف ،والتجار ،والشعراء ،والكتاب ،وأتلفت هذه اللجان من: املثقفني
 ،ومقاالت ،من: حفالت خريية واجلمعيات النسائية. واستغلت كل الوسائل واألساليب واإلمكاانت املتاحة
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ية الفرنسية وجتسم األساليب اهلمج ،وعر  األشرطة اليت جتسد بسالة الشعب اجلزائري ،لصور الشهداء وطبع
 االستعمارية.

وكان االنضمام إىل عضوية اللجان الفرعية يتم عن طريق اللجنة املؤسسة أو من قبل املواطنني الذين يشهدون 
 كه.للعضو حبسن سريته وسلو 

هلا  فإن هناك جلنة رائدة يف امليدان كان ،وإذا كانت اللجان كلها قد بذلت جهدها وأدت رسالتها املنوطة هبا
ت يف شهر وتلك هي اللجنة املالية اليت تشكل ،الذي يذكر على الدوام ابلشكر والتقدير ،الدور الكبري الفعال

 وأتلفت من هؤالء السادة: ،م1956يوليو سنة 
 أميناً للصندوق. ،ملشريقيـ اهلادي ا

 مساعداً. ،ـ سعد الشريف
 مساعداً. ،ـ مجيل املربوك

 عضواً. ،ـ اهلادي بن شنشن
 عضواً. ،ـ األمني بوحامد
 عضواً. ،ـ حممد بن طاهر
 عضواً. ،ـ سعيد السراج
 عضواً. ،ـ عمر هبليل

 وجّل أعضائها ـ كما ترى ـ من اللجنة الليبية ملناصرة اجلزائر.
بشكل يدعو إىل الفخر  ،وتوالت تربعاته من خمتلف أحناء اململكة الليبية ،الشعب اللييب إىل هذه اللجنةواراتح 
مما جعل السيد اهلادي يسجل هذا الرضا ويشيد هبذا اإلقبال املشجع واملتميز على مساندة الثورة  ،واالعتزاز
وافر شكرها وخالص طين اجلزائري أن تتقدم بيقول فيه: يسّر جلنة مجع التربعات جليش التحرير الو  ،التحريرية

ما أبدوه من و  ،تقديرها جلميع أفراد الشعب على ما أ هروه من مهة عالية وروح طيبة حنو اجلزائر اجملاهدة
نصر العروبة و  تشجيع وتعاون مع اللجنة طوال مباشرهتا هذا املشروع الذي ال تبتغي من ورائه إال عزة اإلسالم

ينصرهم نصراً ويثبت أقدامهم و  ،من هللا أن يوفق إخواننا اجلزائريني يف كفاحهم ونضاهلمراجني  ،واملسلمني
 مبيناً.

غباهتم يف املناصرة ور  ،وأخذ مؤيدوها يتضاعفون يوماً بعد يوم ،وملا اتسعت أعمال اللجنة وكثر املقبلون عليها
فانتقلوا  ،اً هلملشريف الذي كان مركز ضاق هبم مكتب السيد سعد ا ،والتأييد تتنوع بتنوع الرغبات واحلاجات

انية كما وصار أعضاء اللجنة الث ،وإثر ذلك وقع تعزيز اللجنة أبعضاء جدد ،إىل عمارة األوقاف بباب احلرية
 يلي:

 رئيساً               ـ حممود عبد السالم صبحي 
 مسؤواًل إدارايً                             ـ خمتار انصف 
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 عضو من أعضاء اللجنة األوىل                              ـ حممد بن طاهر 
 عضو من أعضاء اللجنة األوىل                       ـ سعد علي الشريف 

 عضو جديد                              ـ يوسف العرايب 
 األوىلعضو مؤسس اللجنة                      ـ اهلادي إبراهيم املشريقي 

 عضو من أعضاء اللجنة األوىل                              ـ أمحد راسم بكري 
 عضو جديد يف اللجنة األوىل                    ـ يوسف سليمان مادي 

 عضو جديد يف اللجنة األوىل                             ـ عمر طلوبة 
 عضو جديد يف اللجنة األوىل                             ـ محيدة احلامي 

ع وسارت على الدرب ابنضباط منقط ،وأ هرت نفس الفعالية ،وسارت اللجنة اجلديدة على نفس النهج
 .(1)وكأن األعضاء قد أصبحوا أسرة واحدة ،النظري

 ،ه ومناصراتهوتضحيات ،و ل الشعب اللييب الشقيق على كرمه ،وقد  لت اللجنة طوال الثورة على نشاطها
نطلق اهليئات واملنظمات مث ت ،وكان هناك أسبوع اجلزائر يفتتحه رئيس الدولة أو احلكومة مببلغ مايل يقدمه للثورة

 ،ر من شهر أحياانً ويستمر أكث ،وتشرف عليه بل تسرّيه وتديره اللجنة ،وعامة الطبقات الشعبية واملؤسسات
 كل مبا قدر عليه.  ،حية واجلودهذا األسبوع تتبارى فيه اهلمم وتتنافس يف العطاء والتض

عزم وحيوية وكلهم جد و  ،واملثري أنك ترى خالل هذا األسبوع أطفااًل صغارًا يتنافسون يف مجع التربعات
 وال يلهيهم عن ذلك شيء. ،ونشاط

تسجيل صور ب ،ويف األسبوع الذي خيصص فيه دخل هام من املتاجر والفنادق واألعمال احلرة لصاحل الثورة
 :(2)منها ،منها وال أدل على متانة اللحمة األخوية بني الشعبني اجلزائري واللييبال أروع 

 أ ـ مواقف هتز املشاعر:
 ـ متسول يف شوارع طرابلس:

م بّكر متسول إىل مكان اسرتاتيجي يف قلب مدينة طرابلس تالقت 1958يف صبيحة يوم من أايم رمضان 
وعلى   ،وجلس على الرصيف وحتته حصري أباله مر األايم وعلى فخذه عصا طويلة عتيقة ،فيه عدة شوارع

ار فتكشفه ولكن الرايح القاسية تتنازعه هذا الست ،كتفيه مزق من عباءة ابلية قد اختذها يف عراك األايم وقاية
 عن كتفيه من حني الخر.

الثورة وتضامن  نتحدث عن تطورات ،ري عريبيقول حممد الصاحل الصديق: واتفق أن وقفت ابلقرب منه مع سف
وخاصة يف هذا األسبوع. وكنت من حني الخر أرمي بعيين إىل املتسول العجوز  ،ليبيا مع الشعب اجلزائري

 سيما عندما متتد إليه يد حمسنة يف رفق فيقابلها اببتسامة.
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ووجدت  ،عاتحيث جتمع الترب  ،يةوبعد ساعة من اإلفطار ذهبت إىل مكتب اهلالل األمحر اجلزائري بباب احلر 
نداء املقدس وكلهم جاؤوا لتلبية ال ،والشيوخ ،والكهول ،الشباب ،األطفال ،املكتب غاصاً مبختلف الطبقات

 ،تسبقه عصاه املتربعني إذ بشيخ أعمى فبينما كنت أحتدث مع املسؤولني وأاتبع حركة ،وأتدية فرو  األخوة
 ناس املتزامحني وهو يقول:ويقوده طفل صغري يشق الطريق بني ال

 أين من جيمع التربعات؟
حىت اثرت يف قليب  ،ففسحوا له الطريق وقادوه، فلم أكد أراه بلحيته البيضاء وعباءته البالية وعصاه الطويلة

ح وعصفت بكياين خمتلف املشاعر: إنه الشيخ الذي رأيته صبا  ،دوامات عنيفة من شىت العواصف واألفكار
 .(1)اليوم

فعندما رفض  ،وقدمها إىل املسؤول عن التربعات ،ن جيبه صرة هبا كل ما مجعه يف بيا  ذلك اليومأخرج م
 مصرّاً أن استشاط غيظاً وأىب ،املسؤول أن يقبلها مؤكداً له أن مثله ال يقل حاجة إىل املساعدة عن اجملاهدين

 ومل يهدأ حىت قبلت منه. ،يعود هبا
 ـ ولدي من شهداء اجلزائر:

خرج ابلسيارة جماهد يعمل يف جلنة التربعات يف أسبوع اجلزائر إىل إحدى ضواحي طرابلس ملهمة   ذات يوم
ن وما إن بلغ اخلرب والده حىت أسرع مذعورًا إىل مكا ،فدهس شااًب دون العشرين من عمره فقتل ،كّلف هبا

سرعة حىت يسوق سيارته بفما إن علم أن قاتل ولده جزائري كان  ،احلادث يعتصره األمل ويهزه هول املصاب
فحدجه  ،يؤدي مهمة للثورة يف موعدها احملدد ؛ حىت هدأ وسكن وتقدم خبطى وئيدة إىل ابنه ممرغاً يف الدماء

 بنظرة مث قال: إان هلل وإان إليه راجعون.
ال فإن الوقت  ،مث التفت إىل السائق وقال له والدموع ترتقرق يف عينيه: اذهب اي أخي ملهمتك حىت ال تفوت

وللشهداء مكانتهم عند رهبم. وكانت دهشة السائق ابلغة عندما  ،أما ولدي فإنه من شهداء اجلزائر ،ينتظر
 سبيل أما ابين فإنه مل ميت ألنه ذهب شهيداً يف ،احتضنه بذراعيه وقال له: اذهب وال تتأخر عن موعد املهمة

 اجلزائر.
 ـ العرائس الليبيات يتربعن حبليهن للثورة:

هادية املقدسة لديهن مثل  فتربعن حبليِّّهن للثورة اجل ،عرائس الليبيات الاليت صادف زفافهن أسبوع اجلزائرتربع ال
 .(2)كل الشعب اللييب

علمًا أنه ويف كل ليلة من أسبوع اجلزائر الذي ميتد إىل شهر أو شهرين، تنظم حفلة أو حفالت يف خمتلف 
لشعب ويتكلم فيها اخلطباء عن الدور البطويل الذي يقوم به ا ،أحياء مدينة طرابلس ويف خمتلف املدن األخرى

 واالنتصارات الضخمة اليت حيققها األبطال اجلزائريون. ،اجلزائري منذ اندالع الثورة التحريرية
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وفيما نشاطات أسبوع اجلزائر قائمة على قدم وساق يف نواح متعددة من اململكة الليبية ؛ مرت عروس بدوية 
ودج حانت منها وفيما هي يف اهل ،ذهبية وفضية يف موكب من أهلها يزفوهنا إىل زوجها زفاً  مثقلة مبصوغات

ي فرأت منظراً أاثر فضوهلا رأت الناس يتهافتون متسائلني على سيارة فيها علم جزائر  ،التفاتة إىل مكان هناك
فقال هلا: إهنم  ،مرها عما ترىفاستوقفت املوكب تسأل ويلَّ أ ،أيخذون منهم ما يشبه اهلدااي ،ونفر من الناس

يتصدقون مبا توفر هلم من عملة وذهب وفضة مساندة إلخواننا اجلزائريني يف حرهبم املشروعة على االستعمار 
 .(1)فتصدقت بكل ما متلكه من مصوغات وجموهرات حمتسبة األجر عند هللا تعاىل ،الفرنسي

 ب ـ مقاطعة املنتجات الفرنسية:
اعت جر حيث استط ،األثر اإلجيايب للجنة مقاطعة فرنسا اليت كان مقرها بطرابلسم  هر 1961يف عام 

قافلة اليت وهذا ما حدث ابلنسبة لشركة ال ،العديد من الشركات الليبية إىل قطع عالقاهتا التجارية مع فرنسا
الغيار  طعتعهدت أبن ال تستورد أي بضاعة أو قطع الغيار من أي بلد كان إذا كانت هذه البضاعة أو ق

 .(2)فرنسية الصنع
 ج ـ خدمات اهلادي املشريقي للثورة اجلزائرية:

ذه القضية واليت وقفت بكل جهدها لصاحل ه ،كان من أبرز الشخصيات الليبية اليت ساندت الثورة اجلزائرية
 وقدم كل ما ميلك من أجل ذلك: ،اهلادي إبراهيم املشريقي ،العادلة

 ر:ـ بيوت يف فنادق لصاحل الثوا
املهاري والفندق  مها فندق ،منها اثنان كبريان مشهوران يف قلب املدينة ،كان يدير شؤون ستة فنادق بطرابلس

وعبد  ،وكان ينزل فيهما املناضلون اجلزائريون وخاصة منهم قادة الثورة ـ إذ ذاك ـ أمثال كرمي بلقاسم ،الكبري
 ،د احلميد مهريوعب ،وأمحد فرنسيس ،دي السعيدوحمم ،وعبد هللا بن طوابل ،وحممد يزيد ،احلفيظ بوصوف
على   مث عندما يشكرونه ،وخيدمون خدمة متميزة ،فيكرمون غاية التكرمي ،وسعد دحلب ،ويوسف بن خدة

كرمه املتميز يقول هلم: الشكر لكم ألنكم أحتتم يل هذه الفرصة الثمينة ألانل هبذا العمل املتواضع شرف 
 التارخيية املاجدة.املسامهة يف هذه الثورة 

 ـ إقامة حفالت على شرف املشاهري:
خصية وسواء أكانت هذه الش ،اعتاد أن يقيم حفاًل على شرف أية شخصية تزور مدينة طرابلس أو متر هبا

فتطرح الثورة بوجهها  ،فيدعو هلا رئيس البعثة واملكلف ابإلعالم للثورة ،أم نضالية ،أم رمسية ،أم علمية ،سياسية
ويربز ذلك يف أجهزة اإلعالم من صحف وجمالت ومطبوعات وإذاعات. وكانت املادب اليت يقيمها  ،قضاايها

من أمثال و  ،ولكنه ال يكرتث لذلك أبداً مادامت قد حققت غرضه ،من أجل هذا الغر  تكلفه أمواالً طائلة
 املشاهري:
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 ـ احلاج األمني احلسيين.
 ـ مالك بن نيب.

 .(1)ـ البشري اإلبراهيمي
ذا كان السيد اهلادي املشريقي عظيم التقدير لكل املناضلني اجلزائريني ابخلصوص ؛ فإن مخسة منهم كانوا وإ

حسني  ،ميهؤالء هم: الشيخ البشري اإلبراهي ،عنده يف مستوى متميز العتبارات خمتلفة شخصية أو نضالية
 .(2)بشري القاضي ،عمرو أوعمران ،أمحد بن بلة ،ايت أمحد

 مويت بعد موت مليون من إخويت؟ـ ماذا يضري 
ول من شهر مايو يف األسبوع األ«: قصيت مع ثورة املليون شهيد»يقول اهلادي إبراهيم املشريقي يف كتابه 

بد احلفيظ وكان معه وزير التموين والتسليح ع ،م زارين خليفة العروسي وكيل وزارة التموين والتسليح1960
 بوصوف.. جاء االثنان إىل مكتيب وسألين خليفة سؤااًل مباشراً:

 ؟«بيزنرويلي»ـ هل تعرف شخصاً امسه 
 فأجبته على الفور: نعم.. أعرفه جيداً فقد كان يورد األسلحة ملكتب املغرب العريب ابلقاهرة.

 . وقاطعاً مثل سابقه:وجاء السؤال الثاين مباشراً أيضاً.
 ـ هل أنت مستعد للعمل مع الثورة اجلزائرية أبقصى حد؟

 واجلواب:
 نعم.. وهذا شرف مُينح وال يُفر .

 وعّقب الوزير اجلزائري رداً على جوايب:
 ـ املسألة فيها خطورة على حياتك؟

 ورددت:
 ـ ماذا يضري مويت بعد موت مليون من إخويت؟

 والكلمات خترج من بني شفتيه بصعوبة: ،بلع ريقه وأردف قائالً  وهز رأسه متمتماً طيب.. مث
وهذا ما جيب إزاء األشخاص الثوريني ؛ فإن األمر يتطلب ـ لالحتياط ـ أن تكتب  ،ـ حىت نكون واقعيني

 وصيتك وبراءة للثورة من دمك.
ته منكم مراراً.. يته وطلبوهذا شرف طاملا متن ،وأان مراتح وسعيد بشرف انضمامي إليكم ،ـ أكتبها من كل قليب

 وها قد حتقق وهلل احلمد.
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  ،اصة مبصرييوأعفيها من أية مسؤولية خ ،وابلفعل كتبت وصييت وورقة أخرى أبرأئ فيها الثورة متاماً من دمي
م أخذين خليفة العروسي إىل السفارة السعودية 1960مايو  29ويف الصباح يوم  ،كما كتبت رسائلي ألسريت

 يف طرابلس.
 ،ل ألسريتوتسلم مين ما أمحله من وصااي وبراءة ورسائ ،اك كان يف انتظاران الوزير املفو  بكري عبد الكبريوهن

 فوضعها يف مظروف كبري وأودعها يف اخلزانة احلديدية.
ها لصديقي وسلمت ،وكنت قد حررت ايضاً عدة رسائل أخرى ألفراد أسريت وأودعتها بدورها يف مظروف مغلق

 ف الدين..عبد الرمحن شر 
 ..(1)يةمبدينة ميونيخ األملان« كونتس هوف»واتفقنا على أن نتقابل أان وخليفة العروسي يف فندق 

وكانت  ،وتوالت االجتماعات حول التفاصيل ،والتقيا هناك وقال: وبدأان على الفور العمل وانقشنا املطلوب
عصابة اليد احلمراء يف أقصى حاالت نشاطها يف حماولة مسعورة لقطع طرق اإلمداد والتسليح على الثورة 

 وقد ارتكبت عدة جرائم اغتياالت.. ،اجلزائرية
داع ـ وبعد ويتخذ احتياطات كثرية للخ ،وكان هو بنفسه يعرف ذلك ،بعيدًا عن مراقبتها« ويلي»ومل يكن 

فقد حددا الكميات والنوعيات واألسعار وجاء دوري  ،بدأت األمور تستقر على حال مفاوضات ومباحثات ـ
يدون عن فهم يف رأيه بع ،كسمسار سالح مل يرد التعامل مع الثوار مباشرة« ويلي»فإن  ،فباختصار ،هنا

وهو  ،غريةوابلتايل فإن مسؤولياهتم مت ،كما أن مراكزهم تتغري  ،وحياهتم عرضة للمخاطر ،االستقرار يف مكان
 جتار السوق ويف املقابل فإن الثوار ال يثقون يف ،يف مواعيدها وتفاصيلها يريد مسؤواًل يسدد له مستحقاته

ها حيث يكثر النصب فضاًل عن التالعب واخلديعة وغري  ،السوداء ويف سلعة خطرية كاألسلحة بصفة أخص
 مما يزال وسيظل حبكم هذه التجارة.

واقرتح التاجر امسي  ،على البحث عن حل هلذه الثقة املفقودة بني الطرفني« والتاجر الثوار»وقد اتفق الطرفان 
أخذ يلف على ف ،عمله على الطبيعة« ويلي»وبدأ  ،حبكم املعرفة السابقة منذ أايم مكتب املغرب العريب

ومعه مثن ما  وودعين خليفة على موعد أن يعود بعد ثالثة أايم أو يومني ،املخازن واملخاأبئ طلبًا لألسلحة
 «.ويلي»واتفقنا أن نلتقي يف فندق اخر حدده  ،اتفقنا عليه

 وبعد يومني فقط عاد خليفة العروسي من دمشق.. وسلمين ثالثة صكوك ابمسي وهبا مبالغ ضخمة:
تشيس ماهناتن »وهو حمول على مصرف  ،ألف دوالر 189بقيمة مليون و 87804/ 316ـ األول حتت رقم 

 «.بنيويورك
دوت »وحمول على مصرف  187805/ 326وهو حتت رقم  ،مارك أملاين 50ألف و 712اين بقيمة ـ الث

 «.شبانك دوسلدروف
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وحمول على املصرف  187806/ 327وهو حتت رقم  ،مارك أملاين غريب 200ألف و 822ـ والثالث بقيمة 
 السابق نفسه.

 اإليصال أنه وذكرت يف ،ابلصكوك الثالثةوقد سلمت خليفة إيصااًل واحداً  ،والصكوك الثالثة صادرة ابمسي
يف حالة مويت أو فقداين للوعي فإنه على ورثيت أن يعيدوا قيمة الصكوك حااًل إىل جبهة التحرير الوطين 

 اللقاءات وتطول االماد بني ،كما حررت رسالة للمصرف بنفس املعىن و للنا نلتقي مث نفرتق  ،اجلزائري
 جهيز الصفقة.مشغول متاماً بت« ويلي»وصديقي 

دى هذه بعد إح« ويلي»وبدأت اللقاءات تكتسب مسة النهاية عندما فوجئنا أبن  ،وحان وقت التسليم
 ،فإذا إبنفجار ضخم يطيح بكل شيء يف السيارة وحيوهلا إىل شظااي ،اللقاءات حياول إدارة حمرك سيارته

 ولكن ،والذي طاملا جلست عليه غادايً ورائحاً حىت قبل حلظات االنفجار ،وخاصة ذلك املقعد اجملاور له
ُ لَّن يُِصيبََنآ إَِلَّ َما َكَتَب }قل َّ صدق هللا  [51]سورة التوبة: {نَلَا ٱَّللَّ

إصابته بضعف  وتسببت يف ،ولكن صديقي املسكني برت االنفجار ساقه وأصابت الشظااي وجهه ،لقد جنوت
 .(1)شديد يف اإلبصار

وكانت  ،وقد دفن السيد اهلادي إبراهيم املشريقي ابجلزائر مع الشهداء الذين أحبهم وأوصى أن يدفن جبوارهم
 ،م2007أكتوبر سنة  15هـ املوافق 1428وفاته يف مساء يوم االثنني الثالث من شهر شوال من عام 

مث نقل يف  ،واستقبل جثمانه يف مطار هواري بومدين من طرف شخصيات جزائرية وطنية وسياسية وعلمية
 أبّنه األمني مث ،موكب مهيب إىل مقربة العالية، وصلى عليه صالة اجلنازة الشيخ حممد الطاهر ايت علجت

 العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين بكلمة جاء فيها:
ِ الرَّْۡحَ   اِن الرَِّحيمِ بِْسِم اَّللَّ

 هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب
َِن } ََٰهُدواْ  ٱلُۡمۡؤمِنِيَ م  َ رَِجاٞل َصَدقُواْ َما َع ن قَََضَٰ ََنَۡبهُ  ٱَّللَّ لُواْ  ۥَعلَۡيهِِۖ فَِمۡنُهم مَّ ن يَنتَِظُرۖ َوَما بَدَّ َوِمۡنُهم مَّ

 .[ 23]سورة األحزاب: {٢٣َتۡبِديالا 
  اجلزائر الطاهرة نزيل أدمي أر  ، واملناضل الويف األخ الكرمي اهلادي إبراهيم املشريقيها أنت أيها اجملاهد الكبري

وكانت تلك خري شهادة على حبك هلذا الوطن إىل أن قال: .. وإنه  ،اليت حلمت أبن يضم ثراها جثمانك
ألمري عبد هدين املن شرف االعتزاز أن حيتضن تراب اجلزائر اجملاهدة جثمانك الطاهر إىل جانب رائد اجملا

 ،ينواملناضلني الكبريين الرئيسني حممد بوضياف وهواري بومد ،ورمز الشهداء حممد العريب بن مهيدي ،القادر
فنم قرير العني صحبة هؤالء األفذاذ الذين ستبقى أمساؤهم حية يف ضمري شعبهم ويف وجدان أمتهم العربية 

 واإلسالمية.
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عرف   وأن يرزقنا مجيل الصرب يف فقدانك أيها اجملتهد واملناضل الذي ،الواسعةفاهلل نسأل أن يتغمدك برمحته 
 كيف يضع نفسه وإمكانياته يف خدمة القضااي الكربى واملصريية لألمة.

ُتَها انلَّْفُس الُْمْطَمئِنَّةُ } يَّ
َ
ۡرِضيَّةا  ٱرِۡجِعٓ ٢7يَاأ  {٣٠َجنَِّت  ٱۡدُخِل وَ ٢٩ِِف ِعَبَِٰدي  ٱۡدُخِل فَ ٢٨إََِلَٰ َرب ِِك َراِضَيةا مَّ

 .[ 30]سورة الفجر:
 (1)إان هلل وإان إليه راجعون

وقاموا مبد الثورة  ،إن اململكة الليبية حبكوماهتا وشعبها ساعدت ثوار اجلزائر يف معركتهم املقدسة ضد فرنسا
إن مجيع الساسة والقادة العسكريني زمن اململكة الليبية والذين   ،ابلسالح والذخائر واألموال واملساعدات

 ،كانت هلم عالقة مباشرة مبّد الثورة يف اجلزائر يشهدون أن امللك كان مسانداً حلركة الثورة وحريصاً على جناحها
الشعب واحلكومات  ومل يقصر معها ال ماداًي وال معنوايً. ومتيز املوقف اللييب جتاه الثورة اجلزائرية ابلوحدة بني

 وامللك خالل كل مراحل حرب التحرير. وكل أتييد امللك واحلكومة والشعب مطلقاً للشعب اجلزائري يف ثورته.
 

 
 
* * * 
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 اثنياً: املغرب:

ب الذي راح حكومة وشعبًا يتضامن معها ومع الشع ،أثر اندالع الثورة اجلزائرية يف عمق اجملتمع املغريب
م السيد أمحد 1955وقد جتلى ذلك يف مطالبة ممثل املغرب األقصى لدى هيئة األمم املتحدة عام  ،اجلزائري

ماء هذا والكف فورًا عن إراقة د ،بال فريج بوضع حد وبسرعة للمجازر املرتكبة يف حق الشعب اجلزائري
ض للطرح الراف كما أكد موقف املغرب األقصى حكومة وشعباً   ،الشعب الذي حرمته فرنسا من أبسط حقوقه

سعها إال معتربًا ذلك ضراًب من اخليال ال ي ،االستعماري القائل إن اجلزائر جزء ال يتجزأ من الرتاب الفرنسي
 (1)أن تنهار أمام حقيقة القضية اجلزائرية وثورة الشعب اجلزائري

ط احلركة الوطنية وضغ ،م1956م و1954إن ضغط الثورة املستمر على السلطة االستعمارية الفرنسية ما بني 
املغربية وضرابت املقاومة املغربية الباسلة؛ دفع إدارة االحتالل الفرنسي أن تسارع إىل االعرتاف ابستقالل 

لكن استقالل املغرب األقصى  ،م1956لكي تتفرغ كلية للثورة يف اجلزائر وذلك عام  ،الشقيق املغرب األقصى
أمرين اثنني:  الذي وجد نفسه مرغماً على ،اه هذا البلد العريبالشقيق كان وراء بعث سياسة فرنسية جديدة جت

وإما مساندة ودعم الثورة اجلزائرية وقضيتها العادلة  ،إما الدخول يف نطاق التعاون مع فرنسا وااللتزام به
 نوالتضامن معها طبقاً ملا نصت عليه مواثيق احلركات الوطنية يف املغرب العريب ومطالب شعوب املنطقة. وكا

 .(2)األمر الثاين هو الذي اختاره الشعب املغريب بزعامة امللك الراحل حممد اخلامس
ح جبهة اثنية لدعم من خالل فت ،واستبشرت جبهة التحرير الوطين اجلزائرية خرياً يف استقالل املغرب األقصى

ودعم ثورة الشعب  ةهذا إىل جانب كسب حليف طبيعي له حق الدفاع عن القضية اجلزائري ،الثورة التحريرية
اجلزائري ماداًي ومعنوايً. وفعاًل كانت البداية يف الدعوة اليت وجهها العاهل املغريب امللك حممد اخلامس إىل 

حيث  ،الرئيس التونسي احلبيب بورقيبة وزعماء الثورة اجلزائرية يف اخلارج لعقد ندوة سالم ابملغرب األقصى
رية وهدفها من ذلك هو الوقوف بقوة ضد القضية اجلزائ ، حضورهاأبدت فرنسا االستعمارية رغبة شديدة يف
 ،ريةوانطالقاً من هذا املوقف الرمسي املغريب إلجياد حل للقضية اجلزائ حىت ال تتمكن من كسب الصف املغريب

حيث أكدت  ،ابدرت الصحف املغربية إىل التعبري عن موقفها املؤيد لقضية الشعب اجلزائري وثورته اجمليدة
 لى ضرورة دعمه حىت حيقق استقالله الكامل والالمشروط انطالقاً من توصيات ومبادأئ هيئة األمم املتحدة.ع

كما ابدر الطلبة املغاربة إىل احتضان الثورة اجلزائرية من خالل تقدمي الدعم الضروري هلا لرفع الغت الذي 
ني حلضور املؤمتر اد الطلبة املسلمني اجلزائريوجتلى موقفهم البطويل يف دعوة احت ،يعاين منه الشعب اجلزائري

غرب والذي ضم إىل جانب الطلبة اجلزائريني كال من االحتاد الوطين لطلبة امل ،الطاليب املنعقد ابملغرب األقصى
حلكومتني وقد وجه املؤمترون مطالب أساسية لكل من ا ،التونسيني واالحتاد العام للطلبة ،الداعي النعقاد املؤمتر
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زمة املغرب ومطالبتهما ببذل اجلهود إلجياد خمرج مشرتك أل ،املغربية والتونسية تدعو إىل دعم الثورة اجلزائرية
 .(1)يف إطار مواجهة فرنسا لكوهنا العدو املشرتك لسكان املغرب العريب ،العريب

 س:ـ مواقف من امللك حممد اخلام 1

اول فيه تن ،ألقى العاهل املغريب حممد اخلامس خطاابً مبدينة وجدة احلدودية ،م1956سبتمرب  15يف اتريخ 
رّكزًا يف ذات م ،معاانة شعوب املغرب العريب من السياسة االستعمارية املطبقة من حكام فرنسا املتعاقبني

ورة إجياد حل سلمي وعادل للقضية وأكد من جهته كذلك على ضر  ،اخلطاب على معاانة الشعب اجلزائري
ود أن ومما جاء يف هذا اخلطاب: إننا ن ،وأن مستقبل اجلزائر يدخل ضمن إطار وحدة املغرب العريب ،اجلزائرية

 .(2)يوضع حد حلرب اجلزائر بسرعة حىت حنافظ على عالقات الصداقة بني أقطار مشال إفريقيا وفرنسا
بة زائرية وقضيتها العادلة بزعامة امللك حممد اخلامس صفعة قوية ابلنسلقد كان دعم املغرب األقصى للثورة اجل

خاصة وأهنا كانت تتوقع وقوف املغرب األقصى إىل جانبها يف مطلبها الرامي إىل كون اجلزائر جزءاً ال  ،لفرنسا
ف الطائرة اقامت ابختط ،فبعد شهر واحد من خطاب العاهل املغريب ،لذا كان ردها سريعاً  ،يتجزء من تراهبا

 ،اليت كانت تقل قادة الثورة اجلزائرية من جبهة التحرير الوطين الذين نزلوا ضيوفًا على امللك حممد اخلامس
 .(3)وكان اجلميع يف طريقهم إىل تونس لعقد ندوة خاصة ابلسالم يف املنطقة

 أ ـ املوقف من القرصنة الفرنسية:
ية السلطات االستعمارية الفرنس أعلنت ،القرصنة اجلويةم أي بعد يوم واحد من وقوع 1956أكتوبر  23يف 

عن جتميد كل مفاوضاهتا اجلارية مع احلكومة املغربية، معتربة التصرحيات الرمسية املغربية جتاه الثورة اجلزائرية 
 وهي يف نظرها مساس بسيادهتا على اعتبار اجلزائر جزءاً من تراهبا. ،دعماً معنوايً للقضية اجلزائرية

كان موقف املغرب األقصى من العملية اليت تعر  هلا بعض قادة الثورة يف اخلارج أهنا مساس بسيادهتا   لقد
لذا راحت تستنكر بشدة هذه العملية، واستدعت على الفور سفريها ابلعاصمة الفرنسية  ،وكرامة شعبها

لقضية إىل يًا برفع اابريس، وطالبت بشدة إبعادة املختطفني إليها دون قيد أو شرط مسبق، وهددت رمس
ف على خلفية أن الطائرة املختطفة من طر  ،يف حالة عدم إذعان فرنسا لذلك ،حمكمة العدل الدولية بالهاي

 احلكومة الفرنسية هي طائرة مدنية مغربية.
وهكذا توالت االحتجاجات املغربية ضد العملية اليت اعتربها العاهل املغريب حممد اخلامس كارثة مصرحًا يف 

أبن عملية القرصنة هذه هي طعنة أكثر خطورة ابلنسبة لشرفه من حادثة تنحيته عن  ،حيفة فرانس تريورص
يل جيش كما صرح من جهته أحد مسؤو   ،على اعتبار أن اختطاف زعماء الثورة اجلزائرية وقع يف بالده ،العرش

 السالم مبا يلي:التحرير املغريب إثر هذه العملية جلريدة اإلكسربيس أايم ندوة تونس حول 
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 والصحفي مصطفى األشرف. ،حسني ايت أمحد ،بوضياف ،حممد خيضر ،وهم: أمحد بن بلة   ((3
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وا دروساً لكن انقلب األمر فاجلزائريون هم الذين أعط ،دعوان اجلزائريني لندوة تونس التارخيية لنلقنهم دروساً 
ولون لنا ماذا يشكل واالن هم يق ،لقد كنا نقول هلم كيف تتهيؤون لفعل السلم مع فرنسا ،للمغاربة والتونسيني

ليه؟ فالعامل أصبح يعرف أنه ال توجد قضية اجلزائر أو تونس أو االستقالل الذي تزعمون أنكم أحرزمت ع
 .(1)سنكون مجيعاً مستقلني أو نكون مجيعاً يف حرب ،بل هناك قضية املغرب العريب ،مراكش

بعد فشلها الذريع يف ف ،التجارية املرحبة لقد فشلت فرنسا يف خنق القضية اجلزائرية من خالل عر  الصفقات
جاء دور املغرب األقصى الذي حاولت إغراء حكومته ابلنفط اجلزائري عن طريق  ،جلب كل من ليبيا وتونس

م واعتربها مساسًا بكرامة 1957لكن امللك حممد اخلامس رفض بشدة هذه الصفقة عام  ،جتديد العر 
املعنوي أكثر من أي وقت مضى من عمر  الذي هو أبمس احلاجة لدعم بالده ،الشعب اجلزائري الشقيق

 (2)الثورة
 ب ـ مطالبة أحرار العامل لدعم القضية اجلزائرية:

ذا ألقى امللك حممد اخلامس كلمة يف ه ،ومبناسبة االحتفاالت بذكرى العيد العاملي للشغل وهو أول ماي
تطرق فيها إىل التأييد املغريب املطلق لكفاح الشعب اجلزائري ونصرة قضيته  ،م1957املهرجان العاملي يف ماي 

كما أصدر هبذه املناسبة العمالية االحتاد العام للعمال اجلزائريني نداء إىل كل أحرار العامل طالبهم فيه   ،العادلة
 بدعم قضية الشعب اجلزائرية وكفاحه من أجل االستقالل.

 ،العمال املغاربة عن طريق احتادهم إضرااًب من أجل دعم الثورة اجلزائرية م شن1957جانفي عام  31ويف 
اليت  ،وإشعار السلطات االستعمارية أن الطبقة العاملة يف املغرب األقصى واعية متام الوعي ابلقضية اجلزائرية

كما نظم   ،طوقد استجاب اجلميع هلذا اإلضراب الذي عّم مدينة الراب ،تعترب ابلنسبة هلم قضيتهم األوىل
ها تـُوِّج إبرسال برقية من طرف النساء املغربيات إىل هيئة األمم املتحدة إلبالغ ،مهرجااًن نسواًي مبدينة تطوان

 .(3)مبعاانة الشعب اجلزائري من سياسة الظلم والقهر املسلطة عليه من طرف إدارة االحتالل الفرنسي
 ،الداخل واخلارج ولقيت الدعم املعنوي الكايف يف ،املغربية اهلامةلقد متكنت الثورة اجلزائرية من تصّدر القضااي 

وهو ما عرب عنه مرة أخرى كذلك العاهل املغريب حممد اخلامس بقوله: إننا ال نستطيع االستمرار يف احرتازان 
ئر حيدث اإن مل حيّل املشكل اجلزائري ويعرتف للشعب اجلزائري ابحلرية واالستقالل.. وكل ما ميس اجلز  ،احلايل

 ،م لرجال الصحافة الدولية1958العالقات الوثيقة. كما صرح يف شهر مارس  صدى عميقاً ابملغرب بسبب
 .(4)ة جمسدةولكنه أصبح حقيق ،أبن امتداد احلرب إىل كامل الشمال اإلفريقي مل يعد عبارة تقال للتخويف

 ج ـ مقابلة امللك ملمثلي جبهة التحرير:
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م تقابل امللك حممد اخلامس مع وفد من جبهة التحرير اجلزائرية يف 1957يفري يف يوم السادس من شهر ف
يه سالماً حاراً وسلموا عل ،وكان برائسة أمحد توفيق املدين ،مدريد فحضروا حفل استقبال امللك حممد اخلامس

 ،ير وامللك ومرافقيهر ويف اليوم الثاين عند الساعة اخلامسة كان اللقاء اخلاص بني وفد جبهة التح ،أسرع من الربق
 ،لةفذكرت كل الصحف الفرنسية نبأ تلك املقاب ،وكان الصحفيون يف الردهة يسجلون ويصورون كل داخل

رأسه توفيق املدين ي»وقالت صحيفة ابريسية مشهورة: إن امللك قد استقبل وفدًا من جبهة التحرير اجلزائرية 
 «.الذي هو من أمهر املناضلني عن القضية اجلزائرية

وبعد حديث ونقاش وحوار قال هلم امللك: إنه مهما كانت الظروف فهو مع اجلزائر وشعبها وثورهتا يقف وقفة 
ني وبني املغاربة وإن املعاملة بني اجلزائري ،وإن سالح الثورة يتجول يف املغرب بكل حرية ،وقفة املؤيداجملاهد ال 

وإنه مستعد إلمدادان إذا لزم األمر بشيء تكونوا يف مسيس احلاجة  ،تقع ابستمرار على بساط احملبة والوائم
 .(1)إليه. وخرجوا من عنده وكأهنم خرجوا من حضرة ويل محيم وأخ كرمي

وتردي العالقة  ،وبعد ذلك سافر أمحد توفيق املدين ومن معه إىل املغرب بعد طلب من عبد احلفيظ بوالصوف
جلزائريني حيث أن املخابرات الفرنسية زرعت جمموعة من ا ،بني ثوار اجلزائر ابملغرب وبعض املسؤولني املغاربة

ومة ليت متس من قريب حزب االستقالل واملقاويتعمدون إشاعتها يف األوساط ا ،إلشاعة الشائعات املغرضة
 مما عّكر اجلو وتلبدت الغيوم. وكانوا يشيعون أن اجلبهة تعمل لفائدة الشيوعية ،والقصر

دم خدمات جليلة والذي ق ،والتقى أمحد توفيق ابملسؤولني اجلزائريني وممثل اجلبهة السيد حممد خري الدين
وكه السياسي ويشهد اجلميع أنه لوال حنكته ولوال سل ،يف ذلك السبيل للجبهة يف املغرب وجهوداً خارقة للعادة

 خلرجت القضية عن نطاقها السياسي والتسعت شقة اخلالف على كل الراقعني. ،احلكيم
االستقالل  وكان يومئذ روح حزب ،ومت اللقاء بني أمحد توفيق واإلخوة املغاربة عند الشهيد املهدي بن بركة

اسة رجل الدين القوي ورجل السي ،وحضر االجتماع سادة أبرار أحرار مثل الفقيه غازي ،وكان قوته احملركة
 وعمر ابن عبد اجلليل املقاوم وبقية من رجال االستقالل ورجال املقاومة. ،املتني

ذكر الكدر ف ،كأن كل طيور الدنيا حطت فوق رأسها  ،وبعد تناول الطعام افتتح احلديث واجلماعة تنصت
وذكر أمحد توفيق  ،لعالقات بني إخوة كان عليهم أن يتضامنوا يف الكفاح وأن يشرتكوا يف اجلهادالذي يسود ا

ورجا أن ال خيرجوا من اجتماعهم إال متضامنني عاملني اليد يف اليد من أجل  ،املدين: بعض أمثلة على ذلك
 خري اجلزائر واستقالهلا ووحدة املغرب العريب.

 ،ابسم اجلماعة: اي أخ توفيق إن عالقتنا بك قدمية ترجع إىل عهد الكفاح األولقال املهدي بن بركة متكلماً 
 أن زالت إىل ،وال تنسى وال ينسى أحد ما قمت به من واجب النضال عن املغرب واستقالله وملكه الزعيم

 واالن نكلمك مبا تعرف عنا من صراحة ومن ضرب اهلدف يف الصميم. ،الغمة وانفرجت األزمة
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سببه  ،وهذا اخلالف يزداد اتساعًا يومًا بعد يوم ،حول املقاصد وحول األهداف ،ا خالف فعالً يوجد بينن
طريق  بل من بعض مسؤوليهم هنا ما يفيدان أن اجلبهة تسري يف ،األساسي أننا نسمع من الكثري من اجلزائريني

وتقو   ،ليت تقو  دينناوأن انتصارها هو انتصار للمبادأئ اهلدامة ا ،وتعمل لفائدة الشيوعية ،شيوعي
ألمر كان  فكذبه ونفاه وقال: لو أن ا ،وقد خاطبنا الشيخ خري الدين يف األمر ،وتقضي على وحدتنا ،نظامنا

اطبنا إمنا حنن خ ،وملا كان هو عاماًل على رأس اجلماعة ابملغرب ،كذلك ملا انضمت مجعية العلماء للجبهة
ليس هذا وقت املذاكرة يف مثل هذه األمور، ومنهم من أكد لنا  فمنهم من قال لنا: ،املسؤولني االخرين بعض

وأنت ترى وال ريب  ،أن اجلزائريني سيقولون كلمتهم يف النهاية بعد االستقالل وسيختارون ألنفسهم ما يريدون
 بل يكاد يستحيل أن نعمل على مساعدة حركة ليست هلا أهداف واضحة. ،أنه يصعب علينا جداً 

 ،المي خطيباً ال متحداثً وكنت أثناء ك ،وكأنين فنربة أهلب فتيلها فتكلمت حبماس وإميان ،ثورايً  انفجرُت انفجاراً 
 ،املرسومة ويف أهدافنا املقررة ،وأتكلم عن كل شيء ؛ إال أننا نتهم يف ديننا ،ومما قلت: إنين أقبل كل شيء

 ،و من الناسوعمر  ،عون كالم زيد من الناسوما لكم اي إخواين تسم ،ويف مبادئنا اليت أعلناها مراراً على الناس
 وال ترجعون لقادة ثورهتم كأهنم يسكنون الزهرة أو املريخ وال ترجعون ،وفيكم مثل هذا الزيد ومثل هذا العمرو

 وتصرحياهتا الرمسية؟ ،لتالوة بياانهتا
ب عبنا من أعمق شعو أقوهلا لكم مرة أخرية وأرجو أن تسمعوا هلا جيداً: إن ثورتنا إسالمية مطهرة، وإن ش

دًا فقد وصل من مات منه شهي ،وإن جيش التحرير يعترب نفسه جماهداً يف سبيل هللا ،األر  إميااًن وإسالماً 
ني صفوفنا كيفما  ولن تتغلغل الشيوعية ب ،لسنا شيوعيني وال نكون شيوعيني ،إىل هللا جل شأنه من أقرب طريق

ال يستهان  ،مث وأنتم الطبقة املفكرة الواعية يف البالد وعندكم حزب شيوعي ،ومهما تطور األمر ،كان احلال
أال تعرفون موقف احلزب الشيوعي منا؟ أال تعرفون مقاومته لنا؟ أال تعرفون أن الشيوعيني مل ينضموا إىل  ،به

 ولن ينضموا هلا. ،اجلبهة
إننا ال نعمل إال يف دائرة اإلسالم  ،واحلاضر معي هنا ،وأقول حبضور أخي الدكتور حممد أمني الدابغني

ى ويف سبيل حرية األمم واستقالهلا قاطبة، وأؤكد لكم رمسياً وعلناً وسجلوا عل ،ووحدة املغرب العريب ،والعروبة
القًا أبدًا عن لن تتخلى إط ،ويف استقالهلا ،وسجلوه على أخي املرافق يل: إن اجلزائر يف جهادها ،قويل هذا

وىب ملن كان معها وط ،وإن هللا سينصرها النصر الذي وعد به اجملاهدين الصابرين ،ووحدهتاإسالمها وعروبتها 
 وويل ملن وقف يف سبيلها أو اعرت  طريقها. اي دكتور أمني الدابغني: أتصادق على ،ساعة الشدة

 ما قلُت؟ قال: وهللا ما قلَت إال حقاً، هذا هو مبدأان الذي عليه حنيا وعليه منوت.
فقيه الغازي بعد حديثي الطويل وقال: وهللا لقد كانت فرصة حسنة لنسمعك مرة أخرى بعد خطابك تكلم ال

 وأان أقول أنين امنت واقتنعت وزال عين كل ريب. ،يوم فدالة ابلرابط
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ول القوم احلديث وبعد أن تدا ،وتكلم ممثل املقاومة الشعبية وأجاد ،وتكلم ابن عبد اجلليل املفضل مبثل ذلك
قال املرحوم ابن بركة متأثراً: أؤكد لكما أنه مل يبق لنا أي خالف معكم حول املبادأئ واألهداف،  ،سمعوحنن ن

 .(1)وخرجنا وكانت الساعة السادسة مساء ،وإننا سنخرب كل رفقائنا هبذا واحلمد هلل
 ـ مقابلة امللك ودعم سخي لشراء السالح:

 رسول من القصر يقول: إن جاللة امللك يرجو مقابلتكم قال أمحد توفيق املدين: يف نفس ذلك اليوم جاءان
 اليوم يف منتصف الليل ابلقصر.

وبعد أن اجتمعنا ببقية أصحابنا حممد خري الدين واملربوك ومن معهما، قال يل املربوك وخري الدين: توجد يف 
ا من النقود ما وليس لن ،مرفأ طنجة سفينة حتمل سالحًا جيدًا وذخرية حية وهي مهربة يريد صاحبها بيعها

ألمر واطلب فاغتنم فرصة مقابلتك جلاللة امللك وأخربه اب ،وإن تركناها نكن قد خسران كثرياً  ،يكفي البتياعها
 فلعل هللا ميهد األسباب. ،مساعدته

ان أطلعين اإلخو  وقال: لقد ،مرحبًا بنا ترحيبًا أخواًي صادقاً  ،وبعد اللقاء ابمللك: تكلم امللك بصوت خافت
وأؤكد لكما ما كنت  ،فبارك هللا فيكم ،وأعلموين أهنم امنوا به واقتنعوا ،الذين اجتمعتم هبم على كالمكم معهم

 ،شرفةمشارك لكم يف جهادكم إىل هنايته امل ،من أن املغرب كله ال فرق بني حاكم وحمكوم ،قلته لك مبدريد
ها أنفس بعض رجالنا قد قشعتم سحب ساورت ،وإن كانت بعض الشكوك سببها تصرحيات وأعمال طائشة

 ابرك هللا فيكما.
ا كنا نتوقع أن وم ،ويف شدّكم ألزران قال أمحد توفيق املدين: اي جاللة امللك!. إننا مل نشك إطالقاً يف عونكم

وقد  ،كواحلمد هلل أن زال كل ذل ،يشك بعض اإلخوان من ذوي املكانة عندكم يف أهدافنا ويف حقيقة اجتاهنا
ا لَُّكمِۖ بَۡل ُُهَو َخرۡيٞ لَُّكۡمۚٗ }مبناسبة حديث اإلفك قوله تعاىل:القران  جاء يف سورة ] {ََل ََتَۡسُبوهُ َش ا

 قال: هو خري إن شاء هللا. ،[11النور:
الئل اخلري وحاجتنا األكيدة إليها مث أردفت: من د ،وما فيها من خري كثري ،حدثته عن السفينة الراسية بطنجة

يتسىن هلم إمتام  حىت« املربوك»أن جنتمع جباللتكم االن لنسألكم مد يد املساعدة القوية إلخواننا العاملني مع 
 وماتنفقوا من خري جتدوه عند هللا هو خرياً. ،الصفقة

ه الثمن خ املربوك بوسيلته املعروفة وأان أكمل لقال امللك يف شبه ابتسامة: ال أرد لك رجاء. ليتصل يب األ
املطلوب، اشرتاكاً مين خاصاً يف اجلهاد، وقد بّر بوعده قدس هللا روحه، وكان اشرتاكاً ضخماً شكرانه وخرجنا 

 .(2)من عنده

                                                           

 (.427 ،3/426حياة كفاح )   ((1

 (.3/429حياة كفاح )   ((2
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 ـ احلكومة املغربية تفتح حدودها للمجاهدين: 2

من أراضيها  وجعلت ،حدودها للمجاهدين اجلزائرينيفتحت احلكومة املغربية بتوجيه امللك حممد اخلامس 
ل شتت خطط ب ،وبعض مدهنا قواعد خلفية للثورة. وهذا الدعم الكبري زاد من قوة الثورة ،ميدااًن لتدريبهم

 العدو الفرنسي الذي أصبح ال يقوى على رد هجمات اجملاهدين.
 وتوصيله حلصول على السالح من أوروابونشطت قيادة الثورة يف وضع اخلطط وتكوين شبكات تتوىل مهمة ا

 ،علوماتوقد أنشأت هلذا الغر  إدارة االتصاالت اخلاصة ابمل ،إىل املنطقة الغربية من البالد عرب املغرب األقصى
فبعد  ،ومن الطرق والوسائل الناجعة يف هتريب األسلحة عرب الرتاب املغريب: استعمال صناديق اخلضر والفواكه

رية ومنها وكذلك األواين الفخارية اليت حتضر يف مدينة فاس ومتأل ابلذخ ، ابلذخرية احلربيةتفريغها كانت متأل
هذا إىل جانب خزاانت وقود السيارات اليت كانت تشحن هي األخرى ابألسلحة  ،تدخل الرتاب اجلزائري

جة األوىل إىل ية ابلدر هذه األسلحة والذخرية احلرب ويعود مصدر شراء ،ومتر عرب احلدود الغربية إىل اجلزائر
ليت كان هذا إىل جانب األسلحة ا ،مسامهة اجلزائريني يف االشرتاك داخل وخارج الوطن إابن الثورة التحريرية

إىل جانب دعم احلكومات والشعوب الشقيقة  ،(1)يستويل عليها اجملاهدون اجلزائريون من جنود االستعمار
 والصديقة للجزائر.

« 500»مائة فقد وضع حوايل مخس ،هبا الثورة التحريرية ابلنسبة للمغرب األقصى وخالل املراحل اليت مرت
 ،متطوع مغريب من مدينة مراكش حتت تصرف جيش التحرير الوطين أبمر من العاهل املغريب حممد اخلامس

الذي أصدر أمرًا ابلسماح مبرور املعدات العسكرية وحىت املتطوعني األجانب إىل اجلزائر عرب احلدود املغربية 
هذا إىل جانب مساح احلكومة املغربية للشعب ابلتظاهر لفائدة القضية اجلزائرية ودعم الشعب  ،اجلزائرية
 اجلزائري.

دود جملاهدون يف الناحية الغربية مصدر متوينها ات من احلكما أن كل العمليات الفدائية اليت كان يقوم هبا ا
، كما فتح جيش (2)م ابلوالية اخلامسة1962م ـ 1958خاصة العمليات اليت شهدهتا مرحلة  ،املغربية اجلزائرية

حيمل كل جماهد معه  ،التحرير املغريب أبوابه لتدريب اجملاهدين مبنطقة الريف ليعودوا بعد ذلك إىل اجلزائر
 تني حربيتني بذخريهتما.قطع

ابإلضافة إىل ذلك شكلت األراضي املغربية ملجأ امناً للمصابني من رجال الثورة يتلقون فيها عالجهم ليعودوا 
تداد خاصة بعد اش ،كما كانت مالذاً للمطاردين من املناضلني يف جهات أخرى  ،بعد ذلك إىل أر  املعركة

 اخلناق على الوالايت األخرى.
الدعم للثورة والتسهيالت املقدمة لرجاهلا ؛ قامت السلطات الفرنسية بتقدمي احتجاجات رمسية إىل وأمام هذا 

كما قامت بزرع األلغام وإقامة اخلطوط الشائكة املكهربة   ،جملس األمن تشكو فيه املغرب على موقفها هذا

                                                           

 .77ص  43دعوة احلق العدد    ((1
 .77ص  43دعوة احلق العدد    ((2
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إال أن ذلك  ،هناراً لياًل و  راسةإضافة إىل تكثيف دورايت احل ،على طول الشريط احلدودي بني اجلزائر واملغرب
 .(1)مل مينع اجملاهدين من االستمرار يف عملياهتم انطالقاً من األراضي املغربية اليت اختذوها قاعدة خلفية

لقد أدى املغرب األقصى ملكاً وشعباً واجبه لنصرة قضية الشعب اجلزائري والوقوف معه يف حمنته ودعمه مادايً 
 .(2)الظروف الداخلية واخلارجية وواجب األخ جتاه أخيهومعنوايً حسب ما تقتضيه 

 ـ مؤمتر طنجة: 3

دعا األستاذ عالل الفاسي رئيس حزب االستقالل املغريب إىل عقد مؤمتر يضم ـ إىل جانب حزبه ـ كالًّ من 
ساحة لاحلزب احلر الدستوري التونسي، وجبهة التحرير الوطين اجلزائرية، قصد دراسة األوضاع املستجدة على ا

غربية املؤيدة لفكرة وانطالقاً من القناعة امل ،املغربية، والعمل على توحيد املواقف املغربية ضد االستعمار الفرنسي
 ضرورة دعم القضية اجلزائرية وإجياد حل عادل هلا.

الذي اكتسب أمهية كبرية ابلنسبة للمغرب العريب،  ،م1958أفريل  27جتسدت فكرة عقد مؤمتر طنجة يف 
من خالل الرتكيز على دعم القضية اجلزائرية وإبراز مكانتها العربية والدولية. وعلى هذا األساس حضرت كل 
من تونس اليت مثّلها حزب الدستور التونسي وضم وفدها السادة: الباهي لدغم، والطيب مهريي، وعبد هللا 

ليلي، وعلي البلهوان، وعبد اجمليد شاكر، وعن املغرب األقصى كان حزب االستقالل الداعي فرحات، وأمحد الت
 ،أمحد بال فريجو  ،وعبد الرحيم بوعبيد ،واملهدي بن بركة ،ومثّله وفد ضم السادة: عالل الفاسي ،للمؤمتر

زائرية فقد شاركت  اجلواحملجوب بن الصديق، والفقيه البصري، وأبو بكر القادري، وأما جبهة التحرير الوطين
بوفد مكون من السادة: عبد احلميد بوصوف، وعبد احلميد مهري، وفرحات عباس، وأمحد فرنسيس، وأمحد 

 وكان هدف مشاركة جبهة التحرير الوطين اجلزائرية يف املؤمتر: ،بومنجل، ومولود قايد
 ـ متتني التضامن بني شعوب املغرب العريب الثالثة.

 سكري يف القطرين الشقيقني التونسي واملغريب الذي يهدد الثورة اجلزائرية.ـ طرح التواجد الع
ـ هتيئة الرأي العام العاملي لدعم الثورة من خالل كشف الدعم العسكري الذي تتلقاه فرنسا من احللف 

 األطلسي.
واملرحلة اليت سيواجه  ،ـ املؤمتر هو الفاصل بني املرحلة اليت كان االستعمار يواجه فيها كل قطر مغريب على حدة

 فيها مغرابً عربياً موحداً.
ـ إن وحدة املغرب العريب ضرورة ملحة للقضاء على االستعمار يف اجلزائر وخملفاته اخلطرية يف كل من تونس 

 .(3)واملغرب األقصى

                                                           

 .371اإلمداد ابلسالح خالل الثورة اجلزائرية ص    ((1
 .79ص  403دعوة احلق عدد    ((2
 .81إىل  77رسالة ماجستري ص  ،معمر العايب ،مؤمتر طنجة   ((3
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 ،اءً سلقد كانت افتتاحية جلسات املؤمتر علنية بقصر املارشال مبدينة طنجة على الساعة اخلامسة والنصف م
حتت رائسة زعيم حزب االستقالل املغريب السيد عالل الفاسي، حيث أعطيت كلمات االفتتاح ملمثلي الوفود، 
فألقيت كلمة الوفد املغريب من طرف السيد أمحد بال فريج، مث تلتها كلمة ممثل الوفد اجلزائري السيد عبد 

 .(1)د الباهي لدغموأخرياً كلمة الوفد التونسي اليت ألقاها السي ،احلميد مهري
 وبعد ثالثة أايم من احلوار واملناقشة خرج املؤمترون يف اليوم الرابع ابلتوصيات التالية:

 .ـ دعم حرب التحرير اجلزائرية ومتابعة تطوراهتا وانعكاساهتا القريبة والبعيدة على املغرب العريب وإفريقيا والعامل
 املغرب العريب مبا يف ذلك موريتانيا. ـ تصفية التواجد االستعماري الفرنسي يف منطقة

 مهمتها تنفيذ قرارات املؤمتر. ،ـ تشكيل أمانة دائمة للمؤمتر تتكون من ستة أعضاء
 .(2)ـ قرار توحيد منطقة املغرب من خالل احتاد فدرايل

ري عن إرادة عبورأت هذا احلدث أبنه ت ،شّكل انعقاد ونتائج مؤمتر طنجة عاماًل إجيابيًا جلبهة التحرير الوطين
 .(3)مليوانً من املغرب العريب جبانب كفاح اجلزائر ضد االستعمار الفرنسي 25

 ـ استقبال احلكومة املؤقتة: 4

هر بني جبهة إال أن هناك خالفاً   ،ورغم الدعم املعنوي الذي القته القضية اجلزائرية من طرف احلكومة املغربية
كومة املغربية مثل حيث متسكت احل ،التحرير اجلزائرية واحلكومة املغربية حول قضية احلكومة اجلزائرية املؤقتة

 إبداء الرأي حول وحق مسامهتها يف ،مبوافقتها املسبقة ،تونس بفكرة أن يتم اإلعالن عن ميالد احلكومة املؤقتة
ونس هلا ورأت أن املغرب األقصى مثل ت ،لكن جبهة التحرير الوطين عارضت ذلك ،زائريةتشكيلة احلكومة اجل

وأن أتسيس احلكومة املؤقتة اجلزائرية من صالحيات جلنة التنسيق والتنفيذ  ،حق االستشارة واالطالع فقط
 .(4)وهذا بناء على ما أقرته وقررته هيئات الثورة اجلزائرية ،اجلزائرية وحدها

مؤمتر طنجة  وبناء على توصيات ،انطالقاً من اعتبار اإلعالن عن قيام احلكومة اجلزائرية قضية جزائرية داخلية
وبناء  ،م ؛ أعلمت جلنة التنسيق والتنفيذ اجلزائرية احلكومة املغربية خبرب اإلعالن عن قيام احلكومة املؤقتة1958

من  فقد أعلن عن نبأ أتسيس هذه احلكومة يف كل ،ائرعلى أمهية املغرب األقصى من الناحية الغربية للجز 
االعرتاف الرمسي  ليأيت ،على الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت اجلزائر ،القاهرة والرابط هذا إىل جانب تونس

 للمغرب األقصى ابحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية.
لشعبني واستمر وبقي التواصل األخوي بني ا ،زائريةلكن هذه اخلالفات مل تؤثر على مسار العالقات املغربية اجل

الدعم املعنوي املغريب للقضية اجلزائرية، وقد برهن زعماء الثورة اجلزائرية يف مرات عديدة عن العالقة احلميمية 

                                                           

 .74ص  403دعوة احلق العدد    ((1
 .11م ص 1958ماي  7اتريخ  23العدد  ،جريد اجملاهد   ((2
 .107د . امساعيل دبش ص  ،السياسة العربية واملواقف الدولية   ((3
 .1989للكتاب  املؤسسة الوطنية ،حممد حلسن لزغيدي ،مؤمتر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطين   ((4
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 وقد جسدوا هذا الشعور يف تلبيتهم لطلب احلكومة املغربية إبطالق سراح ،اليت تربطهم ابملغرب األقصى
اجلزائري يف  وهو ما قام به اهلالل األمحر ، الذين مت إلقاء القبض عليهم من طرف الثورة يف تراهباالفرنسيني

 م.1959شهر فرباير عام 
م استقبل العاهل املغريب امللك حممد اخلامس يف مراكش وفدًا حكومياً 1960وحبلول شهر مارس من عام 

واجدتني يف كل من ريون من طرف القنصليتني الفرنسيتني املتعر  عليه املضايقات اليت يتلقاها اجلزائ ،جزائرايً 
وقد استجاب امللك حممد اخلامس لطلب الوفد اجلزائري وأمر بغلق القنصليتني مباشرة، وهذا  ،وجدة وبوعرفة

حيث  ،ما دفع برئيس احلكومة اجلزائرية املؤقتة السيد فرحات عباس إىل القيام بزايرة عمل إىل املغرب األقصى
اجلزائر  وإن الصحراء هي مسألة هتم ،وإن تضامننا أبدي ،على ضوء ذلك مبا يلي: إن اجلزائر هي املغرب صرح

 .(1)وال هتم من بعيد أوقريب االستعمار الفرنسي ،واملغرب فقط
وقد استمرت العالقات األخوية بني احلكومتني مرة أخرى يف التزايد من خالل الزايرة اليت قام هبا السيد بن 

فرباير من  1جانفي إىل  4واليت دامت من  ،يوسف بن خدة رئيس احلكومة املؤقتة الثالثة إىل املغرب األقصى
 واليت نتج عنها التصريح املهم الذي تناول النقاط األساسية التالية: ،م1962عام 

 ـ مت إطالع احلكومة املغربية على مجيع جوانب الثورة.
 ر.كل املرتبطة بتفاو  حمتمل بني السلطات االستعمارية الفرنسية واجلزائـ إطالع املغرب األقصى على املشا 

ـ أتكيد املغرب األقصى على التضامن وإعانة الشعب اجلزائري يف كفاحه من أجل استقالله ووحدته الوطنية 
 وحرمة ترابه.

 .ـ اعرتاف الشعب اجلزائري ابجلميل وبتأييد املغرب األقصى وملكه لقضية حترير اجلزائر
ـ تقدير اجلزائر للجهود املبذولة من طرف املغرب األقصى بقيادة امللك حممد اخلامس لتحرير الزعماء اجلزائريني 

 .(2)املختطفني املسجونني يف فرنسا وإشراكهم يف احلوار
 يف لقد قامت املغرب ملكًا وشعبًا ابملساندة املطلوبة واملناصرة الرائعة لقضية الشعب اجلزائري والوقوف معه

وإعالن االستقالل  ،ودعمه ماداًي ومعنواًي حىت حتقق نصر اجلزائر والعرب واملسلمني واألحرار يف العامل ،حمنه
 والتحرر من االستعمار البغيض.

 
 
* * * 
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 اثلثاً: تونس:

لتونسيني التحقوا ايقول اجملاهد الرائد عثمان سعدي يف مذكراته: وإبمكاننا القول إن عدداً ال أبس به من الثوار 
شعبني التونسي مما يدل على أن كفاح ال ،بصفوف جيش التحرير الوطين إىل جانب إخواهنم اجملاهدين اجلزائريني

ومن بقي  ،ويف خضم املعركة استشهد عدد من اجملاهدين التونسيني يف اجلزائر ،واجلزائري كان كفاحًا واحداً 
ويف  ،نا إىل أن طلبت منهم احلكومة التونسية العودة إىل بالدهمعلى قيد احلياة استمر يف الكفاح إىل جانب

 .(1)هذه املرحلة مل تكن تونس قد حصلت على استقالهلا، فاجليش الفرنسي  ل متواجداً على أراضيها
رية للثورة اجلزائ وكانت تونس البوابة الشرقية ،كان الشعب التونسي مسانداً مادايً ومعنوايً وعسكرايً لثوار اجلزائر

يف دخول األسلحة واملؤونة احلربية إليها، وكانت تونس من أهم معابر اجملاهدين ونقل األسلحة القادمة من 
 ليبيا ومصر.

 ـ اتفاق بني الطرفني: 1

التحريرية والبحث  موضوع دعم الثورة مت عقد العديد من اللقاءات الثنائية بني الطرفني اجلزائري والتونسي حول
ومن أهم هذه اللقاءات لقاء القاهرة الذي مجع األستاذ أمحد توفيق املدين عن الطرف  ،مليةعن سبل إجناح الع

 ط.وقد توج اللقاء ابتفاق يتعلق بنقل األسلحة فق ،اجلزائري والسيد الباهي لدغم عن الطرف التونسي
عتربين استقالل م يف الوقت نفسه عار  السيد صاحل بن يوسف ورجاله سياسة بورقيبة جتاه الثورة اجلزائرية

خاصة وأن صاحل  ،وهي القضية اليت خلقت شقاقًا بني الرجلني يف تونس ،تونس انقصًا ما مل تستقل اجلزائر
ورة التحريرية بل وضع رجاله حتت تصرف الث ،بن يوسف رفض التخلي عن مقاومة االحتالل الفرنسي ابلسالح

سلحة قيبة من تدخالت هذا األخري خاصة ما خيص نقل األوقد استاءت احلكومة التونسية برائسة بور  ،اجلزائرية
 .(2)من مصر إىل اجلزائر مروراً بتونس

م مّثل اجلزائر كل 1957جانفي  22كانت نتيجة لقاء القاهرة هي توقيع اتفاق ثنائي جزائري ـ تونسي يف 
وقد  ،ليمقدم والطيب سومّثل تونس كل من السادة الصادق م ،من السادة أمحد توفيق املدين واألمني دابغني

 جاء فيه ما يلي:
ـ تتعهد احلكومة التونسية بنقل األسلحة اجلزائرية اليت تصلها عرب احلدود من ممثلي جبهة التحرير الوطين، 

 وتتعهد بتسليمها ملن تعّينه اجلبهة هلذه املهمة.
ن الديوان ممثلني ع ـ تكون اللجنة اليت تشرف على العملية حتت حراسة وضمان هيئة مشرتكة مؤلفة من

 السياسي التونسي وممثلني عن جبهة التحرير الوطين اجلزائرية.
 ـ تتعهد اهليئة املشرتكة أبن لن تتسرب إىل البالد التونسية أية قطعة.

                                                           

 .307جهاد اجلزائر ص    ((1
 .147مواقف الدول العربية من القضية اجلزائرية ص    ((2



439 
 

 ـ املسائل املتعلقة بتنفيذ هذا االتفاق بصفة سريعة وعملية تتوالها جلنة مشرتكة.
عد رجوع الوفد النص النهائي ب رئيس التونسي احلبيب بورقيبة على هذاـ تبدأ اللجنة أعماهلا حال مصادقة ال

 .(1)التونسي من القاهرة إىل العاصمة التونسية
 ،لقد برز إحساس قوي لدى التونسيني أبن الواجب يدعوهم للمقاومة والكفاح إىل جانب إخواهنم يف اجلزائر

ح إىل حتقيق ن التيار املطالب ابلنضال تياراً قوايً يطمبعد نية االستعمار الفرنسي يف االنفراد هبم وحدهم، وكا
الوحدة املغربية، وقد شعرت فرنسا هبذا اخلطر فسخرت كل إمكانياهتا املالية واإلعالمية والعسكرية من أجل 

والوقوف إىل جانب تيار احلبيب بورقيبة الذي وجد نفسه يف حرج شديد أمام دعاة  ،القضاء على هذا التيار
 دعم الثورة اجلزائرية.مساندة و 

ي عقد وكان من أكرب دعاته صاحل بن يوسف الذ ،لقد كان التيار الوحدوي بني تونس واملغرب واجلزائر قوايً 
دعو إليه ولإلشارة فإن تكوين جيش حترير مغريب كان ي ،اجتماعًا يف بيته لقيادات جيش التحرير املغريب

ل من بحت ضرورة ملحة يف  ل املتغريات اليت كانت متر هبا كوقد أص ،ابستمرار األمري عبد الكرمي اخلطايب
 .(2)اجلزائر وتونس واملغرب األقصى

مما جعله  ،وكانت تلك اجلهود واملواقف أوراق ضغط حقيقية على نظام بورقيبة احلريص على إرضاء فرنسا
فلم تبخل تونس  ،حيرص على توثيق العالقات املتينة مع جبهة التحرير اجلزائرية وتقدمي املساعدات الالزمة هلا

كما أصبحت   ،عن الثورة اجلزائرية حيث كانت قاعدة خلفية للثورة وعرب أراضيها كانت تتدفق األسلحة للجزائر
 .(3)ن من الالجئني جراء تداعيات السياسة االستعماريةأراضيها مراكز جليش احلدود ومأوى الالف املشردي

 ،رفض وضع السالحو  ،و ل السيد صاحل بن يوسف يرى أن استقالل تونس يعترب انقصاً ما مل تستقل اجلزائر
ندما األمر الذي عّرضه الستياء احلكومة التونسية وخصوصًا ع ،وأمر رجاله أبن يكونوا سنداً للثورة التحريرية

نائي بني الطرفني ث مما أدى يف األخري إىل عقد اتفاق ،ر بنقل األسلحة من مصر إىل اجلزائر عرب تونستعلق األم
 ، كما مر معنا.(4)اجلزائري والتونسي

 ـ الغضب الفرنسي: 2

إال أن تونس مل تسلم من غضب السلطات الفرنسية اليت اهتمتها  ،رغم قلة الدعم املادي التونسي للجزائر
املكهرب  خاصة بعد فشل خط موريس ،وبررت هزائمها ابإلعانة التونسية ،للثورة اجلزائرية بدعمها عسكرايً 

 واجلهنمي على احلدود الشرقية بني اجلزائر وتونس.

                                                           

 .48املصدر نفسه ص    ((1
 .364اإلمداد ابلسالح خالل الثورة اجلزائرية ص    ((2
 .365املصدر نفسه ص    ((3
 .365ص  املصدر نفسه   ((4
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اهلدف منها  ،وقد حاولت السلطات االستعمارية خلق قوة عسكرية مشرتكة تونسية فرنسية حلراسة احلدود
 قييد حرية تونس عسكرايً وإخضاعها إلدارهتا.ليس كبح مجاح اجملاهدين فقط وإمنا ت

من  ،وانتقامًا هلذا املوقف راحت فرنسا تدمر القرى واملداشر وتقوم أبعمال وحشية يندى هلا جبني البشرية
حيث شنت القوات الفرنسية هجوماً  ،م1958فرباير عام  8أبرزها أحداث ساقية سيدي يوسف التونسية يف 

وجرح أكثر  ،قتيل من املدنيني العّزل« 100»حصد أكثر من مائة  ،جوايً قوامه ست وعشرون طائرة حربية
من مائتني اخرين. وبررت قوات االحتالل اعتداءها هذا حبق متابعة املتمردين عن إرادهتا من اجلزائريني يف 

 .(1)الرتاب التونسي

 حلكومة التونسية:ـ ردة فعل ا 3

فرباير  12حيث رفعت القضية إىل جملس األمن بتاريخ  ،كان رد الفعل التونسي سريعاً وقوايً إزاء هذه اجملزرة
كما   ،ةاليت كانت اتبعة للقوات االستعمارية الفرنسي ،مث فرضت مباشرة حصاراً على قاعدة بنزرت ،م1958

جمللس  وهو ما دفع فرنسا إىل رفع شكوى ضد تونس ،راضيهاعرقلت كل نشاط للقوات الفرنسية العاملة على أ
د الرئيس لكن ر  ،م مربرة ذلك ابملساعدات اليت تقدمها تونس للثورة اجلزائرية1958فرباير  15األمن بتاريخ 

صرح بغضب شديد أن هناك عشرات ومئات ساقية سيدي يوسف داخل  التونسي بورقيبة كان قواًي حيث
 .(2)الرتاب اجلزائري

كما جاء على لسان السيد الباهي لدغم مايلي: إن هذه احلادثة تغذي شعور األخوة والتضامن والدين واللغة 
 والذي نشعر به إزاء إخواننا اجلزائريني.

ا فقد جاء على لسان جلنة التنسيق والتنفيذ حيث جاء يف الرسالة اليت وجهته ،أما رد جبهة التحرير الوطين
ة التونسية: جندد لكم ابسم الشعب اجلزائري اجملاهد تضامننا الكامل مع الشعب هذه األخرية إىل احلكوم

 .(3)التونسي ووقوفنا إىل جانب القوات العسكرية التونسية إلنقاذ االستقالل التونسي
لقد دفعت أحداث ساقية سيدي يوسف ـ إضافة إىل هذا املوقف البطويل جلبهة التحرير الوطين ـ ابحلكومة 

راد جيش وكذلك تسهيل عملية عبور أف ،ىل السماح مبرور القوافل احململة ابلسالح عرب أراضيهاالتونسية إ
 التحرير الوطين.

م وقعت احلكومتان التونسية واجلزائرية املؤقتة اتفاقية نصت على أن كل سلعة أو 1960ديسمرب  19ويف 
ن الضرائب اهلالل األمحر اجلزائري معفي مجتهيز خيص احلكومة اجلزائرية املؤقتة أو جيش التحرير الوطين أو 

 .(4)والرسوم اجلمركية

                                                           

 .149د . مرمي صغري ص  ،مواقف الدول العربية   ((1
 .149املصدر نفسه ص    ((2
 .150املصدر نفسه ص    ((3
 .150املصدر نفسه ص    ((4
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ال ميكن أن ننفي أبداً مواقف احلكومة التونسية اإلجيابية والشجاعة وخاصة السياسية والدبلوماسية جتاه القضية 
جلزائرية يف ا اجلزائرية. وقد كان التنسيق بني تونس وبقية األقطار العربية مكثفاً وجاداً، من أجل تدويل القضية

متضمنة أن  ،والغربية بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية بصفة عامة ،مواجهة الدعاية الفرنسية بصفة خاصة
لى وأن ما حيدث يف اجلزائر ال يرقى لطرحه ع ،ما حيدث ابجلزائر هو مترد مجاعة متطرفة خارجة عن القانون

 مستوى اجلمعية العامة ابألمم املتحدة.
كان طرحه واضحًا ونقيضًا للطرح   ،«م1957نوفمرب »نجي سليم ـ ممثل تونس يف األمم املتحدة ـ السيد امل

 ،كتوبربعملية هتدئة ملتمردين إذا كان عدد أفراد جيشها يف أ الفرنسي حيث أكد: من يصدق فرنسا أبهنا تقوم
م عدد 1957نوفمرب ألف واليوم  000،50مل يتجاوز  ،م حرب اجلزائر1954قبل شهر من بداية نوفمرب 
أي أن فرنسا ختصص رجاًل واحد من قواهتا لعشر من السكان  ،000،900القوات الفرنسية وصل 

 .(1)األهايل
وأخوة  وانطالقاً من إمياهنا ابملصري املشرتك ،وميكن القول بعد هذا العر  أنه رغم اإلمكاانت احملدودة لتونس

ة لطات التونسية تدعم اجلزائر جاعلة من أراضيها قاعدة خلفيالدين والعروبة والتاريخ املشرتك ؛ راحت الس
الية اليت كانت ومن بنوكها مستودعاً للتربعات امل ،وموقعاً امناً للفارين من االضطهاد الفرنسي ،للثورة اجلزائرية

 .(2)جتمع عرب األراضي التونسية
 
 
 

* * * 
  

                                                           

 .117السياسة العربية واملواقف الدولية ص    ((1
 .368اإلمدادات ابلسالح ص    ((2
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 رابعاً: مصر:

ق اتريخ إجيايب على مسار الثورة اجلزائرية يعرتف به كل من درس بعمكان للتأييد املصري أمهية كربى وأتثري 
 الثورة اجلزائرية.

 ـ عبد الناصر قبل اندالع الثورة: 1

الل ومصدر إهلام لكل الشعوب العربية اليت تسعى لالستق ،كانت القاهرة مستقر النخبة الثورية اجلزائرية
غرب عريب لجزائريني متيزت بوضع لبنات قوية يف صرح بناء موإن كانت مرحلة امللك فاروق ابلنسبة ل ،واحلرية
انطالقاً من مسامهتهم يف مكتب املغرب العريب إىل جلنة حترير املغرب العريب ؛ فإن مصر الثورة أكملت  ،موحد

انت تصل إىل  اليت ك ،مشوار النضال وقدمت كل ما يف وسعها لنصرة كل القضااي العربية ومنها قضية اجلزائر
 لعرب من احمليط إىل اخلليج عن طريق إذاعة صوت العرب من القاهرة.كل ا

والرئيس املصري «  OS» كما أن هذه املرحلة هي األخرى متيزت ابلتنسيق الكبري بني مجاعة املنظمة اخلاصة 
نذاك. ا وهذا ما يعكس روح الثقة اليت كان اجلزائريون الثوريون يضعوهنا يف إخواهنم املصريني ،مجال عبد الناصر

أوفدت املنظمة اخلاصة جمموعة من مناضليها إىل مصر قوامه أمحد بن بلة وحممد خيضر وحممد يزيد  فقد
وقابلت بواسطة فتحي الديب من إدارة املخابرات العسكرية السيد الرئيس مجال عبد الناصر،  ،وحسني األحول

بقرية  د أن اجتمعت أواًل وقبل سفر الوفدفأطلعته على منهاجها الثوري وعزمها على إيقاد انر الثورة ـ بع
 ـ وقررت أنه قد جاءت ساعة القدر وأن احلرب التحريرية قد ان اواهنا.« زدين»

 ،«ة لالحتاد والعملاللجنة الثوري»مرة أخرى يف أورواب واختذوا القرار النهائي وأعلنوا أتسيس « التسعة»مث اجتمع 
وكشفوا كل ذلك للرئيس مجال عبد الناصر. وقد صرح بذلك  ،تهاوحرروا نداءها وعينوا للثورة يومها وساع

م: أنه درس بغاية 1956للسيد أمحد توفيق املدين يف حديث شخصي معه خالل شهر أكتوبر من سنة 
 االهتمام ما قاله له الوفد، وأنه طلب من الوفد مهلة تفكري ثالثة أايم.

شعب استهجنت الطريقة اليت زعم مصايل أنه يقود هبا الو  ،قال: وكنت أخذت فكرة سيئة عن احلركة اجلزائرية
وأتملي العميق يف  ،لكنين بعد اطالعي على منهاج الوفد ،لقد كان تفكرياً عقيماً وطريقة سخيفة ،لالستقالل

وعاد إيّل  ،ةوعلمت أهنا عملية انجحة ال حمال ،واطمأنت نفسي لنتائجه ،طريقة عمله وهتيئة مراحله ارحتت له
 وحددان إمكانياتنا ووعدهتم أنين أكون معهم إىل النهاية وأمّدهم حاالً  ،الوفد فصارحته برأيي وتداولنا طويالً 

 وأن أسعى شخصياً لدى الدول العربية وخاصة السعودية، لكي متد احلركة ابملال. ،مبا ميكن من سالح خفيف
ت أكتم وكن ،ان مع الوفد دومًا ممثلني يل شخصياً وهكذا أمرت األخ فتحي واألخ عزت سليمان أبن يكو 

 ا.وإسراع فرنسا إىل ضرب احلركة قبل بروزه ،خوفاً من تسرب السر ،األمر على عدد من الوزراء الذين حويل
فأمران أبن ترسلها إىل إسبانيا  ،مليون فرنك 100مث إن السعودية قررت االستجابة بدفع مائة ألف جنيه 

أعطيت األمر للملحقني العسكريني املصريني ـ أينما كانوا ـ أن يكونوا يف خدمة احلركة و  ،حيث حممد بوضياف
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مما وبعثنا ابألسلحة مما عندان و  ،اجلزائرية. واستمرت األعمال إىل يومنا هذا كما قصه عليك األخ فتحي
 اشرتيناه من اخلارج إىل رجال الثورة.

 .(1)رفيةبصفة تكاد تكون ح ،هذا ما قاله يل عبد الناصر
ا هو أضمن وليس هناك م ،وكان من الضروري على مفجري ثورة نوفمرب توزيع البيان خارج احلدود اجلزائرية

هلم يف جناح العملية غري أر  مصر. وفعاًل فإهنا كانت أقرب هلم من غريها من الدول األخرى وذلك جلانبني 
 اثنني:

 القضية اجلزائرية وتعاطف معها.ـ كون الشعب املصري الشقيق تعامل منذ البداية مع 
ـ  هور تيار قومي عريب بزعامة مجال عبد الناصر دعم من قوة اجلزائريني ومحاسهم يف تفجري الثورة وإحساس 

 .(2)أشقائهم العرب هبا
مل يكن خيفى على السلطات االستعمارية الفرنسية اخلطر الذي تشكله الدولة املصرية حكومة وشعباً يف موقفها 

م وارتباطها العضوي ابألمة 1954خاصة بعد اندالعها يف أول نوفمرب عام  ،ضية اجلزائرية وثورة التحريرمن الق
ي صب جام منها تصريح أحد النواب الذ ،العربية وعلى رأسها مصر انذاك اليت تعرضت النتقادات الفرنسيني

 .(3)القاهرةواعتربها مصدر اخلطر كله بقوله: إن الشر جاء من إذاعة  ،غضبه على مصر
يد العمل خاصة وأهنا كانت تؤمن بفكرة توح ،ومع ذلك بقيت مصر على موقفها يف تدعيم القضااي العربية

ن وهو األمر الذي جعل بعض قادة الثورة ومن بينهم اجملاهد أمحد ب ،املسلح بني أقطار املغرب العريب الثالثة
حيث أقنع هذا األخري السلطات املصرية بصعوبة العمل اجلماعي بني أقطار املغرب  ،بلة يتحفظون على ذلك

ا وسبب ذلك هو أن هناك فئة تؤمن ابلعمل املسلح كوسيلة لتحقيق االستقالل وفئة رافضة هلذ ،العريب الثالثة
 الطرح.

ت القيادة املصرية بتقدمي تعهد بعد أن ،وانتهى األمر ابتفاق الطرفني اجلزائري واملصري على ضرورة تفجري الثورة
رة كان الرئيس املصري مجال عبد الناصر وبعض أعضاء جملس قيادة الثو   العون املادي واملعنوي للجزائريني. وإذا

قد أعطوا الضوء األخضر لدعم الثورة انطالقًا من قناعاهتم كعرب ؛ فإن هناك تياراً داخل جملس قيادة الثورة 
ضال على اعتبار أن الثورة داخل مصر مازالت فتية وحتتاج إىل ن ،ومساندة اجلزائريني املصرية كان رافضاً لدعم

وأن أولوية األولوايت هي إصالح هذه األوضاع قبل فتح جبهات  ،طويل تتطلبه أوضاع البالد الداخلية
 خارجية إبمكاهنا إضعاف مصر داخلياً وقد تعود عليها ابلسلب.

 دعم الثورة اجلزائرية كان يرى أن الثورة اجلزائرية يف حد ذاهتا جمرد مغامرة خاسرةومعىن ذلك أن التيار املعار  ل
 ال أكثر وال أقل.

                                                           

 (.3/36حياة كفاح )   ((1

 .188العربية ص مواقف الدول    ((2
 .189د . مرمي صغري ص  ،مواقف الدول العربية   ((3
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رية بعدة استطاع إقناع التيار الرافض لدعم الثورة اجلزائ ،لكن التيار الناصري داخل جملس قيادة الثورة املصرية
 معطيات موضوعية تضمنت ما يلي:

 ليست قضية الشعب اجلزائري وحده بل هي قضية مصر وكل العرب.ـ اعتبار الثورة اجلزائرية 
 ـ اجلزائر كجبهة ثورية تشكل خط دفاع أمامي ابلنسبة للثورة املصرية.

 سند قوي ملصر واألمة العربية يف نضاهلا لالستعمار بكل أشكاله. ،ـ الثورة اجلزائرية
ة االستقرار نري االستعمار ال يضمن للثورة املصري ـ إن استقالل مصر دون ابقي الدول العربية اليت مازالت حتت

 ال الداخلي وال اخلارجي لتحقيق أهدافها البعيدة والقريبة املدى على حد سواء.
 ،ـ رفع القيادة املصرية لشعار الوحدة العربية، فهذا الشعار ال ميكن حتقيقه دون استقالل ابقي الدول العربية

ابلتايل البد من مساندة الشعب اجلزائري والوقوف إىل جانب قضيته العادلة و  ،ومنها ابلدرجة األوىل اجلزائر
 من خالل دعم ثورته.

 ،هذه املعطيات املوضوعية والواقعية يف ان واحد ؛ جعلت مصر الثورة تتبىن دعم الثورة اجلزائرية سياسياً وعسكرايً 
ائري ـ ن يكوان مع الوفد ـ اجلز ورجحت كفة عبد الناصر الذي كلف السيد فتحي الذيب وعزت سليمان أب

 ممثلني يل شخصياً وكنت أكتم األمر على عدد من الوزراء الذين حويل خوفاً من تسرب السر
 .(1)وإسراع فرنسا إىل ضرب احلركة قبل بروزها

تبار أن الثورة على اع ،بل كذلك اجلانب السياسي ،مل يقتصر دعم مصر للقضية اجلزائرية على جانب معني
ة خاصة وأن فرنسا تشن على العرب يف جزء من املغرب العريب معرك ،اجلزائرية قضية عربية وال بد من دعمها

عسكراًي ألهنا تواصل حبمالهتا إابدة املدنيني ابجلملة يف كل منطقة من مناطق  ،مزدوجة عسكراًي وسياسياً 
 ،هااملؤيدين لفرنسا سفراء هلا ينطقون ابمسها ويدافعون عن مصاحل وسياسيًا ألهنا جتعل من الوسطاء ،اجلزائر

 .(2)بعد أن أصبحت فرنسا عاجزة عن أن تدافع عن نفسها بنفسها
ب اإلعالمي فكانت البداية مع اجلان ،ومن هذا املنطلق رأت مصر ضرورة تقدمي الدعم السياسي للثورة اجلزائرية

اعة اليت كان هلا شرف بث أول بيان للثورة اجلزائرية هو بيان أول هذه اإلذ ،وذلك من صوت العرب ابلقاهرة
هذا إىل جانب البياانت األخرى اليت كانت تصدر عن جبهة جيش  ،م وذلك على أمواج األثري1954نوفمرب 

 .(3)التحرير الوطين
لكفاح من أجل حترير ا مجاعة»ومن املؤسسات املصرية كذلك اليت لعبت دوراً ابرزاً يف الدعاية للقضية اجلزائرية 

 والشبان املسلمون اليت كان رائدها املصلح ،«دراز»اليت كان يرأسها الشيخ األزهري  ،«الشعوب اإلسالمية
الذي ساعد و  ،والداعية أمحد الشرايصي، وكذلك مؤمتر اخلرجيني العرب الذي كان يرأسه الدكتور فؤاد جالل

 ن اجلزائر.األستاذ أمحد توفيق املدين يف أتليف كتابه ع
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لقد مسحت حكومة عبد الناصر لكل الشخصيات الوطنية من استعمال أراضيها للنشاط السياسي قصد دعم 
حيث مت تكليف األستاذ توفيق املدين بتجهيز نشرة إخبارية يومية عن حوادث الثورة وتوزيعها على   ،القضية

 . (1)كل اجلرائد والصحف ووكاالت األنباء

 م:1957االجتماع الثاين للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية ـ مؤمتر القاهرة:  2

 ،هناك إمجاع يكاد يكون شاماًل وكاماًل لدى شرحية كبرية من املؤرخني والباحثني املتخصصني يف اتريخ الثورة
م جاء ليصحح األخطاء االسرتاتيجية واملنهجية اليت وقع فيها اجتماع 1957أن مؤمتر القاهرة املنعقد يف أوت 

 كاد  ،خاصة وأنه أحدث فجوة كبرية يف صفوف زعماء الثورة ،م1956أوت عام  26لصومام املنعقد يف ا
وأبمر من  ،م1954من خالهلا أن يؤثر على الثورة التحريرية بقراراته اليت خرجت عن مبادأئ أول نوفمرب 

شاركة يف ليل قبوله املوقد اعرتف هو نفسه إبخفاء لقاء الصومام بد ،عراب الصومام املرحوم عبان رمضان
 مؤمتر القاهرة.

 لقد كانت هناك  روف عديدة مهدت النعقاد مؤمتر القاهرة ميكن حصر أمهها فيما يلي:
زعماء الثورة  أو مبدأ التفضيل بني ،ـ النتائج اليت انبثقت عن مؤمتر الصومام وابلتحديد قضية األولوايت

يب وكذلك حماولة إفراغ الثورة من بعدها العر  ،ن العسكريوالسياسي ع ،وابلتحديد أولية الداخل عن اخلارج
 اإلسالمي الذي مل يرد متاماً يف حمتوى الصومام.

وهم السادة أمحد  ،م1956أكتوبر  22ـ قضية اختطاف الطائرة املغربية اليت كان على متنها زعماء الثورة يف 
 بن بلة وحممد بوضياف وحممد خيضر وحسني ايت أمحد.

وكان من أمهها  ،الفدائية املكثفة اليت كان يقوم هبا اجملاهدون اجلزائريون داخل العاصمة اجلزائرـ العمليات 
 م.1957 ،م1956وأبرزها معركة اجلزائر الكربى ما بني عامي 

رنسي غي وابلتحديد السياسة اليت انتهجها رئيس احلكومة الف ،ـ سياسة فرنسا التعسفية ضد الشعب اجلزائري
 ة إىلابإلضاف ،م، والقائمة على احلديد والنار ضد الثورة اجلزائرية1957م وجوان 1956فرباير مويل ما بني 

سياسة خليفته الرئيس بورجي مونوري الذي سد كل املنافذ املتعلقة مبحاولة إجياد حلول مع جبهة التحرير 
ورة كة املكهربة لعزل الثوعمد إىل دعم إقامة األسالك الشائ ،الوطين اجلزائرية من خالل مبدأ املفاوضات

 خاصة وأنه كان ميثل اليمني املتطرف يف فرنسا. ،اجلزائرية عن حميطها العريب
غلني الذين حاولوا السيطرة على زعامة الثورة مست ،ـ بروز مؤشرات الصراع الداخلي بني عبان رمضان ومجاعته

زعمائها  خاصة وأهنا فقدت العديد من ،الظروف الصعبة اليت كانت عليها الثورة اجلزائرية يف هذه املرحلة
ومصطفى  ،األوئل من مفجري ثورة أول نوفمرب الذين استشهدوا يف ساحة املعارك من أمثال العريب بن مهدي

 نفسها واجملموعة األخرى اليت تعترب ،ومنهم من سجن منذ اندالعها ،وزيغود يوسف ،وديدوش مراد ،بن بلعيد
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الثورة ومنهم عبد احلفيظ بوصوف واألخضر بن طوابل وكرمي بلقاسم وحممود ممثلة للرعيل األول من مفجري 
 الشريف.

 وقد تركزت قراراته فيما يلي: ،م بدأت أشغال مؤمتر القاهرة1957أوت  27وابتداًء من 
يث تكون تعليماهتا هلا صفة حب ،ـ تفويض جلنة التنسيق والتنفيذ لتويل اختصاصات القيادة العليا للثورة اجلزائرية

 اإللزامية لكل اهليئات ابلنسبة جلبهة وجيش التحرير الوطنيني.
 ـ إقرار مبدأ رفض املفاوضات مع احلكومة الفرنسية ما مل تعرتف هذه األخرية ابستقالل اجلزائر وسيادته الوطنية.

 ـ التأكيد على عروبة اجلزائر وسيادته.
احلكومة  يدة ابلعودة إىل املؤمتر الوطين إذا ما تعلق األمر بقبول مبدئي للمفاوضات معـ جلنة التنسيق والتنفيذ مق

 الفرنسية أو حول أية قضية ختص تقرير مصري الشعب اجلزائري.
 م.1958ـ تقدم جلنة التنسيق والتنفيذ تقريرها السنوي حصيلة نشاطها يف الداخل واخلارج يف املؤمتر القادم عام 

القاهرة وطرابلس  خاصة بني ،ألعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ يف العمل بني العواصم العربية ـ إعطاء احلرية
قصد كسب املزيد  ،توسيع النشاط الدبلوماسي للجنة التنسيق والتنفيذ على الصعيد الدويل ،وتونس ومراكش

 ت الدولية.للهيئامن الدعم والتأييد الدوليني للقضية اجلزائرية يف احملافل الدولية خاصة ابلنسبة 
 ـ إلغاء كل ما جاء يف مؤمتر الصومام ميس مببادأئ أول نوفمرب مبا يف ذلك قضية األولوايت.

 ـ توسيع اجمللس الوطين للثورة من أربعة وثالثني عضواً إىل أربعة ومخسني عضواً.
 ـ توسيع أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ من مخسة أعضاء إىل أربع عشر عضواً.

 اجمللس هو املمثل جلميع التيارات السياسية اليت انضمت للثورة التحريرية. ـ اعتبار
 ـ إعطاء صالحيات مطلقة للمجلس على حساب جلنة التنسيق والتنفيذ اليت حددت صالحياهتا نوعاً ما.

 ـ اعتبار زعماء الثورة املسجونني يف فرنسا أعضاء شرفيني يف جلنة التنسيق والتنفيذ.
كما   ،فإن مؤمتر القاهرة كان وراء عودة بعض القادة األوائل ألول نوفمرب ،املعطيات التارخيية انطالقاً من هذه

فقط ابإلعالم  بدليل أنه كلف ،استطاع أن يقلص إىل حد كبري نفوذ عبان رمضان ومجاعته سياسياً وعسكرايً 
 داخل جلنة التنسيق والتنفيذ.

حبيث تشكلت  ،ؤالء القادة الذين ينتمون إىل الرعيل األول للثورةوانتهت العملية بتوزيع املهام الرئيسية بني ه
 جلنة جديدة ضمت السادة:

 مسؤول الشؤون احلربية. ،ـ كرمي بلقاسم
 مسؤول التموين ابلسالح وجهاز االستعالمات. ،ـ عبد احلفيظ بوصوف

 منصب الشؤون املالية. ،ـ حممود الشريف
 ري والشؤون الداخلية.منصب التنظيم اإلدا ،ـ األخضر بن طوابل

 مكلف ابإلعالم والصحافة. ،ـ فرحات عباس
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 مكلف بوزارة الشؤون االجتماعية. ،ـ عبد احلميد مهري
واليت  ،م1958ابإلضافة إىل أتسيس جلنة التنظيم العسكري اليت سبقت اإلشارة إليها يف شهر أفريل من عام 

 وعمار بوقالز. ،ولعموري ،وعمار بن عودة ،والسعيدي حممدي ،ضمت كالًّ من السادة: هواري بومدين
 .(1)لقد وقفت مصر ضد كل احملاوالت التدمريية للثورة اجلزائرية

 ـ أتييد احلكومة املؤقتة: 3

ة لعبت مصر دورًا أساسيًا يف دفع أعضاء جامعة الدول العربي ،مبناسبة أتسيس احلكومة اجلزائرية املؤقتة
ت مصر وبقرار من الرئيس عبد الناصر نفسه خصص ،مليار فرنك فرنسي قدمي للثورة اجلزائرية 12لتخصيص 

املداخيل األوىل من أتميم قناة السويس للكفاح اجلزائري ؛ هذه املبالغ اليت وصلت إىل ثالثة مليارات فرنك 
 .(2)دميفرنسي ق

ياسية ومعظم النشاطات الس ،وكانت أهم جماالت التنسيق الدبلوماسي اجلزائري كانت تتم عن طريق مصر
 والدبلوماسية جلبهة التحرير الوطين واحلكومة اجلزائرية املؤقتة انطلقت من القاهرة.

ية التأييد لكان يشرف على عم  ،أو عن طريق مستشاره الشخصي فتحي الديب ،الرئيس عبد الناصر نفسه
وره والتأكيد من تعميق قوة التضامن املصري مع اجلزائر، مبا فيها حىت حض ،املعنوي واملادي للثورة اجلزائرية

 ،األسابيع اخلاصة للتضامن مع الشعب اجلزائري، واليت كانت تنظم دوراًي عرب أحناء الرتاب الوطين املصري
وعلى رأسها الرئيس  وتنشطها القيادة املصرية تنظمها ،ة واإلعالميةمتضمنة مجع التربعات املالية والتعبئة املعنوي

 مجال عبد الناصر وحتت إشراف القيادة املصرية.
عبئة مجاهريية مصحوبة بت ،كذلك كان الشعب املصري حيتفل ابلذكرى السنوية الندالع ثورة نوفمرب دورايً 

ضاء احلكومة مرفوعًا بنوابه وأع ،ملصرية نفسهاوإعالمية ال تقل أمهية عن احتفال الشعب املصري ابلثورة ا
 املصرية.

لثورة نوفمرب كان الرئيس مجال عبد الناصر على رأس االحتفال « 1960نوفمرب »ومبناسبة الذكرى السادسة 
 يف هذه املناسبة ذكر الرئيس عبد الناصر: ،والتجمع اجلماهريي الكبري

ن أن لعام السابع لثورته حنمد هللا الذي مكن شعب اجلزائر مإننا وحنن ننظر إىل شعب اجلزائر وهو يستقبل ا
مث  ،ألف جندي من قوات فرنسا بقواته وأسلحته القليلة 800ليجابه أكثر من  ،يصمد ويثابر بدون وهن

دعي أهنا متثل ويدوخ الدول اليت ت ،يدوخ فرنسا وجيوشها وأسلحة احللف األطلسي اليت تعتمد عليها فرنسا
 .(3)العامل احلر

                                                           

 .200مواقف الدول العربية ص    ((1
 .71د . إمساعيل دبش ص  ،السياسة العربية واملواقف الدولية   ((2
 .71املصدر نفسه ص    ((3
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 ـ اإلمداد ابلسالح: 4

 وكانت أول ،ومت متريرها عن طريق ليبيا ،جنيه 000،8أول شحنة سالح جاءت من مصر قدرت حبوايل 
اليت كانت تقدمها  %75صفقة سالح من أورواب الشرقية بتمويل مصري حوايل مليون دوالر، ومعظم األموال 

وأهم التدريبات  ،يون جنيه سنوايً كانت أتيت من مصرمل 12جامعة الدول العربية للثورة اجلزائرية واملقدرة 
 .(1)العسكرية الفعالة جليش التحرير الوطين خارج اجلزائر كانت تتم مبصر

للبحث يف  ،كان التنسيق بني أمحد بن بلة وفتحي الديب مندوب املخابرات املصرية على مستوى عال جداً 
عمال كل للثوار اجلزائريني. كانت اخلطة املسطرة هي است الوسائل والطرق اليت تكفل توفري السالح والذخائر

األسلحة، فكانت تشرتى من املهربني الدوليني عن طريق مصر، وهم يقومون بعد ذلك  الطرق للحصول على
وار ويف حالة فشل عملية من عمليات الشراء يتم تزويد الث ،إبيصاهلا إىل أماكن حمددة داخل الرتاب اجلزائري

 .(2)خمازن اجليش املصريابألسلحة من 
وكان الرتتيب مع السلطات الليبية ملرور السالح من خالهلا إىل اجلزائر على قدم وساق إىل جانب الطريق 

وكذلك  ،حيث كانت األسلحة واملؤونة احلربية تصل إىل اجلزائر إبستعمال السفن املصرية من جهة ،البحري
مر وكانت عمليات إمداد جيش التحرير ابالسلحة يف بداية األ ،أتجري سفن أجنبية إذا اقتضت الضرورة لذلك

ليب إال أن القيادة املصرية استبعدت قضية شحن السفن املصرية ملا هلا من أتثري س ،تتم بواسطة السفن املصرية
م مت 1955على مسعة مصر إقليميًا ودوليًا يف حالة اكتشافها من طرف السلطات االستعمارية، ويف مارس 

 ابلسالح إىل اجملاهدين اجلزائريني بعد أن مت أتجريها من طرف مصر.« اليخت دينا»شحن 
ومن السفن األجنبية اليت اشتهرت حبمل السالح إىل الثورة اجلزائرية إىل جانب اليخت دينا هناك اليخت 

 هذا األخري هو الذي متت بواسطته إيصال األسلحة إىل اجلبهة الغربية اجلزائرية. ،«جودهوب»واليخت  ،«منو»
لفرنسيني اكتشفوا لكن ا ،اليت كانت حمملة ابلسالح يف اجتاه اجلزائر« اتوس»هذا إىل جانب السفينة الشهرية 

 ة.أمرها وهذا ما دفعهم إىل تقدمي شكوى شديدة اللهجة إىل جملس األمن ضد احلكومة املصري
وهو  ،مل يتوقف الدعم العسكري املصري للجزائر بعد هذه احلادثة بل واصل املصريون عملية إمداد السالح

خاصة  ،لإىل جانب كل من مصر وإسرائي ،األمر الذي دفع بفرنسا إىل املشاركة يف العدوان الثالثي على مصر
 .(3)بعد إعالن الرئيس مجال عبد الناصر أتميم القناة

ات هتريب السالح ومل تنقطع خالل ليبيا عن طريق التنسيق مع سلطاهتا وبعض رجال األعمال تواصلت عملي
ها املناضل وكللت هذه العمليات بوصول دفعة من األسلحة استلم ،الليبيني الذين هلم خربة يف هتريب األسلحة

 .(4)وأّمن وصوهلا إىل الوالايت الشرقية ابجلزائر ،م1957علي مهساس يف شهر فيفري 
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اصر ابراً وكان الرئيس عبد الن ،ومل ينحصر الدعم العسكري على األسلحة اليت فاقت فيه مصر كل تصور
فادهم بل كانت القاهرة مركزاً لتدريب اجلزائريني على حرب العصاابت مث إي ،بوعده يف وقوفه مع ثوار اجلزائر

وخضعت فرنسا  عرب احلدود الشرقية اجلزائريةومل يتوقف الدعم العسكري واستمر  ،إىل اجلزائر لاللتحاق ابلثورة
 .(1)لألمر الواقع وامنت حتت الضغط حبتمية الثورة اجلزائرية

 ـ الدعم يف احملافل الدولية: 5

كان أتييد مصر للقضية اجلزائرية ولكل مطالب جبهة التحرير الوطين كان مطلقاً ومتشدداً وبدون حتفظ، حىت 
ذلك ما عرب  ،ربى هلا مصاحل حيوية واسرتاتيجية معها مثل االحتاد السوفييتلو تعلق األمر بعالقة مع دولة ك

عنه الرئيس عبد الناصر يف حتذيره إىل خروتشوف الرئيس السوفييت من االنسياق وراء حماوالت ديغول إلقناعه 
اصلة وة فألن ذلك سوف يتسبب يف ه ،منطقة اابر برتولية جزائرية كربى ابلصحراء ،بزايرة حاسي مسعود

 .(2)بني الشعب السوفييت والشعوب العربية
 أ ـ التدخل لإلفراج عن املخطوفني:

يوم  ،وحسني ايت أمحد ،جاء اختطاف زعماء الثورة اجلزائرية أمحد بن بلة، حممد بوضياف، وحممد خيضر
  حيث قامت وزارة اخلارجية املصرية إبعالم ،وكان موقف مصر من القضية قوايً وسريعاً  ،م1956أكتوبر  22

منه  وأخربت األمني العام لألمم املتحدة بذلك وطلبت ،كل السفارات العربية واألجنبية مبالبسات القضية
ة ضد فرنسا، العرب بشن محلة دعائية كبري  كما كلفت إذاعة صوت  ،التدخل لإلفراج عن املختطفني اجلزائريني

 اجملاهدين.والعمل على رفع معنوايت 
وأبمر من مجال عبد الناصر كلف امللحق العسكري املصري يف الرابط القيام ابختطاف بعض الشخصيات 

 .(3)الفرنسية مبراكش واالحتفاظ هبم كرهائن إىل غاية اإلفراج عن املعتقلني اجلزائريني
 ب ـ منظمة تضامن الشعوب األفروـ اسيوية:

كما    ،«م1955اي م»هاماً يف تدعيم مشاركة اجلزائر يف مؤمتر ابندونغ سياسياً ودبلوماسياً لعبت مصر دوراً 
كان ملصر دور فعال يف متكني اجلزائريني من لعب دور مؤثر يف منظمة تضامن الشعوب األفروـ اسيوية منذ 

 «.م1957ديسمرب »نشأهتا ابلقاهرة 
ن ذلك التزام أعضاء بل أكثر م ،نوايً فقطهو ليس تدويل القضية اجلزائرية ومساندهتا مع ،ما مييز مؤمتر ابندونغ

شرعية الوسائل وأتكيد شرعية مطالب الشعب اجلزائري و  ،املؤمتر بتقدمي املساعدة املادية حلرب التحرير اجلزائرية
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ر كان ذلك من بني التزامات الدول املشاركة يف مؤمت  ،من أجل االستقالل واحلرية« العمل املسلح»املستعملة 
 .(1)اليت أكدت تقدمي مساعداهتا احملسوسة إىل الشعوب املكافحة من أجل استقالهلا ،ابندونغ

أول  ،«م1954»والذي جاء شهوراً قالئل بعد اندالع ثورة نوفمرب  ،«م1955أفريل »شّكل مؤمتر ابندونغ 
ييدهم املعنوي أتمل يؤكد املشاركون يف املؤمتر فقط  ،فرصة واسعة لطرح القضية اجلزائرية على املستوى الدويل

 بل التزموا ابملساندة املادية حلرب التحرير اجلزائرية. ،للقضية اجلزائرية دولياً 
إن مؤمتر الدول األفروـ اسيوية يؤيد حقوق شعوب اجلزائر واملغرب األقصى وتونس يف تقرير مصريها بنفسها 

 .(2)افحة من أجل استقالهلونيل استقالهلا.. وتلتزم بتقدمي مساعدهتا احملسوسة إىل الشعوب املكا
املي ملناصرة أهداف لتعبئة الرأي العام الع ،لقد كان التنسيق اجلزائري املصري مكثفاً ومتكاماًل يف تعامله دولياً 

 التحرير الوطين يف اجلزائر.
دعيم القضية كانت خمصصة لتدويل وت  ،حتت توجيهات الرئيس عبد الناصر ،نشاطات خاصة للساسة املصريني

أو على مستوى  ،ائرية. ويف نفس االجتاه كان ملصر دور دبلوماسي فعال سواء على مستوى عالقاهتا الثنائيةاجلز 
 احملافل واملنظمات الدولية.

إن الشعب اجلزائري «: م1957ديسمرب »أكد يف تدخله  ،ممثل مصر لدى منظمة األمم املتحدة ،حممود فوزي
وأن هذه احلقيقة  ،ه على نيل االستقالل بصفة ال ترتك اجملال للشكالعظيم قد أكد ـ بدمائه اليت قدمها ـ عزم

بل جيب االعرتاف هبا وقبوهلا يف الوقت الالزم وبكل تعقل. إن الشعب اجلزائري قد صمم  ،ال ميكن أن تعدل
 .(3)العزم على أن يعيش يف  ل الكرامة واحلرية

 ج ـ املفاوضات مع فرنسا:
رنسا العسكري وتغيري موازين القوى لصاحل الثورة اجلزائرية سياسيًا ؛ أدركت فومع تقهقر فرنسا على الصعيد 

لذا جلأت إىل الرئيس مجال عبد الناصر طالبة منه مساعدهتا يف إجراء مفاوضات  ،قوة الدعم املصري للجزائر
لذي طلب ا ،من خالل لقاء وزير خارجيتها كريستان بينو مع مجال عبد الناصر ،مع جبهة التحرير الوطين

من الوسيط الفرنسي أن تفضي املفاوضات إىل حل مشرف يضمن للجزائريني حقوقهم الكاملة يف السيادة 
شريطة أن تكون جبهة التحرير هي املمثل الشرعي والوحيد للجزائريني. وجاءت مرحلة ديغول  ،على أرضهم

 ،إجراء مفاوضات معهم ء رغبته يفوإبدا ،اليت متيزت بتصريح رئيسها حول حق اجلزائريني يف تقرير مصريهم
 حيث قام األستاذ أمحد توفيق املدين إبجراء ،وكانت مصر سابقة يف إعطاء رأيها حول عملية املفاوضات

شريطة  ،لكذ واالتصال ابلرئيس مجال عبد الناصر الذي وافق على ،مشاورات مع ممثلي الدول العربية ابلقاهرة
 .(4)ل الالمشروط للشعب اجلزائريأن تصب املفاوضات يف قضية االستقال
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م بياانً أكدت فيه 1961ماي  20أصدرت حكومة اجلمهورية العربية املتحدة  ،ومع بداية مفاوضات إيفيان
اليت ترمي إىل االعرتاف و  ،مساندهتا للحكومة اجلزائرية املؤقتة يف املفاوضات اليت ستجرى مع احلكومة الفرنسية

وتؤكد اجلمهورية  ،حىت يتحصل على استقالله وسيادته التامة ووحدة ترابه ،صريللشعب اجلزائري حبق تقرير امل
العربية املتحدة أهنا تعترب الصحراء اجلزائرية كجزء ال يتجزأ من الوطن اجلزائري خيضع إىل سيادة الشعب اجلزائري  

ة حىت يتحصل لطرق الناجعكما أهنا تساند املساندة التامة مواصلة الكفاح الوطين جبميع ا  ،كبقية تراب الوطن
 .(1)الشعب اجلزائري على حريته واستقالله ووحدته بدون قيد أو شرط

 ـ يف األمم املتحدة: 6

إن تدعيم وأتييد الشعب اجلزائري يف صراعه الوطين القومي واحلضاري مع االستعمار الفرنسي أصل مميز يف 
لقضية ذلك ما أكده الرئيس عبد الناصر دوراًي يف تعبئته لتدويل ا ،الدبلوماسية املصرية وسياستها اخلارجية

 لألمم املتحدة ذكر اجلميع أنه: 15يف خطابه يف الدورة  ،اجلزائرية
واح مليون واليت قدم هلا الشعب اجلزائري طواعية أر  ،ليس ما خياجلنا شك يف أن احلرب الدائرة يف اجلزائر اليوم

ها أن تقوم إن األمم املتحدة اليوم ليتعني علي ،ن أن تنتهي بغري انتصار احلريةمن أبنائه حىت االن ؛ ال ميك
ما أ ن أننا نغايل إذا ما تقدمنا بطلب الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه.. ال ميكن للحكومة الفرنسية  ،بواجبها

 .(2)يةمن األمة العربأن تغري إرادة هللا الذي جعل اجلزائر قطعة من القارة اإلفريقية وجعل شعبها جزءاً 
فيما يتعلق  ،إن مصر بقيادهتا التارخيية يف تلك املرحلة تعّد حليفة للثورة اجلزائرية األكثر فعالية واألكثر أمهية

 ابلدعم املادي واملعنوي والسالح والعتاد واملواقف الداعمة دولياً للجزائر بدون حدود وبدون حتفظات.
الرئيس عبد الناصر دعمه للجزائر فقال: إننا نتجه بكل أتييدان املادي ومع بداية مفاوضات إيفيان أكد 

أن نتيجتها البد  واثقني ،واملعنوي بدون حدود وبدون حتفظات لنضعها يف نصرة اجلزائر يف هذه املفاوضات
أن تكون على مستوى التضحيات واألعمال البطولية للشعب اجلزائري الذي خا  املعركة ال ضد فرنسا 

 .(3)بل ضد احللف األطلسي كله وحدها
 
 
 
 

* * * 
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 خامساً: السعودية:

لقد كان التحدي السعودي للغرب يف أول دعم سياسي علين من طرف اململكة العربية السعودية للثورة اجلزائرية 
 ،م1955جانفي  5وهو لفت انتباه هيئة األمم املتحدة بواسطة ممثلها يف نيويورك بتاريخ  ،وقضيتها العادلة

م إال أن احلالة اليت تسود اجلزائر خطرية جدًا والبد من 1954وذلك بعد شهرين من اندالع ثورة نوفمرب 
لسعودية من كما محّلت اململكة العربية ا  ،التطرق إىل معاانة الشعب اجلزائري من السياسة التسلطية الفرنسية
وكرّد فعل قامت  ،للشعب العريب يف اجلزائرخالل األستاذ أمحد الشقريي فرنسا املسؤولية الكاملة عما حيدث 

 .(1)حبملة قوية وشرسة ومضادة لسياسة االحتالل الفرنسي املطبقة ضد شعب أعزل هو الشعب اجلزائري
واستمرت اململكة العربية السعودية تدافع عن حق اجلزائر يف احلرية واالستقالل حىت حتررت اجلزائر. وكانت 

م كشف الوفد السعودي لوفود الدول 1956ففي دورة عام  ،ألمم املتحدةهلا صوالت وجوالت على منرب ا
إىل جانب كل  ،احلاضرة يف اجلمعية العامة جرائم االستعمار الفرنسي املرتكبة يف حق الشعب اجلزائري األعزل

المه ك  املرتكبة يف حقه، وقد وجه ممثل الوفد السعودي أنواع اإلرهاب والتعذيب والتقتيل الفردي واجلماعي
ة من اليت قامت مقام فرنسا يف إزاحة القضية اجلزائري ،من على منرب اهليئة األممية إىل دول احللف األطلسي

 ،جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة قائاًل: كيف تقفلون أبواب األمم املتحدة يف وجه القضية اجلزائرية
كل ما نريده هو الوصول إىل حل سلمي دميقراطي وفق أهداف األمم   ،حنن ال نريد لفرنسا إدانة وال إهانة

 .(2)املتحدة
لف األطلسي وفتحت املواجهة مع احل ،لقد تبنت السعودية القضية اجلزائرية على مستوى هيئة األمم املتحدة

النتقادات  رضةوهذا ما جعلها ع ،وابلتايل ربطت مصريها مبصري القضية اجلزائرية ،عموماً وفرنسا بوجه خاص
حيث عر  الوفد  ،م األممية1956وهذا ما ميز دورة عام  ،الطرف الفرنسي والدخول معه يف مواجهات قوية

لوفد توج بتسجيل الوفد اجلزائري ضمن قائمة ا ،السعودي القضية اجلزائرية ودافع عنها دفاعًا مستميتاً 
الذي اهتم السعودية  ،«بينو»ئيس اخلارجية السيد وهو األمر الذي أاثر اثئرة الوفد الفرنسي برائسة ر  ،السعودي

 .(3)ابنتمائها إىل الشيوعية على اعتبار أهنا تدعم الثورة اجلزائرية
م اليت مسحت للدول العربية تعزيز 1958جاءت دورة  ،بعد مرحلة املواجهة العنيدة بني السعودية وفرنسا
لكة العربية السعودية حيث راح ممثل املم ،منها قضية اجلزائر موقفها يف اهليئة األممية والدفاع عن القضااي العربية

 ،لى مزاعم فرنساويرد بقوة وحزم ع ،يف هذه الدورة يوجه سهام االنتقادات الالذعة للسياسة الفرنسية يف اجلزائر
ها جويناشد الدول األعضاء يف اهليئة األممية العمل من أجل إقناع فرنسا والضغط عليها بكل الوسائل إلخرا

انطالقاً من الواقع التارخيي الذي أكد على سيادة هذا الشعب عرب مراحل  ،من اجلزائر ورفع املعاانة عن شعبها
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له كيانه القائم  وابلتايل فإن الشعب اجلزائري ،وأنه ال ميت للشعب الفرنسي أبية صلة كانت ،اترخيه يف أرضه
 بذاته هو الكيان العريب ال غري.

بقرارها الذي صرح حبق الشعب  م1958معية العامة لألمم املتحدة املنعقدة يف عام وقد انتهت دورة اجل
 على غرار كل شعوب العامل. ،اجلزائري يف االستقالل واحلرية

أعلن الوفد السعودي من  ،م1959ومع انعقاد الدورة الرابعة عشر للجمعية العامة هليئة األمم املتحدة عام 
ووقف ممثل الوفد يف  ،على منربها مرة أخرى عن ضرورة تطبيق كل القرارات السابقة املتعلقة ابلقضية اجلزائرية

 ،هذه الدورة يشرح للمجتمع الدويل كل األخطار النامجة واليت ستنجم مستقبالً عن اإلدعاءات الفرنسية الباطلة
وهذا ما يناقض  ،ر حبّد السيف متحدية بذلك الشعور اجلزائري والعريب والدويلواهلادفة إىل االحتفاظ ابجلزائ

ملصاحل العليا لكنه حل يتماشى وا ،متاماً أطروحات الرئيس الفرنسي الكاذبة حول إجياد حل للمعضلة اجلزائرية
 الفرنسية.

لقانوين واملوضوعي الفعل ا لقد اتسمت هذه الدورة ابلتحدي السعودي لألطروحات الفرنسية اليت ال تستند إىل
ومن التساؤالت احلادة واحملرجة يف ان واحد اليت طرحها الوفد السعودي يف تدخالته  ،للقضية يف حد ذاهتا

بشأن القضية اجلزائرية ما يلي: هل تريد األمم املتحدة وهي أعلى هيئة أممية أن تضع نفسها يف خدمة املصاحل 
 االستعمارية؟

دي يف هذه الدورة على أن الثورة اجلزائرية ماضية إىل األمام ومن ورائها كل شعوب العامل وقد ركز الوفد السعو 
تمر وأن الشعب اجلزائري ومن خالل كفاحه املس ،التواقة إىل احلرية واالستقالل وعلى رأسها الشعب العريب

 .(1)وثورته املظفرة سيحقق حريته يف هناية املطاف
هتام الذي راح وبصورة علنية يوجه اال ،جديداً ابلنسبة للوفد السعودي م نفساً 1960كما شهدت دورة عام 

ها فرنسا صاحبة ومؤازرة حليفت ،إىل الوالايت املتحدة األمريكية بتواطئها ضد ثورة الشعب اجلزائري وقضيته
ائرية ز وثيقة حقوق اإلنسان ؛ هذا التواطؤ الذي جسده طلب الوفد األمريكي يف الرتوي عند طرح القضية اجل

ني. وما ميز من انتصار وأتييد واسع وغري مبايل مبا حققه على الصعيد الدويل ،دون أن يعطي هلا أدص اهتمام
اء يف إحدى حيث ج ،التدخل السعودي يف القضية هو صراحة ممثلها وهجومه الشرس على فرنسا وحلفائها

 ؟(2)تاكةارية؟ أم أسلحتكم النارية الفتدخالته ما يلي: ترى من الذي جعل القضية ملتهبة؟ أهي خطيب الن
واحتج املندوب السعودي على جعل االستفتاء على مصري اجلزائر يقوم به الشعب الفرنسي فقال: حنن نرفض 

ولكن ما هو االستفتاء؟ فقد جعل منه ديغول عملية مزدوجة ذات اسرتاتيجية ذكية يريد من ورائها  ،االستفتاء
 ،يقرر املصري إن الشعب اجلزائري هو الذي ،لشعب الفرنسي يف تقرير مصري اجلزائرما هو شأن ا ،فرنسة اجلزائر

 .(3)وتقرير املصري عند اجلنرال ديغول هو إفناء املصري
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 لذا راحت تبحث هلا عن خمرج اخر ،م األممية بدأت فرنسا تشعر بدنو أجلها يف اجلزائر1961ويف دورة 
وبطرح مغاير لطروحاهتا السياسية السابقة. وقد متثل هذا الطرح اجلديد يف االحتفاظ ابلصحراء اجلزائرية واملناطق 

لكن الوفد  ،إىل جانب حقول البرتول اليت اكتشفت من طرفها ،االسرتاتيجية العسكرية مثل ميناء أرزيو
ذه املناطق على اعتبار أن ه ،واعترب املطالب الفرنسية غري منطقية ،جلديدةالسعودي عار  هذه السياسة ا

 وال حق لفرنسا يف املطالبة هبا. ،هي جزء من الوحدة الرتابية للجزائر
وطال  ،ومما قاله ممثل الوفد السعودي يف هذا الصدد ما يلي: طال كالمنا يف األمم املتحدة عن قضية اجلزائر

حىت تتحقق  وسيظل حيمل السالح ،لكن صرب الشعب اجلزائري لن ينفذ ،األمم املتحدةعصيان فرنسا لقرارات 
 .(1)له حريته واستقالله

فكان للجزائر  ،م دعمت السعودية طلب اجلزائر املستقلة على أن تكون عضواً يف اهليئة األممية1962ويف عام 
قن فرنسا دروساً ممثل الوفد السعودي كعادته يل وقد وقف ،ما أرادت لتزيد من التمثيل العريب قوة يف هذه اهليئة

نفس الوقت إىل الوفد  وملتفتًا يف ،مرحبًا ابلعضو العريب اجلديد ،التاريخ العريب وبطوالت شعوبه قاطبة يف
 ،سا يف األمم املتحدةواالن ينتهي احلوار بيننا وبني فرن ،الفرنسي قائالً له: االن انتهت احلرب بني اجلزائر وفرنسا

لكن  ،إين أرى من واجيب أن أعرتف من غري أن أعتذر: لقد كنت قاسيًا على فرنسا وعلى اجلنرال ديغولو 
 . (2)هذه هي احلرب

 ـ دعم امللك سعود بن عبد العزيز: 1

« م1959مارس  6»ميكن تقييم دعم السعودية للقضية اجلزائرية من خالل خماطبة امللك سعود عند استقباله 
جملس الوزراء  رئيس احلكومة اجلزائرية املؤقتة حبضور رئيس ،اجلزائري برائسة السيد فرحات عباسالوفد احلكومي 

وكبار الدولة وأعيان اململكة: أبنكم لستم جزائريني أكثر مين.. وأبن القضية اجلزائرية هي قضية  ،واألمراء
تطلبه من هي وقفت يف وجه ما تولذلك تعطل القوانني إذا  ،وبذلك هي فوق القانون وتشريع الدولة ،مقدسة

 اجلهاد يف اجلزائر.
االستقبال اخلاص للوفد اجلزائري من طرف امللك ورجال دولته: عطف صادق للقضية « اجملاهد»واعتربت 
كما وصف فرحات عباس تدعيم السعوديني هذا أبنه استمرارية ملا بذلوه ومازالوا يبذلونه من مسامهة   ،اجلزائرية

 أتييدها للقضية ومل تبد السعودية حتفظًا يف ،لتحرير اجلزائرية اليت هي معركة العروبة مجعاءفعالة يف معركة ا
ن إبرازه من خالل وذلك ما ميك ،اجلزائرية حىت ولو أدى ذلك إىل التاثري السليب على عالقاهتا الودية مع الغرب

ملنظمة األمم املتحدة السيد هامر  األمني العام« م1958جانفي  9»مثالً أتكيد امللك سعود خالل استقباله 
 شولد:

                                                           

 .231مواقف الدول العربية ص    ((1
 .232املصدر نفسه ص    ((2



456 
 

 ،إن عالقتنا السياسية مع فرنسا متوقفة على حل القضية اجلزائرية حاًل يعيد ألهلها العرب حريتهم واستقالهلم
وإن العرب مرتبطون معهم برابطة األخوة اليت ال تنفصم.. وإن البالد العربية لن تكتفي إبرسال املساعدات 

 بل إنين اقرتح على الدول العربية اختاذ خطوة إجيابية جديدة وهي ،اجملاهديناملالية إلخواهنم 
 .(1)مقاطعة فرنسا حىت تقر حق إخواننا اجلزائريني يف حريتهم واستقالهلم

ْء وجه امللك خطاابً ،لثورة نوفمرب« م1961»واحتفااًل ابلذكرى السابعة  ،وكرر امللك سعود ذلك ابستمرار
أكد فيه أن اململكة العربية السعودية لن تعيد عالقتها الدبلوماسية مع فرنسا إال بعد  يف اإلذاعة السعودية

 .(2)وأكد أنه سيبقى السند املتني للثورة اجلزائرية ،استقالل اجلزائر
أعطى اهتماماً خاصاً ملمثلي جبهة التحرير الوطين  ،«م1957أكتوبر »ويف أثناء زايرة امللك سعود إىل سوراي 

تلي من ومربزاً عمله املشرتك مع الرئيس السوري شكري القو  ،مؤكداً مساندته املستمرة للقضية اجلزائرية ،هناك
أجل نصرة اجلزائر. وأتكيد اململكة هذا برز كذلك يف مساندهتا املطلقة لكل مطالب جبهة التحرير الوطين 

 .(3)« م1961مارس  20»واحلكومة اجلزائرية املؤقتة يف مفاوضاهتا مع الفرنسيني يف إيفيان 

 ـ الدعم املايل السعودي: 2

قال أمحد توفيق املدين أحد ممثلي جبهة التحرير يف اخلارج: كانت الضيافة ـ ابلراي  ـ ممتعة وقابلنا امللك سعود 
 ما تطمئن وقال: أبشروا سيكون لكم حبول هللا ،واستمع إىل كالمي يف تفهم عميق ،بن عبد العزيز مقابلة حارة

ا على وإنين أدرس معه كل اإلمكاانت فكونو  ،إين أكلف بكم وزير املالية الشيخ سرور الصبان ،ه قلوبكمإلي
 ثقة من أننا نعمل ما يوجبه هللا والضمري.

 ،ديسمرب أعلمنا الشيخ سرور الصبان أن امللك فهم الواقع على حاله 15ديسمرب ويوم  11كان ذلك يوم 
وسيكون  ،ليعرف ما فعلوا وما هم عازمون على فعله ،لوك ورؤساء العربوأنه االن بصدد التشاور مع كل م

 .(4)وتواعدان على اللقاء بعد عودتنا من األردن ،حبول هللا يف املقدمة والطليعة
 3م وأخذان نتصل ونوايل االتصال ؛ مث طران إىل الراي  يوم 1958وعدان جلدة فكنا هبا يوم افتتاح سنة 

دته امللكية.. وتعشينا على مائ ،سعود وكان يف مجع حاشد من رجاله وال بيته وزائريهوقابلنا امللك  ،جانفي
قلت:  ،وأمسك امللك بيدي بعد العشاء وقال: قد أرسلت لكم كشفًا بكل ما دفعناه للجزائر إىل هذا اليوم

إمكانيات  االنإمنا ليست لنا  ،قال ما نصه ابحلرف: حنن معكم إىل النهاية وال نتخلى عنكم أبداً  ،وصلنا
مالية، فقررت أننا نقوم بعد شهر بفتح اكتتاب شعيب عام، أبدأ فيه بنفسي وأضع فيه مقداراً جسيماً ويشارك 
 فيه األمراء، ويشارك فيه الشعب، وستكون النتيجة فوق ما تتصورون. وسيخربكم الصبان بتفاصيل هذا القرار.
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 علينا ابالجتماع به فحدثنا وكان فحوى حديثه: مث من هللا ،فانتظران شفاءه ،كان الصبان مريضاً 
مليون وهو  250ـ امللك قرر أن يفتح االكتتاب مببلغ مائة مليون فرنك على أن يكون نصيب احلكومة 

 يضمنها.
 يوضع يف حسابكم بدمشق. ،ـ أن يكون الدفع لكم رأساً حسب ما طلبتم

فاتصلوا ابمللك رأسًا بواسطة رسالة أو رسول وهو موجود  ،ـ مهما أردمت سالحًا أو مااًل أو مسعى سياسياً 
 لتحقيق ذلك حسب اجلهد والطاقة.

ـ يقول جاللة امللك: إنه يفكر االن يف أمر مجع مؤمتر عام مللوك ورؤساء املسلمني لتدارس قضية اجلزائر والنظر 
ك وأن االتصال تقدمي شكران للمل فطلبنا إليه أن يتوىل نيابة عنا ،وطريقة إسهامهم يف إمدادها ،يف حاجاهتا

 .(1)بيننا سيكون مستمراً حبول هللا
صفة فإذا بنا نستقبل رمسيًا ب ،م يقول األستاذ املدين: نزلنا أول يف مطار جدة1959مارس سنة  6ويف يوم 

 م.1959مارس سنة  6كان يوم   ،وكان ينتظران رجال احلكومة ووايل جدة ،مرموقة وبني صفوف حرس الشرف
حيث أدينا العمرة  ،اسرتاحة قصرية ذهبنا ممتطني سيارتنا الرمسية إىل منبع النور ومصدر اهلدى مكة املكرمة بعد

 وصلينا بساحة مسجدها املطهر فريضيت
وقد اصفّر  ،رأيته وهللا يرتعد فرقًا وهو بني يدي هللا ،املتفرنج ،ورأيت الرئيس فرحات عباس ،املغرب والعشاء

ا هو صويف من ووجم كأمن ،وارتعش إىل درجة أنين كنت أمسك به حىت ال يقع ،نة صيفلونه حىت أصبح ليمو 
 .(2)وهكذا تفجر إميانه فإذا هو أصدق وأقوى إميان ،رفقاء اجلنيد أمام جالل هللا وعظمة هللا وروعة بيت هللا

األمري فيصل  مسو حيث كان ينتظران على السلم ،أخذان صباحًا طائرة امللك اخلاصة وذهبت بنا إىل الراي 
ان لنا وحيف به رجال الدولة وأساطني احلكم. وك ،وكان وليًا للعهد ورئيسًا جمللس الوزراء« امللك فيما بعد»

ى حقيقة احلالة مث أطلعنا عل ،فكان هو اجلزائري املطالب وكنا حنن اجملاهدين املطلوبني ،معه عشية حديث هام
ة مري فيصل: إنين أحاول رغم مرضي وهرمي أن أضع حداً هلذه احلالة املؤملاملالية املرتبكة يف الدولة... وقال األ

وعندئذ لن  ،وسأضع مليزانية الدولة وأمواهلا ـ إبعانة هللا ـ أسس قارّة ال تتعداها ،اليت ال ميكن أصاًل أن تدوم
ء نقع مبشيئة هللا يف أزمة مالية إطالقاً. أما كفاح اجلزائر فهو اجلهاد احلق ومن مل يشرتك فيه بنفسه ومباله فقد اب

وإننا زايدة عن دفع حصتنا مما قررته اجلامعة العربية ومع استعدادان لدفع كل حصة تقررها  ،بغضب من هللا
 .طاقةسنبذل حبول هللا فوق ذلك حسب اجلهد وال

وأكد لنا خالهلا ما قال من قبل أخوة األمري  ،مارس.. وكانت مقابلة مودة وعطف وإخالص 8ومن الغد يوم 
وأما لياًل فقد أقام لنا جاللة امللك مأدبة حافلة حضرها حنو الثالمثائة من رجال  ،فيصل عن القضية اجلزائرية

نه أمر لنا كتحية أحطنا ابمللك فأعلمنا أ ،يف البهو الوسط الدولة وأعياهنا وكربائها.. وعند تناول القهوة العربية
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أنتم تدفعون  وقال مبتسماً: ،تدفع حلسابنا بدمشق وأن ذلك املقدار سيتبع مبقدار اخر ،قدوم مبليار فرنك
 .(1)ضريبة الدم وحنن ندفع ضريبة املال وهللا يوفقنا

زائرية سلمت عن طريق جامعة الدول ألف جنيه سنواًي حلرب التحرير اجل 250كما خصصت السعودية 
 15شعبان يوم اجلزائر جلمع التربعات املالية. ويف مناسبة  15ابإلضافة إىل ذلك حدد امللك يوم  ،العربية
 م كان امللك أول املتربعني مبليون رايل سعودي ابإلضافة إىل مليونني ونصف من احلكومة.1958شعبان 

اليت كانت تقدمها السعودية هو تقدمي مليون جنيه إسرتليين للحكومة ومن بني املساعدات املالية اخلاصة 
وهبذه املناسبة وجه السيد فرحات عباس رئيس احلكومة املؤقتة رسالة إىل  ،«م1961جويلية »اجلزائرية املؤقتة 

وتقدير  اعرتافو  ،امللك مؤكداً فيها أنه: ال يسعين اي صاحب اجلاللة إال أن أرفع إىل جاللتكم شكري الصادق
لعربية اليت ابعتزازها اليت هي قضية األمة ا ،حكوميت وشعب اجلزائر ملا بذلتم وتبذلونه يف سبيل نصرة قضيتنا

يعز اإلسالم. وإن حكومة وشعب صاحب اجلاللة الذي انصر قضيتنا وال يزال يناصرها منذ البدء ؛ ال 
 .(2)يستغرب منه أن يظل النصري األول لقضيتنا العادلة

 
 
 
 

* * * 
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 سادساً: الكويت:

أنزلوان يف  ،بل وجدان كويت األمس ،قال األستاذ أمحد توفيق املدين يف زايرته للكويت: مل جند كويت اليوم
ديسمرب أي مكيف للهواء وال أي أثر من ااثر  6دار للضيافة بسيطة جّد البساطة مل جند فيها وحنن يف يوم 

اح يف بيت وتشرفنا مبقابلة مسو األمري عبد هللا السامل الصب ،النعمة اليت أضفاها هللا على الكويت فيما بعد
و دامت ته مكتوابً على ابب ما كانوا يدعونه قصراً: لوقد استمتعت نفسي مبا وجد ،متواضع تداعى للخراب
 لغريك ما وصلت إليك.

وكان األمري اجلالس إىل مكتب متواضع يف غرفة بسيطة كثري الوعي واضح الذكاء واسع االطالع ابدي اهلمة 
  ،منهالمه أببيات يتمثل يف ك ،وهو راوية للشعر العريب الفحل ،وكالمه رصني ،صوته هادأئ ،يتحدث فيمتع
 لشدة انطباقها على الواقع. ،كأمنا هو قائلها

 سيزداد مقدار إعانتنا على مقدار ما ستزداد ،فال هتنوا وال حتزنوا ،كان يقول: حنن نشارككم يف كفاحكم
 وإنكم لواجدون عندان حبول هللا ما حتبون. ،مداخيلنا

نة من الواعني لفة بتنظيم أسبوع اإلعانة وهي جلواجتمعنا طويالً مع جلنة اجلزائر املك ،وقابلنا بعده بعض األمراء
كانت جتتمع حول قطبني مها، الدكتور اخلطيب والسيد األستاذ يوسف الفليج. وقد مست   ،املدركني املضحني

 .(1)وتعالت أعمال الكويت فيما بعد معنا إىل أن بلغت القمة يف اخر عهد الكفاح
ة التحرير لدعم تربع أمري الكويت مببلغ صبه يف حساب جبه ،اجلزائريةومبناسبة الذكرى السابعة الندالع الثورة 

 وقد قدر انذاك بثالثة ماليني دوالر. ،الثورة اجلزائرية
ويف إحدى زايرات وفد جبهة التحرير الوطين اجلزائرية برائسة رئيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية انذاك 

ريها مرة أخرى للوفد اجلزائري متسك بالده وشعبه بدعم الثورة أكد أم ،السيد فرحات عباس إىل الكويت
اجلزائرية ماداًي ومعنوايً. ومما جاء يف أتكيده هذا ما يلي: كنا معكم قلبًا مث صران معكم قلبًا ومااًل ومهما 

 .(2)ال نتقيد مبيزانية وال حندد املدد بعدد ،اتسعت أموالنا زدان يف إعانة اجلزائر
 وابدرت إىل أتسيس جلنة كويتية تقوم جبمع اإلعاانت ،كويت أسبوع اجلزائر ملناصرهتاودعمت حكومة ال

وملواصلة هذا الدعم أجربت احلكومة الكويتية كل العمال يف القطاعات احلكومية  ،والتربعات لصاحل الثورة
ريدية خاصة بدعم ب ابإلضافة إىل إصدار طوابع ،على دفع مبالغ مالية من أجورهم تضامناً مع الشعب اجلزائري

 .(3)الثورة اجلزائرية على أساس أهنا واجب قومي
الن الرمسي عن وكان هبا قبل اإلع ،وكانت الكويت من الدول العربية اليت فتحت أبواهبا للطلبة اجلزائريني

يوخ شأتسيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية ثالثة وعشرون طالبًا يدرسون ابملرحلة الثانوية مبعهد ال
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النموذجي، وكانت احلكومة الكويتية هي اليت تتكفل بكل نفقات الطلبة اجلزائريني، إىل جانب منحهم مبلغاً 
من املال قدره مثانون ألف فرنك مع تذكرة سفر خارج الكويت، يضاف إليه مبلغ اخر قيمته ستة االف فرنك 

 لتغطية مصاريف كل طالب.
داً إضافياً زائرية املؤقتة عند زايرته للكويت من احلصول على أربعني مقعويف نفس السياق متكن وفد احلكومة اجل

ألف  وقد وعدت احلكومة الكويتية رفع العدد يف املستقبل ورفع املنح املخصصة هلم إىل مائة ،للطلبة اجلزائريني
فقاهتم كلها نوقد وصل عدد طالب الثانوية من اجلزائريني يف الكويت إىل سبع وثالثون طالباً كانت  ،فرنك

 .(1)على حساب السلطة الكويتية الرمسية
بقدر ثالث ساعات  وكانت ،ومسحت السلطات الكويتية بتخصيص ساعات يف إذاعتها الوطنية للثورة اجلزائرية

أسبوعياً مما مسح لشرائح واسعة من سكان اخلليج العريب يتعرفون عن القضية اجلزائرية وأن هناك شعب عريب 
 رب العريب يعاين ويالت االستعمار الفرنسي هو الشعب اجلزائري.يف منطقة املغ

ًا أن فرنسا وأدركت متام ،لقد وقفت الكويت أمريًا وحكومة وشعبًا جبانب الثورة اجلزائرية وواكبت أطوارها
 .(2)احلضارة هي فرنسا الدمار واإلابدة يف اجلزائر

م مبؤازرة 1954منذ انطالقة الشرارة األوىل للثورة سنة واقرتنت املساعدات املادية الكويتية للشعب اجلزائري 
 ،رة اجلزائريةوأدركت الكويت منذ انطالقة الثو  ،وجدت ترمجتها على كافة األصعدة املعنوية واإلعالمية والسياسية

أن املساندة املطلوبة للشعب اجلزائري ليست مساندة مادية فقط وإمنا هي مساندة ومناصرة الشقيق ضد 
كل تعلن موقفها املساند واستعدادها للتضحية ب األمر الذي انطلقت منه الكويت حكومة وشعباً  ،املغتصب

 هذا على الرغم من أن الكويت مل تكن انلت ،ما متلك يف سبيل نصرة احلق واستعادة الكرامة واالستقالل
 .(3)استقالهلا السياسي بعد

فقال: صحيح أن كفاح « م1962»الطبية الكويتية  وقد صرّح رئيس احلكومة املؤقتة لدى استقباله للبعثة
الشعب اجلزائري يف الداخل قد حطم االستعمار ولكن هناك جهود الشعوب العربية.. الكويت وقادهتا 

 .(4)األشاوس مبا قدموا من تربعات ومساعدات وأتييد ؛ أثرت كلها يف سري املعركة
 

* * * 
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 سابعاً: قطر:

 وشعباً يف دعم الثورة اجلزائرية ومناصرهتا معنوايً ومادايً. يف املدارس كان التالميذ يقومونشارك القطريون أمرياً 
ر ملتحف اجملاهد مبحافظة والزائ ،ويرددون أبيات ثورية جزائرية ،بتحية اجملاهدين ابجلزائر بعد حتية العلم القطري

عات املالية وهو ينشط داخل املدارس جلمع الترب  ،اجلزائر الكربى جيد صورة األمري الوالد محد بن خليفة ال اثين
يف  وشارك يف التعبئة اجلماهريية داخل املدارس ملساندة الشعب اجلزائري ،واملادية لدعم حرب التحرير اجلزائرية

صدقاء أ»لذلك ومن ابب االمتنان قُلد أمري دولة قطر وسام االستحقاق  ،صراعه مع االستعمار الفرنسي
 م عرفاانً له هبذه اجلهود.1996خالل زايرته للجزائر ديسمرب « الثورة اجلزائرية

تالميذ املدارس والشعب القطري ككل كان دائماً يردد أبيات شعرية من الرتاث الشعري القطري حول الثورة 
 اجلزائرية:

كل   ىواجلزائر تفوز حبرب االبطال عزها هللا عل ،«الرئيس عبد الناصر»عاش أبو خالد  ،عاش شعب اجلزائر
 من يعاديها.

ن االستعمار الطالبية دوراًي تدي يف املدارس كانت األانشيد الوطنية اجلزائرية تردد يومياً، وكانت التجمعات
الفرنسي وتدعو ملقاطعة البضائع الفرنسية. الدعم املعنوي املايل مل يكن فقط من الشعب القطري، بل كذلك 

ر  رسوم على ابإلضافة إىل ف ،أموال خاصة ابلثورة اجلزائريةمن السلطات القطرية نفسها عن طريق ختصيص 
ذهب ومسحت بتأسيس جلان جلمع التربعات املختلفة من حلي و  ،الكثري من اخلدمات لصاحل الثورة اجلزائرية

 .(1)وأشياء مادية أخرى
 ،م1961لة قطر عام ري دو وأهم حدث ميز املوقف القطري جتاه الثورة اجلزائرية هو املبادرة القوية اليت قام هبا أم
ري مفاوضات الذي كان جي ،عندما سلم قصره املتواجد يف سويسرا لوفد احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية

  وكان هدف أمري قطر هو أن تكون للوفد اجلزائري املفاو  ،مع احلكومة الفرنسية حول تقرير مصري اجلزائر
وقد  ،دون أي ضغط من أية جهة غربية أخرى ،ل مستقبل اجلزائركامل احلرية املطلقة يف حتديد قراراته حو 

 .(2)رفع العلم اجلزائري على مدخل القصر
كأنه يتفاو  على وشعر الوفد و  ،وقام أمري قطر بتمويل ومتوين وتوفري احتياجات الوفد املفاو  يف إيفيان

 .(3)أرضه بعيداً عن أية مضايقات
وكانت الوفود اجلزائرية املكلفة ابلتعبئة واإلعالم حول بشاعة االستعمار الفرنسي ؛ جتد استقبااًل حارًا وحتية 
متزايدة على املستوى الشعيب وعلى مستوى الدوائر احلكومية. وكان االهتمام اإلعالمي القطري ابلثورة اجلزائرية 
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طها وفود وتلقى حماضرات وتنظم ندوات تنش ،زائريةوتنقل للشعب القطري أحداث حرب التحرير اجل ،مكثفاً 
 جزائرية زارت قطر دورايً.

وخرج القطريون يف الشوارع للتعبري عن فرحتهم ابالنتصار عند إعالن استقالل اجلزائر يقولون: تعلمنا من الثورة 
 اجلزائرية الصرب والعز والكرامة.

 له أمري قطر الشيخ محد عرّب  ،سابقاً  سفري اجلزائر بقطر ،رةوبنفس احملتوى أثناء استقباله للسيد عبد القادر قا
 بن خليفة ال اثين عن مدى تقديره اخلاص للثورة قائاًل:

ىن لكل ثورة عربية وأمت ،ومن ثورة اجلزائر تعلمنا االعتماد على النفس ،من ثورة اجلزائر تعلمنا الصرب والكفاح
 .(1)ضد االحتالل أن تتعلم من ثورة شعبكم

 
 
 
 

* * * 
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 اثمناً: العراق:

جويلية  14»األوىل انتهت مع اإلطاحة ابلنظام امللكي  ،مر املوقف العراقي جتاه الثورة اجلزائرية مبرحلتني
واضطرت  ،يف هذه املرحلة حبكم نفوذ أو ضغوط الدول الغربية خاصة بريطانيا ذات التأثري الكبري« م1958

يد للثورة العراقي الذي خرج يندد ابالستعمار الفرنسي ومعلناً التأي احلكومة لالستجابة النسبية لضغوط الشعب
ساعدات العراقية وكانت امل ،وشّكل جلان املساندة املادية مبا فيها مجع تربعات مالية وطبية وغذائية ،اجلزائرية

 لدعم حرب مليون فرنك فرنسي سنوايً  250وضمنت احلكومة العراقية  ،الغذائية فعالة ألهنا أتيت يف األزمات
 ألف جنيه اسرتليين تدفع جلامعة الدول العربية ملساندة القضية اجلزائرية. 250وخصصت  ،التحرير اجلزائرية

واستطاع األستاذ  ،ويعتربون من أكثر شعراء الدول العربية غزارة يف الثورة اجلزائرية ،وكان شعراء العراق يف املوعد
 «. الشعر العراقيالثورة اجلزائرية يف»راق يف الثورة اجلزائرية ومسّاه عثمان سعدي أن جيمع يف جملدين شعر الع

 ،ويف الدورة العاشرة للجمعية العامة لألمم املتحدة جاءت أول حماولة إلدراج القضية اجلزائرية يف أعماهلا العادية
شرة دولة أفروـ بع عوذلك على إثر طلب تقدمت به أر  ،وهي أول دورة عادية تنعقد بعد قيام الثورة اجلزائرية

وكان الوفد العراقي برائسة فاضل اجلمايل يف هذه الدورة من بني  ،م1955« يناير»جانفي  26اسيوية يف 
فد العراقي على وقد ركز رئيس الو  ،الوفود اليت طالبت إبدراج القضية اجلزائرية يف جدول أعمال اجلمعية العامة

اغتصبت أرضه  شعب هنا قضية إنسانية لكوهنا قامت من أجل حتريرأن الثورة اجلزائرية تطرح االن على أساس أ
م وأنه يف الوقت الذي تقوم فيه الطائرات الفرنسية إبلقاء القنابل ؛ فإنه ال ميكن ألعضاء األم ،وسلب استقالله

 .(1)املتحدة عر  هذه املسألة على اعتبار أهنا ختص قضااي فرنسا الداخلية
اليت واجهتها الدول األفروـ اسيوية يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة من طرف فرنسا ونظرًا للمعارضة القوية 

وحلفائها وعلى رأسهم الوالايت املتحدة األمريكية ؛ اكتفت هذه األخرية ومنها العراق ابلتصويت يف اللجنة 
رزاً جتاه الثورة اجلزائرية من ، كما لعبت العراق دوراً اب(2)األوىل على إدراج القضية اجلزائرية أبغلبية صوت واحد

انت العراق من وك ،خالل دعم قضية الشعب اجلزائري يف الدورة احلادية عشر اليت طرحت يف اجلمعية العامة
اهتمت فيها فرنسا القيام أبعمال قمع عسكرية واسعة النطاق  ،بني الدول اليت قدمت مذكرة شديدة اللهجة

رنسا القائمة على وكشف سياسة ف ،لدولية اليت حترم إابدة اجلنس البشريوهو انتهاك لالتفاقية ا ،يف اجلزائر
 .(3)وذكرت املذكرة أن فرنسا رفضت سياسة التوفيق يف اجلزائر ،إابدة شعب اجلزائر وقمعه

ست مسألة داخلية وأهنا لي ،وركز فاضل اجلمايل على أهم األسباب اليت جتعل من الثورة اجلزائرية قضية دولية
زائرية فكان رده هو أن االدعاءات الفرنسية أبن املسألة اجل ،«بينو»ما أدعى وزير خارجية فرنسا السيد فرنسية ك

ذه واحلقيقة أن اجلزائر ليست فرنسا وأن اجلزائريني ليسوا فرنسيني، لذا فإن ه ،ختص فرنسا وحدها إدعاء ابطل
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وب أهم األسباب اليت أوردها مند القضية أصبحت مسألة دولية وليست مسألة داخلية فرنسية، ومن بني
 العراق السيد فاضل اجلمايل ما يلي:

ئيل يف وأن تواطؤ فرنسا مع إسرا ،ـ الوضع داخل اجلزائر ميكنه أن حيدث خالفات حادة يف العالقات الدولية
 ضرب مصر كان انتقاماً من جانب فرنسا ضد مصر اليت دعمت شقيقتها اجلزائر.

إىل  ،فرنسا يف حرهبا ضد اجلزائر بدعمه إايها لنصف مليون من قواته يف اجلزائر ـ تواطؤ احللف األطلسي مع
ف األطلسي قوة وبذلك يكون احلل ،جانب نفقات فرنسا العسكرية يف اجلزائر واليت تفوق مليون دوالر يومياً 

 قائمة لسحق احلرايت والدميقراطية يف اجلزائر.
والنضال من أجل  ،غ حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريهـ اعرتاف تسع وعشرين دولة يف مؤمتر ابندون

ذلك مركزاً  أكد ممثل العراق على الطرق السلمية لتحقيق ،اسرتجاع سيادته واستقالله. وحلل القضية اجلزائرية
على ما جيب أن تقوم به الدول الغربية ابلدرجة األوىل يف التخلي عن أساليبها القدمية القائمة على االستعمار 

 .(1)واالستغالل
وخلص ممثل العراق إىل القول أبن على هيئة األمم املتحدة أن تؤدي واجبها أخالقياً وقانونياً جتاه الثورة اجلزائرية 

وذلك ابلضغط على الشعب الفرنسي وحكومته قصد معاجلة هذه القضية بنفس الطريقة  ،وقضيتها العادلة
 .(2)والروح اليت عوجلت هبا قضيتا تونس ومراكش

ويف زايرة أمحد  ،وكانت إعانة العراق يف احلكم امللكي بسبب الضغوط الشعبية من األفاضل وأصحاب النخوة
توفيق املدين عرّب عن استيائه يف زايرته يف العهد امللكي يف مذكراته، وحتدث مع علي جودت األيويب رئيس 
احلكومة وجهاً لوجه، قال املدين بلغة التلميح اليت فتحت بصريته إىل واقع راه فيما بعد رأي العني: إن العراق 

 لقد أعانتكم احلكومة إعانة بسيطة خضعت فيها لظروف ،يريد مل يستطع أن يتقدم للميدان اجلزائري كما
فما من  ،الزمان واملكان، لكن لن يطول بكم االنتظار فيما أعتقد سرتون من العراق إعانة ال تتصوروهنا االن

شعب كشعب العراق يقّدر قيمة الكفاح اجلزائري وحيدب على الكفاح اجلزائري، إن معركتكم ال تزال طويلة 
 .(3)ن العراق ليكمل معكم املسريةوستجدو 

 ـ الدعم املايل بعد إسقاط امللكية ابلعراق: 1

م برائسة فرحات عباس وكان معه: أمحد 1959أفريل  21زار وفد من احلكومة املؤقتة العراق يوم الثالاثء 
من رحالت ض من ،وعبد الرمحن اليعالوي ،إبراهيم مزهودي ،وحممود الشريف ،وكرمي بلقاسم ،توفيق املدين

وهذا أمحد توفيق املدين يصف لنا ماذا حدث: خرج الستقبالنا حبر من البشر هائج  ،قاموا هبا للبالد العربية

                                                           

 .258املصدر نفسه ص    ((1
 .258املصدر نفسه ص    ((2
 (.3/527حياة كفاح )   ((3
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خرتاق فاضطربت الطائرة املقلة لنا ال ،مائج احتل الطرق والساحات واحتل املطار واحتل نفس جمال الطريان
 رة بشرية.الصفوف املرتاصة وهي تسري سري الغيلم خشية إحداث جمز 

د ألي وعناء متكن وبع ،بعد نصف ساعة على األقل أسكنت الطائرة حمركاهتا ونزلنا فتلقفتنا أيدي اجلماهري
 ،بينما كانت أكف حنو املائة ألف رجل تتلقف أعضاء بقية الوفد ،الرئيس عبد الكرمي قاسم من اللحاق بنا

ته وسقط أحدان أثناء الزحام فداس ،الشمال وتسري هبم حسبما تسمح به حركة اجلماهري ذات اليمني وذات
وبعد ساعة أو أكثر من ساعة التحق بنا يف غرفة املطار بقية رجال  ،أقدام اجلماهري وسال دمه من جراحاته

 وكادت يف نفس الوقت تقضي على ،وكانت املظاهرة الصاخبة قد أحيت اماهلم وأنعشت أرواحهم ،الوفد
فماذا كانوا يفعلون  ،عريب قّلما نطق به: هؤالء أحبوان ففعلوا بنا ما فعلوا وقال عباس فرحات بلسان ،أجسامهم

 لو أهنم يكرهوننا؟
فرحب بنا ترحيباً  ،بعد ثالثة أايم عقد عبد الكرمي قاسم جملس الوزراء ودعاان إىل حضوره يف بناية وزارة احلربية

القول  ق قاطبة من فصاحة اللسان وجزالةوكانت به شبه ُلكنة ختالف ما اتصف به أهل العرا ،حارًا بليغاً 
احها ووضعية كف ،وأانط يب األستاذ فرحات عباس مهمة اإلفصاح عن رغائب اجلزائر ،وضخامة األلفاظ

 وحاجتها امللحة إىل املدد السريع الفعال.
لثورة ونددت مبا كانت أبدته حكومة قبل ا ،فشكرت العراق شعباً وحكومة على ما أبداه من روح ثورية عالية

 وال يتفق مع عاطفته امللتهبة حنو اجلزائر وجهادها. ،من تقاعس عن املدد ال يتجانس مع روح العراق
 ،عدها النصرساعة ب ،وقلت بعد أن شرحت املوقف احلريب فوق املصور اجلغرايف: االن جاءت الساعة احلامسة

عرب كلهم فال ،هذا ما نطلب من العراق. نريد املال اجلزيل والسالح الوافر ،حاملال والسال ،أو بعدها الفناء
 تقدموا فيما مضى مبا يستطيعون . واالن جاء دوركم فانظروا ماذا أنتم فاعلون؟

ستقبل ولن ينجح العرب أصاًل يف م ،قال عبد الكرمي قاسم: كفاح اجلزائر أمر أساسي يف كفاح العرب العام
 ،ومن أجود األنواع ،فز اجلزائر ابستقالهلا، كلنا للجزائر، أما السالح فسنعطيكم سريعاً ما لديناأايمهم، ما مل ت

 وسنتحمل فوق ما نستطيع. ،وأما املال فهو االن قليل بني أيدينا لكنا ال نبخل عليكم بشيء
السالح للتطور ف ،وقد تطورت املعركة سياسيًا كما تطورت حربياً  ،قلت: املال ابلنسبة لنا اليوم كالسالح

 واملال للتطور السياسي. ،احلريب
نطق السيد حديد وزير املالية فقال: ال جند بني أيدينا اليوم شيئًا من املال. فكيف نستطيع أن نعطي من 

 خزينة خاوية على عروشها؟
اجبنا إمداد و فأجابه عبد الكرمي قاسم بلهجة شديدة وقال: سواء كان لدينا املال أو مل يكن عندان منه شيء ف

ْر دفع مرتبات املو فني ،اجلزائر حاالً  ْر إجناز املشروعات اليت لديك، أخّر كل شيء إال اجلزائر، جي ،أخِّّ ب أخِّّ
 أن تغاث حااًل.
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السيد حديد  فصرخ ،طلبت ستة مليارات من الفرنكات القدمية ،ودخلنا يف جدال من أجل تعيني مقدار املال
ى أن ينالنا عل ،طالقًا أبدًا ـ وحنن على حالنا االن ـ أن جند أكثر من مليارينال نستطيع إ ،وكاد يلطم وجهه
 ،قال قاسم ـ وبقية الوزراء ال يقولون كلمة ـ: إن الستة اليت طلبها األخ توفيق غري ممكنة االن ،منها ضيق شديد

نتعهد بدفعها  ،ثة ملياراتفأان أقرتح أن يكون املقدار ثال ،وإن املليارين اللذين قال عنهما حديد ال يكفيان
 سنوايً ما دام الكفاح اجلزائري مستمراً إىل أن يتم االستقالل.

قلت: فلو زدت عليها ملياراً؟ قال: غري ممكن وأرجو األخذ ابقرتاحي. فسكت اجلميع وتلك عالمة املصادقة. 
مكان. ننا ندفع حسب اإلقلت مغتنماً: أما وقد تقرر هذا وحنن شاكرون؛ فلنعني اجال الدفع، قال حديد: إ

 قلت:
قساط يكون  فما رأيكم لو قسمناها أربعة أ ،أبداً، إن تكاليفنا كثرية وجيب أن نعرف مداخيلنا بصفة مضبوطة

 أكتوبر؟ 15و ،يوليو 15و ،افريل 15و ،يناير 15تدفع يف اجال حمددة كل  ،مليوانً « 750»كل قسط 
وأريد  ،عفسجل عندك اجال الدف ،فقاطعه الرئيس قاسم قائاًل: أان قبلت هذا االقرتاح ،أراد حديد أن يتكلم

 أن ال يتأخر الدفع أصاًل إطالقاً.
فحيا هللا  ،إىل يوم استقالل اجلزائر مل يتأخر قسط عن موعده احملدد ،وهكذا كان وهللا!. فمنذ تلك الساعة

 .(1)وحيا هللا شعب العراق ،مهة العراق

 م ابلسالح:ـ الدع 2

اشرة عن طريق الطائرات والنقل كان مب ،كان التنسيق بني العسكريني العراقيني واجلزائريني مكثفاً ومنظماً وسرايً 
ومل يتوقف الطيارون العراقيون  ،ابلتنسيق مع السلطات الليبية ،إبشراف مباشر عراقي جزائري ،العراقية نزوالً بليبيا

ال وأجهزة اتص ،وقدم العراق للجزائر حىت أدق األسلحة ،وعد احملددويف امل ،من إيصال السالح للمكان
ألن العراق حتصل عليها من منظمة احللف  ،يصعب احلصول عليها يف مكان اخر« جهازاً  50»عسكري 

 قبل ـ انقالب عبد الكرمي قاسم ـ (2)األطلسي عندما كان عضواً يف حلف بغداد

 ـ طلبة اجلزائر يف العراق: 3

دد كومة العراقية للطلبة اجلزائريني ابلتدريب يف كلياهتا العسكرية، وذلك حتت نفقتها، حيث بلغ عمسحت احل
هذا إىل جانب   ،اخلرجيني اجلزائريني من هذه الكلية العراقية احلربية ما يقارب األربعني عسكرايً برتبة مالزم اثن

 .(3)م مخسة طيارينم منه1962طالباً عام  27كلية الطريان اليت استقطبت ما يقارب 

                                                           

 (.3/627حياة كفاح )   ((1

 96السياسة العربية واملواقف الدولية ص    ((2

 .271مواقف الدول العربية ص    ((3
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 ـ مقاطعة فرنسا: 4

وكان  ،وجتاري للفرنسيني يف العراق م وقف كل نشاط اقتصادي1958نوفمرب  13قررت احلكومة العراقية يف 
من املشاريع العراقية  %70حبيث أن  ،هلذا القرار أتثري سليب كبري على املصاحل االقتصادية الفرنسية ابلعراق

واملنشات العامة واملصاحل الكربى ؛ كانت تنفذ من طرف  ،وإقامة اجلسور وبناء السدود ،الكربى مثل الطرق
ن واعتربت جملة اجملاهد هذا القرار موقفاً رائعاً جاء تدعيماً عملياً لثورة اجلزائر، وتعبرياً قوايً ع ،شركات فرنسية

ماق النفس عر قومية أصيلة رسبت يف أعوحدة النضال العريب الذي صهرته بوتقة االالم واالمال املشرتكة، مشا
 .(1)العربية أجيااًل طويلة لتظهر اليوم كأشد ما تكون حرارة وحيوية وقوة

 ـ تعبئة شعبية ودعم يف احملافل الدولية: 5

من أجل  ،على املستوى اجلماهريي كان االنسجام متكاماًل وقوايً بني احلكومة والشعب على كل املستوايت
املتكررة واملكثفة  مبا فيها املظاهرات واالحتجاجات اجلماهريية ،واملادية للمعركة القومية يف اجلزائر التعبئة املعنوية

أعطيت اهتماماً و  ،وعلى رأسها ذكرى أول نوفمرب اليت مثلت حداًث ابرزًا يف العراق ،دوراًي ويف كل مناسبة
 خاصاً من طرف العراقيني حكومة وشعباً.

ات اخلاصة خصصت احلكومة العراقية العشرة دقائق األوىل يف املدارس إىل تدريس ومن بني مظاهر االعتبار 
ة تدعيم وكانت إذاعة بغداد ختصص برانجماً يومياً حول الثورة اجلزائرية ملضاعف ،القضية اجلزائرية والتحسيس هبا

فت احلكومة العراقية ثوعممت وك ،وتعبئة الشعب العراقي والعريب بصفة عامة للوقوف جلانب إخواهنم ابجلزائر
 ،التعبئة اجلماهريية واالحتجاجات الشعبية عرب الرتاب العراقي منددة ابألعمال اإلجرامية واألساليب الوحشية

 . (2)اليت تستخدمها جيوش فرنسا ضد الشعب اجلزائري
ي إجراء ميس أ وعلى مستوى العالقات الثنائية الرمسية، وصل املوقف العراقي لدرجة النقد واهلجوم القوي ضد

حتاد حىت ولو حدث ذلك مع دولة مثل اال ،أو يؤثر مباشرة أو غري مباشرة على مسار حرب التحرير اجلزائرية
ردد حّذر خروتشوف فعبد الكرمي قاسم الرئيس العراقي دون ت ،اليت هتم املصاحل الوطنية احليوية للعراق السوفيايت

لعراق ، معتربًا ذلك مساسًا ابلعالقات الثنائية بني ا«جلزائراب»الرئيس السوفيايت من زايرة حاسي مسعود 
 .(3)واالحتاد السوفيايت والعالقات العربية السوفياتية ككل

دت أنتهي يقول األستاذ توفيق املدين: ما ك ،وكان العراق أول قطر عريب يعرتف ابحلكومة اجلزائرية املؤقتة
رائي ملؤقتة ومناهجها حىت تقدم سفري العراق احملامي فائق الساميومئذ من قراءة النص العريب إلعالن احلكومة ا

                                                           

 .95السياسة العربية واملواقف الدولية ص    ((1
 .94 ،93املصدر نفسه ص    ((2
 .91املصدر نفسه ص    ((3
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فأعلن اعرتاف العراق ابحلكومة اجلديدة ووعد العراق ابإلعانة الكاملة للثورة اجلزائرية والتأييد  ،الثائر الفائر
 .(1)املطلق

ويف  ،ية اجلزائريةل القضكما كانت العراق يف مقدمة األقطار العربية سياسيًا ودبلوماسيًا يف العمل على تدوي
جانفي  30»خطاب للسيد هاشم جواد وزير خارجية العراق يف افتتاح مؤمتر وزراء األقطار العربية ببغداد 

أكد فيه: إن معركة اجلزائر اليت خضناها يف األمم املتحدة مازالت تستدعي مزيدًا من العمل « م1961
اسية املتيسرة لى العدو بشىت الوسائل االقتصادية والسيوتستوجب توفيقًا يف اخلطط يف الشدة ع ،والتضحية

 .(2)مساندًة للجهود العسكرية اجلبارة والكفاح املرير الذي خيوضه إخواننا اجلزائريون
« م1960أفريل »الل زايرة ـ خ ،وكان العراق يستغل أية فرصة لعالقاته الثنائية لتو يفها لصاحل القضية اجلزائرية

 ،أندونيسي للعراق، أصدر وفدا احلكومتني بيااًن مشرتكًا أداان فيه االستعمار الفرنسيمثاًل ـ وفد حكومي 
ومطالبته بفتح مفاوضات سريعة ومباشرة من أجل استقالل الشعب اجلزائري. وبنفس النشاط والتعبئة كانت 

ر إجيابية من قفًا أكثمواقف العراق يف احملافل واهليئات الدولية: لقد ان األوان لكي تتخذ األمم املتحدة مو 
زائر بعد اليوم أن ختطط برانجماً يساعد على تطبيق مبدأ حرية تقرير املصري ابجل وجيب عليها ،املشكل اجلزائري

 .(3)أن خيب اجلنرال ديغول الرأي العام
 ،ائريةونتائجه كانت ملموسة ومؤثرة إجيابيًا على مسار الثورة اجلز  ،كان التاييد العراقي للجزائر جداًي وملتزماً 

م: زايرتنا للعراق الشقيق تعترب نصراً كبرياً 1959وهذا ابعرتاف السيد فرحات عباس بعد زايرته للعراق أفريل 
 .(4)وعلى اخلصوص فيما كانت قد تعهدت به إلينا ،حكومة العراق أدت واجبها كامالً  ،للقضية اجلزائرية

ات ونفس التقييم تضمنه البيان املشرتك بني حكوميت العراق واجلزائر أثناء زايرة الوفد اجلزائري برائسة السيد فرح
كما تضمن البيان   ،عباس: العراق حكومة وشعباً يؤازر القضية اجلزائرية ابألسلحة واألموال ويف امليدان العاملي

 ساعدات والدعم السياسي واملادي للثورة اجلزائرية واإلسراعمطالبة الشعوب والبلدان العربية مبضاعفة امل
 .(5)بتنفيذها

 اتسعاً: سوراي:

اهتم ال يرقى واالنتقاد الشديد ألي موقف حلكوم ،متيز موقف الشعب السوري ابلتأييد املطلق للثورة اجلزائرية
أو يف  أو عن طريق املظاهرات ومطالبني سواء إعالمياً  ،لألهداف والوسائل الكاملة حلرب التحرير اجلزائرية

                                                           

 .91املصدر نفسه ص    ((1
 .92املصدر نفسه ص    ((2
 .94املصدر نفسه ص    ((3
 .98نفسه ص املصدر    ((4
 .98املصدر نفسه ص    ((5
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ربية الختاذ والضغط على جامعة الدول الع ،مبقاطعة فرنسا« املمثل نوابه من خمتلف األحزاب»اجمللس النيايب 
 موقف فعال وواضح ومؤيد دون حتفظ لتحرير كل األراضي العربية احملتلة.

 ـ مواقف للربملان السوري: 1

أوت »رية إىل مرحلة هامة يف التنظيم والشمولية عقب مؤمتر الصومام تزامنًا مع حتول حرب التحرير اجلزائ
من أجل متابعة تصاعد حرب التحرير اجلزائرية  ،من جلساته ؛ كثف جملس النواب السوري« م1956

 وخصص جلسات خاصة ملناقشة مدى التأييد العريب ،وتضاعف قمع االستعمار الفرنسي للشعب اجلزائري
للثورة اجلزائرية من خالل مداخالت النواب، واجلميع قدم انتقادات شديدة لعدم وصول التأييد العريب للثورة 

 ين القرارات التالية:وانتهوا بتب ،اجلزائرية إىل مستوى تضحيات الشعب اجلزائري ومستوى قوة القمع الفرنسي
 لس النواب اختطاف اجلزائريني.ـ استنكار جم

ـ تكليف احلكومة لتبادر فوراً إىل دعوة احلكومات العربية لتخصيص مبلغ ال يقل عن مخسني مليون لرية سورية 
 ومدهم مبا حيتاجون ملمارسة حقهم بتقرير مصريهم. ،لنصرة إخواننا العرب يف املغرب

 فياً.قرار مقاطعة فرنسا سياسياً واقتصادايً وثقاـ تكليف احلكومة ابالتصال فوراً ابحلكومات العربية إل
 ،ـ تكليف احلكومة ابالتصال فورًا ابحلكومات العربية لتهيئة اجتماع على مستوى عال من املسؤولني العرب

يف بلوغ  إلقرار اخلطط الواجب اتباعها ملساعدة اجلزائر ،مبا فيهم املسؤولني يف تونس ومراكش وممثلي اجلزائر
  احلرب واالستقالل.أهدافها يف

 ـ إبالغ حكوميت تونس ومراكش أتييد سوراي ملوقفها السليم من األحداث األخرية.
وجدت هذه القرارات موافقة دون حتفظ من طرف رئيس احلكومة السوري السيد صربي العسلي الذي حضر 

النواب، وخرجت   جملساجللسة ووعد بتنفيذها، وبرز التجاوب احلكومي مع رد الفعل اجلماهريي وممثليه يف
اجلماهري منددة ابالستعمار الفرنسي واختطافه لقادة الثورة اجلزائرية بعد عملية القرصنة اجلوية، وأدان السوريون 
بشدة االستعمار الفرنسي، مطالبني مبضاعفة التأييد املادي يف مجيع اجملاالت، من أجل إفشال خطط 

 .(1)يةاالستعمار الغاشم إلضعاف الثورة اجلزائر 

 ـ الرئيس شكري القوتلي: 2

ؤيدة ومنذ البداية اختذ مواقف مبدئية م ،تضاعف الدعم احلكومي السوري يف عهد الرئيس شكري القوتلي
قوى ومندداً بكل حماوالت التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان العربية من طرف ال ،للثورتني املصرية واجلزائرية

 وهبدف تدعيم الوجود السياسي اجلزائري دوليًا ؛ عملت ،ملتحدة األمريكيةالكربى وعلى رأسهم الوالايت ا
سوراي على استغالل أي حدث وطين بسوراي له طابع دويل للتحسيس ابلقضية اجلزائرية وإشراك اجلزائر مباشرة 

 وويستغل ممثل ،وأاثر اجلزائريون فيه دوايً  ،«م1957أكتوبر »مثلما حدث يف معر  دمشق الدويل  ،فيه
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وعلى  ،واللقاء مع الوفود الرمسية بتشجيع وتنسيق قادة احلكومة السورية ،اجلزائر هذه التظاهرة لدعم قضيتهم
ي وخالل زايرته جلناح اجلزائر أكد القوتلي وقوف حكومته دون حتفظ جبانب أ ،رأسهم الرئيس القوتلي نفسه
ادها ضد مد يد العون وأتييد اجلزائر يف جهداعياً العرب حكومات وشعوابً إىل  ،قضية عربية ذات بعد قومي

 .(1)االستعمار
إن أردمت سالحاً  ،م: إن سوراي مشرتكة معكم يف القتال1957وأكد للوفد اجلزائري الذي زار سوراي يف مارس 

 وإن أردمت رجااًل فرجال سوراي مستعدون خلو  ،وإن أردمت مااًل عندان ما نستطيع بذله ،أمددانكم ابلسالح
وأان  ،زلولكي تعلم أننا قوم جد ال ه ،أقول لكم هذا علناً وجهراً لكي تسمع فرنسا قولنا ،الوغى إىل جانبكم

 ،أكلم قائد اجليش السوري هنا أمامكم ليفتح خمازن الذخرية حىت أيخذ منها اجملاهدون اجلزائريون ما يريدون
 .(2)وستكون لنا احلياة احلرة الكرمية إبذن هللا ،عزم النهائي على أن منوت أو حنيا معاً لقد عقدان ال
م الذي دعت إليه منظمة تضامن الشعوب األفروـ اسيوية لتنظيم تظاهرات 1958مارس  30ومبناسبة يوم 

يس القوتلي إىل ممثلي ئومجع التربعات والتحسيس ابلقضية اجلزائرية عرب البلدان اإلفريقية واالسيوية ؛ أكد الر 
 ،ومصريها مصريان ،ونضاهلا نضالنا ،وحدودها حدودان ،أبن قضية اجلزائر قضيتنا جبهة التحرير الوطين بدمشق

وإين على يقني أبن شعب اجلمهورية العربية املتحدة بقيادة الرئيس مجال عبد الناصر سيكون على رأس كل 
 .(3)حركة قومية تنازع أطماع املستعمرين

 ـ يوم اجلزائر: 3

كانت دمشق العاصمة السورية على موعد   ،م1958مارس  30هـ املوافق 1377رمضان عام  10يف يوم 
م حتت أبرزها ذلك االحتفال الذي أقي ،مع يوم اجلزائر الذي متيز إبقامة االحتفاالت واملهرجاانت الثقافية

لبارزة ضور العديد من الوزراء والشخصيات اوحب ،الرعاية السامية لرئيس اجلمهورية السورية شكري القوتلي
 ،والسيدة قمر قزعون شورى ،وفاخر عاقل ،نوري اإليبش ،منها: وزير الداخلية انذاك عبد احلميد السراج

واألمني العام  ،والسيد كمال الدين حسني وزير الرتبية والتعليم ،والسيد أكرم احلوراين انئب رئيس اجلمهورية
سفري املغرب يف  وكذلك ،ومنظر القومية العربية ميشال عفلق ،السيد عبد اخلالق حسونة جلامعة الدول العربية

 .(4)وممثل جبهة التحرير الوطين الغسريي ،دمشق السيد احملجوب بن الصديق
د عرفت هذه اهليئة وق ،وقد مت تشكيل هيئة ابلعاصمة السورية دمشق يتمثل عملها يف مجع التربعات املالية

 ،حيث كانت تقدم األموال بعد مجعها إىل مكتب جبهة التحرير الوطين اجلزائرية بدمشق ،ع اجلزائرجبماعة أسبو 
بتوجيه  وكان عمل مجاعة أسبوع اجلزائر جتاه الثورة اجلزائرية ،وهو من جانبه يقوم بوضعها يف أحد البنوك هناك
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م مثالً تسلم الوفد اجلزائري 1957س من الرئيس شكري القوتلي، وأبمر منه. وخالل األسبوع اجلزائري يف مار 
فس ويف ن ،دوالر بصكوك موقعة من الرئيس القوتلي نفسه 49،130،132لرية سورية و  000،800،1

 .(1)السنة تسلم ممثل مكتب جبهة التحرير الوطين بدمشق صكاً اخر قدره مليار ومخسة ماليني فرنك

 ـ أطفال سوراي: 4

فسنا لزايرته لسوراي قال: .. وعند خروجنا من املقربة قبيل الغروب وجدان أنيف وصف السيد أمحد توفيق املدين 
وقال قائل: من أنتم أيها  ،أمام مجاعة من الصبية يعودون من املدرسة إىل دايرهم وأحاطت بنا شلة منهم

وقال يل  ،السادة؟ قلت له: حنن من اجلزائر. فصاح التالميذ كلهم بصوت واحد: لتحيا اجلزائر لتحيا اجلزائر
 أصغرهم سناً: ابهلل سلموا على كل من يضرب البارود يف اجلزائر.

هبذه الكلمة البسيطة احلارة الصادرة عن قلب مؤمن مطمئن انطبع حب دمشق وأهل دمشق فوق صفحات 
 .(2)قليب إىل األبد أعيش به، وأموت به، وأبعث حيا

 ـ فتح أرصدة بنكية: 5

لة مسحت احلكومة السورية بتسهيل مهام الوفد اجلزائري بفتح أرصدة بنكية قاب ،وإىل جانب التربعات املالية
الذي كانت توضع  ،لتحويل العملة الصعبة. ومن أبرز البنوك اليت كانت مسرحاً هلذه العمليات بنك الرافدين

 ،شقمالذي حتصل على مكانة مرموقة يف د ،فيه األموال ابسم رئيس مكتب دمشق السيد عبد احلميد مهري
ريي يعينه يف أعماله إعانة فعالة األخ الشيخ الغس ،وتذلل أمامه كل الصعاب ،تفتح يف وجهه كل األبواب

 .(3)عليه رمحة هللا وبركاته

 ـ الدعم ابلسالح والذخرية والرجال والغذاء: 6

نطقة م وقامت بفتح حدودها مع العراق وجعلتها ،سهلت احلكومة السورية عملية جلب األسلحة واقتنائها
 ،وهذا بناء على االتفاق الثنائي بني احلكومة السورية وجلنة السالح اجلزائري ،عبور لألسلحة االتية من العراق

 .(4)الذي يشرتط على سوراي التكفل بتأمني األسلحة وضمان إرساهلا إىل اجلهة اليت تعينها اهليئة املشار إليها
ي أو وتزويد الثورة اجلزائرية ابألسلحة سواء من خمازن اجليش السور ومل ينحصر الدعم املادي يف الناحية املالية 

ع وإمنا جتسد هذا الدعم يف أر  املعركة حيث فتحت سوراي ابب التطو  ،عن طريق فتح حدودها لنفس الغر 
وريني وابلتايل أصبحت الرغبة يف اجلهاد لدى الس ،لكل السوريني سواء الوسط الشعيب أو الوسط العسكري

 ألنه نصرة إلخواهنم اجلزائريني الذين هم أبمس احلاجة إليهم أكثر من أي وقت مضى. ،ضرورايً أمراً 
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 ،ومن هذا املنطلق توافد على أر  اجلزائر بعض اإلخوة السوريني الذين انضموا إىل صفوف الثورة املباركة
 يف اجلبال وتلقينهم الوطينودعموها بضباط سامني سامهوا بدرجة كبرية يف تدريب وتوجيه أفراد جيش التحرير 

 .(1)األساليب احلربية اجلديدة
ودعمت  ،فإن املواد الغذائية هي األخرى كانت ذات أمهية ،وإذا كان السالح ابلنسبة للجزائريني قضية ضرورية

 واستمر الدعم ،سوراي جبهة التحرير الوطين بكمية كبرية من القمح حبوايل ألفي قنطار من القمح السوري جماانً 
لطريان وتدريب فرق من أعضاء جيش التحرير مبا فيها التدريب على ا ،العسكري ابلسالح والعتاد لثوار اجلزائر

العسكري. وكان الطلبة اجلزائريون هناك يعاملون كسوريني ويشاركون االحتفاالت واألعياد الوطنية الرمسية  
ل ويشاركون حىت يف االستفتاءات الوحدوية مث ،كجنود وضباط سوريني مرتدين الزي العسكري السوري

 .(2)االستفتاء على الوحدة بني سوراي ومصر

 ـ الدعم العلمي والثقايف: 7

اه عن طريق فتح اجملال بل دعمت هذا االجت ،مل تبخل سوراي على الطلبة اجلزائريني يف هنل العلم والثقافة واملعرفة
وهذا بعد اجملهودات اليت قامت هبا جبهة التحرير الوطين  ،طالب 107حيث تزايد عددهم ليصل إىل  ،هلم
انتهت بعقد اتفاق بني  ،يف مكتبها التمثيلي الذي فتح مفاوضات مع الوزير السوري للرتبية والتعليم ممثلة

وإعفاؤهم  ،الطرفني قبلت فيه سوراي مطالب اجلزائريني ومن أمهها: دفع احلكومة السورية منح للطلبة اجلزائريني
 .(3)كما ميكنهم التزود جماانً ابلكتب الضرورية  ،رسوم الدراسة من

والعالقة العلمية والثقافية بني اجلزائر وسوراي مستمرة إىل يومنا هذا وممتدة جذورها يف أعماق التاريخ وعبق 
 فلقد لعب األمري ،وشهدت ازدهارًا واضحًا مع هجرة األمري عبد القادر إىل سوراي ،احلضارة اإلسالمية

 واملهاجرون من اجلزائر دوراً ملموساً يف التعليم والرتبية.
املواجهة وكان لالستعمار واملعاانة و  ،لقد وقفت احلكومة السورية وشعبها قلبًا وقالبًا مع دعم ثورة اجلزائر

 اح اجلزائريأتثري متميز يف دعم سوراي للكف ،املشرتكة للشعبني اجلزائري والسوري ضد االستعمار الفرنسي
 العظيم.

 
 
 
 

* * * 
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 عاشرًا: لبنان:

كان الدعم املعنوي واملساندة الشعبية واحلكومية من لبنان منسجمة مع اخلط العريب العام على املستوى الشعيب 
وعرّب  ،وعاش الشعب اللبناين أحداث حرب التحرير اجلزائرية ومناسباهتا وذكرايهتا بكل جوارحه ،واحلكومي

سادسة وإدانته لالستعمار الفرنسي وحلفائه مبناسبة الذكرى ال ،ابستمرار عن حزنه على قمع الشعب اجلزائري
مظاهرات ضخمة عمت لبنان وعربت فيها اجلماهري اللبنانية عن سخطها  ،لثورة أول نوفمرب مثالً « 1960»

بريوت علق . وحبديقة السفارة الفرنسية بومنادين حبياة جيش التحرير اجلزائري ،جتاه االستعمار الفرنسي
 املتظاهرون العلم اجلزائري منادين بعروبة اجلزائر ولبنان.

ويف نفس املناسبة ألقى السيد صائب سالم رئيس احلكومة اللبنانية خطااًب أكد فيه مساندة لبنان الشقيق 
وكان هلا وقعها عند  ،اللبنانية العربية الصميمةكلمتكم « خماطباً املتظاهرين»لكفاح اجلزائر اجملاهدة.. لقد قلتم 

 .(1)وقد حطمه أبطال اجلزائر ،إن عهد االستعمار قد وىل إىل غري رجعة ،إخواننا اجلزائريني العرب وعند
 دولياً كان للموقف الرمسي اللبناين جبانب األقطار العربية األخرى أتثري فعال يف تعبئة املواقف الدولية للوقوف

عطاء الشعب والعمل على إقناع اجلميع بضرورة إ ،قضية اجلزائر العادلة ومناقشة املوضوع بطريقة شرعيةجبانب 
اء تدخله ذلك ما أكده السيد صائب سالم رئيس احلكومة اللبنانية أثن ،اجلزائري احلرية املطلقة يف تقرير مصريه

 «:1960أكتوبر »أمام الدورة اخلامسة عشرة لألمم املتحدة 
رية بتنظيم طالبت احلكومة اجلزائ ،ن احلكومة الفرنسية مل تر  ابلتفاو  حول شروط االستفتاء احلرمبا أ

استفتاء حتت رقابة األمم املتحدة وهو طلب معقول. إنه من واجب األمم املتحدة أن تضمن حرية االستفتاء 
ختيار ىل ذهن أحد فيما يتعلق ابإذ أن من مصلحة اجلزائر وفرنسا والعامل أمجع أال يتطرق الشك إ ،ابجلزائر

 .(2)الشعب اجلزائري ونزاهة االستفتاء
كومة اجلزائرية فقد أدىل رئيس احلكومة اللبنانية بتصريح رحب فيه برد احل ،ويف إطار الدعم الرمسي للثورة اجلزائرية

جملاهد. كما جاء إعالن اواعتربها املمثل الوحيد للشعب اجلزائري  ،حول قبول مبدأ املفاوضات ،املؤقتة اإلجيايب
ليؤكد  ،م1961فيفري  17وزير خارجية اجلمهورية اللبنانية بعد عام من تصريح رئيس احلكومة وذلك يف يوم 

غ مايل قدره وتضمن قرار بالده املسامهة مببل ،فيه مرة أخرى على التضامن مع القضية اجلزائرية ماداًي ومعنوايً 
 .(3)اب ميزانية احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائريةألف لرية لبنانية لتضاف إىل حس 500

يها مطالبة الدول الفتات كتب عل وقد برز دور الطالب اللبنانيني يف حتريك مشاعر الشعب اللبناين من خالل
وا يف هذه املظاهرات وأكد ،والتنديد أبعمال االستعمار الفرنسي الوحشية ،العربية ابلعمل السريع إلنقاذ اجلزائر

عارمة على ضرورة تزويد اجلزائر ابلسالح واملال واملتطوعني. وما جلب االنتباه هو تصدر فتاة لبنانية حتمل ال
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 ،ابلس وصورومن بريوت إىل مدن لبنانية أخرى منها طر  ،العلم اجلزائري وجبوارها فتاة أخرى حتمل العلم اللبناين
ال برقيات طالب فيها املشاركون إرس ،بية كبريةاليت شهدت بدورها مظاهرات أقيمت على إثرها مهرجاانت شع

 ،وضرورة اإلسراع يف مساعدة الثورة اجلزائرية ابألموال والسالح واملتطوعني ،أتييد وتضامن للشعب اجلزائري
ستحقاهتا يف وتنبيه حكومتهم ابإلسراع يف دفع م ،والتأكيد على مقاطعة فرنسا سياسيًا واقتصاداًي وثقافياً 

 .(1)امليزانية املخصصة للجزائر
نية حيث استنكر شباب مدينة صيدا اللبنا ،م سنة التضامن الطاليب املتزايد1961ومن جهة اثنية كانت سنة 

اولة فصل الصحراء حمو  ،لكوهنا هتدف إىل تقسيم اجلزائر ،املؤامرة اليت أعلن عنها الرئيس الفرنسي شارل ديغول
وقد أكدوا وقوفهم الدائم مع الشعب اجلزائري يف جهاده من أجل اسرتجاع  ،عن مشاهلا لغناها ابلبرتول

 .(2)االستقالل الكامل والغري منقوص
م حىت انفجرت مظاهرات عارمة يف ذكرى أول نوفمرب من عام 1960مل مير عام على مظاهرات بريوت عام 

وجاءت حتية  ،حيث جسدت التأييد املطلق للقضية اجلزائرية ،ريوت ميدااًن هلاوكانت العاصمة ب ،م1961
وقد طاف املتظاهرون كل شوارع بريوت الرئيسية مارين ابلسفارات العربية واألجنبية. وكانوا  ،للذكرى السابعة

وقد استمرت  ،واستنكار العدوان الفرنسي الغاشم ،يرددون عبارات التأييد والدعوة لنصرة الشعب اجلزائري
املظاهرات أوقااتً طويلة. ونفس احلدث شهدته ابقي كربايت املدن اللبنانية ومنها طرابلس حيث أقيمت فيها 

 .(3)مهرجاانت كبرية إحياء ليوم الثورة اجلزائرية
 د توفيق املدينوأمح ،ويف زايرة وفد احلكومة املؤقتة للبنان، وكان أعضاء الوفد: عباس فرحات، كرمي بلقاسم 

 الذي ذكر قصة الزايرة يف كتابه فقال:
ووزير  ،.. وابشران األعمال فقابلنا الرئيس الكّيس اللبق فؤاد شهاب، ورئيس الوزراء احلازم الفطن رشيد كرامي

الهلا عن  وكانت كلها زايرات وّد وجماملة تكلمنا خ ،ورئيس جملس النواب ،اخلارجية النابه احلاج حسني العويين
إهنم معنا  وقالوا لنا مجيعاً: ،وما تتطلبه من جهود وموقفنا اخلاص من فرنسا ،ضية اجلزائركل شيء خاصة ق

ا ووعدوا ابلتأييد التام لدى هيئة األمم املتحدة وابلسعي لدى فرنس ،قلبًا ولكن املال والسالح على مراد هللا
 وهم مدللون لديها.

 ،طلقةكان ميتاز بصمته وبرودته ومبا يظهر عليه من ال مباالة م  ،مث قابلنا خشبة مسندة تدعى مفيت لبنان
لخروج فودعنا مث قمنا ل ،فكنت كأنين أخاطب أواثن الكعبة يف عصر اجلاهلية ،وبسطت له وضعية اجلزائر
 وخرجنا ال نلوي على شيء. ،بقوله: هللا ينجح املساعي
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ات رجاًل كاماًل شهمًا بديع الكالم جليل اإلنصكان « املعوشي»ومن الغد قابلنا زعيم املسيحيني البطريك 
ومناضل  ،وطين عريب من الصادقني ،كنا خالهلما يف حضرة سياسي من الطراز األول  ،حتادثنا معه حنو ساعتني

تها على احملك ووضعت القضية اجلزائرية برم ،جادلنا فأحسن جدالنا ،يدرك معىن الثورة ويدرك ما تتطلبه الثورة
 ارائه ما مألان إعجاابً وتقديراً قال:وبسط عنها من 

 إمنا املوضوع احلقيقي هو إدراك هذا اهلدف ،فقد امن به كل الناس ،إن استقاللكم أمر ال شك وال ريب فيه
إنكم بذلتم إىل االن أقصى ما ميكن بذله من دماء  ،وأقل ما ميكن من الضحااي ،أبقصى ما يكون من السرعة
ءت وال ريب ساعة احلصاد فلتكونوا حكماء ولتعرفوا كما قال العرب وقد جا ،ومن جهد ومن تضحيات

 األول: من أين تؤكل الكتف.
 وسأخاطب إبطناب قداسة الباب يف املوضوع وأقنعه بوجوب ،إنين سأكون بعد يومني يف ابريس ماراً بروما

فرنسية، حىت كنيسة الكما سأخاطب اجلنرال ديغول ورجال حكومته ورجال ال  ،قيامه مبسعى محيد يف املوضوع
 ،وأود أن ترسلوا يل بعد رجوعي رجاًل أخربه مبا علمت ومبا مسعت ،وتقرتب ساعة اخلالص ،اجلهود تتضافر

 ومبا حققت.
وعدان أدراجنا نعادل يف داخل نفوسنا بني مقابلة حضرة املفيت وحضرة  ،ودعناه ورافقنا إىل الباب اخلارجي

 .(1)البطريق احلكيم
الدعم املعنوي واملايل بقدر املستطاع من الشعب اللبناين لثورة اجلزائر من مصادر مجاهريية منظمة لقد استمر 

ومة اللبنانية كما كانت للحك  ،وكانت جتمع وتوصل ملمثل جبهة التحرير الوطين املساعدات املالية ،ومتعددة
 .(2)مسامهات مالية ومعدات طبية توجه ملساندة حرب التحرير

 
 
 
 

* * * 
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 احلادي عشر: األردن:

ياسي يف وذلك راجع للتأثري الشعيب الكبري على التوجه الس ،كان لألردن موقف إجيايب جتاه الثورة اجلزائرية
األردن الداعم للقضية اجلزائرية والفلسطينية. واملوقف األردين عرّب عنه امللك اثناء زايرة الوفد احلكومي اجلزائري 

 م حيث قال:1959مارس  27ـ  23لعمان يف 
ور أن وال ميكن وال يعقل وال يتص ،وإن استقالل اجلزائر هو حكم التاريخ ،إن ثورة اجلزائر هي صوت القدر

 ،صرب واإلميان والثباتفال ،تنتهي حرب حتريركم هذه دون أن ترفعوا أعالم االستقالل زاهية فوق كل بقاع اجلزائر
دنيا على أن لل ولقد برهنتم ،إن عامل النصر األول واألخري هو اقتناع اجملاهد ابهلدف الذي جياهد من أجله

لى ركنني أساسيني إنكم تعتمدون ع ،اجملاهد اجلزائري هو أكثر الناس إميااًن هبدفه واستماتة يف سبيل حتقيقه
 ،دفقاً إال ازدادت اإلعاانت ت ،ومن بعدمها سوراي والعراق فاعتقدوا أنكم ما ازددمت جهاداً  ،مها مصر والسعودية

 ،عكمحنن مستعدون القتسامها م ،وعدة فليس لدينا إال لقمة عيش أما حنن أهل هذه اململكة الضعيفة عدداً 
 .(1)هذا هو جهد املقل

وخالل مراحل احلرب التحريرية اجلزائرية كان لألردن مواقف غري متحفظة أو مرتددة يف مناصرة كل مطالب 
ه احلكومة أكدتذلك ما  ،الستقالل اتم ومطلق ال خيضع لشروط ويضمن الوحدة الرتابية للجزائر ،اجلزائر

 م.1961مارس  20األردنية يف بداية مفاوضات إيفيان 
كانت السلطة األردنية مؤيدة ومساندة للحراك الشعيب من تظاهرات وجتمعات منتظمة ومستمرة داعمة لثورة 

ومجعت أثناءها تربعات مالية  ،م نظم األردن تظاهرات مساندة1958مارس  30ومبناسبة يوم اجلزائر  ،اجلزائر
وخصصت  ،ا فيها تنظيم مباراة يف كرة القدم بني جيش التحرير الشعيب اجلزائري والفرقة العسكرية األردنيةمب

وخصصت اململكة األردنية سفينة أردنية لنقل األسلحة من  ،مداخلها لتدعيم حرب التحرير اجلزائرية
 اإلسكندرية إىل مراكز جيش التحرير الوطين ابجلزائر.

مبنحه بناية عريقة  ،الل اجلزائر جّسد امللك االعتبار اخلاص للثورة اجلزائرية وقضيتها العادلةوبعد اسرتجاع استق
 .(2)ويف مكان متميز واسرتاتيجي ابلعاصمة عمان مقراً لسفارة اجلزائر جماانً اعرتافاً لثورة نوفمرب وشهدائها األبرار

 
 
* * * 
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 الثاين عشر: السودان:

وهبذه املناسبة  ،ابلذكرى السنوية لثورة نوفمرب على املستوى الشعيب واحلكومي كان السودان حيتفل دورايً 
تتضاعف تعبئة وحتسيس الشعب السوداين ابلعمل على تقوية الدعم املعنوي واملادي إلخواهنم ابجلزائر، وإدانة 

 االستعمار الفرنسي بقوة مجاهريايً وحكومياً.
رب ؛ السيد طلعت فريد عضو اجمللس األعلى للثورة السودانية أكد م لثورة نوفم1961مبناسبة الذكرى السابعة 

من اجلزائر  وإال فإن اجلزائريني سيفرضون إرادهتم وجيربونه على اخلروج ،على ديغول أن يعرتف ابستقالل اجلزائر
 .(1)مكباًل ابلعار

وكان  ،زائريةطالب التحرر اجلولعبت السودان دوراً فعااًل خاصة مع الدول اإلفريقية اجملاورة للوقوف جبانب م
 له أتثري إجيايب على أثيوبيا الختاذ موقف لصاحل القضية اجلزائرية يف منظمة األمم املتحدة.

م ؛ حتدث داعمًا للجزائر وخاطب اجلمعية 1960مندوب السودان يف األمم املتحدة أمحد الصياد أكتوبر 
تساند طلب  إن حكوميت ،اسي وتسلك سياسة سليمةالعامة قائاًل: احلكومة اجلزائرية تتصف ابلنضج السي

 .(2)احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية إبجراء استفتاء تنظمه وتراقبه األمم املتحدة
رحيباً وجد الوفد اجلزائري ت ،رئيس احلكومة اجلزائرية املؤقتة إىل السودان« 1959»وأثناء زايرة فرحات عباس 

خاصاً واستعداداً كبرياً لتدعيم حرب التحرير اجلزائرية. وخالل هذه الزايرة أكد الرئيس السوداين اجلنرال إبراهيم 
 .(3)إال أننا نقوم بواجبنا فوق استطاعتنا ،عبود للوفد اجلزائري: رغم أننا مادايً فقراء
اً عقد عدة ندوات ونتج عن ذلك أيض ،ئرية رمسياً يف العاصمة اخلرطوموفتح مكتب جلبهة التحرير الوطين اجلزا

لشرح القضية اجلزائرية وسبل دعمها مادايً ومعنوايً، وكان من أمهها الندوة اليت عقدها الشيخ أمحد توفيق املدين 
نصرة القضية  رئيس الوفد اجلزائري، وهذا ما دفع من انحية أخرى إىل بروز دور الطبقة املثقفة السودانية يف

حيث قام أساتذة وطلبة جامعة اخلرطوم مبظاهرات وجتمعات تناولت التأييد املطلق لقضية  ،اجلزائرية مجاهريايً 
 .(4)الشعب اجلزائري

كما توالت دعوات السلطات السودانية الرمسية جلبهة التحرير الوطين، قصد املزيد من توعية اجلماهري السودانية 
 ،وكللت الزايرات املتكررة للسودان بزايدة ربط العالقات األخوية بني الشعبني الشقيقني ،ابلقضية اجلزائرية

حت هلا من اجلرأة وأصب ،وأصبحت السودان من بني الدول العربية اليت دافعت ابستماتة عن الثورة اجلزائرية
ب سفريها من ثل يف سحمت ،حيث اختذت احلكومة السودانية قراراً شجاعاً  ،السياسية ما جعلها فاعلة عربياً 

جهت مذكريت ويف اخلرطوم و  ،العاصمة الفرنسية ابريس جراء السياسة القمعية املسلطة على الشعب اجلزائري
رف عرّبت فيهما عن استنكارها الكبري للمجازر املرتكبة من ط ،احتجاج شديديت اللهجة للسفارة الفرنسية
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كام أخرى طالبت احلكومَة الفرنسيَة بوقف تنفيذ أحومن جهة  ،اجليش الفرنسي يف حق الشعب اجلزائري
 .(1)واإلسراع يف االعرتاف ابستقالل اجلزائر الكامل ،اإلعدام املتواصلة ضد الوطنيني اجلزائريني

ويف عام  ،وأرسلت السودان عن طريق سفريها ابلقاهرة مبلغًا ماليًا حسب طاقتها جلبهة التحرير اجلزائرية
م كان مؤمتر االحتاد الدويل للنقاابت العربية الذي كان يضم نقابة العمال يف مصر والعراق وليبيا واليمن 1961
دابري وفيه مت اختاذ قرار هام تضمن الت ،وكان يضم أكثر من ستة ماليني منخرط من العمال العرب ،والسودان

حدثت هذه و  ،ىل جانب وسائل النقل من بواخر وطائراتالضرورية والالزمة من مقاطعة البضائع الفرنسية إ
جيابية وقد جنحت املقاطعة وجاءت بنتائج إ ،اجلرأة بعد أن كانت هذه النقاابت قد قاطعت البواخر األمريكية

 .(2)لصاحل الثورة اجلزائرية
 ألقى فيه كلمة مؤثرة اً وكان التجاوب الشعيب كبريًا جداً. وهذا أمحد توفيق املدين يصف لنا جتمعًا شعبياً كبري 

خبصوص ثورة اجلزائر حيث قال: كان لالجتماع الشعيب العظيم الذي مسحت لنا السلطة إبقامته يف أم درمان 
سة أو ستة يسع حنو مخ ،أعظم األثر يف نفسي ويف إخواين. وكان االجتماع لياًل ووقع يف مكان فسيح جداً 

 ضعوا على جوانبه مكربات الصوت بصفة فنية حمكمة الوو  ،ورتبوا منصته أحسن ترتيب ،االف من الناس
ما كنت  ،لقد اختلط سواد البشرة مع سواد الليل ،املنظر بديعًا حقاً  كان  ،أذكر أنين رأيت مثلها يف الشرق

أرى من فوق املنصة إال حبرًا من األلبسة البيضاء الفضفاضة اليت ترتاءى للنا ر وكأهنا بناء مرصوص يشد 
خوتنا من هو حبر العمائم البيضاء الضخمة اليت يستعملها إ ،فوقه حبر اخر بعد انفصال قليلبعضه بعضًا و 

 أجل مقاومة اشعة الشمس وحرارهتا.
ر فال يقاطعه هبتاف أو صراخ أو أبانشيد هوجاء كما يقع مبص ،والسوداين مستمع جليل يقدر قيمة اخلطيب

كب فيها وما يرت ،ئر مما تقاسيه من بطش وإرهاقوحتمست وأسهبت يف وصف االم اجلزا ،وابلعراق خاصة
وبينما أان يف  ،وأكدت حاجة اجلزائر إىل العونني املادي واألديب ،من جمازر وفظائع مل تشاهد البشرية مثلها

ها  إذ بزوبعة هوجاء صارخة مدوية تنفجر يف القاعة فتجرف مع ،عنفوان احلماس أضع يف الكالم قنابل حمرقة
 ،وأخذت أستمع رغم إراديت لصوت هو صوت أمة ،كأمنا مسهم تيار كهرابئي يف ان واحد  ،كامل املستمعني

افة اندى الناس ك ،هو صوت الضمري احلر انطلق من عقاله فجأة يف مساء الشعور واإلحساس ،صوت جهاد
قال بعضهم: ال و  ،أبصوات تشبه هزمي الرعد أثناء زوبعة عاتية عاصفة: اجلهاد: اجلهاد السالح إىل اجلزائر

 وقال اخرون: لنشرتك يف حرب اجلزائر فإن حتررت حترران مجيعاً. ،نرتك النساء تذبح وحنن رجال قاعدون
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 ،وأصبحت أرى منظرًا مل أره طوال حيايت يف الكفاح ،وهكذا أصبحت اخلطابة من القاعة والقوم وقوف
يفقدهم  ضاء نورًا أمحر بلون الدم إىل أن كادوأصبحت أرى بني حبر العمائم البيضاء وبني حبر األردية البي

 .(1)وصعدت الدماء دفعة واحدة إىل الرؤوس، فامحرت األحداق حىت ابتت وكأهنا النار احلامية ،الشعور
إىل أن قال:.. وأشرت إىل القوم ابلسكوت وأعدت اإلشارة مراراً إىل أن خفت وطأة املوجة العارمة ما متكنت 

 ،املكربات حىت عدت إىل احلديث عن تلك الفظائع واملوبقات مبثل هلجيت األوىلمن إمساع صويت بواسطة 
 وعقبت على ذلك بقويل:

ولو استطعنا أن  ،وبكثرة عالية يف العدد ،إن إخوانكم جماهدي اجلزائر األبية يتمتعون حبمد هللا بقوة يف البدن
 اي ثغر ابسم حنو النصر أو الشهادة. اللوقف يف امليدان مليون رجل يتقدمون ب ،نسلح مليواًن من الرجال

 وإىل عمل سياسي خارجي يتوازن ،حنن يف حاجة إىل مال وإىل السالح ،لسنا يف حاجة إىل الرجال ،إخوان
 .(2)هذه هي حاجتنا األكيدة وهذا هو واجبكم املفرو  ،مع الكفاح الداخلي ويسانده

على  ،حسن رجاهلم الشعبيني من أجل مجع املالقال: وما كدت أنتهي حىت ابدر القوم بتكوين جلنة من أ
مقدار ما يستطيع السودان بذله إعانة إلخوانه اجملاهدين يف سبيل هللا. مث اجتمعنا بعد ذلك بقليل مع رجال 

يذوق اجلوع  ما جيمعونه من شعب ،وبواسطة سفارة السودان ،اللجنة الشعبية وقرران أهنم يرسلون لنا ابلقاهرة
 وأن يتربع جبزء من الضروري من قوته إلخوانه اجملاهدين. ،يستطيع أن جيوع أكثرواحلرمان لكنه 

الصفحة   أسجل لكم على هذه ،اي أابة الضيم ،اي غطارفة اإلسالم ،اي أبطال أفريقيا ،اي رجال السودان األبرار
فقد محلت قلوبكم الندية كنوز الدنيا وثروة  ،إن كان ما بني أيديكم قليالً  ،كلمة إعجاب وإكبار وإجالل
 .(3)وة اخلالدةوقد متعكم هللا بتلك الثر  ،إمنا الغىن هو غىن القلب والروح ،العامل وليس الغىن هو غىن اجليب

 
 
 
 

* * * 
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 الثالث عشر: اليمن:

حيث انصرت  ،احنصر دعم اليمن سياسيًا يف احملافل الدولية وعلى وجه اخلصوص يف هيئة األمم املتحدة
لك يف الفاتح وكان ذ ،يف جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،القضية اجلزائرية جبانب أشقائها العرب

م. وكان صوت اليمن داعمًا للموقف العريب املوحد من أجل نصرة القضية 1955من شهر أكتوبر عام 
ة لإلسراع إىل أعطي لفرنسا بطريقة غري مباشر  أجل رغم اعتبار فرنسا هذه العريضة عبارة عن ،اجلزائرية العادلة

 .(1)حل القضية اجلزائرية مع جبهة التحرير الوطين اجلزائرية املمثل الشرعي للشعب اجلزائري
م عندما مت اإلعالن عن أتسيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية كانت اليمن من 1958سبتمرب  19ويف 

 م.1958سبتمرب  21هبا رمسياً وكان ذلك يف الدول السباقة إىل االعرتاف 
ففي دورة عام  ،ومن املواقف اإلجيابية جتاه الثورة اجلزائرية هي مواصلة الدعم املعنوي يف أعلى هيئة دولية

م أكد ممثل اليمن على أنه جيب على احلكومة الفرنسية أن تقبل فكرة حماورة ممثلي احلكومة املؤقتة 1959
وذلك قبل البدء  ،خاصة ما يتعلق ابلطرق الكفيلة اليت ميكن تطبيقها يف الفرتة االنتقالية ،للجمهورية اجلزائرية

يف عملية االستفتاء مع ضرورة ضبط الضماانت اليت أقرهتا هيئة األمم املتحدة ملمارسة كل احلرايت ولنجاح 
 عملية االستفتاء نفسها.

للعمال  فقد كان الوفد اليمين ضمن وفود االحتاد الدويل ،ويف سياق مساندة اليمن للثورة اجلزائرية دبلوماسياً 
 م على ضرورة مقاطعة الطائرات والبواخر والسلع الفرنسية.1961الذي أكد يف مؤمتره املنعقد  ،العرب

وندد فيه مندوهبا  ،فقد شاركت فيه اليمن ،م1961وأما مؤمتر دول عدم االحنياز املنعقد يف بلغراد عام 
وأكد على ضرورة  ،ملي وفضح مناورات االستعمار الربيطاين لتثبيت أقدامه يف جنوب اليمنابالستعمار العا

د مؤمتر دويل والدعوة إىل عق ،احرتام ومصداقية على قرار مبنع استعمال األسلحة النووية يف إشارة إىل فرنسا
هبا النووية يف أت جتار حبيث كانت فرنسا يف الوقت نفسه قد بد ،هبذا الشأن خاصة وأن الظرف كان مناسباً 

 .(2)الصحراء اجلزائرية
شر وغري وحىت الدول اليت كانت حتت االستعمار املبا ،كان التفاعل الشعيب والرمسي مع ثورة اجلزائر كبرياً 

 ،وجيبويت ،الوالصوم ،واإلمارات ،املباشر سامهت شعوهبا وسلطاهتا يف دعم القضية اجلزائرية كسلطنة عمان
 وكان دعمها مادايً ومعنوايً وتنظيم مظاهرات مجاهريية دورية. ،والدول اإلسالمية عموماً القمر  وجزر

الشعبية  ومل يقتصر على التضامن املعنوي والتجمعات ،وكان تفاعل الشعب اليمين عظيمًا مع الثورة اجلزائرية
ية والفنية اليومية للشعب ة الثقافبل امتد حىت للحيا ،للتنديد ابالستعمار الفرنسي أو على مجع التربعات املالية

حلماسية املؤثرة وكانت األجواء ا ،اليمين. وعبد اهلادي السبيت كان أحد الفنانني املشهورين الذين نشطوا فنياً 
 يف داخل الشعب اليمين من خالل ترديد أبيات شعرية حول الثورة اجلزائرية:
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 اي شــــاكي الســــالح شــــوف النصــــر الح
 

 (1)زمن الذل راح حـــط يـــدك على املدفع 
 

  
 

 

 

 

* * * 
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 الرابع عشر: املواقف الدولية جتاه ثورة التحرير:
 «بعد الوطن العريب هو طبعًا جزء من عامل اجلنوب»أهم مصدر « العامل الثالث»دوليًا شّكل عامل اجلنوب 

امل كما كان لبعض الدول االشرتاكية والتيارات اليسارية والقوى التحريرية واإلنسانية يف ع  ،لدعم الثورة اجلزائرية
ضة ويف نفس الوقت واجهت الثورة اجلزائرية مواقف دولية مناق ،الشمال دور إجيايب جبانب القضية اجلزائرية

لف مشال وابألخص من حكومات الدول األعضاء يف منظمة ح ،ألهدافها خاصة من عامل الشمال
 .(1)األطلسي

املعايشة من بينها: التجربة و  ،وهناك عدة عوامل سامهت يف توطيد تضامن مستعمرات وشعوب عامل اجلنوب
ألورويب القمع، التخلف، التمييز العنصري بني األبيض األورويب األصل وغري ا ،املشرتكة أو املتجانسة لالستعمار

قافة ، التعايش أو التوافق السياسي ـ الثقايف يف مواجهة الث«من طرف القوى االستعمارية»األصل، االستغالل 
ية الشعوب باألوروبية النخبوية ذات البعد العنصري واالستغاليل اليت طبعًا ال تعكس ثقافة وقناعة أغل

 .(2)األوروبية
اشت مناطق  حيث ع ،ومثل بقية قارات عامل اجلنوب ؛ كان اجلزء األكرب من اسيا ضحية للتوسع االستعماري
ـ  1975»سنة  30كثرية منها مثل اهلند الصينية مقاومة مسلحة مكثفة ضد االستعمار ألكثر من 

 «.م1945

 ـ الصني: 1

وإلبعاد التساؤل  ،جلزائرية يف عامل اجلنوب خارج الوطن العريب من الصنيجاء أهم أتييد مطلق حلرب التحرير ا
حول تصنيف الصني يف عامل اجلنوب ؛ يكفي التذكري أبهنا كانت ضحية للتوسعات االستعمارية مثل معظم 

ب حلر فقد كانت الصني ضحية لالستعمار الياابين املباشر حىت ا ،الدول يف اسيا وإفريقيا وأمريكا اجلنوبية
العاملية الثانية، وهيمنة املعسكر الرأمسايل بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية حىت انتصار الثورة الصينية 

واإلطاحة بنظام تشان كاي شيك، بل وحىت بعد انتصار الثورة الصينية بقيت أرا  صينية حتت « م1949»
 املباشر حىت بقيت حتت االستعمار الربيطاين اليت ،استعمار أو هيمنة الدول الرأمسالية الكربى مثل هونغ كونغ

واتيوان اليت هي عملياً مازالت إىل يومنا هذا حتت التأثري املباشر للوالايت املتحدة األمريكية خاصة  ،م1997
 ،ابإلضافة إىل ذلك الزالت هناك جزر صينية تقع بني اتيوان والياابن حتت سيطرة هذه األخرية ،عسكرايً 

سليم املستعمرة هناك اتفاق بني الصني والربتغال لت ،الصينية كذلك حتت االستعمار الربتغايل والزلت جزر ماكاو
 .(3)م1999إىل الصني يف ديسمرب 

                                                           

 .140املصدر نفسه ص    ((1
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بعد تكوين هذه « م1958سبتمرب  22»ويف ثالثة أايم فقط  ،والصني دولة تعرتف ابحلكومة اجلزائرية املؤقتة
 م.1960أكتوبر  3ف السوفيايت سنتني من بعد يف حني صدر االعرتا ،1958سبتمرب  19األخرية 

اعترب ماو تسي تونغ القائد الصيين أبن تشكيل احلكومة اجلزائرية املؤقتة كان تعبرياً عن إرادة الشعب اجلزائري 
ووصف السيد فرحات عباس االعرتاف الصيين أبنه تشجيع عظيم ألنه يعرب عن  ،غري املساومة مع االستعمار

اشرة منذ بداية حرب مب لقد تضمن الدعم الصيين للجزائر تغطية مالية وجتهيزات عسكرية ،مليون صيين 600
مليون فرنك  2م وحدها سلمت الصني للجزائر 1959مليون دوالر. وسنة  12مبا فيها  ،التحرير اجلزائرية

 .(1)فرنسي
ناء حرب ويف إحدى لقاءاته ابلوفود اجلزائرية اليت زارت الصني أث ،وكانت زايرات جبهة التحرير للصني متكررة

عقب ماوتسي تونغ على أحد املتدخلني من الوفد اجلزائري عندما قال: أبننا جئنا لنتعلم  ،التحرير اجلزائرية
ب أجابه ماو: كيف جئتم تتعلمون من جتربة الصني يف احلرو  ،احلرب الشعبية حرب العاصاابت من الصني

 وحنن تعلمنا ذلك منكم من مقاومة األمري عبد القادر اجلزائري؟ ،عبيةالش
م كانت زايرة وفد جزائري برائسة السيد عمر أو صديق كاتب دولة يف احلكومة اجلزائرية 1959ويف مارس 

 .(2)وخالل هذه الزايرة تسلم الوفد اجلزائري معدات وجتهيزات عسكرية وطبية ،املؤقتة
وكانت هذه  ،م ملناصرة الثورة اجلزائرية1959مارس  20ـ  13وع اجلزائري يف الصني كما حضر الوفد األسب

داً لكفاح وتتضمن معار  ومظاهرات أتيي ،املناسبة تنظم دورايً وابستمرار من طرف الصينيني حزابً وحكومة
ثالث هيئات وصل حجم التربعات من « م1958مارس »مثالً يف  ،ويف هذه املناسبة جتمع التربعات ،اجلزائر
 200أكثر من  إىل« واجلمعية اإلسالمية ،جامعة النقاابت الصينية ،جلنة تضامن الشعوب االسيوية»شعبية 

 ألف دوالر.
بن خدة وزير  ومبناسبة زايرة يوسف ،وكانت الصحافة الصينية تعطي اهتمامًا خاصًا حلرب التحرير اجلزائرية

اعتربت هذه الصحافة  ،«م1958ديسمرب  3»ؤقتة إىل الصني الشؤون االجتماعية يف احلكومة اجلزائرية امل
ينية ووجد الوفد اجلزائري استقباالً خاصاً وترحيباً متميزاً من طرف القيادة الص ،الصينية هذه الزايرة حدث اليوم

ويف هذه الزايرة كانت للسيد بن خدة اتصاالت مكثفة ونشاط خاص مع القيادة  ،وعلى رأسها ماوتسي تونغ
د هذا األخري أك ،انئب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ،املارشال يونج ته هواي سكرية الصينية وعلى رأسهاالع

 للوفد اجلزائري:
غم من بعد املسافة بني ابلر  ،إن الشعب الصيين واحلكومة الصينية يرحبان ترحيباً خاصاً مبندويب حكومة اجلزائر

 .(3)ذلك أن جتربة اجلزائر وجتربة الصني جتربة واحدة ،قطرينا إال أن قلوبنا قريبة جداً من بعضها
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وية واملادية وجد الصينيون لدى اجلزائريني تقديراً واعرتافاً مستمراً ابملساعدات املعن ،وبعد انتصار الثورة اجلزائرية
رمحن كيوان بد المثلما عرب عنه السيد ع ،اليت قدمتها الصني الشعبية للجزائر من أجل انتصار الثورة اجلزائرية

 «:م1961ماي »رئيس البعثة الدبلوماسية اجلزائرية ابلصني 
الشعب اجلزائري لن ينسى أن حكومة اجلمهورية الشعبية الصينية كانت من بني أوىل احلكومات اليت اعرتفت 

 رتنا.و ومنذ ذلك احلني ما انفك بلدكم العظيم يقدم مساندة مستمرة لث ،ابحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية
 .(1)لذلك فهي قوية ودائمة ،إن الصداقة الصينية اجلزائرية تنصهر يف الكفاح

 ـ أندونيسيا: 2

كان ألندونيسيا دور أساسي يف تدعيم مشاركة الوفد اجلزائري يف مؤمتر ابندونغ على األراضي األندونيسية 
زائريني يف مؤمتر ندونيسي املمثلني اجلواعترب أمحد سوكارنو الرئيس األ ،رغم ضغوط الدول الغربية بقيادة فرنسا

شعوب وهو مساندة حترير ال ،ووجودهم يشكل اهلدف األساسي ملؤمتر ابندونغ ،ابندونغ قادة لقضية عادلة
ابلنسبة إىل الرئيس سوكارنو عدم االحنياز ال يعين عدم إدانة وحماربة كل أنواع االستعمار واهليمنة  ،املستعمرة

 .(2)لكننا لسنا حمايدين ابلنسبة لالستعمار ،إننا حمايدون حقاً  ،الستعماريةاليت متارسها القوى ا
وعمل  ،وأكد الرئيس أمحد سوكارنو يف كل مناسبة دولية وقوف أندونيسيا جبانب حرب التحرير اجلزائرية

ب اجلزائري عوحتمية اسرتجاع اجلزائر لسيادهتا: من الواضح أن الش ،دبلوماسياً من أجل تدويل القضية اجلزائرية
هذه حقيقة ال يتطرق إليها الشك.. إذن فيجب تنظيم استفتاء ابجلزائر حتت رقابة األمم  ،يريد االستقالل

ومن  ،فهذه القضية قد سويت ابلدماء والدموع ،هو االستقالل ،املتحدة.. وجيب أن يكون موضوع االستفتاء
 .(3)املؤكد أن اجلزائر املستقلة ستتحقق

 الشمالية:ـ كوراي  3

م برائسة السيد كرمي بلقاسم 1960« أفريل»وجد الوفد احلكومي اجلزائري خالل زايرته إىل كوراي الشمالية 
 ترحيباً خاصاً وعناية متميزة واستقبااًل حاراً من طرف قيادة كوراي الشمالية.

 ،فاح البطويليم إىل الكإن الوفد احلكومي للجمهورية الدميقراطية الشعبية لكوراي ينظر إبكبار وإعجاب عظ
يعرب له عن و  ،الذي خيوضه الشعب اجلزائري ضد االستعمار الفرنسي من أجل االستقالل الوطين واحلرية

 .(4)تضامنه التام

                                                           

 .151املصدر نفسه ص    ((1
 .153املصدر نفسه ص    ((2
 .153املصدر نفسه ص    ((3
 .155املصدر نفسه ص    ((4



486 
 

 ـ فيتنام: 4

م يكن حباجة فل ،كما تذوق روح االنتصار على فرنسا  ،عاش الشعب الفيتنامي االضطهاد والقمع الفرنسي
فد نة االستعمار الفرنسي للجزائر. يف أماكن ومدن خمتلفة عرب الرتاب الفيتنامي ؛ وجد الو لتوعية أو تعبئة إلدا

واستعداداً مطلقاً  ،بداية ابلقائد الفيتنامي هوشي منه ،اجلزائري بقيادة السيد يوسف بن خدة استقبااًل خاصاً 
م. وبنفس الروح 1958رب ديسم 13وكان ذلك يف  ،وتدعيم معركته العادلة ،للتضامن مع الشعب اجلزائري

أفريل »واحملتوى واحلماس استقبل وفدًا حكوميًا جزائراًي اخر برائسة السيد كرمي بلقاسم أثناء زايرته لفيتنام 
 «.م1960

ويشّهر  ،يعرب الوفد الفيتنامي عن ابتهاجه ابلنجاح العظيم الذي حققه الشعب اجلزائري مبقاومته البطولية
تنكر ابخلصوص اإلعاانت ويس ،الفضيحة اليت يرتكبها اجليش الفرنسي يف اجلزائر الشعب الفيتنامي ابجلرائم

 .(1)اليت تقدمها أمريكا للمعتدين االستعماريني ليواصلوا حرهبم االستعمارية ضد الشعب اجلزائري
ة اثنية يورغم أن هذه األخرية يف حد ذاهتا كانت تعيش معركة حترر  ،رغم اإلمكانيات املادية احملدودة لفيتنام

ضد املعسكر الرأمسايل بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية ؛ فقد جسدت القيادة الفيتنامية دعمها للثورة 
م( 1961ماي  2بل جتاوز ذلك إىل إرسال ) ،اجلزائرية ليس فقط يف جمال املساندة املعنوية وتبادل اخلربات

 .(2)طناً من الدقيق لالجئني اجلزائريني بتونس 201مساعدات غذائية مبا فيها 

 ـ اهلند: 5

م ـ كان هلم أتثري هام على صانعي القرار 1971املسلمون اهلنود مبا فيهم البنغالديش ـ انفصلت عن اهلند سنة 
وكما كان  ،رية حبكم وضعهم كقوة شعبية ومجاهريية أساسية داخل اهلنداهلندي يف التعامل مع القضية اجلزائ

لنشاطهم الشعيب مبا فيه املهرجاانت واملظاهرات املكثفة دور هام يف تعبئة اجلماهري اهلندية ككل بعدالة القضية 
 اجلزائرية.

وخالل زايرة  ،جلزائريةندية للثورة اوكان للجالية العربية يف اهلند دورًا أساسيًا يف تنظيم املساندة اجلماهريية اهل
عايشوا شخصياً ومباشرة هذه التعبئة واملساندة « م1961فيفري  2»الرئيس فرحات والوفد املرافق له لبومباي 

 .(3)اجلماهريية
ودبلوماسيًا كانت اهلند حباجة لربح أكرب عدد ممكن من الدول واحلركات االستقاللية ابسيا وأفريقيا وأمريكا 

ررية اجلزائرية سوف يدعم محلتها الدبلوماسية لكسب حركات حت مساندة القضية ،وابلنسبة للهند ،يةاجلنوب
 .(4)ودول فاعلة يف الوطن العريب وعامل اجلنوب ككل
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 ـ ماليزاي: 6

معاانة الشعب  ،وجد الشعب املاليزي يف القضية اجلزائرية عمقًا وهدفًا حضاراًي مشرتكًا ال بد من مساندهتا
وترامي  ،يزي من االستعمار الربيطاين أضاف عاماًل اخر لتعميق املساندة املاليزية حلرب التحرير اجلزائريةاملال

افياً وابلتايل شكلت ماليزاي عضواً إض ،مع أهم مرحلة يف حرب التحرير اجلزائرية« م1957»استقالل ماليزاي 
 االستقالل إسالمية واسيوية أخرى تساند قضااي فعااًل يف تدعيم القضية اجلزائرية دولياً، وأضافت وجود دولة

والتحرر يف العامل، وكان للضغط اجلماهريي أتثري خاص على ممثلي حكومات الدول اإلسالمية يف احملافل 
 .(1)الدولية من أجل الوقوف جبانب حركات االستقالل والتحرر الوطين يف العامل اإلسالمي

 ـ سنغافورة: 7

السنغافوري للتجربة االستعمارية مع املستعمر الربيطاين ؛ كانت عاماًل أساسيًا وراء وقوف معايشة الشعب 
زايرته  ذلك ما ملسه الوفد اجلزائري برائسة السيد عباس فرحات خالل ،سنغافورة جبانب حرب التحرير اجلزائرية

لفرنسي اهرات منددة ابلقمع اواستقبل السنغافوريون الوفد اجلزائري مبظ«. م1961جانفي  26»إىل سنغافورة 
ب اجلزائري واملناداة حبياة الشع ،ابإلضافة إىل حرق صورة رمزية لعلم االستعمار الفرنسي ،للشعب اجلزائري
 .(2)وسقوط فرنسا ،واستقالل اجلزائر

 ـ ابكستان: 8

 ،جاع استقالل اجلزائراجلزائرية واسرت  أكدت السلطات الباكستانية ابستمرار مواقفها اإلجيابية جتاه حرب التحرير
نوفمرب »ومنها تصريح الرئيس الباكستاين أيوب خان إىل السيد حممد قلو رئيس البعثة اجلزائرية ابلباكستان 

 «:م1961
 ،راحة وبساطةأحتدث إليكم بكل ص ،وكرئيس عسكري مقتنع أبحكامه ،إنين كرئيس دولة شاعر مبصاحل شعبه

ل وأتييد الشعب الباكستاين للجزائر املكافحة من أج ،د حكومتناوأجدد للشعب اجلزائري واملمثلية أتيي
 استقالهلا.

سنوات من أتسيسها، وهلذا مهما كانت  3وأتخرت ابكستان يف اعرتافها الرمسي ابحلكومة املؤقتة وكان بعد 
ائماً د مواقف الباكستان جبانب قضااي االستقالل والتحرر؛ فإن سلوكها السياسي والدبلوماسي والعسكري كان

يس احلكومة ورغم أتثري املعسكر الرأمسايل ـ املؤيد لفرنسا ـ فإن رئ ،متأثرًا ابرتباطها الوطيد ابملعسكر الرأمسايل
واستعدادًا مجاهرياًي لدعم الثورة  ،«م1959أفريل »املؤقتة فرحات عباس وجد استقبااًل معتربًا ابلباكستان 

 اجلزائرية معنوايً ومادايً.
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 ـ تركيا: 9

رئيس احلكومة الرتكية إىل ليبيا واالستقبال الرمسي اللييب « م1958أفريل »عد زايرة السيد عدانن مندريس ب
الفاتر مرفوقًا ابالحتجاج واملقاطعة اجلماهريية ؛ بدأت تركيا تغري من سياستها جتاه الثورة اجلزائرية خاصة يف 

يًا بتغيري كما بدأت احلكومة الرتكية تدرجي  ،يبيةومت ذلك ابلتنسيق مع احلكومة الل ،جمال التدعيم العسكري
يب داعماً ومؤيداً للثورة وكان املوقف الشع ب جلبهة التحرير الوطين يف أنقرةسياستها مبا فيها السماح بفتح مكت

 اجلزائرية.

 ـ إيران: 10

وأما على  ،وتتماشى أكثر مع االنتماء الغريب ،كانت دولة إيران يف تلك الفرتة حكومتها منسجمة مع الغرب
لنظام اإليراين دفعت ا ،املستوى اجلماهريي فقد كان للشعب اإليراين مواقف مساندة وداعمة للثورة اجلزائرية

 إىل عدم الوقوف علنياً ضد القضية اجلزائرية يف احملافل الدولية خاصة مع اقرتاب انتصار حرب التحرير اجلزائرية.
 
 
 

 
 
 ** * 
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 اخلامس عشر: دعم بعض الدول األفريقية:

والسند القوي لكل الشعوب  ،م: اجلزائر كانت وستبقى قلعة الثوار واألحرار1998قال نيلسون مانديال 
ومواقفها األصيلة ترمجتها إىل عطاء ودعم وإسهام مباشر يف حترير القارة  ،املناضلة من أجل العدالة واحلرية

ل كل الشعوب األفريقية وستظ ،إن عطاء ثورة اجلزائر وجبهة التحرير اجلزائرية كان عظيماً وقوايً وفاعالً  ،األفريقية
 ،قارة وشعوهباوتثمن جهودها يف توحيد وتضامن ال ،تذكر ابعتزاز للجزائر دورها الرائد يف حتريرها من االستعمار

 .(1)والنهو  ابلتنمية واالقتصاد فيها
ان واضحًا أن وك ،كانت معظم البلدان األفريقية حتت االستعمار  ،لتحرير اجلزائريةوحني انتقلت حرب ا

التحرير الوطين  واعتربت جبهة ،وانميبيا ،جنوب أفريقيا ،االستعمار لن يتنازل عن مناطق كثرية منها: أنغوال
 وله أتثري متبادل من أجل حترير أفريقيا ككل. ،ابستمرار أبن عملها التحرري جزء مكمل

لقد وجدت حركات االستقالل والتحرر األفريقية يف الثورة اجلزائرية منوذجًا ليس فقط يف إخراج استعمار 
 .(2)ابويزمب ،املوزمبيق ،بل كذلك منوذجاً ملواجهة االستعمار االستيطاين وخاصة يف أنغوال ،تقليدي

وغاان  ما حدث يف غينيا والكونغووكانت دافعًا قواًي حلركات االستقالل لعدم املساومة مع املستعمر مثل 
ية ومتشددة فقد كانت لبعض الدول األفريقية مواقف جد إجياب ،وأما عن التأييد األفريقي للثورة اجلزائرية ،ومايل

 مثل: ،ومساندة بدون حتفظ للقضية اجلزائرية دولياً وحلرب التحرير اجلزائرية داخلياً  ،ضد االستعمار الفرنسي

 ـ غينيا: 1

ر وهيمنة القوى الثابتة ضد االستعما الذي عرف مبواقفه ،غينيا قيادة وطنية برائسة أمحد سيكوتوري كان لدى
اديني بل على أفريقيا والعامل ككل. وكان سيكوتوري أحد القادة البارزين والقي ،الرأمسالية ليس فقط على غينيا

وسائل اليت تضمن ومناصراً لكل ال ،واملطالبني ابستقالل وحترير الشعوب دون قيد أو شرط ،املناوئني لالستعمار
 ذلك مبا فيها العمل املسلح حني قال:

.. فنحن مصممون تصميماً راسخاً على تقدمي مساعدتنا غري املشروطة للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية 
وط والضماانت اليت حددهتا احلكومة اجلزائرية... وحنن نعلم حسب الشر  ،من أجل استقرار السلم يف اجلزائر

بصفة واضحة أن موقف احلكومة الفرنسية حنو الرغبات الشرعية للشعب اجلزائري ؛ سيحدد بشكل أقوى 
 .(3)وأوضح موقف الشعب الغيين وحكومته من احلكومة الفرنسية
ية بني البلدين اجلزائر اجلزائرية على العالقات الثنائومل يتوقف الرئيس أمحد سيكوتوري يف أتييده املطلق للثورة 

 بل مّحل كل دولة أو حكومة مسؤولية إجرامية يف حالة الرتدد أو التحفظ من مساندة الثورة اجلزائرية: ،وغينيا
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وإن أية حكومة  ،إن كل حكومة ال هتتم بقضية الشعب اجلزائري يف استقالله إمنا تشارك االستعمار يف جرائمه
ن أهنا غري مسؤولة إزاء القضية اجلزائرية ؛ فإمنا تتحمل مبوقفها هذا مسؤولية أتييد االستعمار ومناصرة الظلم تعل

 .(1)والعدوان

 ـ الكونغو: 2

اختذ السيد لومومبا أثناء إدارته للحكومة الكونغولية مواقف هادفة وقوية جبانب حرب التحرير اجلزائرية واألفريقية 
سيد وذلك ما تضمنته مثالً أتكيدات ال ،حساب وجوده على رأس احلكومة الكونغولية ولو على ،بصفة عامة

 «:م1960أوت  13»لومومبا إىل السيد فرحات عباس رئيس احلكومة اجلزائرية املؤقتة أثناء لقائه هبذا األخري 
حقد للرجل  مل أيإن أفريقيا ال حت ،إن املشكل اجلزائري ابلنسبة لنا هو مشكل القارة األفريقية أبكملها

 وإمنا تطالب حبقها يف الكرامة واحلرية مثل مجيع بلدان العامل. ،األبيض
 قية.وهذه اجلزائر توجد يف القارة األفري ،وإمنا هناك جزائر وكفى ،إنه ال وجود جلزائر فرنسية يف نظران

وإما أن يرفض  ،داقة ل الص على الغرب اليوم أن خيتار: أما أن يقبل بتحرير أفريقيا أبكملها ويعيش معها يف
 .(2)صداقة أفريقيا

 ـ غاان: 3

كيده من مربزاً قناعته وأت ،الرئيس الغاين كوام نكرومة أكد دورايً انسجام مواقف حكومته مع الشعب الغاين
يف خطابه أمام الدورة اخلامسة عشر للجمعية العامة ملنظمة األمم  ،حتمية االنتصار اجلزائري على فرنسا

 وكرر الرئيس نكرومة وأكد موقف بالده واملتمثل يف: ،م1960أكتوبر  املتحدة
 .(3)او والطريق الوحيد للخروج بفرنسا من هذا املأزق هو طريق التف ،إن فرنسا ال تستطيع أن تنتصر عسكرايً 

 ـ مايل: 4

ر األسلحة عرب لعبو  وكانت ممراً هاماً  ،كانت مايل حكومة وشعبًا بقيادة موديبو كابتا داعمة للتحرر اجلزائري
لوطنية وكانت تنظم مظاهرات شعبية خاصة يف املناسبات ا ،اجلنوب اجلزائري لتدعيم حرب التحرير اجلزائرية

 .(4)ريمؤكدة تضامن الشعب املايل مع معركة حترير الشعب اجلزائ ،منددة ابالستعمار الفرنسي ،للثورة اجلزائرية
وحدها كانت سبباً كافياً حلمل  م: إن حرب اجلزائر1960ة سبتمرب وقال مندوب مايل يف األمم املتحدة هناي

 إذ أن فرنسا تقود يف اجلزائر حرابً إابدية. ،الدول األفريقية على قطع عالقاهتا مع فرنسا
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فريقيا ككل ألن بل لتحرير أ ،وابلنسبة إىل مايل مل يكن هدف ومنوذج الثورة اجلزائرية فقط لتحرير اجلزائر
اليت  ،تضحيات الوطنني اجلزائريني بعد تضحيات الوطنني يف فيتنام ؛ هي السبب يف تطور املوجة التحريرية

 تعّد مجيع الدول األفريقية مدينة هلا ابالستقالل.
رئيس الذلك ما أكده  ،وساندت حكومة مايل كل مطالب احلكومة اجلزائرية املؤقتة يف مفاوضات إيفيان

 .(1)موديبو كابتا نفسه يف رسالة موجهة إىل السيد فرحات عباس رئيس احلكومة اجلزائرية املؤقتة
ومهما كان مستوى حجم املساندة للثورة اجلزائرية من بعض الدول األفريقية ؛ فإهنا ال ختفي التأييد األفريقي 

ما زالت  أو اليت كانت انذاك ،نت مستقلةسواء اليت كا ،اجلماهريي الواسع على مستوى البلدان األفريقية
 حتت االستعمار.

والتجمعات  ومساندة مستمرة على مستوى التنظيمات ،وشعبياً كان اجلميع يف تضامن مطلق مع الثورة اجلزائرية
غري احلكومية إقليميًا ودولياً. كما كان ابملقابل ملمثلي جبهة التحرر الوطين واحلكومة املؤقتة تنسيق وتضامن 

اضي من أجل مناصرة استقالل وحترير كل األر  ،دائم مع قوى وحركات التحرر األفريقية يف احملافل الدولية
 (2)املستعمرة يف أفريقيا خارجياً 

 
 
 
 
 

* * * 
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 السادس عشر: االحتاد السوفيايت ودول أوربية:

 ـ االحتاد السوفيايت: 1

معترباً القضية  ،التحرير اجلزائرية من خالل املنظور الفرنسيمل خيفِّ الرئيس خروتشوف النظرة السوفياتية حلرب 
. وهلذا ال يف شعوب االحتاد الفرنسي« املشكل القائم»وأن  ،داخلياً  اجلزائرية مشكاًل فرنسيًا وجيب أن حيل

أحد قادة  ،وذلك ما أكده كذلك مولوتوف ،ميكن لالحتاد السوفيايت التدخل يف الشؤون الداخلية للدولة
 يات:السوف

إن رغبة احلكومة السوفياتية هي أن تبقى فرنسا يف اجلزائر. وتعامل االحتاد السوفيايت الداعم لفرنسا على 
مؤكدًا للرئيس خروتشوف أن ذلك سوف  ،حساب اجلزائر وجد انتقادًا شديدًا من طرف احلكومات العربية

إال بعد  ،ؤقتة اجلزائريةاد السوفيايت ابحلكومة املومل يعرتف االحت ،يعمق اهلوة الفاصلة بينه وبني األقطار العربية
أي بعد أن أتكد لالحتاد السوفيايت ـ مثله فرنسا ـ حتمية هناية وجود االستعمار  ،م1960أكتوبر  3

 .(1)الفرنسي
 م:1960ويف أكتوبر  ،بعد ذلك تغري املوقف السوفيايت

مل وغريها مستعملة الطائرات واملدافع والدابابت وقنابل النااب ،إن فرنسا تشن حرابً استعمارية طاحنة يف اجلزائر
الذين يكافحون منذ سنوات بكل شجاعة وبطولة من أجل حرية وطنهم  ،من وسائل اإلابدة ضد اجلزائريني

الستقالله. لقد قتلت فرنسا مئات االالف من اجلزائريني ودمرت وأحرقت مئات املدن والقرى وقذفت خبمس 
 ،توال ميكن أن تدوم أكثر مما دام ،إن هذه الوضعية ال ميكن أن نسمح ابستمرارها ،حملتشداتالسكان يف ا

 ،أساند اقرتاح احلكومة اجلزائرية، إن اجلزائريني يعرفون أحسن من أي أحد أليق احللول هبم. إن عواطفنا معهم
 .(2)ألن عواطفنا متيل مع املكافحني من أجل احلرية واالستقالل

 فيا:ـ يوغسال 2

يوغسالفيا الدولة الوحيدة األوربية اليت اختذت مواقف متشددة من االستعمار الفرنسي بعيدة عن تو يف لعبة 
 ،ياً وقدمت مساندة سياسية ودبلوماسية للقضية اجلزائرية دول ،فرنسا املصاحل السياسية واالسرتاتيجية مع

م 1961أفريل  أثناء زايرته إىل تونس ،يف تيتووأشاد الرئيس اليوغسال،ودعمت مالياً وعسكرايً حرب التحرير
 ولقائه ابحلكومة املؤقتة برائسة السيد فرحات عباس:

سنوات ؛ قد أعطى أدلة ال حتصى  7والدم الغزير الذي بذله خالل  ،إن الشعب اجلزائري بكفاحه البطويل
مًا عطفًا وأتييداً ي وسيلقى دائوإن هذا الكفاح البطويل قد لق ،على عزمه الراسخ يف انتزاع حريته واستقالله

                                                           

 .181املصدر نفسه ص    ((1
 .2م ص 1960أكتوبر  ،3178اجملاهد العدد  ،لألمم املتحدة بنيويورك 15يف ندوة صحفية خالل تواجده يف الدورة  ،الرئيس خروتشوف   ((2
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اليت بذلت هي نفسها تضحيات جسيمة لتحقيق حقها املقدس يف  ،مطلقًا من طرف شعوب يوغسالفيا
 االستقالل.

 ا:رئيس يوغسالفي ،قال السيد جوزيف تيتو« م1960أكتوبر »( لألمم املتحدة 15ويف الدورة اخلامسة عشرة )
 ،صريدمي تضحيات كربى يطالب حبقه الطبيعي والشرعي يف تقرير امل.. إن الشعب اجلزائري الذي يواصل تق

تائج لكن املفاوضات اليت تلت برهنت مع األسف أن الفرنسيني مل يستخلصوا الن ،هذا احلق اعرتفت به فرنسا
ائرية عن خمرج وهلذا تبحث احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلز  ،العملية املرتتبة على االعرتاف حبق تقرير املصري
 حيل وحنن ال منلك إال أن حنيي ونؤيد هذا االقرتاح.. فإن مل ،بواسطة استفتاء جيري حتت رقابة األمم املتحدة
نق فإن ذلك ال يعين ضمنياً مشروعية إابحة استعمال القوة خل ،املشكل اجلزائري يف أمد قريب حاًل دميقراطياً 

 .(1)وذلك يؤدي يف الواقع إىل إابحة احلرب بصفة عامة ،مطامح شعب
؛ بداية عملية العرتاف يوغسالفيا «م1959جوان »وكانت الزايرة األوىل للرئيس فرحات عباس إىل يوغسالفيا 

 .وهكذا كانت يوغسالفيا أول بلد أوريب يعرتف ابحلكومة اجلزائرية املؤقتة ،ابحلكومة اجلزائرية املؤقتة
تحرير مساندهتا املطلقة حلرب ال أكدت هذه األخرية ،أثناء زايرة الوفد احلكومي اجلزائري إىل يوغسالفيا

القة دولة مع حركة وليس فقط ع ،وتعاملت مع الوفد اجلزائري على أساس عالقات ثنائية بني دولتني ،اجلزائرية
 يت متت بني احلكومتني.حتررية سواء يف االستقبال أو يف اإليواء أو الربوتوكوالت ال

 االعرتاف والتدعيم اليوغساليف للجزائر:« اجملاهد»وصفت 
ومبثل  ،ل هذه القوةمبث ،إن يوغسالفيا كانت هي أول بلد أوريب عرب عن مساندته للكفاح التحريري اجلزائري

فعل ذلك ؛ إذ توحنن ال نشك أن األمة اليوغسالفية  ،ومبثل هذه الرمسية ،ومبثل هذا احلماس ،هذه الصراحة
ضد  ،ال تيتووعلى رأسها املاريش ،فألهنا تعرف أنه كفاح شبيه ابلكفاح الذي قادته املقاومة اليوغسالفية

 .(2)االحتالل األجنيب
ثناء واثين لقاء على أعلى مستوى بني قياديت احلكومتني اجلزائرية واليوغسالفية مت مع الرئيس اليوغساليف تيتو أ

 «.م1961أفريل » تونس زايرة هذا األخري إىل
داعياً  ،(3)يف هذا اللقاء قرر الرئيس تيتو مضاعفة املساندة اليوغسالفية املالية والعسكرية حلرب التحرير اجلزائرية

جلزائريني إىل وإرسال اجلرحى من الثوار ا ،احلكومة اجلزائرية إلرسال طالهبا وجنودها للتكوين بيوغسالفيا جماانً 
هة حىت داخل تونس كانت يوغسالفيا بواسطة سفريها تزود ابستمرار ممثلي جب ،اليوغسالفيةاملستشفيات 

 .(4)التحرير الوطين أبجهزة صحية وطبية ملعاجلة ضحااي حرب التحرير اجلزائرية
 وأثناء تسليمه ألدوية وأجهزة صحية للجزائريني أكد سفري مجهورية يوغسالفيا بتونس:

                                                           

 .2ص  ،م1960أكتوبر  3 ،78العدد  ،اجملاهد   ((1
 .3م ص 1959جوان  14 ،44العدد  ،اجملاهد   ((2
 .3ص  ،94العدد  ،اجملاهد   ((3
 .3ص  ،94العدد  ،اجملاهد   ((4
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ا خالل كفاحكم من أجل حرية واستقالل الشعب اجلزائري ؛ حتتم على مجيع إن التضحيات اليت قدمتموه
ة احلامسة من أن تقدم مساعدهتا وأتييدها يف هذه الفرت  ،القوى ومجيع الشعوب التقدمية والدميقراطية يف العامل

 .(1)جملهوداتكم النضالية، يف سبيل انتزاع حريتكم الكاملة ووحدة ترابكم الوطين النهاية املشرفة
وكان حمسوساً عرب  ،كما أكد السفري اليوغساليف استعداد بالده الدائم ملضاعفة املساعدة لالجئني اجلزائريني

 .(2)مبا فيها تقدمي إعاانت مالية ،مراحل حرب التحرير اجلزائرية
احلكومة أكد السيد حممد يزيد وزير األخبار يف « م1961أفريل »وعقب لقاء الوفد اجلزائري ابلرئيس تيتو 

 املؤقتة قائاًل:
م 1954وخاصة مع املاريشال تيتو ؛ كانت منذ يوم غرة نوفمرب  ،إن العالقات مع الشعوب اليوغسالفية

 إن الوفد اجلزائري عرّب للرئيس تيتو عن تقديره للمساندة احلارة اليت يقدمها للثورة اجلزائرية. ،أخوية ومثمرة
حينما زار السيد فرحات عباس  ،«1961سبتمرب »مت بيوغسالفيا وكان اثلث لقاء بني قياديت احلكومتني 

، ووجدت القضية اجلزائرية يف هذا املؤمتر تدعيماً (3)يوغسالفيا لتمثيل اجلزائر يف املؤمتر األول لدول عدم االحنياز
خاصة  .خاصاً وهلجة متشددة من معظم رؤساء احلكومات والدول من القارات الثالث: اسيا، إفريقيا، وأمريكا

 .(4)وكواب ،غينيا ،أندونيسيا ،العراق ،مصر ،من دول مثل: يوغسالفيا
واملغرب  ،أدت هذه املساندة اليوغسالفية املطلقة للثورة اجلزائرية إىل تعرضها للعدوان الفرنسي على غرار مصر

رج احلربية امبا فيها قرصنة األسطول الفرنسي ابستمرار لسفن يوغسالفية أو حجزها من طرف البو  ،وتونس
 .(5)الفرنسية

 ـ مساندة الوالايت املتحدة األمريكية لفرنسا: 3

باشراً  بل كان كذلك م ،األطلسي مل يكن الدعم العسكري األمريكي لفرنسا فقط عن طريق منظمة احللف
كلما أحست أبن جيش التحرير الوطين اجلزائري يهدد فرنسا. ذلك ما يفسر مشاركة طائراهتا مع فرنسا يف 

 رب ساقية سيدي يوسف.ض
ويف احملافل الدولية لعبت الوالايت املتحدة األمريكية الدور القيادي يف التعبئة والتأثري من أجل تدعيم املنظور 

ة التأثري على الدول وحىت حماول ،مبا فيها احلملة لوقف طرح القضية اجلزائرية يف منظمة األمم املتحدة ،الفرنسي
أثناء زايرة هذا األخري إىل الوالايت  ،م1958نوفمرب  25العربية مثلما حدث مللك املغرب حممد اخلامس 

قالل اجلزائر وأكد املوقف املغريب املؤيد بصفة مطلقة الست ،رفض امللك حماولة التأثري عليه ،املتحدة األمريكية

                                                           

 .2ص  ،114العدد  ،اجملاهد   ((1
 .11ص  ،37العدد  ،اجملاهد   ((2
 «.1961ديسمرب  11» 104العدد  ،اجملاهد   ((3

 .189السياسة العربية واملواقف الدولية ص    ((4
 .189املصدر نفسه ص    ((5
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ساسية لزايرة امللك إلىالوالايت املتحدة كانت حماولة كسب الراي العام العاملي من أن األهداف األ ،الكامل
 جبانب القضية اجلزائرية.

رفضت الوالايت املتحدة طلب العراق دراسة  ،«م1957ديسمرب »ويف اجتماع ألعضاء حلف بغداد أبنقرة 
ة حىت اراء خربائها ت املتحدة األمريكيوالتوصل حلل يضمن استقالل اجلزائر. وجتاهلت الوالاي ،القضية اجلزائرية

والايت املتحدة كما ذهبت ال  ،وممثليها ونصائحهم لتبين موقف معتدل جتاه استقالل اجلزائر ألنه أمر حمتوم
حىت لدرجة الضغط على احلكومة التونسية من أجل تقييد نشاط احلكومة اجلزائرية املؤقتة وجبهة التحرير 

حرب التحرير اجلزائرية. وأكدت الوالايت املتحدة األمريكية يف لقاء ألعضاء  وعرقلة مسرية ،الوطين بتونس
ها مبا في ،مساعدهتا وتدعيمها املادي واملعنوي لفرنسا« م1957ديسمرب »منظمة احللف األطلسي بباريس 

 تسليم نصف مليار دوالر يف هذه املناسبة فقط لتدعيم فرنسا ملواجهة جيش التحرير الوطين.
 ،جي للحلفوابلتايل فهي حتت النفوذ والنطاق االسرتاتي ،اجلزائر قطعة من فرنسا ،للحلف األطلسي وابلنسبة

فيجب جماهبتها. واتفقوا  ،وهلذا شكلت الثورة اجلزائرية ابلنسبة ألعضاء احللف هتديداً جملاهلم احليوي منذ البداية
 .مجيعاً على إرسال قوات أطلسية دفاعاً عن اجملال احليوي للحلف

ها العضوي وكانت واعية لتحالف ،وأدانت جبهة التحرير الوطين ابستمرار موقف الوالايت املتحدة األمريكية 
 .(1)واعتربت القمع الفرنسي املباشر للشعب اجلزائري قمعاً أمريكياً أيضاً  ،مع فرنسا

 
 
 
 
* * * 
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 املبحث الرابع

 احلكومة املؤقتة واملفاوضات مع فرنسا

 

 احلكومة املؤقتة:أواًل: 

 1957أوت »إن فكرة أتسيس حكومة جزائرية مؤقتة مل تكن من بنات أفكار جلنة التنسيق والتنفيذ الثانية 
أوت  28ـ  20»ومل تكن أيضًا مثرة ملقررات أول دورة للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية  ،«1958سبتمرب 
ولكنها  هرت للمرة األوىل من  ،م1958أفريل كما أهنا ليست وليدة لتوصيات مؤمتر طنجة يف   ،«م1958

صلب مشروع اقرتحه عناصر الوفد اخلارجي على القيادة التنفيذية املركزية للثورة يف العاصمة يف منتصف عام 
 م.1956

لقد جوهبت فكرة أتسيس احلكومة اليت أعلنها انذاك كل من حممد خيضر وأمحد بن بلة ابلرفض الشديد من 
وقد أدى تباين  ،الذي أبدى امتعاضاً كبرياً من فكرة تشكيل حكومة جزائرية يف املنفى ،طرف عبان رمضان

املواقف حول هذا املشروع إىل احتقان وتوتر يف العالقة بني ما أصبح يعرف ابلداخل واخلارج يف قيادة الثورة 
جيل فيه إىل بداية م إىل أت1956كما أدت التطورات السياسية اليت عرفتها حرب التحرير يف خريف   ،انذاك
 م.1958عام 

إال أن فكرة إنشاء حكومة جزائرية  ،م1957وكان خروج القيادة التنفيذية للثورة من اجلزائر يف بداية عام 
ه صفوف وذلك بسبب التأزم الداخلي الشديد الذي عرفت ،مؤقتة مل يتم طرحها كأولوية ابلنسبة لقيادة الثورة

 م.1957ابتداء من اجتماع أوت جلنة التنسيق والتنفيذ الثانية 
م برتتيب أوضاعها وتوزيع 1958 ولعل انشغال قيادة الثورة اليت استقرت بصورة هنائية يف اخلارج مطلع عام

املهام بني أبرز عناصرها، هو األمر الذي أدى إىل إرجاء البدء يف مشروع تشكيل احلكومة اجلزائرية يف املنفى 
 .(1)م1958إىل غاية ربيع 

ن أتسيس تلك أن يعلن ع ،بعض املؤرخني أبنه أصبح لزاماً أمام أالعيب فرنسا ومناورات ديغول املتعددةويرى 
يف  ، الشرقيف ،فرنسا ،يتكلم الناس عنها يف كل مكان ،وأخذت الفكرة تسري كالنار يف اهلشيم ،احلكومة
 .(2)ة إجنازهاسة ذلك العمل وطريقواعتكف الناس على در  ،وتوالت املذكرات يف القاهرة وغريها ،املغرب ،تونس

يقول األستاذ أمحد توفيق املدين: وقد فهمت من مذاكرايت مع اإلخوة املصريني أهنم مل يكونوا مؤيدين لقيام 
وأهنم كانوا يؤمنون إمياانً أعمى بزعامة أخلصت هلم وأخلصوا هلا، ورجال تلك الزعامة يوجدون  ،حكومة مؤقتة

                                                           

 .301د . حممد صاحل جباوي ص  ،الوالايت التارخيية لثورة التحرير اجلزائرية   ((1
 (.3/579حياة كفاح )   ((2
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ن تكون احلكومة منهم أو ال تكون أصاًل، مث إهنم زايدة على كل ذلك مل يكونوا ابلسجون الفرنسية، فإما أ
ال يتكلم ابلعربية معهم ف ،إهنم مل يتفامهوا معه أصالً  ،وهو من جهته ال يثق هبم ،يثقون ابألستاذ فرحات عباس
قصد جرها إن عاجاًل  ،لثورةويرون فيه رأايً حامساً قاطعاً: إنه رجل ُدسَّ على ا ،وال هم يتكلمون ابلفرنسية معه

 ،أو اجاًل إىل مفاوضات مع فرنسا خترج اجلزائر من ميدان العمل الثوري العريب إىل ميدان العمل مع فرنسا
والسري يف ركاب الغرب. وعمل املصريون مبختلف الوسائل على إحباط ذلك املسعى، فأخفقوا، بينما كان 

رات طويلة ومذاكرات متشعبة.. بقيت خارجًا عنها بصفة رجال كل الدول يؤيدون وحيبذون، وبعد استشا
 .(1)اتمة، أبنه وقع تشكيل حكومة ُوضعت هبا رغم أنفي

 ـ إعالن احلكومة املؤقتة: 1

وإىل السيد  ،إىل كل السفارات العربية ،قال املدين: وُسلِّّمت بياانً عنها ـ أي عن احلكومة املؤقتة ـ ليلة اإلعالن
 ،كة صفراءقال يل األخ فتحي وهويضحك ضح ،فتحي الديب ليبلغها بدوره إىل السيد الرئيس عبد الناصر

 ،إمنا سجل عندك خاصة أننا لسنا راضني هبا ،إننا أول معرتف هبذه احلكومة ،فاقع لوهنا: سجل من االن
 وخنشى أن تسوء العاقبة من جراء وجودها.

وخمتلف ممثلي وكاالت  ،وقد اجتمع رجال الصحافة ،هو يوم إعالن احلكومة ،م1958سبتمرب  19وكان يوم 
األستاذ  ،اهرةوحضر معنا سفري العراق الثائر ابلق ،الصحف األجنبية بقاعة يف عمارتنا بشارع مديرية التحرير

ُت للحاضرين عّربف ،وأخذت الكلمة بعده ،وتوىل الرئيس فرحات عباس تالوة قرار التأليف ،رفيق السامرائي
اًل األخ وقدم يل حا ،قد أعلنت اعرتافها هبذه احلكومة ،وأعلنت أن حكومة اجلمهورية املتحدة ،ذلك القرار

يبيا معرتفًا رمسياً وتال ذلك فورًا سفري ل ،السامرائي بيااًن تلوته على احلاضرين وفيه اعرتاف العراق ابحلكومة
دقائق  10دقائق والساعة الواحدة و 5بني الساعة الواحدة و وهكذا ،وكذلك سفري دولة ابكستان ،ابحلكومة

 .(2)وعلى السادسة من مساء ذلك اليوم جاء اعرتاف دولة اليمن ،مت اعرتاف مخس دول ابجلمهورية اجلديدة

 ـ وزراء احلكومة املؤقتة: 2

 تكونت احلكومة املؤقتة من:
 رئيس احلكومة.             ـ فرحات عباس 
 انئب الرئيس.             ـ كرمي بلقاسم 
 انئب الرئيس ووزير القوى املسلحة.                « سجني»ـ أمحد بن بلة 
 انئب الرئيس.                « سجني»ـ حممد خيضر 

 انئب الرئيس.      « سجني»ـ حسني ايت أمحد 

                                                           

 (.3/580املصدر نفسه )   ((1

 (.3/581حياة كفاح )   ((2
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 انئب الرئيس.         « سجني»ـ حممد بوضياف 
 انئب الرئيس.               « سجني»ـ رابح بيطاط 

 وزير اخلارجية.      ـ دكتور حممد أمني الدابغني 
 وزير التسليح والتموين.                         ـ حممد الشريف 

 وزير املواصالت واالتصاالت العامة.               ـ عبد احلميد بو الصوف 
 ور الشمال األفريقي.وزير أم               ـ عبد احلميد مهري 

 وزير املالية.               ـ الدكتور أمحد فرنسيس 
 وزير األخبار واإلعالم.                         ـ حممد يزيد 

 وزير الشؤون االجتماعية.               ـ ابن يوسف بن خدة 
 وزير الشؤون الثقافية.               ـ أمحد توفيق املدين 

 كاتب دولة.                         ـ األمني خان 
 كاتب دولة.                         ـ عمر أو صديق 

 كاتب دولة.               ـ مصطفى استامبويل 
 ذللت الصعاب وحطمت ،ساعية ،عاملة ،جماهدة ،وهكذا انطلقت احلكومة املؤقتة وخرجت اجلزائر للعامل

 .(1)ورفعت االستقالل ،العراقيل

 ـ التطور السياسي واإلداري ألجهزة احلكومة املؤقتة: 3

 ،حتولت احلكومة املؤقتة إىل هيئة سياسية وإدارية أكثر تطوراً ونشاطًا مقارنة ببقية التنظيمات الثورية األخرى
معنوايً  و  إذ يسمح هلا االستقرار يف القاهرة وتونس أبن تتلقى دعماً مادايً  ،بعد أقل من سنة واحدة من إنشائها

متكنت أيضاً و  ،إىل جانب بعض دول أوراب الشرقية ،كبرياً من طرف عدد من الدول العربية واألفرو ـ اسيوية
من تنظيم سبل التمويل اليت كانت تصلها من فدرالية جبهة التحرير يف فرنسا عن طريق عدد من البنوك 

 التونسية والسورية واملصرية واملغربية.
كنها شرعت منذ ول ،ؤقتة اجلزائرية من القاهرة مقراً أولياً لرائستها حني أعلن عن ميالدهاواختذت احلكومة امل

ويف تشكيل  ،م يف تنظيم أجهزهتا وأتسيس مقرات لوزاراهتا يف كل من ليبيا وتونس واملغرب1959مطلع عام 
كما سارعت إىل احتواء   ،عاملبعثاهتا الدبلوماسية اليت مت توجيهها إىل عدد معترب من الدول يف خمتلف قارات ال

 .(2)التنظيمات الفيدرالية القدمية يف كل من فرنسا وتونس واملغرب وضمها إىل سلطة وزارة الداخلية
سية واليت كان يتم اختزال القيادة السيا ،وكان من أهم أجهزة احلكومة املؤقتة اليت تطورت تطورًا ملحو اً 

 : وزارة القوات املسلحة واخلارجية والتموين واالتصاالت.والعسكرية من الفعلية للثورة من خالهلما
                                                           

 املصدر نفسه.   ((1

 .323د . حممد جباوي ص  ،الوالايت التارخيية لثورة التحرير   ((2
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 ـ وزارة القوات املسلحة: 4

وقد توىل  ،م1958كانت وزارة القوات املسلحة من أهم وزارات احلكومة املؤقتة عند إنشائها يف سبتمرب 
نة التنسيق جلبلقاسم اإلشراف عليها بسبب حرصه الشديد على البقاء يف املوقع الذي كان يشغله يف صفوف 

 اإلشراف على ويف ،واستمر ملدة تقارب العام يف مهام اإلشراف على تنظيم جيش احلدود ،والتنفيذ الثانية
رة كما شكلت تلك التولية حاًل وسطًا قبل املنافسني الرئيسيني له يف قيادة الثو   ،جيش التحرير يف الداخل
 اللذين سعيا إىل قطع الطريق عليه عندما أ هر طموحه لرائسة احلكومة املؤقتة. ،انذاك بوصوف وبن طوابل

مث شرع يف انتقاء جمموعة  ،قام كرمي بلقاسم بتعيني نفس العناصر اليت كانت حتيط به من قبل يف ديوان وزارته
دارس العسكرية ملمن الضباط الفارين من اجليش الفرنسي بغر  االستعانة هبم يف اإلشراف على املعسكرات وا

 ودوائر التسليح والتموين املنتشرة يف عدد من املدن التونسية واملغربية.
وكان أداء  ،إطار« 200»وقدَّر بعض الباحثني عدد اإلطارات الذين كانوا يشرفون على إدارة هذه الوزارة 

لفشل يف قاسم مسؤولية االذين محلوا كرمي بل ،هذه الوزارة موضع نقد شديد من طرف أعضاء احلكومة املؤقتة
 ،وأيضًا يف تراجع وترية قوافل السالح حنو الوالايت ،ويف مواجهة السدود املكهربة ،احلدود تنظيم جيش

من  يف إرغام كرمي بلقاسم على التخلي عن عدد ،وجنحت الضغوط اليت مارسها كل من بوصوف وبن طوابل
ذا األخري حلملة واسعة من االنتقادات من طرف بسبب تعر  ه ،أبرز مساعديه وعلى رأسهم الرائد إيدير

وقد مهدت تلك الضغوط إللغاء وزارة القوات املسلحة يف اجتماع اجمللس الوطين للثورة  ،قدماء املقاتلني
 وإنشاء هيئتني بديلتني له مها: ،م1960م جانفي 1959اجلزائرية يف ديسمرب 

 ـ اللجنة الوزارية احلربية.
 ة.ـ وهيئة األركان العام

وعلى إثر إلغاء وزارة القوات املسلحة أسندت إىل كرمي بلقاسم مهمة اإلشراف على وزارة اخلارجية يف التشكيلة 
وخلف بذلك الدكتور حممد األمني دابغني الذي  ،م1960الثانية للحكومة املؤقتة اليت أعلن عنها يف جانفي 

 م.1959غادرها يف منتصف عام 
ل قبل انطالقة نتيجة لتجربته الطويلة كقائد ملعقل منطقة القبائ ،تع بسمعة ثوريةإن كرمي بلقاسم الذي كان يتم

ال فشل يف القيام مبهام كانت تبدو مناسبة لكفاءته يف اجمل ،وحىت خالل سنواهتا الثالث األوىل ،الثورة
اقه على رأس فلكنه حقق جناحًا مل يتوقعه الكثري من ر  ،وعندما توىل اإلشراف على وزارة القوات ،العسكري

ة ومستوى تكوينه نظراً لطبيع ،لعدم امتالكه للمؤهالت الكافية لقيادة دبلوماسية الثورة ،وزارة الشؤون اخلارجية
 العام.

م على رأس بعثات فقام إبرسال عدد منه ،مل يهمل كرمي بلقاسم احلاشية اليت كانت حتيط به يف وزارته السابقة
والرائد قاسي  ،والرائد إيدير إىل ابكستان ،عمران على رأس بعثة إىل تركياإذ أرسل أو  ،يف مهمات دبلوماسية

لى وجلأ كرمي بلقاسم إىل االعتماد ع ،وبو عالم أو صديق إىل مايل ،وعمران صديق إىل غينيا ،إىل تونس
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ز هؤالء  من أبر و  ،جمموعة من اإلطارات السياسية والعناصر املثقفة ملساعدته يف اإلشراف على وزارة اخلارجية
« حمامي»إىل جانب عبد امللك بن حبيلس  ،م1961الذي خلفه على رأسها بعد أوت  كان سعد دحلب
وعزيز  ،يق بوعتورةوتوف ،وعبد العزيز بن ميلود ،«طالب يف التاريخ»حممد حريب  ،«حمامي»ومربوك بلوحسني 

ويف  ،وقد اشتغل معظم هؤالء من قبل يف جلان الصحافة واإلعالم ،وعبد القادر بن قاسي وغريهم ،حسن
 .(1)ويف دواوين الوزارات األخرى للحكومة املؤقتة ،صفوف فيدرالية فرنسا

 ـ وزارة الداخلية: 5

شكلت وزارة الداخلية نواة رئيسية يف قيادة اجلهاز التنفيذي للثورة يف السنوات األربع األخرية من حرب 
د بن طوابل ألن مقاليد إدارهتا بقيت يف ي ،ى عكس سابقتها عرفت هذه الوزارة استمرارية مميزةوعل ،التحرير

مث إسنادها إىل كرمي بلقاسم الذي مجع  ،م1961قبل أن تتم إزاحته عنها يف أوت  ،ملدة ثالث سنوات كاملة
ألهنا   ،ال عملهاناسب مع جمإن تسمية هذه الوزارة مل تكن تت ،حينها بينها وبني منصب نيابة رائسة احلكومة

والايت الداخل  ومل تكن تتمتع بسلطة فعلية مباشرة على ،كانت تشرف على تنظيمات فرعية للثورة يف اخلارج
 اليت كانت عالقتها هبا تقتصر على تبادل التقارير أو استالم التعليمات الصادرة عنها.

نسا كان حمصوراً يف اإلشراف على فيدراليات فر   ،ةوميكن توضيح هذا ابإلشارة إىل أن جمال نشاط هذه الوزار 
وأما صالحياهتا فكانت متعددة تتضمن القضااي املتعلقة ابلتأطري والتكوين السياسي يف  ،وتونس واملغرب

وابلتدخل حلل األزمات الداخلية يف صفوف وحدات جيش احلدود  ،املدارس والقواعد العسكرية اخللفية
أهنا كانت تشرف على تنظيم عملية اخنراط اإلطارات اجلزائرية من طلبة وعناصر كما   ،ومراقبة حركة العبور

ان كانت ويف بعض األحي ،وداخل املصاحل اإلدارية للحكومة املؤقتة ،عسكرية يف صفوف اجليش اخلارجي
لق ان يتعخاصة يف كل ما ك ،تتجاوز هذا اإلطار إىل التدخل يف شؤون الالجئني اجلزائريني يف دول اجلوار

 ابلرقابة وابخلدمات االجتماعية والثقافية.
وهو ما كان يبديه  التحرير الوطين وكان بن طوابل يسعى إىل تكوين ما يشبه الشرطة السرية يف صفوف جبهة

حول قناعته ابلفوائد العملية للقبضة احلديدية اليت تؤدي إىل انضباط اجلماهري. و هر يف شكل ملفت يف 
عقدت من أجل معاقبة عدد من أعضاءاهليئات العسكرية وقادة املناطق الذين متردوا  عدد من احملاكمات اليت

بيع مثل حماكمة جمموعة العمودي يف تونس يف ر  ،على اجلهاز التنفيذي أو على قادهتم ممن هم أعلى مرتبة
ش احلدود يف يوقضية النقيب الزبري يف القواعد العسكرية الغربية جل ،والتحقيق يف قضية املالزمني ،م1959

 .(2)م1960م وسنة 1958املغرب األقصى سنة 

                                                           

 .328املصدر نفسه ص    ((1
 .330 ،329 ،328املصدر نفسه ص    ((2
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 ـ وزارة التسليح واالتصاالت العامة: 6

كانت وزارة التسليح واالتصاالت العامة اليت أشرف عليها عبد احلفيظ بوصوف بصورة مستمرة خالل الفرتة 
وكانت  ،كانت من أكثر الدواوين الوزارية أمهية ونفوذًا داخل احلكومة اجلزائرية املؤقتة  ،(1962ـ  1958)

نت تولية بوصوف على وكا ،الوزارة الوحيدة اليت متتلك مقرات يف كل من تونس وطرابلس ليبيا والرابط ابملغرب
حني كان مشرفاً على  ،م1956رأس هذه الوزارة دفعاً مهماً يف مجع كم معترب من أجهزة االتصال منذ صيف 

وهو األمر الذي مسح له بتكوين فريق تقين أشرف على شبكات  ،قيادة الوالية اخلامسة خلفًا البن مهيدي
 االتصاالت من القواعد الغربية جليش احلدود.

ومل يبت طوياًل حىت راح  ،م1957وجنَّد بوصوف العديد من الطلبة اجلامعيني والثانويني ابتداًء من مارس 
 ،عد معاينة ذلكوهو ما أاثر رغبة رفاقه يف قيادة الثورة ب ،يفاخر مبا أجنزه يف مراكز التكوين التقين لالتصاالت

 ،م1957ماي  16ـ  15وصادف أن كان عبان رمضان وسعد دحلب أول من قام بزايرة تلك املراكز يف 
 صفوف د العناصر اجملندة يفوتوالت الدفعات اليت أشرف على تكوينها عبد احلفيظ بوصوف، وازداد عد

م أصبح عدد اإلطارات اليت جنح 1959إىل درجة أنه يف عام  ،املصاحل املختلفة اليت مت استحداثها فيما بعد
 .(1)بني إداري وتقين 300يف مجعها وأتطريها يف وزارته يتجاوز ال بوصوف

موز كاالتصاالت الالسلكية والر   ،وكانت وزارة التسليح واالتصاالت العامة تتكون من جمموعة من املصاحل
 والواثئق واجلوسسة املضادة واإلذاعة.« شراء األسلحة والعتاد»والشفرة والتموين العسكري 

وقد اعتمدت هذه الوزارة على تكوين أعداد معتربة من اإلطارات اليت كانت تشرف على التسليح والتموين 
غرب صر جزائرية كانت متتلك مؤهالت احرتافية يف املكما جلأت إىل جتنيد عنا  ،واالستعالمات ،واالتصاالت

« 5»و ،خمازن لألسلحة والعتاد يف تونس« 6»ويف فرنسا على وجه اخلصوص. وكانت وزارة بوصوف متتلك 
وتوفرت إىل جانب ذلك مراكز عديدة لالتصاالت يف  ،خمازن أخرى يف املغرب إىل جانب قاعدة طرابلس

 كانت هبا قواعد جيش احلدود.  املدن املغربية والتونسية اليت
إن الدور اهلام الذي لعبته هذه الوزارة مسح لقيادة الثورة يف اخلارج ابالحتفاظ بقدر كبري من االنسجام 
واالستقاللية واملقاربة يف املسائل املتعلقة ابالتصاالت واالستعالمات اليت كان إبمكاهنا إحداث ثغرة كبرية 

كما أهنا سامهت بقسط كبري يف كسر عزلة الوالايت املتحدة عن القيادة   ،اللتدخل يف الشؤون الداخلية هل
ألن جهود بوصوف أاتحت هامشاً كبرياً للمحافظة على قنوات اتصال مستمرة يف أغلب األحيان  ،اخلارجية

ارة عبد وز وقد أكسبت اإلجنازات التقنية والعملية هلذه ال ،بني اهليئات السياسية والعسكرية مع والايت الداخل
 .(2)م1961م ـ 1957احلميد بوصوف مسعة كبرية ومكانة مرموقة يف أعلى مراتب قيادة الثورة يف سنوات 
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 ـ القدماء يف احلكومة املؤقتة: 6

م تستقطب لوحدها أكثر من ثلثي عدد القادة 1962ـ  1958كانت وزارة التسليح واالتصاالت العامة 
ا رائسة احلكومة وهو ما يعين أن بقية الوزارات مبا فيه ،املؤقتة اجلزائريةواإلطارات والتقنيني يف صفوف احلكومة 

مل تتمكن من أن تتحول إىل أجهزة تنفيذية، فالقيادة الفعلية كانت إىل درجة كبرية بيد جهاز التسليح 
وهو ما أدى إىل حجب األدوار اليت كان يقوم هبا كل من فرحات عباس وسعد دحلب  ،واالتصاالت العامة

وأمحد فرنسيس وعبد احلميد مهري وأمحد املدين وأمحد يزيد وأمني دابغني، وإىل التظليل على أداء الوزارات 
ودورها كان  ،اليت أسندت إليهم، ألن املشاركة السياسية لتلك الوزارات يف صناعة القرارات كانت هامشية

ه البعثات اخلارجية ذلك الذي كانت تقوم بيف صورة شبيهة ب ،يقتصر على جتميل واجهة قيادة الثورة يف اخلارج
 دولة عرب العامل. 38املنتشرة يف 

إن الدور الذي كان يقوم به فرحات عباس مل يكن يتجاوز مهمة القيام بدور الناطق السياسي ابسم احلكومة 
الذين   ،«لثالثةالباءات ا»وبوصوف  ،وبن طوابل ،بني كرمي بلقاسم ،ألنه كان حماصراً يف ديوانه الصغري ،املؤقتة

كانوا ال يسمحون له إبصدار أي بيان أو تصريح سياسي يتضمن اإلشارة إىل قرارات مهمة إال بعد مناقشتها 
ضم ميكن اعتباره دليالً مهماً على أن احلكومة املؤقتة مل تكن متثل جهازاً تنفيذايً ي ،يف جلسات موسعة ومغلقة

ة الوطنية كما يوحي بذلك تعدد مهامه ومتثيل خمتلف عناصر النخب  ،يف صفوفه أعضاء القيادة السياسية للثورة
 يف صفوفه.

مل تكن هتدف  ،وكما ميكن القول أبن الكثري من اهليئات واملناصب اليت مت استحداثها داخل احلكومة املؤقتة
 ببقدر ما كانت ختضع إىل منطق حتقيق صفات ذات مكاس ،إىل حتقيق التجاوب مع الضرورات امليدانية

 سياسية ومعنوية مرتبطة ابلتنافس حول مواقع القيادة.
وميكن اإلشارة هنا إلىأن كتاابت الدولة اليت أسندت إىل ثالثة ضباط من الداخل عند تشكيل احلكومة املؤقتة 
؛ كانت من الناحية العملية جمرد عملية لذر الرماد يف أعني قادة الوالايت الذين مل تتم استشارهتم يف قضية 

 .(1)ألن تلك الغاية منها إشعار الداخل أبنه كان يف موضع اهتمام عند قيادة اخلارج ،يسهاأتس
ع كرمي كما حدث م  ،إن إلغاء وزارة هامة مث تكليف املشرف عليها بوزارة دوهنا أمهية أو وزير بدون حقيبة

فوذمها ومكانتهما م ؛ كان مؤشراً على تراجع ن1961مث مع بن طوابل يف أوت  ،م1960بلقاسم يف جانفي 
مل تكن  ،كما أن اللجوء إىل تولية قائد عسكري مثل حممدي السعيد لوزارة دون حقيبة  ،لصاحل أطراف أخرى

 الغاية منه سوى إبعاده وإزاحته عن الرتشح ملنافسة بو مدين على رأس هيئة األركان العامة.
ابية كما كان الث، ال ألهنا مل تنجز حصيلة إجيومل تستقر وضعية الوزارات املساعدة يف التعديالت احلكومية الث

حال وزارة القوات املسلحة اليت أشرف عليها كرمي بلقاسم أو وزارة اخلارجية عندما توالها األمني دابغني، 
تنافس هؤالء  وقد انعكس ،ولكنها كانت رهينة لسيطرة العقداء الوزراء على السلطة الفعلية يف قيادة الثورة
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اً، وتوحدهم يف مواجهة الوزراء السياسيني حينًا اخر على وترية تطور واستقرار تلك الوزارات، فيما بينهم حين
اليت ألغي بعضها بعد إدماجها مع أخرى، مثل ما حدث مع وزارة الشؤون الثقافية اليت أدجمت مع الشؤون 

 ريف.د حممود الشاالجتماعية، ووزارة التسليح والتموين العام اليت أحلقت بوزارة بوصوف بعد إبعا
وعندما كان يتم تفادي إدماج وزارتني مع بعضهما البعض كانت النتيجة غالبًا ما تنتهي إىل عزل واستبدال 

ني مثلما حدث ابلنسبة لكل من األم ،حىت ولو كانوا من املشهود هلم ابلكفاءة يف عملهم ،عناصر أبخرى
وهذا ما كان يكشف أن  ،م1961يف أوت  م وأمحد فرنسيس وفرحات عباس1960دابغني يف بداية عام 

الواقع سوى  وأهنا مل تكن يف ،كانت الضحية األوىل لألزمات الداخلية يف احلكومة املؤقتة« الفنية»الوزارات 
 .(1)واجهة سياسية رمزية ختفي القيادة الثورية اليت كانت أبيدي الباءات الثالثة

 ـ التامر على احلكومة املؤقتة: 7

م إىل تونس مع 1958عاد العقيد العموري الذي مت نفيه إىل القاهرة يف شهر سبتمرب من عام  وبطريقة سرية
 وحاوال تنظيم انقالب ضد ،«واملعروف ابسم مصطفى لكحل» أحد أنصاره الذي يسمى اجلمعي سعدية

 ،والتخلص خاصة من العقيد حممود الشريف وزير التموين ابلسالح ،احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية
ة ويبدو أن العقيد عبد احلميد بوصوف والعقيد خلضر بن طوابل ؛ كاان على علم ابملؤامر  ،والعقيد كرمي بلقاسم

 ا التشجيعوكان القصد من هذ ،ألهنما زّودا حممد العموري واجلمعي سعدية جبوازين جديدين للسفر إىل تونس
 هو التخلص من كرمي بلقاسم. قد اكتشفا املؤامرة قبل تنفيذها.

متكن كرمي بلقاسم من االستعانة  ،من أنصاره يف مدينة الكاف التونسية 28وخالل اجتماع العموري مع 
وتقدميهم  ،م1958نوفمرب  16من املتامرين على احلكومة املؤقتة يوم  28ابجليش التونسي إللقاء القبض على 

حني تقرر  ،ة. ولعب بوصوف دوراً كبرياً يف حماكمة القادة العسكريني املتامرين على احلكومة املؤقتةللمحاكم
 ،يد الصادق حمامياً والعق ،وزميله علي منجلي وكياًل للجمهورية ،تعيني العقيد هواري بومدين رئيساً للمحكمة

والرائد  ،والعقيد نواورية ،العموري ويف األخري أصدرت احملكمة العسكرية أحكامها ابإلعدام على العقيد
 الذين مت تنفيذ حكم اإلعدام فيهم يف اليوم التايل. ،والرائد اجلمعي سعدية ،عواشرية

وحممد  ،أمحد دراية ،أمثال: عبد هللا بلهوشات ،أما بقية املتهمني ابملشاركة يف املؤامرة على احلكومة املؤقتة
 أي أن احلكم كان ملدة سنتني. ،م1960مت سجنهم لغاية فقد  ،الشريف مساعديه وغريهم من الضباط

الذين كانوا  ،وابستعمال اجليش التونسي لالستيالء على أجهزة الالسلكي وإلقاء القبض على الثوار اجلزائريني
ية القادة الذين ونوع ،يعارضون كرمي بلقاسم وأعضاء احلكومة املؤقتة بسبب اخلالفات حول التزود ابلسالح

وأصبحت  ،وخاصة يف الوالية األوىل واحلدود ؛ فقدت احلكومة املؤقتة مصداقيتها ،تسند هلم القيادة ينبغي أن
ل هذه احملاكمة السريعة وبفض ،تعتمد على جيش دولة أخرى للتغلب على اخلالفات اليت حتصل بني املسؤولني
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األمن  لى إعادةة قوية وقادرة عواألحكام القاسية ضد الثوريني غري املنضبطني ؛ برز بومدين كشخصية عسكري
 .(1)واالستقرار يف احلدود الشرقية للجزائر

 ـ اجتماع قادة الداخل: 8

متكن معظم قادة الداخل من تنظيم لقاء بينهم وذلك  ،م1958ديسمرب  12إىل  6يف الفرتة املمتدة من 
 والتعرف على احللول املمكنة لفك العزلة املضروبة حوهلم من ،بقصد دراسة األوضاع السائدة بداخل اجلزائر

هبذه املبادرة العقيد  وقد قام ،اليت عرقلت عمليات االتصال بقيادة ثورة اجلزائر ابخلارج ،طرف القوات الفرنسية
 وابرك هذه الفكرة السيد كرمي بلقاسم الذي أصبح يشعر ابخلطر الذي يداهم ثورة التحرير إذا مل ،عمريوش

قيد عمريوش وإذا كان الع ،تكن هناك اتصاالت مستمرة بني قادة الثورة يف اخلارج ورؤساء الوالايت يف الداخل
؛ فإنه مل يتمكن من  «قائد الوالية الرابعة»قد جنح يف االلتقاء ابلعقيد سي حممد بوقرة « قائد الوالية الثالثة»

اركة يف ذلك اللقاء ابملش ،«مسؤول الوالية اخلامسة»د لطفي والعقي ،«رئيس الوالية الثانية»إقناع العقيد كايف 
وذلك ألهنما كاان متخوفني من حماولة العقيد عمريوش لتوحيد قيادة  ،الذي مجع رؤساء الوالايت يف الداخل

ذين اجتماع العقداء ال وعند انتهاء ،بقصد تقوية نفوذ كرمي بلقاسم وجعله زعيماً وحيداً للثورة اجلزائرية ،الداخل
 حضروا االجتماع الذي دعي إليه العقيد عمريوش.

قام الرائد عمر أو صديق بنقل حمضر ذلك االجتماع إىل احلكومة املؤقتة ابخلارج. وبناء على ما جاء يف حمضر 
قررت احلكومة املؤقتة استدعاء قادة الوالايت العسكريني يف الداخل لتنظيم اجتماع بني رؤساء  ،االجتماع

وقعت  ،م1959رج اجلزائر. وأثناء توجههم حلضور املؤمتر املقرر يف تونس يف شهر أفريل من عام الوالايت خا
جندي من قوات  2500جندي وضابط وبني  40معركة كبرية بني فرقة من جنود جيش التحرير تتكون من 

س قائد الوالية اوفيها استشهد العقيد عمريوش قائد الوالية الثالثة والعقيد سي احلو  ،«ديكاس»الكولونيل 
مارس  29وكان ذلك يوم  ،بعد االستماتة يف الدفاع عن فرقة جيش التحرير حىت اخر خرطوشة ،السادسة
الذي  ،على هذا العمل اجلبار ابلنسبة لفرنسا« ديكاس»وقام ديغول مبنح وسام الشرف للعقيد  ،م1959

 قام به هذا الضابط الفرنسي.
وبذبك  ،م1959ماي  5قرة قائد الوالية الرابعة قد استشهد بدوره يوم ولسوء احلظ فإن العقيد سي حممد بو 

فقدت الثورة اجلزائرية ثالثة عقداء رؤساء لثالث والايت هامة يف البالد، وهبوا حياهتم فداء حلرية اجلزائر 
 .(2)واستقالهلا
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 ـ خالف احلكومة املؤقتة مع مصر: 9

تتزعم العامل  اليت كانت ،وحكومة اجلمهورية العربية املتحدةحصل خالف كبري بني أعضاء احلكومة املؤقتة 
م. وخالل اللقاء الذي مجع الرئيس عبد الناصر وأعضاء احلكومة املؤقتة للجمهورية 1959العريب يف سنة 
تطرق الرئيس عبد الناصر إىل قضية السالح الذي كانت تبعث به  ،م ابلقاهرة1959فرباير  6اجلزائرية يوم 
وحجبه عمن ال  ،وأبلغهم أبنه على علم بتكديس السالح مبخازن ليبيا وتونس ، الثوار اجلزائرينيحكومته إىل

 يساير بعض املسؤولني يف احلكومة املؤقتة.
وأكد السيد مجال عبد الناصر للسيد فرحات عباس وأعضاء حكومته أنه ابلرغم من اخلالفات اليت كانت 

فإن  ،وبني حكومة مجهورية مصر العربية ،مهورية اجلزائرية من جهةموجودة بني أعضاء احلكومة املؤقتة للج
ة وحملية وكذا عملة صعب ،حكومة القاهرة سوف تواصل دفع املعونة للجزائر يف صورة سالح ومعدات وذخرية

 .(1)تسلم حلكومتهم وبصفة مستمرة وطبقاً للميزانية احملددة لنا
 

 
 
 
 
* * * 
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 دة العسكرينياثنياً: االحتكام إىل القا

فقد كثر النقد  ،بعد أن أدرك قادة احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية أنه ال فائدة جتدي من حكومة ضعيفة
تقوية الثورة عن  فقرروا ،و هرت خالفات كبرية بني أعضائها ،ودخلت يف أزمة مع معارضيها ،وتوجيه االهتام

ر تشكيل تقر  ،طريق إدخال قيادة جديدة ذات نفوذ مرموق يف داخل البالد وخارجها. وحتقيقًا هلذا اهلدف
 جلنة من القادة العسكريني للتغلب على الصعاب اليت تواجهها الثورة على احلدود ويف داخل اجلزائر.

 هم:وتتكون اللجنة العسكرية من العقداء االتية أمساؤ 
 «.قائد الناحية الشرقية» ،ـ حممد السعيد
 «.قائد الناحية الغربية» ،ـ هواري بومدين

 «.قائد الوالية األوىل» ،ـ عبيد حاج خلضر
 «.قائد الوالية الثانية» ،ـ علي كايف

 «.قائد الوالية الثالثة» ،ـ حممد ايزورين
 «.قائد الوالية الرابعة» ،ـ سليمان دحيلس

 «.الية اخلامسةقائد الو » ،ـ لطفي
 «.وزير القوات املسلحة» ،ـ كرمي بلقاسم

 «.وزير اإلتصاالت واملخابرات» ،ـ عبد الكرمي بوصوف
 «.وزير الداخلية» ،ـ خلضر بن طوابل

وأسفر اجتماعهم يف النهاية على  ،يوماً من النقاش واحلوار« 110»واجتمع هؤالء القادة واستمر اجتماعهم 
تشكيل جملس وطين جديد للثورة اجلزائرية يتشكل من قادة عسكريني من ممثلني للثورة اجلزائرية يف فيدرالية 

جمللس الوطين للثورة ا كما تعزز  ،ومن ممثلني جلبهة التحرير يف تونس واملغرب ،فرنسا جلبهة التحرير الوطين
أمثال  ،دودوذلك ابإلضافة إىل القادة العسكريني املتواجدين ابحل ،الس الوالئية فيهاجلزائرية بتعيني قادة اجمل

 وأمحد بن الشريف.،الطاهر زبريي ،عمار رجائي ،علي سواحي ،قايد أمحد ،علي منجلي
 ،فإن القادة اجلدد الذين يتكون منهم اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية ينتمون إىل جيش التحرير ،وابختصار

 ومتفقون على ضرورة تقوية الثورة عن طريق خلق سلطة قوية قادرة على توجيه األمور السياسية والعسكرية.
اجتمع أعضاء اجمللس الوطين  ،م1960« جانفي»يناير  18م إىل 1959ديسمرب  16ويف الفرتة املمتدة من 

يجية العسكرية وتنظيم ة تتعلق ابالسرتاتواختذوا إجراءات دقيق ،للثورة اجلزائرية اجلدد مبدينة طرابلس يف ليبيا
ناء واختذوا اإلجراءات التنظيمية الضرورية جلعل كفاح أب ،وتدعيم إمكانيات جيش التحرير الوطين اجلزائري

الشعب اجلزائري أكثر فاعلية. ويف هذا اإلطار قرر أعضاء اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية إعادة تشكيل اجلهاز 
 نشاء جلنة وزارية مشرتكة للدفاع الوطين ضمن احلكومة تلتحق هبا قيادة أركان.وأوصوا إب ،احلكومي
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عمل على إطار تقرر ال ،يوماً من النقاش واحلوار بني األعضاء اجلدد للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية 33وبعد 
أت تتخذ على بدأي أن القرارات  ،مجاعي وتقليص نفوذ الشخصيات العسكرية القوية داخل احلكومة املؤقتة

كما تقرر   ،م1960مثلما كان احلال قبل  ،مستوى مؤسسات تشريعية وتنفيذية وليس على مستوى فردي
 .(1)تشكيل جلنة استشارية تتكون من السادة دحلب والعقيد هواري بومدين والعقيد حممدي السعيد

 ـ احلكومة املؤقتة الثانية: 1

دة الوطنية فقد تقرر تشكيل حكومة للوح ،ين للثورة اجلزائرية هرت قوة اجمللس الوط ،ويف اجتماع طرابلس
ويكون كرمي بلقاسم عضوًا هبا ومسؤواًل عن الشؤون اخلارجية يف احلكومة اجلديدة.  ،يرتأسها فرحات عباس

املنصب السابق الذي كان يشغله كرمي بلقاسم وهو وزير القوات املسلحة فقد تقرر إلغاؤه وتعويضه بـ  وأما
ل حمله يف هذا وح ،كما مت إبعاد يوسف بن خدة من منصبه كوزير للشؤون االجتماعية  ،«وزارية للحربجلنة »

 املنصب عبد احلميد مهري.
غري أن هذه اللجنة  ،وتتشكل هذه اللجنة العسكرية من عبد احلفيظ بوصوف وخلضر بن طوابل وكرمي بلقاسم

علقة واليت تقرر أن تسند إليها مجيع األعمال العسكرية املت ،اليت اعتمد يف أعماهلا على قيادة األركان العامة
ركان استطاع عبد احلفيظ بوصوف أن يعني العقيد هواري بومدين رئيساً لأل ،ويف هذا اإلطار ،ابلثورة اجلزائرية

 وأما العقيد حممدي السعيد فقد مت تعيينه وزيراً للدولة يف احلكومة اجلديدة. ،العامة
لألركان قام العقيد هواري بومدين ابختيار القادة العسكريني املقربني إليه أمثال على منجلي وابعتباره قائدًا 

يطروا على الذين س ،وكانت هذه اخلطوة األوىل إلحالل القادة العسكريني حمل القادة التارخييني ،وقايد أمحد
نة طرابلس للثورة اجلزائرية يف مديإىل غاية االجتماع التارخيي للمجلس الوطين  ،م1954الوضع منذ أول نوفمرب 

 .(2)1960جانفي  18م إىل 1959ديسمرب  16ليبيا من 

 «م1961ـ أوت  1960جانفي  18»ـ أعضاء احلكومة املؤقتة الثانية  2

 تتكون هذه احلكومة من كل من:
 رئيساً.               ـ عباس فرحات 
 ارجية.انئب الرئيس ووزير اخل               ـ كرمي بلقاسم 
 انئب اثين للرئيس.               ـ ابن بلة أمحد 

 وزير دولة.                ـ بوضياف حممد 
 وزير الداخلية.      ـ ابن طوابل األخضر 
 وزير االتصال واالستعالمات.           ـ بوصوف عبد احلفيظ 
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 وزير املالية.                     ـ أمحد أفرنسيس 
 وزير الشؤون االجتماعية.           ـ مهري عبد احلميد 

 وزير األخبار.                    ـ حممد يزيد 
 وزير دولة.                    ـ حممدي السعيد 
 وزير دولة.                    ـ خيضر حممد 

 وزير دولة.           ـ ايت أمحد حسني 
 .(1)وزير دولة                    ـ بيطاط رابح 

 ـ املعامل الرئيسية لسياسة احلكومة الثانية: 3

 على احلكومة املؤقتة اليت يتعني ،حدد اجمللس الوطين اجلديد للثورة اجلزائرية املعامل الرئيسية للسياسة اجلديدة
اليت تقوم  ،يةومن مجلة احملاور الرئيسية اليت أقرها اجمللس الوطين للثورة اجلزائر  ،الثانية أن تنتهجها يف املستقبل

 عليها السياسة اجلزائرية خنص ابلذكر النقاط التالية:
رنسا إذا اقتضت أو التفاو  مع ف ،ـ تطبيق تقرير املصري عن طريق استفتاء جيري حتت إشراف األمم املتحدة

 الضرورة ذلك.
 لة االشرتاكية.وكذلك دول الكت ،التعاون والتحالف مع دول املغرب العريب ودول املشرق العريبـ تقوية عالقات 

ـ انتهاج سياسة جديدة هتدف إىل إجبار فرنسا على سحب جيوشها من املراكز املتواجدة هبا بكل من تونس 
 واملغرب.

 ابجلزائر. ألفارقة من اجليش الفرنسيـ القيام مبجهودات لدى الدول األفريقية من أجل إقناعها بسحب اجلنود ا
 وإرساهلم إىل بقصد جلب املتطوعني والفنيني ،ـ الدخول يف مفاوضات مع االحتاد السوفيايت والصني الشعبية

 حدود اجلزائر مع تونس واملغرب.
 رية.وتدويل القضية اجلزائ ،ـ اخرتاق احلواجز واألسالك الكهرابئية على احلدود من طرف جيش التحرير

 ـ دخول قادة الثورة وقادة الوالايت يف جيش التحرير إىل داخل اجلزائر.
 وتقوية العالقات مع قادة الوالايت ابلداخل. ،ـ إرسال مبعوثني إىل داخل اجلزائر

 وتكليفها بتقدمي الدعم املايل للوالايت يف داخل اجلزائر. ،ـ تشكيل جلنة للمالية
 ـ هيكلة اجليش ودعمه مادايً وبشرايً.

ـ وأكد الرائد على منجلي الذي اختاره بومدين لكي يكون مساعده األمين يف إعادة تنظيم اجليش ورفع 
م قد 1960م جانفي 1959أبن أعضاء اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية الذين شاركوا يف ديسمرب  ،معنوايته

 .(2)أقسموا ابملصحف الشريف على االلتزام بتنفيذ القرارات املذكورة أعاله
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 ـ إعادة تنظيم اجليش واستقالة بومدين: 4

منضبطة  حبيث أصبحت وحدات اجليش ،ويف مدة قصرية استطاعت قيادة األركان أن تقيم سلطة مركزية قوية
م اتضح أن قيادة األركان أصبحت تسيطر على الوضع يف تونس 1961ويف منتصف  ،ومطيعة للقيادة

ع تغري يوم غري أن الوض ،وطلبت من اجلميع مساندة الثورة ،حيث قامت بتجنيد الطلبة واألطباء ،واملغرب
ومت  ،م حيث متكن جيش التحرير من إسقاط طائرة فرنسية يف األراضي التونسية1961« جوان»يونيه  21

بت من هيئة األركان وطل ،وهنا تدخلت احلكومة التونسية ،أسر طيار فرنسي قفز مبظلته يف الرتاب التونسي
ن م وإال فإهنا ستضطر لغلق احلدود ومنع عرابت جيش التحرير ،فرنسي حااًل وبدون شرطتسليم الطيار ال

 وقطع املياه عن وحدات اجليش اجلزائري. ،التحرك يف األراضي التونسية
وطلبت من  ،تدخلت احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية ،وعندما رفضت قيادة األركان هذا الطلب التونسي

وأن األخوة  ،وكانت حجة بوصوف وبن طوابل أن الثورة يف خطر ،ليم الطيار الفرنسي لتونسقيادة األركان تس
ند خروجهما من وع ،التونسيني سيعلنون يف وسائل اإلعالم عن مترد هيئة األركان العامة عن احلكومة املؤقتة

مث عاد إىل قيادة  ،ار الفرنسيرافقهما هواري بومدين مبفرده وأعطامها موافقته ابإلفراج عن الطي ،قاعة االجتماع
 وهو يقول: لقد قدمت استقاليت. ،األركان والدموع تنهمر من عينيه

م ضجة كبرية يف األوساط 1961جويليه  15وأاثرت استقالة بومدين اليت قدمها إىل رئيس احلكومة املؤقتة يوم 
عدم تطبيق قرارات و  ،لته ابالحنرافوقد اهتم بو مدين احلكومة املؤقتة يف رسالة استقا ،السياسية والعسكرية

اليت تتناىف  ،والعمل على تصفية األركان العامة ابعتبارها العقبة الوحيدة أمام بروز املطامح الشخصية ،طرابلس
 مع مبدأ القيادة اجلماعية.

 ،يا الغربيةنتوجه القادة الثالثة إىل أملا ،وعلي منجلي ،قايد أمحد ،وبعد استقالة أعضاء قيادة األركان: بومدين
وأرسلوا رسالة  ،حيث التقوا أبحد كبار املسؤولني يف فيدرالية فرنسا السيد عمر بوداود وتناقشوا معه يف املوضوع

 .(1)مث توجهوا إىل املغرب من هناك ،إلطالعهم على الوضع ،إىل الزعماء اخلمسة املسجونني يف فرنسا

 ـ احلكومة املؤقتة الثالثة: 5

 28إىل  20 واليت جرت يف الفرتة من ،«لوقران»املفاوضات بني فرنسا واحلكومة املؤقتة يف وعندما فشلت 
اضطرت احلكومة املؤقتة إىل استدعاء أعضاء اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية لعقد اجتماع يف  ،م1961جويليه 
 م.1961« أغسطس»أوت  27إىل  2وذلك ابتداء من  ،طرابلس

 بشن هجوم كبري على« من هيئة األركان»ارخيي قام علي منجلي وقايد أمحد وخالل ذلك االجتماع الت
لجنة الوزارية ال»الذي جنح يف إضعاف هيئة األركان عن طريق  ،وخاصة على كرمي بلقاسم ،احلكومة املؤقتة

دة فتهجم مث جاء دور يوسف بن خ ،«للحرب اليت تتكون منه ومن عبد احلفيظ بوصوف وخلضر بن طوابل
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مة وطالب إبنشاء هيئة عليا من جبهة التحرير الوطين لتحل حمل احلكو  ،واحلكومة املؤقتة ،رحات عباسعلى ف
وأثناء تدخله يف النقاش أ هر بن خدة موافقته على أحد مطالب هيئة األركان، واملتمثل يف توحيد  ،املؤقتة

دَّه من قايد، واستفاد بن خ اجليش يف الداخل ويف احلدود حتت قيادة هواري بومدين وعلي منجلي وأمحد
 ،اجلديدة (1)اخلالفات بني أعضاء احلكومة املؤقتة وهيئة األركان، ومتت املوافقة على تعيينه رئيسًا للحكومة

 واليت تكونت من كل من:
 رئيس احلكومة ووزير املالية.               ـ يوسف بن خدِّة 

 الداخلية. انئب الرئيس ووزير               ـ كرمي بلقاسم 
 انئب رئيس اجمللس.               ـ ابن بلة أمحد 

 انئب رئيس اجمللس.               ـ حممد بوضياف 
 وزير الدولة.               ـ حممد السعيدي 

 وزير الدولة.               ـ رابح بيطاط 
 وزير الدولة.               ـ ايت أمحد 

 وزير التسليح واالتصاالت العامة.     ـ بوصوف عبد احلفيظ 
 وزير الدولة.     ـ ابن طوابل األخضر 

 وزير اخلارجية.              ـ سعد دحلب 
 .(2)وزير األخبار              ـ حممد يزيد 

هة وبدأ املواج ،كشف بن خدِّة عن أوراقه وتوجهاته احلقيقية  ،وبعد انتهاء اجتماع اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية
مل  ،م مبدينة إيفيان1962مع هيئة األركان. وعندما استؤنفت املفاوضات الفرنسية ـ اجلزائرية يف بداية يناير 

وشكل أعضاء هيئة األركان سلطة موازية لسلطة احلكومة  ،يشارك أعضاء هيئة األركان يف تلك املفاوضات
جتنيد قادة و  ،عض قادة اجليش إىل الداخلوبدأ بن خّدة يتعاون مع كرمي بلقاسم وحياول إرسال ب ،املؤقتة

 وتقدمي الوالء والطاعة للحكومة املؤقتة. ،الوالايت ضد هيئة األركان
 ،«مقر هيئة األركان ابألراضي التونسية»وحاول بن خّدة أن حيل اإلشكال مع هيئة األركان يف غار الدماء 

ن بن خّدة أعطى لك ،ركان واحلكومة املؤقتةوتفاو  معهم يف كيفية تسوية اخلالفات القائمة بني هيئة األ
ق القرارات املتخذة وال تستطيع تطبي ،انطباعاً هليئة األركان أبن احلكومة اجلديدة قد ورثت التناقضات السابقة

واخلاصة بتوحيد اجليش وتزويده ابألموال والسالح  ،م1960يف املؤمتر الوطين للثورة اجلزائرية يف شهر يناير 
 ملواصلة احلرب حىت النصر.
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س السياسة اليت  واالستمرار يف انتهاج نف ،إن التغيري يف احلكومة قد احنصر يف تغيري الوجوه ،وبعبارة أخرى
 .(1)كانت تنتهجها حكومات فرحات

 بن خدة تقوم على أساس:م بقيادة 1962كانت اسرتاتيجية احلكومة املؤقتة يف بداية 
 بصفتها هي الطرف املتفاو  مع فرنسا. ،املربمة مع فرنسا« إيفيان»ـ احرتام اتفاقية 

قبل الوطن حىت ال تكثر املناقشات حول مست ،ـ عدم استدعاء اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية لعقد اجتماع له
بتطبيق هذه « إيفيان»لتنفيذية املنبثقة عن اتفاقية واملفرو  أن تقوم اهليئة ا ،يف وقت غري مالئم هلذا النقاش
بري املوجود البالد. لكن اخللل الك وذلك ابلتعاون مع قادة الوالايت يف داخل ،االسرتاتيجية للحكومة املؤقتة

 ،ةيف اسرتاتيجية احلكومة املؤقتة أنه مل تكن هناك هيئة للتنسيق بني الوالايت أو بني الوالايت واهليئة التنفيذي
ادة الوالايت وذلك بسبب عدم وجود أي تنسيق بني ق ،وهبذا بقيت قوات والايت الداخل مشتتة وقواهتا مبعثرة

من جهة وبني الوالايت واهليئة التنفيذية من جهة أخرى، كان من اسرتاتيجية يوسف بن خدة االحتفاظ 
مع هواري بومدين وهيئة  ، ولكنه فشل يف ذلك بسبب صدامه(2)ابلسلطة عن طريق سلطة جبهة التحرير

 األركان.

 ـ حتالف أمحد بن بلة مع هيئة األركان: 6

وتقاربت وجهات النظر مع أمحد  ،تواصل قادة هيئة األركان معهم ،عندما خرج الزعماء اخلمسة من السجن
بو زيز وذلك عن طريق عبد الع ،«أولنوا»الذي كان على اتصال هبيئة األركان عندما كان يف سجن  ،بن بلة

تفليقة وعلي بن بلة ؛ فإن احلل السليم لألزمة هو إنشاء مكتب سياسي جلبهة التحرير تكون له سلطة سياسية 
ويف مؤمتر طرابلس من قبل االستقالل اقرتح أمحد بن بلة إنشاء مكتب سياسي وبرانمج  ،على احلكومة املؤقتة

لب وذلك بقصد حماصرة بن خدة ودح ،وانضم إليه فرحات عباس فيما بعد ،اقتصادي واجتماعي للجزائر
 م.1961الذين أبعدوه من السلطة يف شهر أغسطس من عام  ،وكرمي بلقاسم

قصد حل اخلالفات وذلك ب ،فإن اسرتاتيجيتها كانت تتمثل يف عقد مؤمتر لإلطارات ،وابلنسبة لقيادة األركان
مثلة يف مجع طمح لتجسيم فكرة بن بلة املتوهلذا كانت قيادة األركان ت ،املوجودة بينها وبني احلكومة املؤقتة

ان على اتفق أمحد بن بلة وهيئة األرك ،وذلك يف إطار جبهة التحرير الوطين ،القوات الوطنية احلية حوله
وانتقال السلطة  ،وبرانمج عمل للحكومة اجلزائرية ،وهي حترير ميثاق يتضمن احملاور الرئيسية ،اسرتاتيجية واحدة

 .(3)بهة التحرير الوطين اجلزائري ختضع له احلكومة املؤقتةإىل مكتب سياسي جل
مسة لزايرة استدعاء القادة اخل و هر بوضوح التنسيق بني قادة األركان وأمحد بن بلة يوم قررت هيئة األركان

نفرد عبد ويف تلك الزايرة ا ،وذلك عقب خروجهم من السجن ،جيش التحرير املتواجد مبدينة وجدة املغربية
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وإذا كان  ،وشرحا له موقف هيئة األركان من احلكومة املؤقتة ،ز بو تفليقة وأمحد مدغري ابلسيد بن بلةالعزي
بو مدين   فإن هواري ،قايد أمحد وعلي منجلي يفضالن عدم االعتماد على أي زعيم ومواجهة احلكومة املؤقتة

 بن بلة. كان يرى أن مصلحة البالد تقتضي عدم مواجهة احلكومة والتحالف مع أمحد
ي ردَّ على بن الذ ،وساءت العالقة بني بن خّدة وبن بلة ،واشتد اخلالف بني هيئة األركان ويوسف بن خّدة

ن تدخل فاستاء بعض أعضاء اجمللس الوطين للثورة م ،خّدة يف اجتماع طرابلس األخري بعنف وكالم غري الئق
ة إثر وصوله إىل تونس قام رئيس احلكومة املؤقتو  ،بن بلة وخاصة أعضاء احلكومة املؤقتة وغادروا االجتماع

السيد يوسف بن خّدة ابختاذ قرار حاسم يتمثل يف عزل هيئة األركان العامة للجيش، أي عزل العقيد هواري 
بومدين والرائدين قايد أمحد وعلي منجلي. وانذاك توجه بو مدين رفقة السعيد عبيد إىل الوالية األوىل وخلفهما 

ت ومن هناك زحف هواري بو مدين على بقية الوالاي ،جنود جيش التحرير املرابط على احلدودعشرة االف من 
 .(1)جبيشه املزود ابألسلحة الثقيلة واخلفيفة

 ـ املكتب السياسي: 7

وبعد إعالن نتائج االستفتاء وقرار الشعب اجلزائري ابملصادقة على استقالل الدولة اجلزائرية عن دولة فرنسا 
ري وذلك يف رعاية أمحد مدغ،قام بن بلة إبنشاء قيادة مؤقتة له يف مدينة تلمسان ،م1962جويليه  3يوم 

و منجل يف وبعد جدل ونقاش طويل أعلن أمحد ب ،وايل تلمسان واملعروف بتعلقه الكبري ابلسيد أمحد بن بلة
يدة للمكتب يلة اجلدم املتحدث الرمسي ابسم جمموعة تلمسان يف مؤمتر صحفي عن التشك1962جويليه  22

 السياسي الذي اقرتحته هيئة األركان.
تقالتهما من وأعلنا عن اس ،واحد وطبعاً فإن حممد بوضياف وكرمي بلقاسم مل يعجبهما القرار املتخذ من طرف

 ، تيزي وزووقررا إنشاء جلنة وطنية للدفاع عن الثورة يف ،املكتب السياسي الذي اقرتحته هيئة األركان بطرابلس
م جرت مفاوضات بني كرمي بلقاسم وبو ضياف من 1962أوت  2 عقد مؤمتر وطين فيما بعد. ويف يوم مث

لكن  ،واتفق اجلميع على اإلبقاء على املكتب السياسي املقرتح يف طرابلس ،جهة وحممد خيضر من جهة اثنية
ت التشريعية تخاابوتقتصر على تنظيم االن ،بشرط أن تكون السلطات املعطاة للمكتب السياسي حمدودة

سي غري أن توزيع املهام على أعضاء املكتب السيا ،والدعوة الجتماع اخر للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية
 يوحي أبن اهليئة السياسية جاءت لتعمل كسلطة سياسية ذات سيادة اتمة:

 يشرف على السلطة التنفيذية. ،ـ أمحد بن بلة
 مسؤول عن اجليش. ،ـ بن عال
 مكلف جببهة التحرير الوطين. ،ـ بيطاط

 مسؤول عن قطاع الرتبية الوطنية. ،ـ حممد السعيد
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 مكلف ابلعالقات اخلارجية. ،ـ حممد بوضياف
 مكلف ابلتنسيق بني اجلميع واملخابرات. ،ـ خيضر

 رفض أن يشارك يف أعمال املكتب السياسي. ،ـ ايت أمحد
وقع خالف بني املكتب السياسي الذي قام إبعداد قائمة املرتشحني  ،م1962ويف منتصف شهر أوت 

وبني قادة الوالية الرابعة الذين  ،م1962سبتمرب  2لالنتخاابت الربملانية، اليت كان من املفرو  أن جتري يوم 
 يرفضون ترشيح الشيخ خري الدين وعبد الرمحن فارس والسيدة شنتوف يف منطقة اجلزائر العاصمة.

م مت نشر قائمة املرشحني من طرف املكتب السياسي جلبهة التحرير إىل االنتخاابت 19/8/1962م ويف يو 
وعندما التجأ قادة الوالية الرابعة إىل العنف لالحتجاج على اللجنة االنتخابية املعينة من  ،التشريعية القادمة

م استعمال جيش 30/8/1962طرف املكتب السياسي ؛ قرر أمحد بن بلة وأعضاء املكتب السياسي يوم 
سبتمرب  9املعارضة للمكتب السياسي. ويف يوم  وإسكات أصوات ،هيئة األركان للزحف على اجلزائر العاصمة

م بسط اجليش الوطين الشعيب سلطته على العاصمة وانسحبت قوات الوالية الرابعة بعد وساطة انجحة 1962
 والعقيد حمند ولد احلاج. ،للعقيد حسان

وجنح مجيع األعضاء الذين اقرتحهم املكتب  ،م جرت االنتخاابت التشريعية1962سبتمرب  20ويف يوم 
م قام السيد أمحد بن بلة بتشكيل 1962سبتمرب  26السياسي للحزب الواحد، وبعد أسبوع، أي يوم 

لدفاع، اليت احكومته اجلديدة، وتقاسم فيها املناصب احلساسة يف الدولة مع قيادة األركان اليت استأثرت بوزارة 
 .(1)ووزاة الداخلية اليت أسندت إىل أمحد مدغري ،أسندت إىل العقيد هواري بومدين

كان يطالبون بعقد و  ،الذين عارضوا املكتب السياسي وهيئة األركان ،أما أعضاء اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية
الشخصيات  ومن مجلة ،ملان اجلديدفقد مت حذف أمسائهم من قائمة املرتشحني للرب  ،مؤمتر وطين حلل األزمة

 «:بينما كانوا يف اجمللس الوطين للثورة»اليت حرمت من الرتشيح للربملان اجلديد 
والعقيد  ،كايف  والعقيد علي ،العقيد صاحل بو بنيدر ،سعد دحلب ،خلضر بن طوابل ،عبد احلفيظ بو صوف

ومصطفى  ،وحممد الصديق بن حيىي ،والرائد عبد اجمليد كحل الرأس ،والرائد الطاهر بو درابلة ،عمار بن عودة
 ونفس الشيء حصل للسيد بلعيد عبد السالم الذي كان عضواً ابهليئة التنفيذية ببو مرداس. ،لشرف

م قام العقيد هواري بو مدين وزمالؤه يف هيئة األركان ابنقالب ضد بن بلة وعزله من 19/6/1965ويف يوم 
 .(2)ائيةالسلطة بصفة هن
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 اثلثاً: مسار املفاوضات بني اجلزائر وفرنسا

 ـ إضراب عام من فرنسيي اجلزائر: 1

م استهدف االحتجاج على عجز 1958مايو  13إن اإلضراب العام الذي نظمه فرنسيو اجلزائر يوم 
 ،اوعن إجياد حل عسكري يف إطار إدماج اجلزائر بفرنس ،«املتمردين»احلكومات الفرنسية عن التغلب على 

ذلك اإلضراب قرَّرته جلنة اليقظة اليت تضم يف صفوفها احملاربني القدامى والطلبة الذين اتفقوا على التجمع 
 لتكرمي األسرى الثالث الذين قتلهم جيش التحرير الوطين بعد ،قرب النصب التذكاري يف وسط العاصمة

 كن احلجة إال ذريعة لتجنيد الفرنسيني ضد سياسة التنازل اليت تنتهجها احلكومة الفرنسية.مل ت ،حماكمتهم
م إىل احتالل املبىن وتدمري كل أاثثه 1958ماي  13ابلفعل لقد حتوَّل التجمع أمام مبىن احلاكم العام يوم 

وطالب  ،ايام مبسؤولياهتمما جعل السلطات املدنية والعسكرية يف حرية من أمرها وعاجزة عن الق ،وواثئقه
تدخل العميد ف ،هتدئة املتظاهرين فلم ينجح« صاالن»املتظاهرون بتعيني حكومة لإلنقاذ. وحاول العميد 

جلنة »فأعلن على الساعة التاسعة إال الربع مساء إحداث  ،بصفته مكلفاً ابحلفاظ على أمن العاصمة« ماسو»
 «.شارل ديغول»برائسة العميد حىت تُعنيَّ يف فرنسا حكومة « اخلالص الوطين

م حكومة جتري اتصاالت غريبة على حسب زعمه ،وقد برَّر هذا املوقف بوجود حكومة ضعيفة يف ابريس
وبعد مشاورات  ،يف الوقت الذي ترتفع خسائر اجليش الفرنسي. ففي منتصف الليل ،جببهة التحرير الوطين

لكي يرتأس حكومة اإلنقاذ العمومي من « ديغول»عميد نداء إىل ال« ماسو»وجَّه العميد  ،مع عدة مسؤولني
 «.كجزء من فرنسا»أجل ضمان دوام اجلزائر 
ئر وأكد إرادته يف إبقاء اجلزا ،اجلمهور املتظاهر أمام مقر احلاكم العام« صاالن»ويف اليوم نفسه خاطب 

 ،كمومن مث انطلق مسار رجوع العميد ديغول إىل احل ،«ديغول حييا العميد»وختم خطابه ابهلتاف  ،فرنسية
وتقدم املستشار الفين يف وزارة الدفاع الوطين وانئب رئيس جلنة اخلالص العمومي فقرأ على اجلمهورية رسالة 

 اليت جاء فيها ما يلي:« ديغول»العميد 
مستعد يف  روف احملن  ليوم أنينفليعلم ا ،يف الزمان املاضي وضع بلدي أبكمله ثقته يفَّ لقيادته حنو اخلالص

 اليت تصيبه لتحمل أعباء السلطة اجلمهورية.
 .(1)بعد التصريح مل تبق إال مسألة إجراءات لتسليم السلطة يف إطار احرتام الدستور الفرنسي

 ـ تويل ديغول السلطة: 2

ر بيااًن أعلن أصد ،ابلقوةأن العسكريني قد قرروا اإلطاحة ابحلكومة الفرنسية « ديغول»عندما أتكد اجلنرال 
أنه بصدد تكوين حكومة مجهورية قادرة على محاية وحدة واستقالل الوطن.. وأبنه أيمل من القوات العسكرية 
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أبدى استياءه من ذلك  «فليمالن»لكن رئيس احلكومة الفرنسية  ،الربية والبحرية واجلوية أن تلتزم أبوامر قادهتا
 قائهما األخري ابلتخلي له عن السلطة.خاصة وأنه مل يعده يف ل ،البيان
الله اعرتف من خ ،قرر رئيس احلكومة الفرنسية اقرتاح عقد اجتماع جمللس الوزراء ،م1958ماي  28ويف 

ألعضاء اجمللس أبنه من املستحيل جتنب حرب أهلية إذا ما استمرت األمور على ما هي عليه، واحلل الوحيد 
تقدمي « فليمالن»بطريقة سلمية وشرعية. وهكذا قرر « ديغول»ة للجنرال يف رأيه يكمن يف التنازل عن السلط
عترب املخرج الوحيد ألهنا ت ،الذي رحب هبا وقبلها على الفور ،«روين كويت»استقالة حكومته لرئيس اجلمورية 
 من األزمة اليت تتخبط فيها فرنسا.

هورية الفرنسية ويالحظ أن رئيس اجلم ،ي القائموابلتايل العدول عن فكرة القيام بثورة على نظام احلكم الفرنس
فيذ خمططهم يف أخربوه فيها أبهنم سيشرعون يف تن ،قد تلقى يف نفس اليوم برقية من قادة اجليش يف اجلزائر

وإال  ،شرعية بطريقة فما على رئيس اجلمهورية إال االختيار بني تسليم السلطة للجيش ،م1958ماي  30
 ء عليها ابلقوة وعن طريق الثورة.فإهنم سيقومون ابالستيال

عة ومل خُيفِّ رئيس اجلمهورية الفرنسية الراب ،ازدادت األزمة السياسية ـ العسكرية حدة ،م1958ماي  29ويف 
م حيث وجه رسالة مساء ذلك اليو  ،فقرر التدخل من أجل محاية اجلمهورية ،ختوفه من اندالع حرب أهلية

 ،«ونرفيلغاستون م»ورئيس جملس اجلمهورية « أندري لو تروكي» نفسه إىل كل من رئيس اجمللس الوطين
كما «. ديغول»يدعومها فيها إىل التفاو  فيما بينهما من أجل تسليم السلطة بطريقة سلمية وشرعية للجنرال 

طائه كرئيس للحكومة مع إع« ديغول»ورفض تعيني اجلنرال  ،أطلعهما أنه يف حالة فشل هذا التفاو 
ومنحه صالحيات خاصة لتسيري شؤون اجلزائر ؛ فإنه سيقدم إستقالته  ،إلدارة شؤون البالد« سلطات مطلقة»

 من رائسة اجلمهورية.
اجلنرال « روين كويت»م استقبل رئيس اجلمورية 1958ماي  29ويف مساء ذلك اليوم دائمًا ـ أي: يوم 

ن يقف أمام ائماً حبيث ينبغي عليه أولكن يف إطار الشرعية د ،وطلب منه أن يتوىل رائسة احلكومة« ديغول»
نواب الربملان الفرنسي للموافقة على تعيينه رئيسًا جديدًا للحكومة الفرنسية. وقد وافق اجلنرال ديغول على 

وصالحيات  ،ولكنه اشرتط أن مينحه الربملان الفرنسي السلطات املطلقة لتسيري شؤون البالد ،هذا الطلب
 نة لسلطة تنفيذية قوية.م قصد وضع أسس متي1946دستور 

ويف الفاتح من  ،شهور 6اشرتط اجلنرال ديغول جتميد دور الربملان وأتجيل اجتماعاته ملدة  ،ولتحقيق ذلك
أمام اجمللس الوطين الفرنسي الذي منحها الثقة أبغلبية « ديغول»م وقفت حكومة اجلنرال 1958شهر جوان 

 .(1)صواتً  224صواتً ضد  329
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 االنقالب العسكري الديغويل:ـ جناح  3

رئيسًا جمللس الوزراء ووزيرًا للدفاع الوطين يف نفس الوقت. وقد رحب قادة « ديغول»وهكذا أصبح اجلنرال 
 ـ« راؤول ساالن»اجليش ـ وعلى رأسهم اجلنرال 

مل خيفوا استغراهبم  ملقد اعتربوه عودة إىل الشرعية. أما املدنيون فإهن ،وهللوا لالنتصار الذي حققوه ،هبذا التعيني
نقالب وتواصوا ابحليطة واحلذر. والواقع أن قادة اجليش قد قاموا اب ،واعتربوا أنفسهم خمدوعني ،ملا حيدث حوهلم

 ،روذلك ابلتعاون مع القادة األوربيني املتمردين يف اجلزائ ،عسكري وأطاحوا ابجلمهورية الفرنسية الرابعة
وكوَّنوا خلية عسكرية وخططوا  ،م1958رب يف اجليش منذ شهر مارس والديغوليني الذين متكنوا من التس

 إلعادة ديغول إىل احلكم من جديد.
وقد كان هدف املستوطنني األوربيني من املشاركة يف االنقالب فر  حكومة جديدة يثقون أبهنا ستدافع عن 

 ،ين الذي هدد كياهنمالوط وترفض التفاو  مع جيش وجبهة التحرير ،مصاحلهم وتساعدهم يف حتقيق رغباهتم
توجيهها الوجهة و  ،وبذلك يكونون قد برهنوا مرة أخرى على مدى قدرهتم على التحكم يف السياسة الفرنسية

 كم.فيتمثل يف إعادة زعيمهم اجلنرال ديغول إىل احل ،أما هدف الديغوليني من االنقالب ،اليت ختدم أغراضهم
تيجة االنقالب يتمثل يف استعادة جمده ومسعته بعد أن ضيعهما نفإن هدفه األساسي من  ،وفيما خيص اجليش

 اهنزامه يف كل من اهلند الصينية وتونس واملغرب.
« ديغول»فقد أبدى قادهتا شعوراً ابالرتياح جمليء اجلنرال  ،وابلنسبة ملواقف األحزاب السياسية من االنقالب

 ،ا مالياً ة لوضع حد حلرب اجلزائر اليت أرهقت فرنسفقد رأوا يف ذلك فرص ،رئيسًا جديدًا للحكومة الفرنسية
 مث ترك اجملال هلا بعد االنتهاء من املهمة اليت كلفت هبا. ،وحل األزمة السياسية والعسكرية القائمة

اً جديداً للحكومة فإهنم قد تلقوا خرب تعيني اجلنرال ديغول رئيس ،وفيما يتعلق بقادة جيش وجبهة التحرير الوطين
مقابل  ،م1945ماي  8ذلك ألهنم مل ينسوا أن هذا الرجل هو مدبر جمزرة  ،بيقظة وحذر شديدين الفرنسية

بهة التحرير فإن قادة جيش وج ،هلذا ،التضحيات اجلسام اليت قدمها اجلزائريون خالل احلرب العاملية الثانية
قدرهتا على مقاومة اجلزائريني بمكانتها وتوطيد ثقة  تستهدف إعالء ،الوطين قد سارعوا إىل اسرتاتيجية دقيقة
 أية حكومة فرنسية مهما كانت قوهتا.

غري أن أحالم كل أولئك الذين تعاونوا فيما بينهم من أجل إعادة اجلنرال تبددت، فالسياسة اليت عمل على 
ة قد كان زائريذلك ألن االسرتاتيجية اجلديدة للثورة اجل ،اتباعها بعد توليه احلكم فاجأت اجلميع وخيبت اماهلم

هلا أتثري كبري يف احلياة السياسية يف فرنسا، وإذ أصبحت هي اليت تتحكم يف مصري سياستها وأمنها، فقد 
وقد  ،ة إىل هناكمهمتها نقل الثور  ،اثنية يف فرنسا نفسها« جبهة قتال»قررت جبهة التحرير الوطين فتح 

م يف  1958أوت  24ت يف وقت واحد يوم اندلع ،عرفت كل املدن الفرنسية سلسلة من العمليات الفدائية
 كل القطر الفرنسي.
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 ،وأرادت أن تربز قوهتا للثوار عن طريق براجمها اإلصالحية ،وهكذا كلما جاءت حكومة فرنسية إىل احلكم
اليت تقوم أساساً على توفري كل الوسائل املتاحة لقمع الثورة اجلزائرية والقضاء عليها قبل إحداث إي إصالح 

اقتصادي ؛ إزداد الثوار قوَّة واقتناعاً أبن التصعيد يف الكفاح املسلح هو الوسيلة  ،أو اجتماعي ،داريإ ،سياسي
جتعل  ،وأنه ال بد من االستمرار يف البحث عن اسرتاتيجية قتل ،الوحيدة للحصول على االستقالل الكامل

 .(1)ثورة اجلزائريةالضرابت القاضية للواقعاً حتت  ،وبكل قواعده العسكرية ،اجليش الفرنسي بكل فرقه اجملندة

 ـ مناورات اجلنرال ديغول: 4

ثالث عشر من ابتداء من ال ،استطاعت الظاهرة الديغولية أن يعمَّ مفعوهلا السيكولوجي خمتلف أحناء اجلزائر
 فالدعاية االستعمارية استطاعت يف  رف قصري جداً أن تثبت يف ،ماي سنة مثان ومخسني وتسعمائة وألف

أذهان املواطنني اجلزائريني عظمة اجلنرال ديغول وقدرته على تسوية املشكل اجلزائري، واستعداده لتحقيق السالم 
لتنسيق ايف ربوع البالد، ومل ينج من أتثري هذه الغاية حىت بعض كبار املسؤولني يف جبهة التحرير الوطين ويف 

 والتنفيذ ابلذات.
ط ما وعظمته هي ابلضب ،إن اجلنرال ديغول يعّد من أعظم الرؤساء الذين عرفتهم فرنسا ما يف ذلك شك

وقف طوياًل فعندما ت ،وقد أورد هو نفسه يف مذكراته ما يدعم هذا القول ،يكذب الدعاية االستعمارية املذكورة
وا جهودًا جبارة وهم الذين بذل ،وكلوزيل ،وبيجو ،رخييني أمثال دويرمونعند املسألة اجلزائرية مؤكداً: رجااًل ات

 وليس من املعقول أن تضيع هذه املستعمرة يف عهد حكومتنا. ،من أجل إحلاق اجلزائر بفرنسا
 ألجل ذلك فكر وقدر مث وضع بنفسه خطة للقضاء على الثورة ترتكز على دعائم أساسية هي:

شغيل املواطنني وعزهلم عن جبهة التحرير الوطين، وقد و ف لذلك أرصدة مالية  ـ التنمية االقتصادية قصد ت
كبرية يف إطار ما يسمى مبشروع قسنطينة، الذي أعلن عن ميالده والشروع يف جتسيده يوم الثالث من 

 شهرأكتوبر سنة مثان ومخسني وتسعمائة وألف.
جبهة  احلد من االنتصارات اليت حققتها وحتققهاقصد  ،ـ إيهام الرأي الفرنسي والعاملي ابجلنوح إىل السلم

 التحرير الوطين يف حظرية األمم املتحدة ولدى منظمات اجلمهورية املختلفة.
ففي هذا اإلطار أعلن يف اليوم الرابع من أكتوبر يف نفس السنة أنه أيمر العسكريني مبغادرة جلان السالمة 

ويف اليوم الثالث والعشرين من ذات الشهر عر  على جيش التحرير الوطين ما يسمى بسالم  ،العامة
 الشجعان.

وهبذا  ،ـ إعادة تنظيم اجليش وتزويده أبحدث أنواع األسلحة مع أمره بتكثيف العمليات العسكرية اهلجومية
كقائد   ،نرال شالهر ديسمرب ابجلواستبدله يف اليوم الثاين من ش ،إىل ابريس« صاالن»الصدد استدعى اجلنرال 

 وبول دولوفرييب كمندوب عام لفرنسا يف اجلزائر. ،عام للقوات املسلحة
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وإذا كان اجلنرال ديغول يف العالنية يبدي نفس االهتمام ابلدعائم الثالث املذكورة؛ فإنه يف الواقع كان يراهن 
هناء الثورة يف اليت بشر هبا اجلنرال شال قادرة على إفقط على الدعامة الثالثة، معتقداً أن االسرتاتيجية اجلديدة 

 أجل قريب.
 ،وابلفعل لقد وضع حتت تصرف قائد القوات املسلحة اجلديد إمكانيات ضخمة يف اجملالني املادي والبشري

لذين أو ا ،وملساعدته مّت تعيني وترقية جمموعة من اجلنراالت والعقداء الذين خترجوا من املدارس العسكرية العليا
 اكتسبوا يف امليدان خربة واسعة يف حرب الفيتنام ويف اجلزائر نفسها.

 بل إن كل املصادر تؤكد على أن كل العمليات العسكرية اليت ،ومل تكن اسرتاتيجية شال جمرد حرب على ورق
ني الثالثة الواليت خاصة يف ،انطلقت مع بداية العام اجلديد قد شكلت خطراً كبرياً على جبهة التحرير الوطين

 .(1)والرابعة
وخسائر جبيش  ،ملحقة أضراراً ابملدنيني ،إن هذه العمليات قد تواصلت إىل غاية عام ستني وتسعمائة وألف

كتابه   وهو األمر الذي جعل فرحات عباس يقول يف ،التحرير الوطين مل يعرف ملا مثيل ال من قبل وال من بعد
 «:تشريح حرب»

هذه  لكن على الرغم من كل ،احلرب مثل ما عرفت ذلك يف عهد اجلنرال ديغولإن اجلزائر مل تعرف ثقل 
الذي اضطره  ،فإن اجلنرال شال مل حيقق االنتصارات العسكرية اليت طلبها منه رئيس الدولة الفرنسية ،اجلهود

ح ـ عندما صر  ،م16/5/1959وهو احلل الذي شرع يف تطبيقه منذ  ،الواقع إىل احلل املبين على التفاو 
 ابسم فرنسا ـ أنه يعرتف للشعب اجلزائري حبقه يف تقرير مصريه.

مل يعد قادراً على و  ،إال عندما أتكد بنفسه أن خمطط شال استهلك ،ومل يلجأ اجلنرال ديغول إىل تقرير املصري
ف مع رفت كيف تتكياليت ع ،بسبب املقاومة غري املنتظرة اليت أبدهتا وحدات جيش التحرير الوطين ،التوصيل

ونتيجة  هور معارضة شديدة للمخطط املذكور يف صفوف الضباط السامني يف  ،الوضع اجلديد من جهة
 اجليش الفرنسي نفسه من جهة اثنية.

 ،د الصينيةاجليش االستعماري يف اهلن فمن املعلوم أن شال أسس خمططه على النتائج املستخلصة من جتريد
كنه مل أيخذ يف االعتبار ل ،«ماوتسي تونغ»والدعاية النفسية اليت طبقها  ،حماوالً تو يف أساليب احلرب الثورية

هو أن تلك األساليب الثورية والدعاية النفسية ما كنت لتنجح يف تقويض أركان االستعمار  ،شيئًا أساسياً 
كلها   ،تهشعب مع قيادوتفاعل ال ،وطبيعة التيار التحريري ،الفرنسي ابهلند الصينية لوال نبل اهلدف املقصود

 الذي مل يكن مصريه أحسن من مصري خمطط ،عوامل ال ميكن للجنرال شال أن يتوفر عليها إلجناز خمططه
 .(2)اجلنرال انفار يف اهلند الصينية
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 ـ الشاعر مفدى زكراي يرد على ديغول: 5

 ،م1959« أيلول»بتمرب يف سمبناسبة مناقشة القضية اجلزائرية يف الدورة الرابعة العادية للمنظمة الدولية املنعقدة 
 مفدى زكراي: قال ،واليت أسفرت عن تواطؤ دول التحالف األطلسي على خذالن الالئحة األفريقية االسيوية

ـــــــد ويـــفـــهـــم« ديـــغـــول»  يـــعـــلـــم مـــــــا نـــري
 

 مـــــــــا ابلـــــــــه حـــــــــريان ال يـــــــــتـــــــــكـــــــــلـــــــــم 
 

 فقد الصــــــــــــــراحة أم أضــــــــــــــاع فصــــــــــــــاحة
 

 أم أن تــــــــقــــــــريــــــــر املصــــــــــــــــــــــري تــــــــوهــــــــم 
 

 إن الســــــــــــــيــــاســـــــــــــــــة ال تزال تنــــاقضـــــــــــــــــاً 
 

ـــــــث مـــــبـــــهـــــم  ـــــــدًا حـــــــدي  وحـــــــديـــــثـــــهـــــــا أب
 

ـــــــال ـــــــة إن مل يـــكـــن ،وقـــف الـــقـــت  خـــراف
 

 حتكم« املصــــــــــــــري»للشــــــــــــــعــــــب يف أمر  
 

 أر  اجلــــــــزائــــــــر البــــــــنــــــــهــــــــا ثــــــــرواهتــــــــا
 

ـــــــاع األســـــــــــــــــهـــم  ـــــــة أن تـــب ـــــــان  ومـــن اخلـــي
 

 ومن الســــــــــــــفـــاهـــة أن تضــــــــــــــيع حقوقهـــا
 

 فــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــدبــــــــر يف الــــــــظــــــــالم ويــــــــربم 
 

 ومن احلمــــاقــــة أن يقســــــــــــــم قــــدســــــــــــــهــــا
 

 إن اجلـــــــــزائـــــــــر وحـــــــــدة ال تـــــــــقســــــــــــــــــــــم 
 

 وقفــــت مضــــــــــــــرجــــة تســــــــــــــيــــل جراحهــــا
 

 يف الــورى تــتــظــلــم« مخــس»مــن بــعـــــــد  
 

 إىل أن قال: 
ـــــــا يف الـــــعـــــــاملـــــني صـــــــــــــــــــرحيـــــــة  أهـــــــدافـــــن

 

 الشــــــــــــــعــــــب أعلنهــــــا وفســــــــــــــرهــــــا الــــــدم 
 

 الشــــــــــــــعب أكســــــــــــــبه اجلهاد حصــــــــــــــافة
 

 ورويــــــــة فــــــــهــــــــو احلــــــــكــــــــيــــــــم املــــــــلــــــــهــــــــم 
 

ـــــــه األحـرار مـــــــا اســـــــــــــــتـهـواهـم  وســـــــــــــــرات
 

 دون املصـــــــــــــــــــــــــري خمـــــــــــدر ومـــــــــــنـــــــــــوم 
 

ـــــــه ،الســــــــــــــــــلـــــم ـــــــا ،حنـــــن رجـــــــال  لـــــكـــــنـــــن
 

 شـــجعان ـــــــــــــــــ اي ديغول ـــــــــــــــــ ال نســـتســـلم 
 

ـــــــة  إن كـــــــان يف طـــي الســـــــــــــــــالم مـــــــذل
 

ـــــــاملـــوت أشــــــــــــــــرف لـــلـــكـــرام وأســــــــــــــــلـــم   ف
 

 أو كـــــــان تـــقـــريـــر املصــــــــــــــــري خـــــــديـــعـــــــة
 

 ( 1)فــــلــــنــــعــــم تــــقــــريــــر املصــــــــــــــــــري جــــهــــنــــم 
 

 ـ دوافع رضوخ ديغول للتفاوض: 6 

احلقيقية اليت  تعر  اجلنرال ديغول إىل األسباب ،يف مذكراته اليت نشرت مطبوعة سنة سبعني وتسعمائة وألف
اشر مع الناس فقال: كما هي العادة فإن اإلتصال املب ،جعلته خيتار تقرير املصري كحل هنائي للمسألة اجلزائرية

لقد أتكدت االن أن  ،يف مواطن نشاطهم قد وضع يف ذهين معطيات ما كانت مجيع التقارير لتستطيع تبياهنا
 .(2)وستبقى قادرة إىل ما ال هناية على إبقاء املقاومة يف املناطق خاصة وأن ذلك مبساعدة السكان الثورة قادرة

 كما أن الثورة اجلزائرية تسببت يف أزمات سياسية ومالية داخل فرنسا نفسها:
 أ ـ مالياً:
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كما اضطرت فرنسا إىل اختاذ قرارات اقتصادية   ،مليون دوالر سنوايً  500،1كلفت فرنسا احلرب ضد اجلزائر 
أثري على هذا اإلجراء األخري تسبب يف الت ،وختفيض الفرنك ،ورفع الضرائب ،مثل جتميد األجور ،متشددة

منهم أتجيل  500،7حيث طلب  ،وامتد التأثري حىت إىل الشباب الفرنسي ،عالقاهتا مع مستعمراهتا األفريقية
اصة وأدى العجز املايل الفرنسي رغم املساعدات املالية املكثفة خ ،ن إرساهلم إىل اجلزائراخلدمة الوطنية خوفاً م

إىل  ووجهت هذه األموال ،من طرف أمريكا بفرنسا إىل اقرتا  نصف مليار دوالر من صندوق النقد الدويل
 .(1)م1957ية سنة من نفقات امليزانية العامة الفرنسية مع هنا %33اليت بلغت  ،نفقات عسكرية على احلرب

ألف مقابل  700والتدعيم العسكري للجيش الفرنسي الذي بلغ تعداده  ،ومضاعفة املساعدات املالية املكثفة
ات بل ضاعفت مع اإلدارة اجلزائرية يف كسب انتصار  ،ملعركة اجلزائر جندي جزائري ؛ مل يضع حداً  000،50

والبعض من  ،وأملانيني ،وإيطاليني وبلجيكيني ،د سنغالينيوأدى يف األخري إىل استعانة فرنسا حىت جبنو  ،يومية
وانضم إىل جيش  ،هؤالء فر من اجليش الفرنسي بعد معرفته للحقيقة اإلنسانية والشرعية حلرب التحرير اجلزائرية

 .(2)وحىت بعض الضباط الفرنسيني اثروا على قادهتم ،التحرير اجلزائري
 ب ـ سياسيًا:

فرنسية أبن اجلزائر ووضعت حداً للطروحات ال ،سبباً يف سقوط اجلمهورية الفرنسية الرابعةكانت الثورة اجلزائرية 
وأن ما حيدث كان عماًل إجراميًا قام به إرهابيون  ،وأن القضية كانت داخلية ،جزء ال يتجزأ من فرنسا

 وعصاابت متمردة.
بفشل انبليون يف  بدءاً على األقل ،املتتالية وأخرياً لقد أضاف انتصار الثورة اجلزائرية سجاًل اخر هلزائم فرنسا

ويف  ،وفشل روسيا كما كانت مهزومة أثناء احلرب العاملية األوىل لوال حلفائها ،التوسع األوريب يف مصر وسوراي
 .(3)احللفاء ومل حترر نفسها إال بعد تدخل ،احلرب العاملية الثانية فقدت سيادهتا ابحتالهلا من طرف أملانيا

 
 

 شاط احلركات الفرنسية املناهضة للحرب:ج ـ ن
إن تطورات الثورة اجلزائرية السريعة واالنتصارات املستمرة اليت حققتها قد دفعت ابجلنرال )ديغول( نفسه إىل 
االعرتاف رمسياً ـ بعد ما تنبه إىل ما أصاب اجليش الفرنسي من خسائر بشرية أثناء املعارك مع جيش التحرير 

 م بقوله:1960بالده سياسياً واقتصادايً واجتماعياً. فقد صرّح يف أواخر سنة الوطين ـ ابهنزام 
وأنه حان الوقت  ،قد أضحى اثبتاً لدّي أن استمرار هذا الوضع ال ميكن أن جيلب لبالدان سوى اخليبة واملاسي

 .(4)للخالص منه
                                                           

 .198السياسة العربية واملواقف الدولية ص    ((1
 .198السياسة العربية واملواقف الدولية ص    ((2
 .198املصدر نفسه ص    ((3
 .473التنظيم السياسي واإلداري للثورة ص    ((4



522 
 

م نداء إىل 1960فيفري  17فقد وجه يف  ،وأما فرحات عباس: رئيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية
 جاء فيه: ،أوربيي اجلزائر ليوضح هلم حقيقة الثورة اجلزائرية

 ،نيوال هي حرب املسلمني ضد املسيحي ،إن احلرب الدائرة يف اجلزائر ليست حرب العرب ضد األوربيني
دهراً طويالً  بقيوإمنا حرب فرضت على شعب  ،وليست كذلك حرب الشعب اجلزائري ضد الشعب الفرنسي

 ،إهنا حرب شعب بقي زمناً طويالً مداس الكرامة مهان الشخصية ،يف اإلمهال الذي هو مصدر االمه ومتاعبه
 ولقد ان الوقت إلدراك األسباب احلقيقية لكفاحنا املشروع.

الرأي  ؛ متكن «فرحات عباس»ونداء رئيس احلكومة املؤقتة  ،«ديغول»ومن تصريح الرئيس الفرنسي اجلنرال 
ن ذلك ومدى أتثريها على الوضع الفرنسي. ونتج ع ،العام الفرنسي من االطالع على حقيقة الثورة اجلزائرية

 أن أصبح يسوده جو من االمتعا  واليأس إزاء حرب اجلزائر.
 ،زائريةاجل هو االنقسام الشديد يف الرأي العام الفرنسي فيما يتعلق ابلقضية ،ولعل املثري لالنتباه يف هذا الشأن

لى اخلالف ومل تعد املسألة تقتصر ع ،حيث انضمت فئات كثرية إىل احلركات املعارضة للحرب يف اجلزائر
التقليدي بني اليمني واليسار. وقد راحت الفئات اليت انضمت إىل معارضة حرب اجلزائر تنشط هبدف توعية 

تعتمد يف نشاطها هذا  وكانت ،د حلرب اجلزائرالرأي العام الفرنسي وتعبئته ملطالبة احلكومة الفرنسية بوضع ح
على بياانت تكشف فيها عن األعمال العنصرية واجلرائم الفظيعة اليت ترتكبها السلطات الفرنسية ابمسه يف 

 حرب اجلزائر.
 وميكن حصر أهم احلركات املعارضة اليت انضمت إليها خمتلف الفئات يف االيت:

 ـ حركة السالم الفرنسي:
كتب احلركة بيااًن يكشف فيه للرأي العام الفرنسي القمع الذي متارسه الشرطة الفرنسية ضد وقد أصدر م

 اجلزائريني. ومن أهم ما تضمنه هذا البيان:
صًا وهران ؛ لن وخصو  ،إن مثل هذه األعمال العنصرية واألحقاد اليت يقوم هبا املدنيون األوربيون يف اجلزائر

 .(1) توتري العالقات املقبلة بني فرنسا واجلزائريكون هلا من نتيجة ـ اللهم ـ إال
 ـ االحتاد الوطين لطلبة فرنسا:

وقد قام إبصدار بيان يدعو فيه احلكومة الفرنسية إىل مواصلة املفاوضات مع احلكومة املؤقتة هبدف إهناء 
 وقد جاء يف هذا البيان: ،حرب اجلزائر

لوصول املفاوضات مع احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية، وا إن االحتاد الوطين لطلبة فرنسا يؤكد من جديد أن
 .(2)هبذه املفاوضات إىل هدفها املنشود، هو وحده الكفيل بوضع حد هلذه الوضعية الدامية

 ـ الشخصيات الثقافية الفرنسية:
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تفق مع املبادأئ توقد أصدرت هذه الشخصيات بياانً تدعو فيه الشباب الفرنسي إىل التنديد ابألعمال اليت ال 
 اإلنسانية.

ومن أهم ما تضمنه هذا البيان: والفرنسيون ببقائهم صامتني يعتربون متواطئني يف هذه األعمال االضطهادية 
إن  ،واليت تعود بنا إىل تلك األايم السوداء أايم االحتالل النازي ،اليت أصبحت ابريس مسرحًا هلا ،العنصرية

مطالبة إبيقاف ليس فقط لل ،مجيع األحزاب والنقاابت واملنظمات الدميقراطية املوقعني يتوجهون ابلنداء إىل
 .(1)ولكن لإلعراب عن تضامنهم مع العمال اجلزائريني ،هذه التدابري املهيمنة

ميق يف قد كان هلا الصدى الع ،فإن النشاطات املكثفة هلذه املنظمات املعارضة حلرب اجلزائر ،وابختصار
كما أهنا   ،اليت أصبحت تدافع عن الشباب الفرنسي وتعار  توريطه يف حرب اجلزائر ،األوساط الفرنسية

نددت فيها بسياسة القمع وأعمال التعذيب اليت يتعر   ،م1961مظاهرات يف أواخر سنة  قامت بتنظيم
أن هذه  ر ابلذكرومن اجلدي ،وطالبت احلكومة الفرنسية مبواصلة املفاوضات هبدف إهناء احلرب ،هلا اجلزائريون

تفاقيات إيفيان وتعبئته من أجل التصويت لصاحل ا ،املنظمات قد لعبت دوراً فعااًل يف توعية الشعب الفرنسي
 .(2)م1962أفريل  8ووقف إطالق النار يف 

 «:ديغول»ـ عوائق أمام اجلنرال  7

 أن اجلزائر يف ،م، أعلن يف خطاب تنصيبه كرئيس للجمهورية اخلامسة1959« جانفي»يناير  8يف يوم 
مارس  25على أن تبقى متعاونة مع فرنسا ؛ ويف يوم  ،حاجة إىل هتدئة وإعطائها شخصيتها اخلاصة هبا

الفرنسي  من القضية يف خطابه إىل الشعب« ديغول»م أعلن عن فكرة اجلزائر اجلزائرية. وتبلور موقف 1959
هم طاء فرصة للجزائريني لكي يعربوا أبنفسوالذي قال فيه أبن الوقت قد حان إلع ،م1959سبتمرب  16يوم 

عن مستقبلهم ويقرروا مصريهم أبنفسهم. واختتم ديغول خطابه التارخيي الذي وجهه إىل الشعب الفرنسي عرب 
وخيتاروا  ،تلفزته الوطنية بقوله: إن الوقت قد حان لكي يقرر اجلزائريون مصريهم أبنفسهم على أساس املساواة

 .(3)أو إقامة نظام فيدرايل معها ،ابني االنفصال عن فرنس
 أ ـ حتالف قادة اجليش واملستوطنني ضد ديغول:

وا عن معارضتهم وأعلن ،وبسرعة مذهلة حتالف قادة اجليش وزعماء املستوطنني األوربيني ابجلزائر ضد ديغول
يف حديث « ماسو»م أعلن اجلنرال 1960يناير  18ألي تفاو  مع جبهة التحرير الوطين اجلزائري. ويف يوم 

له مع جريدة أملانية أبن اجليش قد ارتكب غلطة عندما اختار ديغول ودعمه من أجل الوصول إىل السلطة يف 
 إلىباريس لتعيينه يف و يفة اثنوية بفرنسا.واستدعاه « ماسو»فرنسا. واستاء ديغول من تصريح 

                                                           

 .475املصدر نفسه ص    ((1
 .476املصدر نفسه ص    ((2
 .518التاريخ السياسي للجزائر ص    ((3



524 
 

 إىل« ماسو»بعودة اجلنرال « ديغول»وطالب  ،إىل ابريس« شال»م طار اجلنرال 1960يناير  22ويف يوم 
يون إىل منصبه. وابلفعل فقد أقام األورب« ماسو»اجلزائر ألن الدماء تسيل هناك بغزارة إذا مل يعد اجلنرال 

وتعاهدوا على العمل من أجل اإلطاحة حبكومة ديغول إذا مل يرتاجع عن فكرة  ،صمةاملتاريس يف اجلزائر العا
 م.1959سبتمرب  16تقرير املصري اليت أعلن عنها يوم 

م هو اإلطاحة 22/1/1960فإن الغاية من التمرد الذي قاموا به ابتداء من يوم  ،وحسب خطة األوربيني
ة األوربية ديغول مل يستسلم ومل خيضع لقادة اجليش وقادة اجلاليلكن  ،يف مكانه« شال»بديغول وتعيني اجلنرال 

ألن الرأي العام الفرنسي مل يؤيد املتمردين يف  ،م1960وخرج منتصراً من املواجهة معهم يف يناير  ،يف اجلزائر
يس ئوعملوا من أجل إعادة األمن إىل نصابه مثلما طلب منهم ر  ،«ديغول»واجلنود استجابوا لنداء  ،اجلزائر

 دولتهم.
 ،وإبعاد القادة العسكريني عن السياسة ،يف تنقية األجواء« ديغول»م شرع 1960وابتداء من أول فرباير 

وخاصة أولئك الذين أ هروا تعاطفاً مع زعماء اجلالية األوربية ابجلزائر، مثل املكتب اخلامس الذي كان اتبعاً 
الضغط على وكان قد لعب دوراً هاماً يف التأثري و  ،للجيش وقادته متحالفون مع زعماء اجلالية األوربية ابجلزائر

 «.ديغول»لذي اقرتحه املسلمني اجلزائريني لكي ال يقبلوا تقرير املصري ا
م اختذ ديغول إجراًء هامًا يتمثل يف نزع السلطات املعطاة للجيش لكي حيل حمل 1960فرباير  4ويف يوم 

وأعاد تلك السلطات  ،الشرطة يف القيام بعمليات التعذيب وإلقاء القبض على اجلزائريني بدون مراقبة قضائية
 ن لسلطات الوالة أو احلكومة.األمنية إىل رجال الشرطة الذين يعملون وخيضعو 

أوراب ؛ بدأ ديغول  إىل« شال»وحتويل اجلنرال  ،وإبعاد قادته عن السياسة ،وهبذه التغيريات اهلامة يف اجليش
ف على وجهات والتعر  ،يتحرك حبرية جتاه قادة الثورة اجلزائرية لكي يستدرجهم إىل إجراء مفاوضات أولية

 .(1)والتوصل إىل حل سلمي للمشكل اجلزائري ،تالنظرهم يف كيفية إيقاف عملية االقت
 

 ب ـ حماولة شق صفوف الثوار:
ك السياسة اليت لكنه مل يفصح عن حمتوى تل ،كثريًا عن سياسة تقرير املصري يف اجلزائر« ديغول»لقد تكلم 

يف وضع مشروعه « ديغول»م شرع 1960ويف شهر ماي من عام  ،بقيت غامضة ملدة طويلة من الوقت
قاضي حيث قام وكيل اجلمهورية يف مدينة اجلزائر إبجراء اتصاالت مع ال ،اص بتقرير املصري موضع التنفيذاخل

اط وذلك بقصد تنظيم لقاء بني قادة الوالية الرابعة وأربعة من كبار الضب ،مريض قدور املتواجد مبدينة املدينة
 الفرنسيني.
بقصر األليزي قادة الوالية الرابعة يف ذلك الوقت « ديغول»استقبل  ،م1960« جوان»يونيو  10ويف يوم 

املفاوضات  واثناء إجراء ،«السياسي بنفس الوالية»وانئبه حممد بو نعامة  ،«قائد الوالية»وهم: صاحل زعموم 
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لنار ووضع ا مع وفد الوالية الرابعة اقرتح ديغول على زائريه من الوالية الرابعة أن يتم االتفاق على وقف إطالق
 األسلحة يف أماكن يتم حتديدها مسبقاً بناء على اتفاق مسبق بني الطرفني.

فإذا جنحت  ،ويف احلقيقة كان واضحاً من هذه االتصاالت أن الغاية منها هي تفجري الثورة اجلزائرية من الداخل
ك عن طريق خلق وذل ،تقسيم اجلزائريني وتشتيت قواهم« ديغول»يستطيع  ،خطة التفاو  مع رجال الداخل

انشقاق بني قادة الثورة يف الداخل واخلارج، وإذا مل تنجح خطة التفاو  مع القوات احملاربة يف داخل اجلزائر 
 ،؛ فإن ديغول يستعمل ورقة التفاو  مع بعض األشخاص يف الداخل كوسيلة للضغط على احلكومة املؤقتة

 .(1)جدد تسليم السالح مث إجراء االنتخاابت الختيار قادةلكي تقبل بشروطه املتمثلة يف وقف إطالق النار و 
م بني ديغول وسي صاحل يف قصر اإلليزي 1960« جوان»يونيه  10واتضح من االتصاالت اليت متت يوم 

أن كالًّ منهما كان يدرك يف قرارة نفسه أنه ال بديل عن التفاو  مع جبهة التحرير، اليت كانت جتسم  ،بفرنسا
أمام « ي صاحلس»فقد اعرتف  ،جلزائري يف النضال ومواصلة احلرب حىت نيل االستقالل التامإرادة الشعب ا

 جيش التحرير يف السالح يف أو معارضًا لبقية الرفاق ،ديغول أبن هذا اللقاء ال ميكن اعتباره موقفًا انعزالياً 
ستفتاء اخلاص لنسبة إلجراء االوأبلغه كذلك أنه جاء ليتعرف على وجهة النظر الفرنسية اب ،الوطين اجلزائري
 مث إجراء اتصاالت مع املسؤولني اجلزائريني االخرين يف اجلزائر وخارجها. ،بتقرير املصري

 ،وبنفس الصراحة قال له ديغول: أبن فرنسا ستتوجه بدورها بنداء إىل قادة احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية
على « سي صاحل»وأثىن  ،راءات الضرورية لوقف إطالق النارتطلب فيه من قادة هذه احلكومة اختاذ اإلج

إن وفده جاءإىل فرنسا بقصد دعم فكرة التفاو  « ديغول»وأكد للجنرال  ،هذه املبادرة من طرف فرنسا
 ،واعرتف أبنه ال ميلك صالحيات إجراء حوار مع فرنسا ابسم الثورة اجلزائرية ،ودفع هذه احلركة إىل األمام

 .(2)تتفاو  فرنسا مع جبهة التحرير الوطين اجلزائري ومن األحسن أن
 ج ـ حماكمة من تفاوض مع ديغول:

قوا على ألن قادة الثورة اجلزائرية يف الداخل واخلارج توحدوا واتف ،انتهت احملاولة اليت قام هبا ديغول ابلفشل
اء أي تفاو  وهي املؤهلة إلجر  ،اعتبار جبهة التحرير الوطين هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب اجلزائري

 مع فرنسا والدفاع عن حقوق الشعب اجلزائري.
 ألقي القبض على أعضاء اجملموعة وتقدميهم للمحاكمة. ،ومبجرد عودة الوفد اجلزائري املفاو  من ابريس

حبيث  ،رةو وكانت التهمة املوجهة إليهم هي: أن قيادة الوالية الرابعة ارتكبت سابقة يف حق اإلمجاع العام للث
بنا منذ ووافقت على االلتقاء برئيس دولة حتار  ،جتاوزت صالحياهتا كقيادة والية من بني ست والايت أخرى

نتيجة التحقيق  وكانت ،دون إذن القيادة العامة السياسية أو العسكرية ،وحتتل وطننا منذ قرن وربع قرن ،سنوات
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دون موافقة ب« ديغول»والتفاو  مع  ،تصال بفرنساواحملاكمة إعدام أعضاء اجملموعة اليت جترأت على اال
 .(1)القيادة اجلزائرية يف تونس

 ـ بداية التفاوض بني حكومة ديغول وجبهة التحرير: 8

ألقى الرئيس ديغول خطاب هاماً أعلن فيه عن استعداد فرنسا الستقبال  ،م1960« جوان»يونيه  14يف يوم 
ة. وتفاءلت بقصد التفاو  مع احلكومة الفرنسي ،لجمهورية اجلزائريةأي وفد جزائري ترسله احلكومة املؤقتة ل

لص من ضغوط بعد أن خت ،األوساط الدبلوماسية هبذا النداء املوجه للثوار اجلزائريني لكي يتحاوروا مع ديغول
وأرسلت  ،ورحبت احلكومة املؤقتة للجزائر بدعوة ديغول للتفاو  ،اجلنراالت وقادة اجلالية األوربية يف اجلزائر

إىل فرنساوفدًا يتكون من حممد الصديق بن حيىي مسؤول اإلعالم ابحملكمة املؤقتة واحملامي أمحد بن منجل 
ابلشؤون  املكلف« روجي موريس»وأما الوفد الفرنسي فقد كان يقوده  ،«مسؤول اإلعالم ابحلكومة املؤقتة»

 عة ابجلزائر.من الوالية الراب« سي صاحل»مع  والعقيد ماتون الذي كان يتفاو  ،اجلزائرية يف قصر اإلليزي
ن الوفد اجلزائري أل ،ومثلما توقع املالحظون السياسيون فقد ابءت هذه اجلولة األوىل من املفاوضات ابلفشل

م حبذر ولكنه اعترب مبثابة جمموعة من املتمردين يتعني على فرنسا أن تتعامل معه ،مل يعامل كوفد جاء للتفاو 
 شديد.
م مل حتقق أية نتيجة 29/6/1960م واستمرت لغاية 25/6/1960فإن املفاوضات اليت ابتدأت يوم  ،وعليه
ألن الوفد الفرنسي كان يسعى ابلدرجة األوىل إىل التفاو  من أجل وقف إطالق النار وإجبار جيش  ،إجيابية

احلكومة املؤقتة لسالم، و التحرير على تسليم سالحه، واستعمال ذلك اللقاء كدعاية له أبن فرنسا ترغب يف ا
حيث  ،كما أن وفد جبهة التحرير قد استاء من معاملة السلطات الفرنسية له  ،للجمهورية اجلزائرية ترفضه

االت ومل تسمح له ابلزايرات واالتص ،فرضت عليه حصارًا إعالميًا وحرمته من إجراء االتصاالت مع اخلارج
 ابلصحافة.

أشهر كاملة،  8الوفد اجلزائري إىل تونس وتوقف مسار السالم ملدة وهلذا فشلت حماداثت موالن، وعاد 
رد رجال فإن احلكومة الفرنسية كانت متخوفة من مت ،وحسب االنطباعات اليت عاد هبا الوفد اجلزائري املفاو 

ائريني. ز واألمل الزال يساورها يف إحراز انتصار عسكري على الثوار اجل ،اجليش وقادة اجلالية األوربية ابجلزائر
 ،جندي يف اجلزائر 000،500املتكون من  م إىل تدعيم اجليش1960وابلفعل، فقد عمد ديغول يف صيف 
مليارات من السنتيمات الفرنسية، ومتاشياً مع  3اليت كانت تكلفه يومياً  ،وخصص ميزانية كبرية لتموين احلرب

 ،ة ابجلزائرطرف قادة اجليش واجلالية األوربيهذا املنطق فقد جتسم يف أر  الواقع خطر التمرد على ديغول من 
 والعمل من أجل اإلطاحة حبكومته.
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بعد أن أعلن عن تقاعده يف شهر يونيه « ساالن»م عاد إىل اجلزائر اجلنرال 1960سبتمرب  14ففي يوم 
ضد  اك، واملشاركة يف املؤامرات اليت كانت حت«جبهة اجلزائر الفرنسية»م، وذلك بقصد تزعم 1960« جوان»

 إىل اجلزائر أي« ساالن»ديغول واحلكومة الفرنسية بصفة عامة. ويف نفس اليوم الذي وصل فيه 
أعلن يف تصريح للصحافة أبنه ال حيق لديغول أو أي سلطة فرنسية أن تقرر مصري أية  ،م24/9/1960

غري  ،امة يف اجلزائرإلقأراضي فرنسية توجد حتت سيادة فرنسا. ويف احلال متَّ استدعاؤه إىل فرنسا ومنعه من ا
الذي كان مصمماً على منع ديغول من التفاو  مع الثوار اجلزائريني مل ميكث طوياًل يف « ماسو»أن اجلنرال 

 مث التحق ابجلزائر اليت عاد إليها وهو خارج على القانون. ،حيث هرب إىل إسبانيا ،فرنسا
 نية إىل األمام يف طريق املفاوضات، ففي خطابهأن يتقدم خطوة اث« ديغول»م، قرر 1960نوفمرب  4ويف يوم 

نه وأكد يف خطابه أب ،«اجلزائر اجلزائرية»م أعلن الرئيس الفرنسي عن ميالد 4/11/1960التارخيي يوم 
« بيري مسمري»اع قام إبرسال وزيره للدف ،سيواصل العمل من أجل حتقيق السلم يف اجلزائر. وحتقيقاً هلذا اهلدف

 ،إلبالغ قادة اجليش أن الوقت قد حان للتفاو  وتطبيق االستفتاء اخلاص بتقرير املصري إىل اجلزائر، وذلك
 وتسيري اجلزائر من اجلزائر العاصمة بطريقة مستقلة.

الذي   ،«بول ديلو فرييب»على تنحية املندوب العام يف اجلزائر « ديغول»م أقدم 23/11/1960ويف يوم 
كن متخوفاً الذي مل ي« جني موران»وتعويضه ابلسيد  ،على فرنسا كان يهادن األوربيني وخياف من متردهم

 من مواجهة األوربيني يف اجلزائر.
ويثبت األوربيني يف اجلزائر أنه سيد « ديغول»م بدأ يتحرك 1960ويف األسبوع الثاين من شهر ديسمرب 

 .(1)على فرنسااالن فصاعداً فر  إرادهتم  وأن األوربيني لن يستطيعوا من ،املوقف يف فرنسا

 ـ زايرة اجلنرال ديغول للجزائر واملظاهرات احلاشدة: 9

فتاء وذلك بقصد هتيئة اجلو إلجراء االست ،م قام الرئيس الفرنسي بزايرة إىل اجلزائر8/12/1960ففي يوم 
وقد  ،«م1961في جان»الذي تقرر أن جيري يف كل من اجلزائر وفرنسا يف شهر يناير  ،اخلاص بتقرير املصري

ويف هذه  ،روضد سياسته يف اجلزائ ،انتهز األوربيون هذه الفرصة لكي يقوموا مبظاهرات صاخبة ضد ديغول
املرة قام املالييني من اجلزائريني املسلمني مبظاهرات مضادة ينادون فيها ابستقالل اجلزائر والتفاو  مع جبهة 

 التحرير الوطين.
ديسمرب  13إىل  10يني مسلم جزائري يف الفرتة املمتدة من مال 8وابختصار فإن مظاهرات ما يزيد عن 

وكما قال بن  ،أبنه من الصعب على فرنسا أن تسرتد ثقة املواطنني اجلزائريني« ديغول»م ؛ أقنعت 1960
امسًا يف اتريخ وحداًث ح ،فإن هذه االنتفاضة الشعبية كانت منعرجًا يف مسرية وحدة الثورة ،يوسف بن خدَّة

 سلحة ويف سري املفاوضات.معركتنا امل
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لقد أ هرت هذه االنتفاضات روح الكفاح والقدرات النضالية اليت  لت مرتفعة لدى اجلماهري رغم اإلرهاب 
فأقنعت ديغول بضرورة التفاو ، وأن كل حماولة ترمي إىل حل عسكري ستبقى بدون  ،البوليسي والعسكري

 .(1)حامساً يف التعجيل بسري املفاوضات جدوى، وعليه كانت هذه االنتفاضة الشعبية عامالً 
يها تيار حيث برز ف ،م قد بينت للشعب الفرنسي حقيقة الثورة اجلزائرية1960ديسمرب  11إن مظاهرات 

 .(2)مناهض للسياسة الفرنسية يطالب حبل القضية اجلزائرية عن طريق التفاو  مع قادة الثورة
ـ سواء   ومل تتوقف املظاهرات هنا وهناك ،تمرة ضد العدولقد فتحت هذه املظاهرات جبهة جديدة شعبية مس

 أو أبمر وتنظيم من طرف الثورة ـ إىل غاية حتقيق النصر. ،كانت تلقائية غري منظمة
ولقد استغلت قيادات إدارات الثورة يف خمتلف املستوايت ـ سواء يف احلكومة املؤقتة ابخلارج أو يف الوالايت 

خ تغالالً سياسياً حسناً، ابلقيام حبملة دعائية وإعالمية واسعة النطاق لتقوية وترسيابلداخل ـ هذه املظاهرات اس
 .(3)وبني الثورة يف وقت واحد ،فيما بني بعضه ،وتعميق تضامن الشعب لفائدة الثورة

 ـ عودة املفاوضات مع جبهة التحرير الوطين: 10

 %75حيث أيَّد  ،م1961يناير  8التارخيي يوم  انل اجلنرال ديغول أتييد أبناء شعبه لسياسته يف االستفتاء
يف اجلزائر لسياسة تقرير املصري، وكان قد رأى بنفسه املظاهرات يف اجلزائر عند  %53من الشعب يف فرنسا 

عي وقد برهنت له أن جبهة التحرير الوطين هي املمثل الشر  ،زايرته هلا، وما اتسمت به من التنظيم احملكم
وهلذا قرر استئناف املفاوضات مع احلكومة املؤقتة عن طريق االتصاالت السرية  ،ئريوالوحيد للشعب اجلزا

، وطلب من قادة اجلبهة العودة إىل مائدة املفاوضات الستئناف حماداثت (4)هبدف دراسة اخلطوط العريضة
 م.29/6/1960اليت توقفت يوم « موالن»

 أ ـ وساطة سويسرية:
 19ويف يوم  ،يئة الظروف بني فرنسا واحلكومة املؤقتة للبدء يف املفاوضاتجنحت الدبلوماسية السويسرية يف هت

« برينو»السيد جورج بومبيدو رئيس بنك روتشيلد والسيد « لوسرين»م وصل إىل مدينة 1961فرباير 
 الذي كان يضم أمحد بو منجل احملامي املشهور يف ،كما وصل إىل نفس املدينة الوفد اجلزائري  ،الفرنسية

وأما  ،وكذلك السيد الطيب بوحلروف ممثل اجلزائر يف روما وسويسرا ،نون ومدير اإلعالم ابحلكومة املؤقتةالقا
ه السيد فقد كان يقود ،اجلانب السويسري الذي كان يعمل على هتيئة الظروف الالزمة لنجاح املفاوضات

 «.أوليفييي لونق»والسيد « جيانريكو بوشي»
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رتح بومبيدو واق ،الفرنسي واجلزائري السويسرية الوفدان« لوسرين»دينة التقى مب ،م20/2/1961ويف يوم 
 ،على وفد جبهة التحرير أن يوضح موقفه من عدة قضااي تتعلق بكيفية إجراء االستفتاء اخلاص بتقرير املصري

مث  ،راء اجلزائريةواملرسى الكبري مبدينة وهران والصح ،والضماانت اليت ينبغي تقدميها للجالية األوربية ابجلزائر
أكد الوفد الفرنسي الذي يعرب عن وجهة نظر حكومة ابريس أبن القيادة الفرنسية مستعدة إلجراء االنتخاابت 

وابلنسبة  ،واقرتح أبن تبدأ املفاوضات الرمسية بعد وقف إطالق النار ،اخلاصة بتقرير املصري واحرتام نتائجها
ال إحدى واجلزائر ما هي إ ،ة الصحراء فال نقاش فيها ألن الصحراء منطقة شاسعة حتيط هبا عدة دوللقضي

 ،اتبعاً لفرنسا وفيما خيص املرسى الكبري فقد اعتربه الوفد الفرنسي ،وعلى فرنسا أن تستشري اجلميع ،هذه الدول
ضرورة االتفاق على  على« بومبيدو»أحل  وقد ،مثل جبل طارق اخلاضع للسيادة الربيطانية يف الرتاب اإلسباين

ات أخرى إىل ضرورة إشراك تيار « بومبيدو»كما ملّح   ،هدنة ووقف إطالق النار قبل الشروع يف أية مفاوضات
 يف املفاوضات حبيث ال تكون جبهة التحريرهي املمثل الوحيد للشعب اجلزائري.

يوم الذي اكتشف فيه كل طرف أن املواقف وهو ال ،م15/2/1961واستمر الوفدان يف املفاوضات لغاية 
اجلزائراين رفضا األفكار ف ،وال ميكن التغلب على الصعاب اليت برزت أثناء النقاش بني أعضاء الوفدين ،متباعدة

 اليت عرضها املفاوضان الفرنسيان واملتمثلة فيما يلي:
 ـ منح احلكم الذايت للجزائر.
 ـ فصل الصحراء عن اجلزائر.

 زائر من الناحية العرقية إىل مسلمني وأوربيني.ـ تقسيم اجل
 ـ حبث القضااي حول طاولة مستديرة.

 .(1)ـ قبول هدنة قبل إجراء املفاوضات الرمسية
 واشرتط أعضاء الوفد اجلزائري أن تتم املفاوضات لتحقيق األهداف التالية:

 ـ االستقالل التام.
 ـ السيادة التامة للجزائر.
 مبا يف ذلك الصحراء. ـ وحدة الرتاب الوطين

 ـ وحدة األمة اجلزائرية وعدم وجود أية جتزئة.
 ـ جبهة التحرير هي املمثل الوحيد للشعب اجلزائري أبكمله.

 ـ وقف إطالق النار بعد التوصل إىل اتفاق.
مث إن اخلالف احلاد الذي حصل بني الوفدين يتمثل يف طلب الوفد اجلزائري إبطالق سراح الزعماء اخلمسة 

كما   ،يف حالة إصرار الوفد اجلزائري على هذا الطلب ،حىت يتسىن هلم املشاركة يف املفاوضات ،املسجونني
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للسيد فرحات « يغولد»واخلاص ابستقبال اجلنرال  ،رفض الوفد الفرنسي الطلب الذي تقدم به الوفد اجلزائري
 .(1)عباس رئيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية

وعاد كل وفد إىل قيادة  ،م توقفت املفاوضات ملدة قصرية من الوقت1961س من عام وخالل شهر مار 
 والتشاور مع كبار املسؤولني بدولته. ،بلده

م 1961أفريل  7اتفق الطرفان على الدخول يف مفاوضات رمسية ابتداء من يوم  ،م1961مارس  30ويف يوم 
م أبن فرنسا 31/3/1961الشؤون اجلزائرية يوم وزير « لويس جوكس»غري أن تصريح  ،«إيفيان»يف مدينة 

ومة التابعة ملصايل احلاج ؛ قد غري جمرى األمور. حيث أعلنت احلك« احلركة الوطنية اجلزائرية»ستتفاو  مع 
عب ما دامت فرنسا تنوي التفاو  مع حركة أخرى ال تل« إيفيان»اجلزائرية أهنا ترفض أن حتضر مفاوضات 

 جلزائر من قوات االحتالل الفرنسية.أي دور يف حركة حترير ا
أو  ليس له أي أثر سواء على مستقبل اجلزائر« جوكس»وحاولت فرنسا أن توضح للجزائريني أن تصريح 

وقد أدىل  ،م30/3/1961اعرتاف فرنسا ابلتفاو  مع جبهة التحرير، كما ورد يف البيان الصادر بتاريخ 
 م، والذي اعرتفت30/3/1961ن املشرتك الصادر بتاريخ بذلك التصريح قبل أن يطلع على البيا« جوكس»

فيه فرنسا جببهة التحرير الوطين، كطرف مفاو  مع احلكومة الفرنسية، غري أن احلكومة اجلزائرية مل تقتنع هبذه 
إال إذا أعلنت هذه األخرية أهنا لن تتفاو  يف نفس الوقت مع احلركة  ،احلجج ورفضت التفاو  مع فرنسا

 .(2)املصالية
 ب ـ حماولة انقالب فاشلة:

مبحاولة « زيلر ،ساالن ،جوهو ،شال»م قام جنراالت فرنسا 1961أفريل  26إىل  22يف الفرتة املمتدة من 
خلطر الذي يهدد اب« ديغول»يف اجلزائر. ويف هذه الفرتة من اتريخ فرنسا شعر « ديغول»انقالب فاشلة ضد 

أنه « ديغول»دى وأتكد ل ،وانقسامها إىل مؤيد ومعار  لالستفتاء اخلاص بتقرير املصري يف اجلزائر ،فرنسا
 .(3)إذا مل يستطيع أن ينهي احلرب يف اجلزائر ؛ فإهنا ستقضى عليه وتدخل األمة الفرنسية يف غمار حرب أهلية

وجتريدهم من  ،دميهم للمحاكمةفرصة القضاء على اجلنراالت املتمردين ضد حكومته وتق« ديغول»واستغل 
جبهة التحرير  فأ هر استعداداً كبرياً الستئناف التفاو  مع ،مجيع الرتب واالمتيازات اليت كانوا حيصلون عليها

ة وعندما استلم لويس جوكس اقرتاحًا من احلكومة املؤقت ،والتخلص من املشكل اجلزائري الذي أصبح يقلقه
ن فرنسا على أب« ديغول»أجاب  ،تئناف املفاوضات اجلزائرية الفرنسيةعن طريق احلكومة السويسرية ابس

مام األمر وذلك بقصد وضع األوربيني يف اجلزائر أ ،استعداد الستئناف املفاوضات مع جبهة التحرير بسرعة
 بداًل من العمل على إقناعهم. ،الواقع
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ويف هناية األمر استقر الرأي على  ،م15/6/1961واقرتح الوفد الفرنسي أن تبدأ املفاوضات من جديد يوم 
 .(1)م1961ماي/  20استئناف املفاوضات بصفة رمسية يوم 
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 رابعاً: اتفاقية إيفيان

 م.1961جوان  13ودامت إىل ،م1961ماي  20بدأت املباحثات اجلزائرية الفرنسية يوم 
 مدينة فرنسية على احلدود مع سويسرا. ،مكان االجتماع موجود يف إيفيان

وا يُنقلون بطائرة عمودية وكان ،وكان أعضاء الوفد اجلزائري يبيتون بسويسرا بقصر وضعه حتت تصرفهم أمري قطر
 وقد كان أعضاء الوفدين يتبادلون التحية ولكن بدون مصافحة. ،أو سفينة يف  روف أمنية مشدَّدة
وسعد دحلب  ،كرمي انئب رئيس احلكومة اجلزائرية مكلَّف ابلشؤون اخلارجيةوأتلف الوفد اجلزائري من بلقاسم  

د علي والرائ ،والرائد أمحد قائد ،وأمحد بو منجل مدير سياسي يف وزارة اإلعالم ،أمني عام لوزارة اخلارجية
وحممد  ،اموالطيب بوحلروف ممثل جبهة التحرير يف رو  ،منجلي من هيئة األركان العامة جليش التحرير الوطين

 ورضا مالك مكلَّف ابلعالقات مع الصحافة. ،بن حيىي إطار يف احلكومة
يقول سعد دحلب  ،فيما خيص مشاركة ممثلي هيئة األركان العامة جليش التحرير الوطين يف مباحثات إيفيان

كومة تعمل هو عبارة عن امتناع وترك احل ،م1962ما يلي: إن سلوك هيئة األركان العامَّة يف مباحثات سنة 
 .(1)وذلك حىت تنزع مسؤوليتها عند تطبيق السياسة املرتتبة على اتفاقيات إيفيان ،بدون تدخلها

وأتلف الوفد الفرنسي من رائسة الوفد لويس جوكس وزير الشؤون اجلزائرية يف احلكومة الفرنسية، واملرافقني له 
بقصد « إيفيان»البداية. فالفرنسيون قد جاؤوا إىل حوايل مثانية أشخاص، وأتزم الوضع بني الفريقني منذ 

واحلصول  ،جلزائريةا التفاو  بشأن حتديد الشروط اخلاصة ابلفرتة االنتقالية من اإلدارة الفرنسية إىل اإلدارة
غري أن اجلزائريني  ،وكذلك املطالبة مبنحهم جنسية مزدوجة ،على الضماانت اخلاصة ابألوربيني وأمالكهم ابجلزائر

 ر على استقالهلا.وحصول اجلزائ ،ضوا هذا الطرح واقرتحوا التفاو  بشأن االستفتاء اخلاص بتقرير املصريرف
واهتم السيد كرمي بلقاسم وفد فرنسا أبن هذه األخرية تريد أن تفر  وضعًا معينًا قبل إجراء انتخاابت تقرير 

لالحتفاظ  ة هتدف إىل وضع قوانني خاصةواعترب كرمي بلقاسم االقرتاحات الفرنسية مبثابة حماول ،املصري
 .(2)ابمتيازات األوربيني يف اجلزائر وفر  األمر الواقع على اجلزائريني

 ـ انسحاب الوفد الفرنسي وعودة املفاوضات: 1

 ،أن يسحب وفده من املفاوضات اليت أصبحت تدور يف حلقة مفرغة« ديغول»قرر  ،م13/6/1961يف يوم 
ات الثورية اليت وفر  الشعار  ،زائري أبنه جاء إىل املفاوضات بقصد القيام ابلدعايةالوفد اجل« ديغول»واهتم 

ا كيف ميكن حتقيق أي تقدم على طاولة مفاوضات يوجد حوهل« ديغول»تتبناها الثورة اجلزائرية. وتساءل 
 وس؟ممتفاوضاً؟ وتساءل ملاذا ال يقبل الوفد اجلزائري بتخفيض العدد حىت ميكن إحراز تقدم مل 19

                                                           

 .558د . بو عالم بن محودة ص  ،الثورة اجلزائرية   ((1
 .530التاريخ السياسي للجزائر ص    ((2



533 
 

إىل اجلزائر لكي يتعرف على الشعور السائد هناك جتاه « لويس جوكس»وأثناء توقف املفاوضات ذهب 
وأبلغه أبن مجيع  ،«أوليفي لونت»وبعد عودته إىل ابريس هتف إىل الوسيط السويسري السيد  ،املفاوضات

« ديغول»صل ابجلنرال وأنه سيت ،اجلهات اليت اتصل هبا يف اجلزائر كانت مؤيدة للتفاو  مع وفد جبهة التحرير
 ويعر  عليه فكرة استئناف املفاوضات عن قريب.

، إال أن (1)م مبدينة لوقران الفرنسية القريبة من احلدود السويسرية1961جوليه  20واسُتؤنفت املباحثات يوم 
ال بسبب ت األشغألنَّ هيئة األركان قاطع ،الوفد اجلزائري غاب عنه الرائد أمحد قايد والرائد علي منجلي

 .(2)م1961جويليه  28إىل  20ودام االجتماع من  ،احلكومة املؤقتة خالفها مع

 ـ الوفد اجلزائري يقطع املفاوضات: 2

وذلك بطلب من الوفد اجلزائري يف هذه املرة.  ،م من نفس الشهر28/7/1961توقفت املفاوضات يوم 
وجاء هذا االنقطاع مبثابة صدمة للفرنسيني والسويسريني بسبب رفض فرنسا أن تكون الصحراء خاضعة 

واصلة ومل يبق أي مسؤول كبري يف احلكومة املؤقتة جبنيف مل ،للسيادة اجلزائرية حىت بعد استقالل اجلزائر
سويسرا ما عدا السيد الطيب بو حلروف سفري اجلزائر ب ،د اجلزائري كله إىل تونسوعاد أعضاء الوف ،االتصاالت
 وإيطاليا.

قصد وذلك ب ،م اجتمع أعضاء اجمللس الوطين للثورة يف طرابلس27/8/1961إىل  9ويف الفرتة املمتدة من 
من احلرب املتواصلة ضد سنوات  7وتقييم مسار الثورة اجلزائرية بعد حوايل  ،دراسة نتائج املفاوضات مع فرنسا

م صدر بيان من اجمللس الوطين للثورة 27/8/1961وبعد هناية االجتماع يف يوم  ،االستعمار الفرنسي
نيد اجلماهري اجلزائرية وجت ،يدعو فيه إىل تقوية العمليات العسكرية جليش التحرير الوطين اجلزائري ،اجلزائرية

عب اجلزائري. كما ووحدة الش ،وحتقيق مبدأ الوحدة الرتابية للوطن ،ملواصلة الكفاح حىت نيل االستقالل التام
 بن يوسف بن حيث مت تعيني ،تقرر يف هذا املؤمتر تغيري عدد من أعضاء احلكومة اليت يرأسها فرحات عباس

انئبًا لرئيس و  ،وكرمي بلقاسم وزيرًا للداخلية ،،وسعد دحلب وزيرًا للخارجية ،خدة رئيسًا للحكومة اجلديدة
 .(3)احلكومة

 ـ املفاوضات السرية: 3

 ري املفاوضات.ومن تسريب أخبار قد تضر بس ،قرَّر املتفاوضون اختيار اتصاالت سرية للتهرب من الصحافيني
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م انطلقت املفاوضات السرية بني الوفد اجلزائري املتكون من رضا مالك وحممد 1961أكتوبر  28ويف يوم 
قرَّر الوفدان  ،والوفد الفرنسي املتكون من دولوس وشايي. وبعد يومني من التفاو  السري ،الصديق بن حيىي

 م.1961نوفمرب  10إىل  8االفرتاق على أن يلتقيا من جديد يف الفرتة املمتدة من 
 ءوتعقد الوضع من جديد يوم طلبت احلكومة املؤقتة من احلكومة الفرنسية أن تسمح لوفد جزائري بزايرة الزعما

وكس أن حيصل هذا بعد أن يسفر اللقاء بني ج« ديغول»اخلمسة الذين ال زالوا يف السجن بفرنسا. واشرتط 
ديسمرب  9ودحلب يوم « جوكس»وابلفعل فقد اجتمع  ،ودحلب على نتائج إجيابية يف اجتماعهما القادم

 وتوصال إىل نتائج مرضية. ،الفرنسية« روس»م مبدينة 1961
 ،وافقت السلطات الفرنسية للسيد حممد الصديق بن حيىي أن يتوجه إىل فرنسا ،م15/12/1961ويف يوم 

التقى  ،رنساوبعد عودة بن حيىي من ف ،«أولنوا»وجيري اتصاالت مباشرة ابلزعماء اخلمسة املسجونني يف قصر 
قدمي سا بت، ويف هذا اللقاء قامت فرن«روس»م بنفس املدينة 25/12/1961الوزيران الفرنسي واجلزائري يوم 
اير والتزمت هذه األخرية بدورها بتقدمي مشروع بيان إىل فرنسا يف مطلع ين ،مشروع بيان إىل احلكومة املؤقتة

م قام بن طوابل بزايرة الزعماء اخلمسة، والتقى 1961ديسمرب  29إىل  27ويف الفرتة املمتدة من  ،م1962
م، وذلك بقصد تقدمي وثيقة إضافية من 1961ديسمرب  30و 29ودحلب يومي « جوكس»للمرة الثالثة 

 .(1)احلكومة الفرنسية إىل احلكومة املؤقتة
جاء حممد الصديق بن حيىي مبشروع احلكومة املؤقتة الذي سلمه إىل املسؤولني  ،م1962يناير  9ويف يوم 
 ل منواإلقال ،من جوكس أن يعجل إبهناء املشكل اجلزائري« ديغول»وبعد دراسته طلب  ،الفرنسيني

االتصاالت املتواصلة برئيس الوفد اجلزائري. والسبب يف هذا التوجه اجلديد هو أن املنظمة السرية للجيش قد  
ومة الفرنسية أصبحت واحلك ،األوربيني ابجلزائر وأصبحت هي اليت تؤثر يف ،كثفت من نشاطاهتا يف اجلزائر

زعج لقلق والتخوف من املستقبل قد بدأت تكما أن البلبلة وا  ،غري قادرة على التحكم يف زمام األمور هناك
 أبناء الشعب الفرنسي يف فرنسا ذاهتا.
ن هذه بدؤوا حيسون أنه ال فائدة جتدي م ،نفسه« ديغول»والرئيس  ،وعليه ؛ فإن أبناء الشعب الفرنسي

حوا مث إن أبناء اجلزائر قد أصب ،وأن املفاوضات هي الطريقة الوحيدة إلهناء املشكل اجلزائري ،املراوغات
 يتعرضون لالغتياالت واملضايقات من أعضاء منظمة اجليش السرية يف اجلزائر.

اق دفع أبعضاء الوفد اجلزائري يف املفاوضات أن يستعجلوا ويتوصلوا إىل اتف ،وهذا املوقف والتطور املفاجأئ
اجدين ر من يد املسؤولني الفرنسيني املتو قبل أن تفلت األمو  ،مع احلكومة الفرنسية يف أسرع وقت ممكن

 .(2)ابجلزائر
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 ـ استمرار املفاوضات: 4

« احلكومة انئب رئيس»وصل إىل سويسرا الوفد اجلزائري املتكون من كرمي بلقاسم  ،م1962فرباير  10يف يوم 
ويرافقهم  ،«موزير اإلعال»حممد يزيد  ،«وزير دولة»وبن طوابل  ،سعد دحلب وزير اخلارجية ،ووزير الداخلية

 الصغري مصطفاوي. ،رضا مالك ،حممد الصديق بن حيىي
جني دوبرقلي   ،وزير الشؤون اجلزائرية« لويس جوكس»ويف نفس اليوم وصل أيضاً الوفد الفرنسي املتكون من: 

من حركة  ،روبري بريون وزير األشغال العمومية ،«من حركة االستقالليني»كاتب الدولة مكلف ابلصحراء 
كلود »و« ماسدو كا»واجلنرال « روالن بيليكار»و« برينو دولوس»ويرافقهم املستشار  ،ورية الشعبيةاجلمه
 «.شايي

حاول كل وفد أن  ،م1961فرباير  20إىل  9وخالل تسعة أايم من العمل املتواصل مبدينة يل روس من 
ال االختصاص يتفق عليه رجأدرك أن الصعوبة ال تكمن فيما  وكل طرف ،حيصل على نتائج مرضية حلكومته

احلكومة الفرنسية اليت  ويف ،وإمنا تكمن يف إقناع املسؤولني يف اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية ،يف املفاوضات
تسعى لطمأنة األوربيني يف اجلزائر أن االتفاق مينحهم ضماانت كافية حلمايتهم بصفتهم أقلية من أي قرار 

 .(1)صاحلهم وامتيازاهتم يف اجلزائر وما أكثرهاوالذي قد يضر مب ،تتخذه األغلبية
عكف اخلرباء على دراسة مشروع االتفاق « م1961فرباير  20ـ  10»ويف هذه االجتماعات السرية واحلامسة 

ونتج عنها تشتيت أبناء الشعب  ،سنوات 7اخلاص بوضع حد للحرب اجلزائرية اليت دامت ما يزيد عن 
ل ء الشعب الفرنسي مالياً وبشرايً ومعنوايً. وقد كانت النقاط احلساسة اليت تشغواستنزاف طاقة أبنا ،اجلزائري

 وتتلخص فيما يلي: ،ابل اخلرباء وختتلف التصورات واحللول املقرتحة بشأهنا
واعد التجارب العسكرية وق ،ـ مطالبة فرنسا ببقاء اجليش الفرنسي يف قواعد معينة ابجلزائر مثل املرسى الكبري

 ة.ألنه ميس ابلسيادة الوطني ،يف حني يرفض اجلزائريون بقاء جيش االحتالل ببالدهم ،ابلصحراء
بب وال ميكنها أن تتخلى عنها بس ،وذلك ألهنا مشرتكة بني عدة دول ،ـ إصرار فرنسا على فصل الصحراء

ملة على مجيع ابينما متسك اجلزائريون بوحدة الرتاب الوطين والسيادة الك ،االستثمارات الكبرية يف البرتول
 األراضي اجلزائرية.

ورفض اجلزائريون  ،ـ متسك فرنسا مببدأ ازدواجية اجلنسية لألوربيني املقيمني ابجلزائر وعدم التعر  ألمالكهم
اخلضوع وعليهم االختيار بني أخذ اجلنسية اجلزائرية و  ،هذه الفكرة أو املبدأ وأصروا على عدم إعطائهم أي امتياز

 للقوانني أو البقاء كأجانب.
لقادم واملشاركة أيضًا يف االجتماع ا ،ـ طالبت اجلزائر أن يشارك الزعماء اخلمسة املسجونون يف املفاوضات
وافق أو ال يوافق على لذي يوهو ا ،للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية الذي يعترب السلطة العليا للثورة اجلزائرية
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غري أن الوفد الفرنسي رفض إطالق سراحهم إىل أن يتوصل الطرفان  ،أي اتفاق تربمه اجلزائر مع فرنسا
 املتفاوضان إىل اتفاق رمسي مقبول من طرف فرنسا واجلزائر.

إطالق النار  فوال بد من االتفاق على يوم معني لوق ،ـ اعتربت فرنسا قضية وقف إطالق النار قضية أساسية
تفاق لكن احلكومة املؤقتة رفضت فكرة إيقاف العمليات احلربية قبل التوصل إىل ا ،قبل الشروع يف املفاوضات

 رمسي بني اجلانبني.
حىت ال يشعر  ،ـ اقرتحت فرنسا أن ال يدخل جنود جيش التحرير إىل املدن أبلبستهم العسكرية وأسلحتهم

كما طالب اجلانب الفرنسي بدخول جنود جيش التحرير إىل   ،السكان أهنم انتصروا عسكراًي على فرنسا
طة مل يقبلها هذه اخل ،وهو جمرد من سالحه وكأنه جيش مهزوم ،الثكنات اليت يتخلى عنها اجليش الفرنسي

 الوفد اجلزائري شكاًل ومضموانً.
الثورة  أن ال تكون هناك متابعة قانونية وتعسفية ضد الفرنسيني الذين تعاونوا مع ـ اشرتط اجلزائريون على فرنسا

 اجلزائري. ورفض هذا الطلب ،لكن الوفد الفرنسي اعترب ذلك تدخاًل يف شؤون فرنسا الداخلية ،اجلزائرية
جراء االستفتاء اخلاص إـ متسكت فرنسا بفكرة بقاء احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية خارج اجلزائر لغاية يوم 

ام معاهدة بينما طالبت احلكومة املؤقتة املشاركة يف تسيري اجلزائر منذ اليوم األول الذي يتم فيه إبر  ،بتقرير املصري
 .(1)السالم بني البلدين

 ـ الوصول إىل اتفاق إيفيان: 5

ألوربية صبح زعماء اجلالية اوأتزم الوضع ابجلزائر حيث أ ،وبعد أخذ ورد وتبادل االراء حول هذه املواضيع
فرنسا وحكومة اجلزائر ؛ توصل الوزراء واخلرباء إىل مشروع اتفاق  يهددون ابلقيام بثورة مضادة ضد حكومة

وحولوا ذلك املشروع إىل احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية  ،على مجيع النقاط املدرجة يف جدول األعمال
ا  ء الرأي فيه وتقدميه للسلطات املختصة يف كل بلد للموافقة أو االعرت إلبدا ،وحكومة اجلمهورية الفرنسية

 عليه.
وقدم مشروع االتفاق إىل احلكومة املؤقتة اليت  ،م عاد الوفد اجلزائري إىل تونس1961فرباير  20ويف يوم 

ناقشة مل« نالربملا»عضوًا من أعضاء اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية  71مث استدعت  ،درسته دراسة دقيقة
اجتمع قادة اجمللس الوطين للثورة مبدينة  ،م1962فرباير  27إىل  22ويف الفرتة املمتدة من  ،مسودة االتفاق

 عضواً وكاالت على التصويت. 16وأرسل  ،عضواً « 33»وقد حضر االجتماع  ،(2)«ليبيا»طرابلس 
 ،كُمقرِّر  مثَّ تدخل سعد َدَحلب ،املفاوضاتإن رئيس احلكومة املؤقتة يوسف بن خّدة هو الذي قدَّم نتائج 
م يف منتصف النهار على 1962مارس  19وذكر رئيس احلكومة املؤقتة أن يوم توقيف القتال سيكون يوم 

 حسب ما أُتفِّق عليه.
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 اء هيئة األركانفإهنا احنصرت يف أعض ،أما األصوات الرَّافضة ،وجرى نقاش داخل اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية
وأاثروا نقصًا يف  ،وقد طلبوا حتسني الوضع السياسي الداخلي قبل كلِّّ شيء ،«ابستثناء رابح زيراري»العامَّة 

 النصوص.
إال أهنم  ،ويف التشاور أعضاء األركان العامة مل يعارضوا توقيف القتال وال االستفتاء من أجل تقرير املصري

إال أنَّ  ،خليفة العروسي انتقاد اجلوانب االقتصادية لالتفاقياتاستنكروا قبول قوَّة حملية حلفظ األمن. وحاول 
 ُحججه مل تصمد أمام شروح سعد دحلب.

عضوًا كانوا  33 ،صواًت مؤيداً  45»صّوت اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية على مشروع اتفاقيات إيفيان بـ 
 ات إيفيان أعضاء من هيئة األركانوقد صوَّت ضد اتفاقي ،وكاالت عضواً أرسلوا 16حاضرين يف االجتماع و

زم قائد وانضم إليهم خمتار بوي ،وأمحد قائد ،وعلي منجلي ،«حممَّد بو خّروبة» ،العامَّة وهم: هواري بومدين
صادقة على علمًا أبن امل ،واحلقيقة أن تصويتهم كان ضد احلكومة املؤقتة ال ضدَّ النصوص ،الوالية اخلامسة

صواتً مؤيداً من بني  45فهي مضمونة يف  ،من احلاضرين واملوكِّلني 3/2ي أغلبية اتفاقيات ايفيان كانت تقض
 صواتً. 49

 .(1)وكلَّفها إبمضاء االتفاقيات ،ولقد جدَّد اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية الثقة للحكومة املؤقتة
يؤكد للعامل أن وفدًا عن احلكومة  ،م صدر بيان يف ابريس وتونس يف ان واحد1962مارس  5ويف يوم 

 ،م1962مارس  7وم ي« ايفيان»الفرنسية ووفدًا عن احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية سيلتقيان مبدينة 
 وذلك إلجراء مفاوضات رمسية وعلنية بينهما.

ليت ال زالت مثار ا فقد جاء الوفد الفرنسي إبرادة قوية للتغلب على املشاكل ،ونظراً لتدهور األوضاع ابجلزائر
وأ هر ليونة   ،كما أن الوفد اجلزائري قد جتاوب معه وقام بتقدمي بعض التنازالت  ،خالف حاد بني الطرفني

 كبرية يف مواقفه ؛ ما دامت احلكومة الفرنسية مستعدة لالعرتاف بسيادة اجلزائر على مجيع أراضيها.
 19ومت االتفاق على وقف إطالق النار يوم  ،ئيم توصل اجلانبان إىل اتفاق هنا1962مارس  18ويف يوم 

مارس على الساعة الثانية عشر من  هر ذلك اليوم. ويف اليوم التايل أفرجت فرنسا عن الزعماء اخلمسة 
وذلك يف طائرة أمريكية مؤجرة من طرف ملك  ،والذين توجهوا إىل املغرب من سويسرا ،املسجونني لديها

 املغرب.
اذار/ مارس  29إذ وصلوا يوم  ،ويف مقدمتها مصر ،رب لزايرة بعض األقطار العربيةمث هاجروا بعدها املغ

غادر الوفد  مث ،واستقبلهم بعد ذلك الرئيس مجال عبد الناصر وسط موكب رمسي وشعيب كبري ،م1962
ئيس وزراء ر نيسان/ أبريل من العام نفسه. إذ استقبله يف املطار الزعيم عبد الكرمي قاسم  5بعدها إىل بغداد يف 

قد أحاط مد مجاهريي  ف ،ومت استقبال الوفد حبفاوة رمسية وشعبية كبرية فاقت اخليال كما ذكر ابن بلة ،العراق
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بعدها متت و  ،وكانت اهلتافات تدوي حبياة اجلزائر احلرة وجماهديها األبطال ،كبري موكبهم من كل جانب
 زايرهتم إىل ليبيا وتونس.

 ،أمحد بن بلة كانت حمط أنظار املسؤولني واهتمامهم يف األقطار العربية اليت زارهاأن شخصية  ،واجلدير ابلذكر
 ،وقد أكد ابن بلة يف مصر والعراق أن الثورة اجلزائرية جزء من الثورة العربية الكربى وحركة التحرر األفريقية

وبشكل  ،االستعمار كفاح ضدمؤكداً مواصلة كفاحه حىت تتحقق أهدافه كاملة يف امليدان العريب واألفريقي ابل
 .(1)خاص النضال من أجل حترير فلسطني

 ـ خطاب رئيس احلكومة املؤقتة يوسف بن خد ة للشعب اجلزائري: 6

مارس  18هذا اخلطاب وجهه السيد يوسف بن خّدة رئيس احلكومة املؤقتة إىل الشعب اجلزائري مساء يوم 
 م الساعة الثامنة والنصف من إذاعة تونس.1962

 أيها الشعب اجلزائري:
وفد حتقق اتفاق عام يف ندوة إيفيان بني الوفد اجلزائري وال ،بعد عدة شهور من املفاوضات الصعبة الشاقة

ابسم  ،وهذا نصر عظيم للشعب اجلزائري الذي أصبح حقه يف االستقالل مضموانً. ونتيجة لذلك ،الفرنسي
إنين أعلن وقف إطالق ف ،طرف اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية املفوضة من

 ،ابلضبط 12م على الساعة 1962مارس  19النار يف كامل أحناء الوطن اجلزائري ابتداء من يوم االثنني 
حملاربة ا وإنين ابسم احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية أصدر األمر إىل مجيع قوات جيش التحرير الوطين

 وعن النشاط املسلح يف جمموع الرتاب اجلزائري. ،قف عن العمليات العسكريةابلتو 
 أيها اجلزائريون واجلزائرايت:

مضى االن سبع سنوات ونصف منذ أن محل الشعب اجلزائري السالح ليفتّك حريته واستقالله وسيادته 
ورحم هللا كل  ،فاجملد للشعب اجلزائري الذي سجل يف هذه امللحمة الكربى أروع صفحة يف اترخيه ،الوطنية

رحاان الذين ال واجملد جل ،ضحااي الكفاح ومجيع الشهداء الذين سقطوا يف ميدان الشرف ليحيا الوطن اجلزائري
 .والذين واجهوا قوى االستعمار املتكالبة وعرَّضوا حياهتم للخطر ،حصر هلم

 واجملد للمناضلني يف جبهة التحرير الوطين الذين كانوا يف طليعة املعركة.
 واجملد للمساجني واملوقوفني يف احملتشدات الذين أتملوا يف سجون االستعمار.

 ،م ذكرى خالدةوجتعل منك ،وتتخذ منكم األجيال القادمة مثالً أعلى ،إليكم مجيعاً تعلن األمة اعرتافها األبدي
واليوم  ،تحررحتققت انتصارات ضخمة يف طريق ال ،فبفضلكم وبفضل إخالصكم وتضحياتكم اليت ال حدَّ هلا

 ،ويف هذا الظرف التارخيي أحيِّّي الشعب اجلزائري البطل الذي دفع مثناً غالياً يف هذه احلرب وبذل من شجاعته
 أعاد إليه كرامته.وأبدى من نزاهته وإخالصه ما اسرتجع به الوطن السليب اجلزائري و 
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 أيها اجلزائريون واجلزائرايت:
منذ سبع سنوات ونصف من احلرب القاسية وقف الشعب اجلزائري أمام إحدى القوات العظمى العاملية يف 

هم العصرية واستعملوا يف سبيل ذلك كل أسلحت ،لقد جتند أكثر من مليون جندي فرنسي لقهر شعبنا ،عصران
ذه وبلغ بفرنسا أن أنفقت ثالثة ماليني فرنك يف اليوم يف ه ،وسفن حربية من طائرات ومدافع ودابابت

وكانت مع ذلك تستفيد من اإلعاانت الضخمة اليت ميدها هبا احللف األطلسي يف مجيع امليادين  ،احلرب
اجلزائر  وحاول االستعمار الفرنسي بواسطة قسم كبري من املستوطنني يف ،العسكرية واملالية والسياسية واملعنوية

أن يتشبث ابجلزائر الفرنسية.. كل هذه القوة مباذا قابلها الشعب اجلزائري؟ قابلها أواًل إبميانه بعدالة قضيته 
وقابلها أخرياً  ،ماروعزمه على فك أغالل االستع ،وقابلها إبرادته اليت ال تتزعزع ،وبثقته بنفسه ومستقبله

 وابخلصوص بوحدة صفوفه يف الكفاح.
ومن تبسة  ،من اجلزائرالعاصمة اىل متنراست ،شيوخًا وشباابً  ،ني.. إن كل اجلزائريني.. نساًء ورجاالً إن اجلزائري

وال  ،ورةفال حماوالت التفريق وال أعداء الث ،إىل مغنية.. وقفوا كلهم وقفة رجل واحد يف حرهبم التحريرية
كاجلسد   القوية.. لقد شعر اجلزائريون أهنماملستفزون.. مل يكن ألي واحد من أولئك أن ميس إمياهنم أو وحدهتم 

ن وكانت جبهة التحرير الوطين وجيش التحرير الوطين يف طليعة هذه املعركة م ،الواحد يف هذه املعركة اهلائلة
 وبفضل كفاحهم املتواصل استطاعوا أن يسددوا ضرابت قاسية للعدو. ،أجل الشعب

ألصدقاء وهي اليوم تتمتع بسمعة عاملية وبتأييد عدد كبري من ا ،إن الثورة اجلزائرية قد انتزعت إعجاب اجلميع
وإىل شعوب  ،رتاكيةوإىل األقطار االش ،وإىل مجيع األفريقيني ،يف العامل، فإىل إخواننا العرب يف املغرب واملشرق

جلميل عمَّا ابوإىل الدميقراطيني يف فرنسا وأوراب.. إىل كل أولئك حنن مدينون ابلشكر واالعرتاف  ،العامل الثالث
 وجدان من طرفهم من مساندة وأتييد.

 إن الشعوب اليت ما تزال حتت نري االستعمار قد استخلصت من كفاحنا عربة ودرساً مثيناً يف نضاهلا.
 ،إن هذه املعركة قد أزالت اخلرافة القائلة أبن االستعمار ال يُغلب.. وإهنا قد سامهت يف حترير القارة األفريقية

انحية أخرى على أن أي شعب، مهما كان صغرياً، ومهما كانت وسائل كفاحه متواضعة، وبرهنت من 
يستطيع أن يقف ويصمد وينتصر على االستعمار مهما كانت قوته.. إن الكفاح البطويل الذي قام به الشعب 

 ،زائر الفرنسيةقد أجربت العدو على أن يتخلى عن مواقفه القدمية وعن حلمه ابجل ،واملساندة الدولية ،اجلزائري
 وأن يعرتف حبتمية استقالل اجلزائر.

إن االستعمار ابلرغم من الوسائل اليت استعملها ؛ قد انتهى به األمر بعد سنوات طويلة من املعارك إىل التخلي 
ووجد نفسه مضطراً للدخول يف املفاوضات مع احلكومة املؤقتة للجمهورية  ،عن حلمه يف االنتصار العسكري

فإننا جند أن  ،وإننا إذا اعتربان املواقف الفرنسية اليت كانت تشرتط وقف القتال قبل أي تفاو  ،اجلزائرية
لنتيجة اوهذا النصر يف االستقالل الذي سيكون هو  ،الشعب اجلزائري قد حقق يف هذا امليدان نصراً عظيماً 

 احلتمية لتقرير املصري.
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عن مرحلة جديدة  هي عبارة ،إن هناية املفاوضات بني احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية واحلكومة الفرنسية
وإن قرار وقف العمليات العسكرية فوق جمموع الرتاب الوطين هو نتيجة التفاقيات أبرمت  ،يف اتريخ البالد

 ير املصري ومبستقبل البالد.على أساس ضماانت تتعلق بتقر 
 إن حمتوى هذه االتفاقيات يتماشى مع مبادئنا الثورية اليت أعلناها أكثر من مرة وهي:

جزئة وهذا ما يقضي على كل حماولة مكشوفة أو متسرتة لت ،الوحدة الرتابية للجزائر يف حدودها احلالية أواًل:
 اجلزائر يف الشمال أو لفصلها عن صحرائها.

 ،دفاع الوطينمبا يف ذلك ال ،استقالل اجلزائر: إن الدولة اجلزائرية ستتمتع جبميع مقومات السيادة اثنياً:
 واجتاهها اخلاص يف الداخل ويف اخلارج. ،والسياسة اخلارجية

جزئة الشعب وهبذا ختلت عن فكرهتا االستعمارية بت ،: وحدة الشعب اجلزائري اليت اعرتفت هبا فرنسااثلثاً 
 فئات وطوائف.. إن الوحدة الوطنية للشعب اجلزائري تدعم حضارته العربية اإلسالمية اليت اجلزائري إىل

 انصهرت يف املعركة من أجل االستقالل.
: االعرتاف ابحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية بوصفها املفاو  الوحيد واملمثل احلقيقي للشعب رابعاً 

قع.. وهكذا فإن املفاوضات اليت دارت أول األمر حول ضماانت إن هذا االعرتاف قد فرضه الوا ،اجلزائري
دول اجلزائرية وإن ال ،املصري قد تطورت بشكل حاسم حنو مفاوضات عامة تشمل كل مستقبل اجلزائر تقرير

ويف  ،ستختار بكل حرية مؤسساهتا اخلاصة وتسطر نظامها السياسي واالجتماعي الذي يتالءم مع مصاحلها
خلارجية فإن اجلزائر ستخّط وتطبق سياستها اليت ستختارها بكل حرية وبسيادة اتمة.. إن ميدان السياسة ا

إهنا ستقيم و  ،إهنا ستوقع بدون أي حتفظ على ميثاق حقوق اإلنسان ،هذه الدولة ستكون دولة دميقراطية
دون متييز يف اجلنس أو بمؤسساهتا على املبادأئ الدميقراطية واملساواة يف احلقوق السياسية بني مجيع املواطنني 

 الدين.
ومبقتضى وضعياهتم  ،وفيما يتعلق ابألوربيني ابجلزائر فإننا سوَّينا هذا املشكل يف نطاق سيادة الدولة اجلزائرية

ملزدوجة اليت متس كما رفضنا مبدأ اجلنسية ا  ،اخلاصة يف بالدان.. إننا رفضنا نظام اجملموعة لألوربيني يف اجلزائر
زائرية وتوصلنا إىل اتفاق يسمح لألوربيني مبمارسة احلقوق املدنية اجل ،اجلزائرية وتعرقل تطورهابوحدة الدولة 

ار يف وبعد هذه الفرتة من الوقت مينح لألوربيني يف اجلزائر حق االختي ،ابتداء من تقرير املصري ،ملدة معينة
املون مبقتضى االتفاقية وعندئذ يع ،اهتماجلنسية اجلزائرية اليت يطلبوهنا بصفة فردية وبني البقاء على جنسي

 ،دينهمأما الذين خيتارون منهم اجلنسية اجلزائرية فستحفظ هلم ثقافتهم ولغتهم و  ،اخلاصة ابلرعااي الفرنسيني
ت مشكلة ومما مييز الوطنية اجلزائرية أهنا سوَّ  ،وسيكون هلم متثيل عادل يف الشؤون العامة وخاصة يف اجملالس

 األوربيني بروح دميقراطية وإنسانية.
واجلرائم  وابلرغم من أعمال العنف ،م وحنن نكرر أبننا ال حنقد على األوربيني يف اجلزائر1954منذ أول نوفمرب 

اابت الفاشية من ق بني العصفإن شعوران حنوهم مل يتغري.. إننا نفر  ،اليت تسلط تسلطًا أعمى على األبرايء
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فكرون يف مستقبلهم والذين ي ،وإنين أدعو األوربيني الذين يدركون واقع عصران ،املغامرين وبني بقية األوربيني
دون أن يعيشوا إن األوربيني الذين يري ،إين أدعوهم أن يبتعدوا عن العنصريني وعن غالة املستعمرين الرجعيني

ماانت الضرورية قد أعطيناهم الض إن هؤالء ،وا يف أمن وسالم يف إطار التعاون املثمرويعمل ،يف اجلزائر املستقلة
 العادلة.

فقد سويت على أساس جالء القوات الفرنسية املسلحة.. إن هذه القوات  ،أما فيما خيص املسائل العسكرية
ملرسى الكبري قاعدة ا وابلرغم من وجود ،سيتم جالؤها حسب توقيت مضبوط ،بعددها الكبري وعتادها اهلائل

وإن األمثلة يف  ،فإننا سنبقى أوفياء لسياسة احلياد وعدم االحنياز اليت ُسطرت أخرياً يف مؤمتر بلغراد ،يف اجلزائر
 البلدان احملايدة اليت توجد فيها قواعد عسكرية أجنبية ليست قليلة يف العامل.

وإن إقامة  ،دفاعها اخلاص بسيادة مطلقة وستنظم ،إن اجلزائر املستقلة لن تشارك يف أي حلف عسكري
يعترب نصراً  ،التوقيت احملدد جلالء القوات الفرنسية عن اجلزائر اليت عانت االحتالل األجنيب أكثر من قرن

 مبيناً.
أما فيما خيص التعاون الذي ستقيمه الدولة اجلزائرية مع فرنسا ؛ فإنه سيقام على أساس املساواة واالحرتام 

 ،ة والثقافيةويشمل هذا التعاون امليادين االقتصادية والفنية واملالي ،وعلى املصاحل املتبادلة ،البلدين لسيادة كال
 وميكن قبول بلدان أخرى جماورة ضمن هذه املؤسسة. ،وكذلك استثمار ثروات الصحراء

 رين.مفإن من املقرر هو أن فرنسا ستساهم يف دفع تعويضات للمع ،أما ابلنسبة لإلصالح الزراعي
سياسية واإلدارية لتقرير ولتتوفر الشروط ال ،فلكي تتهيأ اجلزائر ملمارسة االستقالل ،وابلنسبة للفرتة االنتقالية

وتعيني مندوب  ،حصلت اتفاقيات ترمي خصوصًا إىل تشكيل هيئة تنفيذية مؤقتة وقوة حملية ،املصري حُبريَّة
شدات ومراكز وإزالة احملت ،إطالق سراح املعتقلني واملساجنيو  ،سامي لفرنسا ابجلزائر يقوم مقام الوايل العام

ورجوع الالجئني والذين أُبعدوا عن دايرهم.. ويف هذه الفرتة االنتقالية سيمتنع اجليش الفرنسي عن  ،التجمع
يش التحرير ويبقى ج ،وعن كل نشاط يعرقل التعبري احلر عن إرادة الشعب اجلزائري ،العمليات العسكرية

 املناطق اليت يوجد هبا االن. الوطين على حاله حمتفظاً بنظامه وبسالحه وإبطاراته يف
يزال ماثالً يف منظمة  واخلطر ال ،وإن وقف إطالق النار ليس هو السلم ،إن الفرتة االنتقالية تتطلب تيقظاً كبرياً 

زائر  يف موجة من الدماء بعد أن يئست من إبقاء اجلالعصاابت العنصرية الفاشية اليت حتاول أن تغمر بالدان
وإن  ،وإن السلطات الفرنسية املدنية والعسكرية كانت حلّد االن تتواطأ كثرياً أو قلياًل مع هذه املنظمة ،فرنسية

 من املصلحة العليا للسلم والتعاون بني البلدين أن يوضع حد هلذا التواطؤ.
لجمهورية واحلكومة املؤقتة ل ،زائرية من جهتها عازمة على الوفاء بعهودهاإن احلكومة املؤقتة للجمهورية اجل

ؤولياهتا إىل أن ستواصل حتمل مس ،واملتكلمة ابسم الشعب اجلزائري ،اجلزائرية املؤمتنة على السيادة اجلزائرية
 االستفتاء. متتكون حكومة هنائية منبثقة عن اجمللس الوطين اجلزائري الذي سينتخب بعد مدة قصرية من يو 

 أيها الشعب اجلزائري..
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جيب أن نستعد لتحقيق االستقالل.. إن االستقالل ليس غاية يف ذاته وإمنا هو وسيلة فقط متكننا من تغيري 
إنه سيتيح لنا االنتقال من حالة التعفن االستعماري إىل طور التحرر واالندفاع يف معركة البناء  ،وضعية شعبنا

ات ويف مقدمتها تشييد ما هتدم طيلة سبع سنو  ،االقتصادي والتحرر االجتماعي.. إن عدة مهمات تنتظران
ون صورة جمتمعاً جديداً يك وإن من مهماتنا أن نبين ،ومقاومة البطالة والتخلف ،وتضميد اجلراح ،من احلرب

وكل هذه املهمات  ،احلرة.. اجلزائر اليت جيب أن يساهم يف تشييدها كل مواطن ،اجلديدة ،لوجه اجلزائر الفتية
 وجتنيد كل طاقاتنا ووحدتنا وانسجامنا مجيعاً حول احلكومة ،تتطلب منا منذ االن جمهودات أكثر من ذي قبل

فرقني.. تطلب اليقظة واالمتثال إلحباط مناورات االستفزازيني والدمياغوجيني واملوت ،املؤقتة للجمهورية اجلزائرية
 إن كل اجلزائريني جيب أن يعتربوا يف حالة طوارأئ.

حتصلنا عليها طيلة  والدبلوماسية اليت إن تنظيم اجلماهري يف اجلزائر سيتعزز ويتقوى.. إن احملالفات السياسية
 تسع.سبع سنوات من الكفاح ستتعزز وت

 أيها اجلزائريون واجلزائرايت:
 ،االستقالل وليست هي ،إن الفرتة االنتقالية هي االستعداد لالستقالل ،إن وقف إطالق النار ليس هو السلم
ق وما دامت حكومة اجلزائر احلرة غري مستقرة فو  ،وما مل تقم دعائم الدولة ،وما مل يقع اإلعالن عن االستقالل

شعب واجملاهدين واملناضلني جيب أن يبقوا يف حالة التجنيد.. جيب أن ال نتخلى عن الرتاب الوطين ؛ فإن ال
ن كما إن كل مسؤول وكل مناضل جيب أن يبقى يف مركزه. إن اجلزائر ستكو  ،يقظتنا طيلة هذه الفرتة االنتقالية
سيواصل نضاله  ،وأمام العامل الذي يراقبه ،وإن الشعب اجلزائري القوي بوحدته ،نريدها حنن اجلزائريني أن تكون

لتحقيق األهداف اليت استشهد من أجلها مئات االالف من األبطال اجلزائريني.. إن الشعب سيبقى ساهراً 
مبا فيها  ،العامل وإن شعبنا سيستطيع االعتماد على مجيع الشعوب يف ،على تطبيق االتفاقيات الفرنسية اجلزائرية

 هتمه أيضاً قضية السلم يف اجلزائر. الشعب الفرنسي الذي
 
 

 أيها الشعب اجلزائري:
يح لنا إرساء الدولة اليت تت ،جيب أن نقوي من طاقاتنا وهنيأئ بعث الدولة اجلزائرية املستقلة ذات السيادة

 قواعد سليمة جلمهورية جزائرية دميقراطية واجتماعية.
 .(1)زائروعاش استقالل اجل ،نصر هللا الشعب اجلزائري املناضل

                                                           

 .170إىل ص  162ص « القوانني الداخلية جليش التحرير الوطين»قوانني جمموعة    ((1
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 ـ نص اتفاقيات إيفيان: 7

واليت ستصبح انفذة  ،وفيما يلي حمتوى االتفاقيات اليت وقع ضبطها بني اجلانب اجلزائري واجلانب الفرنسي
 االتفاقيات: وهذا هو النص الكامل لتلك ،واليت أبرمتها احلكومة املؤقتة مع احلكومة الفرنسية ،بعد االستقالل

اجلمهورية الفرنسية واحلكومة  م بني حكومة1962مارس  18إىل  7إبيفيان من  إن احملاداثت اليت جرت»
 املؤقتة للجمهورية اجلزائرية انتهت إىل النتيجة التالية:

أبرم اتفاق لوقف القتال وسيوضع حد للعمليات العسكرية وللكفاح املسلح يف جمموع الرتاب اجلزائري يوم 
 م يف منتصف النهار.1962مارس  19
ضماانت اخلاصة بتطبيق تقرير املصري وتنظيم السلطة العمومية ابجلزائر أثناء الفرتة االنتقالية قد حددت إن ال

 ابتفاق مشرتك.
ونظراً إلىأن  ،ونظراً إىل أن تكوين دولة مستقلة وذات سيادة على إثر تقرير املصري بتالءم مع الواقع اجلزائري

التعاون بني فرنسا واجلزائر يتجاوب يف هذه احلال مع مصاحل القطرين ؛ فإن احلكومة الفرنسية تعترب ابالشرتاك 
مع احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية أبن حل استقالل اجلزائر ابلتعاون مع فرنسا هو احلل الذي ينسجم مع 

 هذا الوضع.
صرحيات مة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية اتفقتا تبعاً لذلك على حتديد هذا احلل يف التإن احلكومة الفرنسية واحلكو 

 اليت ستعر  على موافقة الناخبني أثناء اقرتاع تقرير املصري.
 تنظيم السلطات العمومية:

 أثناء الفرتة االنتقالية وضماانت تقرير املصري:
ويف هذه  ،ن يعلنوا هل أهنم يريدون اجلزائر مستقلة؟ستسمح االستشارة حول تقرير املصري للناخبني أب ـ 1

 احلال هل يريدون أن تتعاون فرنسا واجلزائر يف  روف تضبطها التصرحيات احلالية؟.
رية أي: يف املقاطعات اخلمس عشرة التالية: العاصمة اجلزائ ،جتري هذه االستشارة بعموم الرتاب اجلزائري ـ 2

تيزي  ،يارتت ،سطيف ،ساورة ،سعيدة ،األصنام ،وهران ،الواحات ،مستغامن ،يةاملد ،قسنطينة ،عنابة ،ـ ابتنة
 تلمسان. ،وزو
 تكون حرية االستشارة وصدقها مضمونني وفقاً للقانون الذي يضبط  روف استشارة تقرير املصري. ـ 3
للتصريح احلايل حتدث  قووفقاً للقانون املرف ،يكون تنظيم السلطات العمومية حىت إجناز تقرير املصري مقاماً  ـ 4

وتنتصب هذه  ،وميثل اجلمهورية الفرنسية يف اجلزائر مندوب سام ،سلطة تنفيذية مؤقتة وحمكمة للنظام العمومي
 املؤسسات وخاصة السلطة التنفيذية املؤقتة فور دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ.

نظام ال سيما يف ميدان الدفاع واألمن وحفظ اليكون املندوب السامي املمثل لسلطة اجلمهورية الفرنسية  ـ 5
 بوصفه صاحب الكلمة عند الضرورة القصوى ـ أي: عندما تطلب منه ذلك اهليئة التنفيذية.

 تكلف السلطة التنفيذية املؤقتة خاصة: ـ 6
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دخال اجلزائريني إـ ابلتصرف يف الشؤون العامة اليت هتم اجلزائر وتسهر على تسيري إدارة اجلزائر وترجع هلا مهمة 
 إىل خمتلف هذه اإلدارة.

 وتكون هلا هلذه الغاية مصاحل شرطة وقوة أمن توضع حتت نفوذها. ،ـ وحبفظ األمن العام
 ـ وإبعداد تقرير املصري وتنفيذه.

 تتألف حمكمة النظام العام من عدد متساو من حكام أوربيني وحكام مسلمني )عرب(. ـ 7
 تعاد يف أقرب االجال ممارسة احلرايت الفردية واحلرايت العامة بصفة مطلقة. ـ 8
 تعترب جبهة التحرير الوطين تشكيلة سياسية ذات طابع شرعي )قانوين(. ـ 9

 يفرج عن املعتقلني سواء بفرنسا أو ابجلزائر يف أجل أقصاه عشرون يوماً ابتداء من وقف إطالق النار. ـ 10
 ن العفو ويفرج عن األشخاص املعتقلني.يعلن فوراً ع ـ 11
وتونس  وستتوىل جلان تنتصب يف املغرب ،األشخاص الالجئون ابخلارج ميكنهم أن يعودوا إىل اجلزائر ـ 12

 لتسهيل هذه العودة.
 ـ األشخاص الذين وقع مجعهم ميكنهم أن يعودوا إىل مكان سكناهم االعتيادي.

لسكان ابري االجتماعية واالقتصادية وغريها الرامية إىل ضمان عودة هؤالء اـ السلطة التنفيذية املؤقتة تتخذ التد
 إىل احلياة العادية.

بط التاريخ ابقرتاح وسيض ،االقرتاع على تقرير املصري جيري يف أجل أدانه ثالثة أشهر وأقصاه ستة أشهر ـ 13
 من السلطة التنفيذية املؤقتة يف حبر الشهرين املوالني النتصاهبا.

 ستقالل والتعاون:اال
 إذا وقع اختيار على االستقالل والتعاون فإن فحوى التصرحيات التالية يكون ملزماً للدولة اجلزائرية.

 أ ـ استقالل اجلزائر:
الدولة اجلزائرية متارس سيادهتا املطلقة والتامة يف الداخل واخلارج. ومتارس هذه السيادة يف كل امليادين  ـ 1

 الوطين والشؤون اخلارجية.وابخلصوص يف الدفاع 
ي الذي تراه وختتار النظام السياسي واالجتماع ،تتخذ الدولة اجلزائرية لنفسها بكامل احلرية مؤسساهتا اخلاصة

 ويف امليدان الدويل ختتار وتنفذ بكامل السيادة السياسية اليت ختتارها. ،األكثر مالءمة ملصاحلها
ئ التصريح العاملي حلقوق اإلنسان، وتقيم مؤسساهتا على مبادأتصادق الدولة اجلزائرية بدون حتفظ على 

دميقراطية وعلى التساوي يف احلقوق السياسية بني كل املواطنني دون ميز يف اجلنس أو األصل أو الدين. وتطبق 
 خاصة الضماانت املعرتف هبا للمواطنني من ذوي احلالة املدنية الفرنسية.

 انهتا:حقوق األشخاص وحرايهتم وضما ـ 2
 ـ تراتيب مشرتكة:
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سبب أو أي متييز مهما كان ب ال ميكن أن يستهدف أي شخص لتدابري الشرطة أو العدالة أو عقوابت زجرية
أفكار عرب عنها مبناسبة احلوادث اليت جدت ابجلزائر أو أعمال ارتكبها مبناسبة هذه احلوادث نفسها قبل يوم 

 اإلعالن عن وقف القتال.
 جزائري أن جيرب على مبارحة الرتاب اجلزائري أو أن مينع من اخلروج منه.وال ميكن ألي 

 أحكام ختص املواطنني الفرنسيني ذوي النظام املدين من احلق العام:
نظم الوضع القانوين للمواطنني الفرنسيني ذوي النظام املدين للحق العام يف نطاق التشريع اجلزائري اخلاص  ـ 1

 رية حسب:ابلنسبة للجنسية اجلزائ
ـ طوال مدة ثالث سنوات ابتداء من اتريخ تقرير املصري يستطيع املواطنون الفرنسيون ذوو النظام املدين للحق 

 العام املبادأئ التالية:
 ومقيمني هبا منذ عشر سنوات إقامة عادية منتظمة حىت يوم تقرير املصري. ،ـ إذا كانوا مولودين ابجلزائر

ن أحد والديهم وكا ،ابجلزائر منذ عشر سنوات إقامة عادية منتظمة حىت يوم تقرير املصريـ وإذا كانوا مقيمني 
 مولوداً ابجلزائر ومتمتعاً أو يف استطاعته التمتع ابلشروط املطلوبة ملمارسة حقوق املواطنة.

 ومنتظمة حىت يوم تقرير املصري. ،ـ أو كانوا مقيمني ابجلزائر منذ عشرين سنة إقامة عادية
 ستطيع هؤالء التمتع ابحلق الكامل يف حقوق املواطنة اجلزائرية ويعتربون بذلك رعااي فرنسيني ممارسني حلقوقـ ي

املواطنة اجلزائرية. وإن التابعني الفرنسيني املمارسني حلقوق املواطنة اجلزائرية ال ميكنهم يف الوقت نفسه ممارسة 
 حقوق املواطنية الفرنسية.
الثالث املشار إليه حيصلون على اجلنسية اجلزائرية بواسطة مطلب تسجيل أو مطلب وابنتهاء أجل السنوات 

 ة االستيطان.ويف حالة عدم تقدميهم هذا املطلب يقبل متتعهم ابتفاقي ،أتكيد لتسجيلهم يف القائمات االحتادية
الث ل السنوات الثاجلزائر خال حفظًا وضمااًن حلماية األشخاص واألمالك واملشاركة النظامية يف حياة ـ 2

 ذوي النظام املدين الفرنسي وابلنسبة للجزائريني ،ابلنسبة للتابعني الفرنسيني املمارسني حلقوق املواطنية اجلزائرية
 بعد انقضاء هذا األجل تقررت التدابري التالية:

 ،يمتهم العددية الفعليةقفيكون متثيلهم يف اجملالس مناسباً ل ،ـ تتاح هلم مسامهة عادلة وحقيقية يف الشؤون العامة
 وتضمن هلم مشاركة عادلة يف خمتلف فروع الو يفة العمومية.

ـ وتضبط مسامهتهم يف احلياة البلدية مبدينيت اجلزائر ووهران يف أحكام خاصة. وحترتم حقوق ملكيتهم فال تتخذ 
 اً.أي إجراءات انتزاع ملكية ضدهم بدون تقدمي التعويض العادل الذي يتم حتديده مسبق

لشخصية الذي وحيافظون على نظام حالتهم ا ،ـ يتلقون الضماانت املالئمة مليزاهتم الثقافية واللغوية والدينية
حيرتم وينفذ من قبل اجملالس العدلية اجلزائرية املشتملة على قضاة منتسبني لنفس النظام. ويستعملون اللغة 

اية هذه وستساهم مجعية صيانة حقوقهم يف مح ،وميةالفرنسية داخل اجملالس ويف عالقاهتم مع السلطات العم
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وستقوم حمكمة الضماانت وهي مؤسسة من مشموالت القانون اجلزائري الداخلي  ،احلقوق املضمونة هلم
 ابلسهر على احرتام هذه احلقوق.

 ب ـ العالقات بني فرنسا واجلزائر:
ني اجلانبني. فاجلزائر ا وعلى تبادل املصاحل واملزااي بالعالقات بني البلدين تقوم على االحرتام املتبادل الستقالهلم

تضمن مصاحل فرنسا واحلقوق املكتسبة فيما يتعلق ابلشخصيات املادية واملعنوية حسب الشروط احملددة يف 
ا ههذه البياانت. ويف مقابل هذا متنح فرنسا للجزائر إعانتها الفنية والثقافية وتقدم إعانة مالية ممتازة لفائدة تطور 

 االقتصادي واالجتماعي.
وسيحدد مبلغها حسب الظروف وحسب  ،اإلعانة الفرنسية حمددة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ـ 1

مستوى مياثل مستوى املشاريع اجلارية. وسيحدد البلدان يف نطاق احرتام االستقالل التجاري واجلمركي للجزائر 
 التجارية بنظام امتيازي.امليادين اليت تتمتع فيها املبادالت  خمتلف

 ،ستكون هلا عملتها اخلاصة وخزينة العملة الصعبة اخلاصة هبا ،وستكون اجلزائر داخلة يف منطقة الفرنك
وستكون بني اجلزائر وفرنسا حرية حتويل األموال حسب شروط تتالءم مع التطور االقتصادي واالجتماعي 

 للجزائر.
 استثمار ثروات ما حتت األر  حسب املبادأئ التالية:يف مقاطعيت الواحات والصاورا يتم  ـ 2
 ،التعاون الفرنسي اجلزائري يتضمن إنشاء جهاز فين للتعاون الصحراوي ميثل فيه اجلانبان بنسبة متساوية ـ ً 1

مشاريع  وإبداء رأيه يف ،ودور هذا اجلهاز على األخص هو تطوير الشبكات الالزمة الستثمار ما حتت األر 
ودراسة املطالب املتعلقة إبعطاء رخصة تنقيب. لكن الدولة  ،التنظيمات ذات الصبغة املنجميةالقوانني و 

 كاملة.وهي اليت متلي وحتدد التشريع املنجمي يف نطاق السيادة ال ،اجلزائرية هي اليت متنح رخص التنقيب
 املصاحل الفرنسية تكون مضمونة على األخص بواسطة: ـ ً 2
ما علقة ابلرخص املنجمية اليت منحتها فرنسا حسب قوانني التشريع البرتويل الصحراوي كممارسة احلقوق املت أ ـ

 يوجد حالياً.
 ستعطى األولية للشركات الفرنسية فيما يتعلق إبعطاء الرخص ،يف حالة ما إذا كانت العرو  متساوية ب ـ

 اجلديدة حسب اإلجراءات اليت ينص عليها التشريع املنجمي اجلزائري.
فع يقع ابلفرنك الفرنسي فيما خيص الوقود الصحراوي املعني لسد حاجات االستهالك الداخلي الفرنسي ـ الد

 والبلدان األخرى اليت تنتمي ملنطقة الفرنك.
ج ـ فرنسا واجلزائر ستطوران عالقاهتما الثقافية: كل بلد يستطيع أن ينشأئ فوق تراب االخر ديوااًن 

 للجميع.جامعياً وثقافياً يكون مفتوحاً 
نيون حتت تصرف وسيوضع فرنسيون وخصوصاً املعلمون والف ،وستقدم فرنسا إعاانهتا لتكوين الفنيني اجلزائريني
 احلكومة اجلزائرية بواسطة اتفاق بني البلدين.
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 تسوية املسائل العسكرية:
ملسائل العسكرية ا فيما إذا ما متت املصادقة على حل استقالل اجلزائر والتعاون بني اجلزائر وفرنسا ستسوى

 حسب املبادأئ االتية:
ود اجلزائرية يف ستنسحب من احلد ،ـ القوات الفرنسية اليت سيخفض عددها تدرجيياً إبتداًء من إيقاف القتال

ابتداًء من  ،وسينخفض عددها إىل مثانني ألف جندي يف  رف اثين عشر شهراً  ،وقت ممارسة تقرير املصري
وعودة هذه القوات إىل وطنها جيب أن يتم يف  رف أجل اثٍن ميتد على أربعة وعشرين شهراً.  ،تقرير املصري

 وسيقع اجلالء عن املنشات العسكرية بنفس التدريج.
 عاماً قابلة للتجديد ابتفاق بني البلدين. 15ـ اجلزائر تسوغ لفرنسا استعمال قاعدة املرسى الكبري ملدة 

 استعمال بعض املطارات وامليادين واملنشات العسكرية اليت هي ضرورية هلا.ـ كما ستسوغ اجلزائر لفرنسا 
 تسوية اخلالفات:

وسيلجان إىل وسائل  ،فرنسا واجلزائر تسواين خمتلف اخلالفات اليت تنجم بينهما بوسائل التسوية السلمية
راءات يستطيع  ى هذه اإلجوفيما إذا مل يتم االتفاق عل ،التسوية السلمية سواء بواسطة التصاحل أو التحكيم

 كل  من الطرفني أن يتوجه مباشرة إىل حمكمة العدل الدولية.
 عواقب تقرير املصري:

 من قانون تقرير املصري يبدأ تنفيذ األعمال املنصوص عليها: 27مبجرد اإلعالن الرمسي املنصوص يف املادة 
 وفيما إذا ما متت املصادقة على حل االستقالل والتعاون:

 قالل اجلزائر يقع االعرتاف به حااًل من طرف فرنسا.ـ است
 ـ حتويل الصالحيات يتم يف احلني.

ـ القوانني املنصوص عليها يف التصريح العام والتصرحيات اليت ستلحق هبا ستصبح انفذة املفعول يف نفس 
 الوقت.

عيني اجمللس الوطين اجلزائري ت لتـ اهليئة التنفيذية املؤقتة تنظم يف  رف ثالثة أسابيع بعد استفتاء االنتخااب
 الذي ستحول له سلطاهتا.

بور حتّمله شعب جماهد ص ،وعذاب أليم ،وجهود مضنية ،وهكذا بعد سبع أعوام وستة أشهر من كفاح مرير
 .(1)مت االعرتاف ابالستقالل. وأمضيت معاهدة الشرف والفخار

 ـ تطبيق اتفاقيات إيفيان: 8

 أ ـ نشر النصوص:

                                                           

 (.816إىل  3/806حياة كفاح )   ((1
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 Louis Joxe Jean de Broglieو  Robertعنوان إيفيان اليت أمضاها من اجلانب الفرنسي 
Buron،  مارس  18« )نتائج حماداثت إيفيان»وأمضاها من اجلانب اجلزائري بلقاسم كرمي محلت عنوان
 م(.1962

رت يف اجلريدة الرمسية يوم   على شكل نصَّني: 1962مارس  20هذه الواثئق ُنشِّ
 «.اتفاق توقيف القتال»علق بتوقيف القتال وحيمل عنوان ـ نص  يت

 م.1962مارس  19تصرحيات حكومية متعلقة ابجلزائر بتاريخ »ـ ونص  حيمل عنوان 
ويف شكل بعض  ،ال يوجد خالف بني نصوص جبهة التحرير ونصوص احلكومة الفرنسية إال يف الرتتيب فقط

ة األمن العمومي وفيما خيص إحداث حمكم ،ت بصفة انتقاليةففيما خيص تنظيم االستفتاء والسلطا ،النصوص
 ابجلزائر؛ جلأت احلكومة الفرنسية إىل مراسيم لنشرها ولضمان تطبيقها.

 م مرسومني:1962مارس  29فيما خيص العفو الشامل أصدرت احلكومة الفرنسية يوم 
 ورة التحرير.يعين من شارك يف قمع ثومرسوم اخر  ،مرسوم يتعلق ابجلزائريني الذين شاركوا يف ثورة التحرير

وهي معتمدة على  ،واجلدير ابلذكر أن احلكومة الفرنسية استعملت املراسيم لتجنُّب ُبطء النقاش يف الربملان
 والذي مسح هلا ابلتشريع عن طريق مراسيم. 1961يناير  14االستفتاء الذي ُأجري يوم 

 َ  Michelوحلَّ العميد  ،ثاًل للجمهورية الفرنسيةحمافظًا ساميًا مم Christian Fourquetُعنيِّّ
Fourquet .على رأس القوات املسلحة الفرنسية ابجلزائر 

 ب ـ تطبيق توقيف القتال:
وهي  ،أعلن الرئيس ديغول أن مرحلة جديدة سرتى النور ،م1962مارس  18ـ يف خطاب رمسي ألقاه يوم 

 يضيف أنَّ ما اتفق عليه يُرضي العقل.و  ،جزائر مستقلة متعاونة مع فرنسا تعاوانً وثيقاً 
ـ من جهته أعلن بن يوسف بن خّدة رئيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية توقيف القتال على كل الرتاب 

وقد تكلم ابسم احلكومة اجلزائرية اليت أُعطَِّيت اإلشارة  ،م1962مارس  19الوطين ابتداء من منتصف هنار 
 وطين للثورة اجلزائرية.اخلضراء من طرف اجمللس ال

تَّفق عليه. Aillertـ أعلن العميد 
ُ
 توقيف القتال ابتداًء من التاريخ امل

َبت اللجنة املختلطة ملراقبة توقيف القتال يف  َ الرائد حممد عالهم   Rocher Noirـ ُنصِّّ )بومرداس( فُعنيِّّ
يف كل حمافظة ُعيَِّّنت كذلك  ،كممثل للجيش الفرنسي  Naveletوالعميد  ،كممثل جليش التحرير الوطين

 جلان خمتلطة تتألف من ممثلني للجيش اجلزائري وممثلني للجيش الفرنسي.
م على الساعة احلادية عشرة فالتحقوا ابلوفد 1962مارس  18ـ أُطلَِّق سراح املسؤولني املعتقلني وذلك يوم 

 19م وذهب اجلميع إىل الرابط حيث استقبلوا استقبااًل شعبيًا ورمسيًا كبريًا يو  ،اجلزائري املفاو  بسويسرا
 م.1962مارس 
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من ـ موضوع الُقوَّة احمللية املنصوص عليها يف اتفاقيات إيفيان أصبح مشروعاً ميِّّتاً لألسباب التالية: ابلنسبة لأل
ش التحرير كثري من وحدات القوة احمللية جبي  والتحق ،العام كان جيش التحرير الوطين هو املتحكم يف امليدان

 وبرزت حتفظات من جيش التحرير الوطين جُتاه وجود هذه الُقوة. ،الوطين
د حالً لقضااي فاستطاعت اللجان احمللية واللجنة الوطنية أن جت ،ـ بصفة عامَّة طُبَِّّق توقيف القتال بصفة ُمرضية

 نشأت هنا وهناك.
ل اليت قررت أن خترب اتفاقيات إيفيان بكل الوسائل، حىت الوسائ ،ملسلحة السريةإن اخلطر جاء من املنظمة ا

 اإلجرامية، سنخصص فقرة هلذا املوضوع.
قد درست  ،الالباقني يف اجلزائر بعد توقيف القت« احلركة»أعضاء « تقتيل»ـ أثريت يف بعض الكتب مسألة 

العدد مل يصل إىل ف ،الت االختطاف أو املفقوديناللجان املختلطة املنصوص عليها يف اتفاقيات إيفيان حا
يذكر عبد الرمحن كرميي )سي مراد( الذي كان مسؤواًل عن  ،كما تدعي بعض الكتب  ،عشرات االالف

 وطلب منهم استئناف العمل فصفقوا خلطابه. ،الونشريس أنه عقد اجتماعاً مع املعمرين
وأقنعهم حبتمية « َحركيّ » 500 خيربان أبنه أطلق سراح من جهته إن العقيد طاهر زبريي قائد الوالية األوىل

 OASوبضرورة تسليم أسلحتهم جليش التحرير الوطين حىت ال تستغلهم املنظمة املسلحة السرية )  ،االستقالل
.) 

قوة احمللية  أعلمين أبن الشُّبَّان من ال ،يف حديثي مع العقيد سي حسن )يوسف خطيب( قائد الوالية الرابعة
  ُأَسرهم.فقررت الوالية نزع سالحهم وردَّهم إىل ،يفرون من و ائفهم ويلتحقون جبيش التحرير الوطين كانوا

 «احلركة»ال ميكن أن نقدم رقماً لعدد أعضاء »من كتابه  207يف الصفحة  Maurice Faivreيكتب 
 Xavier Yaconoخ ر املقتولني )يف مرحلة ما بعد توقيف القتال( بدقة، ويضيف يف الصفحة نفسها أن املؤ 

 .000،70و 000،50ويظن أنَّ العدد هو ما بني  ،املذكور هنا وهناك 000،300يشكك يف عدد 
 ذكران هذه الواقائع حلمل بعض املؤرخني على التزام احلذر حينما يتعلق األمر ببعض األرقام.

سلحة السرية فات املنظمة املفإن هذا األمر انتج عن تصر  ،أما مغادرة الفرنسيني للجزائر بعد توقيف القتال
 اليت مارست سياسة األر  احملروقة ممَّا جعل كل الفرنسيني خيافون من رّد فعل اجلزائريني احملتمل.

م يف فرنسا طلب من الشعب الفرنسي أن يوافق على سياسة الرئيس ديغول جتاه 1962ـ إن استفتاء أفريل 
 ابعة من هذا الفصل.اجلزائر. سنعود إىل هذه املسألة يف الفقرة الر 

 ج ـ تنصيب اهليئة التنفيذية عملها:
بت اهليئة التنفيذية املؤقتة يف  ،دائماً يف إطار تطبيق اتفاقيات إيفيان أفريل  8)ببومرداس( يوم  Rocherُنصِّّ

حتت رائسة عبد الرمحن فارس الذي ُعنيِّّ بعد موافقة احلكومة  1962أفريل  13م، وبدأت تشتغل يوم 1962
 املؤقتة.
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ويوجد مناضلون جبهويون  ،وثالثة فرنسيني )ليبرياليني ومسيحيني( ،أتلفت اهليئة التنفيذية من تسعة جزائريني
 من بني اجلزائريني.

 ت تشكيلة اهليئة التنفيذية ابلتسميات املنصوص عليها يف اتفاقيات إيفيان وكانت كما يلي:وقد احتفظ
 عبد الرمحن فارس. ـ رئيس اهليئة التنفيذية: 

 . Roger Roth  ـ انئب الرئيس: 
 األعضاء:

 شوقي مصطفاي.             ـ مندوب للشؤون العامة: 
 . Jean Mannoni             ـ مندوب للشؤون املالية: 

 عبد الرزاق شنتوف.      ـ مندوب للشؤون اإلدارية: 
 عبد القادر احلصار.            ـ مندوب للشؤون األمنية: 

 بومدين محيدو.   ـ مندوب للشؤون االجتماعية: 
 . Charles Koenig   ـ مندوب األشغال العمومية: 
 بيو .الشيخ إبراهيم             ـ مندوب للشؤون الثقافية: 

 حممد تفتيفة.                     ـ مندوب للربيد: 
هليئة التنفيذية جبهة التحرير الوطين اب واملعلوم أن احلكومة اجلزائرية عينت شوقي مصطفاي كمسؤول على خلية

وقد تكونت اخللية من شوقي مصطفاي )كمسؤول( وعبد الرمحن فارس وعبد الرزاق شنتوف وعبد  ،املؤقتة
 السالم بلعيد وحممد بن تفتيفة )كأعضاء(.

ر احملاوالت اإلجرامية للمنظمة  مهام اهليئة التنفيذية املؤقتة حمدودة إال أهنا أساسية وصعبة: كان عليها أن تكسِّّ
حتّضر االستفتاء، وأن تعني املو فني لسد الفراغ املوجود يف اإلدارة بعد فرار  وأن ،( OASاملسلحة السرية ) 

الفرنسيني، وأن تُنعش االقتصاد، وأن حتّضر انتخاب اجمللس التأسيسي...اخل. وقد كان من املفرو  أن تنتهي 
إىل اخلالفات يف قمة  إال أهنا امتدت بفعل الواقع نظراً  ،م1962مهام اهليئة التنفيذية رمسيًا يوم أول جويليه 

 جبهة التحرير الوطين.
توصل الرئيس عبد الرمحن فارس إىل نيل استسالم الشريف بن سعيدي الذي كان حيارب جيش التحرير الوطين 

كما انل استسالم عبد هللا   ،شخص 800يف انحية عني بوسيف )جنوب شرق ملدية( وذلك على رأس 
ومتكن عبد الرمحن فارس من تكوين القوة  ،لقرب من بوسعادةساملي الذي كان على رأس وحدة مصالية اب

ل ولقد حدد اتريخ جويليه إلجراء االستفتاء وذلك بعد استشارة الرئيس ديغو  ،احمللية حلفظ األمن ولو جزئياً 
 واحلكومة اجلزائرية.
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ق لقاء أحد قادهتا عن طريوقد حاول الرئيس عبد الرمحن فارس أن جُيَنِّّب اجلزائر جرائم املنظمة املسلحة السرية 
Jean Jacques Susini،  وبفضل مساعي الرئيس السابق لبلدية اجلزائرJacques Chevallier 
 سنتكلم عن ذلك فيما بعد.

وزير الدولة  Louis Joxeـ تطبيقًا التفاقيات إيفيان أمضى عبد الرمحن فارس رئيس اهليئة التنفيذية و 
م بعد الرتخيص املكتوب 1962أوت  28مت اإلمضاء يوم  ،اقيات فرعيةاملكلف ابلشؤون اجلزائرية تسع اتف
 .1962أوت  27الذي صدر من الرئيس ديغول يوم 
 هذه االتفاقيات الفرعية تناولت:

 وضعية املو فني العاملني ابجلزائر. ـ 1
 وضعية املعلمني الفرنسيني ابجلزائر. ـ 2
 املسائل القضائية. ـ 3
 املالية بني اجلزائر وفرنسا.طرق تنفيذ العمليات  ـ 4
 املراقبة املالية. ـ 5
 (. OCRSتنفيذ التزامات املنظمة املشرتكة للنواحي الصحراوية )  ـ 6
 تطبيق التصريح املبدئي حول التعاون الستغالل الثروات الباطنية يف الصحراء. ـ 7
 تنظيم تقنية استغالل الثروات الباطنية يف الصحراء. ـ 8
 نة احملروقات وحتويل املسؤوليات يف ميدان البرتول.تطبيق مدو  ـ 9

نشري من جهة أخرى إىل أن اهليئة التنفيذية رفضت طلب ملك املغرب احلسن الثاين الرَّامي إىل فتح ملف 
َتَخب يف  ،رسم احلدود بني اجلزائر واملغرب وأجابت أن هذا األمر من صالحية احلكومة اجلزائرية اليت ستـُنـْ

 . (1)املستقبل القريب

 حماولة ختريب اتفاقيات إيفيان من طرف املنظمة املسلحة السرية: ـ 9

بل كانت هلا جذور يف منظمة املقاومة من  ،م1962( يف سنة  OASمل تولد املنظمة املسلحة السرية ) 
ولقد ارتكبت  ،1955( اليت بدأت ترتكب جرائم ضد اجلزائريني منذ سنة  ORAFنسية ) أجل جزائر فر 
وكان ذلك  ،مدنيًا )من بينهم سبعة أطفال( 70م ضد سكان القصبة وقتلت 1956أوت  10جرمية يوم 
 )شارع بودرايس األب واالبن حالياً(. Thebesيف شارع 

َست  ،م1958نوفمرب  11يوم  FNFاجلبهة الوطنية الفرنسية  ولقد كانت هلا جذور يف تشكيالت أخرى: ُأسِّّ
( فيما  OASالذي أصبح قياداًي يف املنظمة املسلحة السرية )  Joseph Ortizوقد كان على رأسها 

                                                           

 .578إىل  573د . بو عالم ص  ،الثورة اجلزائرية   ((1
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 ابلعنف جتسدت املعارضة ،هدف تلك اجلبهة معارضة سياسة ديغول الرامية إىل التخلي عن اجلزائر ،بعد
 وبتوريط اجليش الفرنسي.

خمططًا للتمرد بعدما مسع  Ortizاقرتح على  ،طالب يف الطب Jean Jacques Susiniواملعلوم أن 
 م(.1959سبتمرب  16خطاب ديغول املتعلق بتقرير املصري )
( مث حاولت هذه احلركات املناصرة للجزائر الفرنسية أن توحد  FAFأتسست جبهة اجلزائر الفرنسية ) 

م إىل 1956)الذي قاد القوات الفرنسية ابجلزائر من نوفمرب  Raoul Salanصفوفها، فعقد العقيد 
وقد حضر الندوة كل من الباشاغا بوعالم و  ،م1960أكتوبر  25م( ندوة صحفية يوم 1958ديسمرب 

Georges Bidault  والعميدZeller ينكر  ،: يف هذه الندوة التوحيديةSalan  حق الرئيس ديغول
 13 ويؤكد أن احلل الوحيد هو التاخي الذي برز يف ،«املتمردين»لتفاو  مع يف التخلي عن اجلزائر ويف ا

 م الذي سيؤدي إىل إدماج اجلزائر يف فرنسا.1958ماي 
وذلك من طرف  ،م1961فرباير  11( أُعلَِّن يف مدريد يوم  OASإن إحداث املنظمة املسلحة السرية ) 

Pierre Lagaillarde  و  ،ابجلزائر()الرئيس السابق ملنظمة الطلبةJean Jacques Susini  طالب(
اجعة إىل يف اإلعالن ُأشرَي إىل أن رائسة املنظمة ر  ،وكاان قد هراب من االعتقال بعد قضية املتاريس ،يف الطب(
 الذي كان يف حالة فرار أيضاً. Raoul Salanالعميد 

أن يطبقوا « اجلزائر الفرنسية»( من مناصري  OASويف منشورها األول طلبت املنظمة املسلحة السرية ) 
 وأن يشاركوا ابلسالح ضد التخلي عن اجلزائر الفرنسية. ،أوامرها وأوامرها فقط

وعلى  ،أبنه يقود جلنة عسكرية تعتمد على أفواج املنظمة Raoul Salanم صرح العميد 1961يف ماي 
ظلي سابق(.  )م Roger Degueldreالذي يقوده  Deltaتشكيالت كوماندوس مثل الكوماندوس 

 ( يُقدَّر أبلف شخص. OASكان عدد الناشطني يف املنظمة املسلحة السرية ) 
 يني التقدُّميني.للجزائرين وقتل الفرنس مارست املنظمة اإلجرامية سياسة األر  احملروقة وهنب البنوك والتقتيل

)الذي كان يدافع عن املعتقلني  Pierre Popieمن بني جرائم املنظمة املسلحة السرية: قتل األستاذ 
وقتل ثالثة مناضلني من جبهة التحرير الوطين ُحكَِّم عليهم ابإلعدام  ،1961يناير  25اجلزائريني( وذلك يوم 

وقتل ستة مربِّّني ومن بينهم مولود  ،م(1962يناير  23من قبل )وقد أخرجوا من سجن وهران لُيقتلوا يف 
جزائراًي من البطَّالني  72وتقتيل  ،م ابجلزائر العاصمة1962مارس  15فرعون الكاتب الشهري وذلك يوم 

 ،شخص 250وقد ُجرَِّح يف االعتداء  ،م(1962ماي  2الذين كانوا ينتظرون التشغيل يف ميناء اجلزائر )
وإحراق  ،م1962ماي  4شخص بقذائف موجَّهة إىل احلي الشعيب بلكور )بلوزداد حالياً( يوم  30وتقتيل 

 (1)كتاب...  000،60ائر فأُتلف مكتبة اجلز 

                                                           

 .580 ،579املصدر نفسه ص    ((1
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 (: OASـ النهاية احلتمية للمنظمة املسلحة السرية )  10

 عجلت عدة أسباب وعدة أحداث بنهاية املنظمة املسلحة السرية:
 ـ كانت القضية فاشلة مسبقاً ألن استقالل اجلزائر كان حتمياً.

 ـ وجهت املنظمة ضرابهتا إىل املسلمني فظهرت نزعتها العنصرية.
 ـ مارست املنظمة سياسة األر  احملروقة اليت أرهبت حىت الفرنسيني الذين الذوا ابلفرار.

قائد القوات املسلحة الفرنسية ابجلزائر ابللجوء إىل العنف  Ailleretـ اهتام املنظمة من طرف العميد 
أول  ذكرة يومولقد أضاف يف م ،من أجل قلب مؤسسات اجلمهورية وفر  رأي األقلية ابلقوة ،واإلرهاب
 م هتمة أخرى متمثلة يف حماولة املنظمة أتسيس مجهورية فرنسية يف اجلزائر ووهران.1962أكتوبر 

 م أثرت يف مصري املنظمة املسلحة السرية.1961ـ حماولة االنقالب اليت قام هبا أربعة ُعمداء يف أفريل 
يغول بتصفية قام الرئيس د ،االنقالب اولةولكن بعد فشل حم ،ـ كانت املنظمة تنتظر دعماً من اجليش الفرنسي

 220عقداء وإقصاء  6عمداء و 5شخص وتوقيف  400عميقة داخل صفوف اجليش والشرطة: مت اعتقال 
 ،كما ُأْصدَِّرت أوامر ابإلحضار ضد عسكريني وشرطيني فارين  ،م(1961مو ف )ماي  250ضابط و

و  Bigotو  Gouraudو  Nicotو  Petitو  Faure Challeوأُلقي القبض على الُعمداء: 
Zeller، وُوقَِّّفت جرايد مثل  ،وُحّلت منظمة الطلبةLa Depechere  وL,Echo D,Alger, 

quptidienne، .وُحّلت وحدات هامة من املظليني 
فقدت هذه  ،( OASم ابلرغم من منع املنظمة السرية ) 1962بدأ الفرنسيون يغادرون اجلزائر منذ أفريل 

 ادر املساندة واإليواء والنقل والتمويل...املنظمة مص
ففي سكيكدة أقنع العميد املسؤول على املنطقة املتمردين  ،ـ فشلت حماوالت تكوين وحدات خارج املدن
ويف الونشريس قضى الطريان الفرنسي بسرعة على الوحدات  ،ابلرجوع إىل دايرهم ألنَّ مشروعهم انتحاري

د وحدة أخرى من املتمردين حتت قيادة الرائ ،الباشاغا بوعالم« حركة»لى املتمردة اليت أرادت أن تعتمد ع
Bazin  عدد من الفروع التابعة  ،م ابلونشريس1962أفريل  9قضى عليها جيش التحرير الوطين يوم

 م( يف العاصمة.1962ماي  14للمنظمة اإلجرامية حطمتها أفواج من اجملاهدين والفدائيني )
وإصدار  ،شخص ابلسجن 493،3ومعاقبة  ،شخص 000،11حة السرية بعد اعتقال ـ انتهت املنظمة املسل

 وقد نـُفَِّذ احلكم يف أربعة منهم. ،شخص 44أحكام ابإلعدام على 
 (. OASيف حماربة أعضاء املنظمة املسلحة السرية )  Les Barbouzesـ قد سامهت األفواج املسماة 

صَّصة ملئيت شرطي فرنسي مكلَّفني من طرف احلكومة ؟ التسمية هذه كانت خم Les Barbouzesفمن هم 
 Lucienمث اسُتعمِّلت التسمية لتعيني األفواج اليت جنَّدها  ،( OASالفرنسية مبحاربة منظمة ) 

Bitterlin احلركة املؤيدة للرئيس ديغول  حتت غطاءBPC واملمتدة إىل اجلزائر على شكل احتادية اجلزائر، 
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حماربة املنظمة املسلحة السرية بسالح اٍت من األمن العسكري ومتوين  Barbouzesهدف هذه األفواج 
 سري صادر من املندوبية العامة للجزائر.

ي ويف اهلجوم على مقاه ،يف إلصاق شعارات لصاحل احلكومة الفرنسية Les Barbouzesشاركت أفواج 
َرت تلك األفواج  ،( OASمنظمة )   من أعضائها. 27وقد َخسِّ
من فرعه يف اجلزائر أن ينحّل نظراً  Jacques Dauerالسيد  MPCم طلب زعيم حركة 1962يف يناير 

عادت إىل فرنسا يف الثُّالثّي األوَّل من سنة  Les Barbouzesإن العناصر الباقية من  ،إىل اختالط األمور
بلبيار )شارع علي  Fabreوذلك بعد أن فجرت املنظمة املسلحة السرية مقرهم املركزي بشارع  ،م1962

 جباوي حالياً( وفندقهم حبي داير السعادة ابجلزائر.
من  ،ـ حاولت املنظمة املسلحة السرية أن تغطي فشلها ابلعمل على حتقيق اتفاق يوقف العمليات املسلحة

اء يف وبصالحية ما ج ،جهته حاول رئيس اهليئة التنفيذية أن يقنع مسؤوليها بفشل حركتهم املبنية على العنف
َلت االتصاالت بواسطة   Jacquesاتفاقيات إيفيان من ضماانت لصاحل األقلية الفرنسية. وقد ُسهِّّ

Chevallier  الرئيس السابق لبلدية اجلزائر وJean Marie Tine .وهو رجل أعمال ليبريايل 
محن فارس م: حضر اللقاء عبد الر 1962يوم أوَّل جوان  Jacques Chevallierوقع لقاء أول يف منزل 

من جهة املنظمة املسلحة  Gardesوالعقيد  Jean Jacques Susini ،رئيس اهليئة التنفيذية من جهة
ظمة ففهم عبد الرمحن فارس أنَّ املن ،اتصاالً بعضو من احلكومة اجلزائرية Susiniيف هذا اللقاء طلب  ،السرية

يف  Saganد أُلقَِّي القبض على العمي ،يوم وال سيما أنَّ حالتها تتدهور يوماً بعد ،فشلت وتفتش عن خمرج
م أن 1962يف بداية جوان  Edmond Jouhaudوصرح العميد  ،م1962مارس  25وهران يوم 

 فال بد أن يُبَحث يف تفاهم جيعل حّداً لكل عمل مسلح. ،استقالل )اجلزائر( أصبح مكسباً هنائياً 
صاالت مع قياديي املنظمة املسلحة يف موضوع االت Christian Fouchetتدخل احملافظ السامي 

وأفهمه أن الرئيس  ،واستقبل مسؤول خلية جبهة التحرير الوطين يف اهليئة التنفيذية شوقي مصطفاي ،السرية
 ديغول ال يرى مانعاً إذا حصل اتفاق من أجل حقن الدماء.

 ،جرى يف األسابيع األخريةم ليخرب احلكومة املؤقتة مبا 1962ذهب وفد اهليئة التنفيذية إىل تونس يف جوان 
تكون الوفد من عبد الرمحن فارس وشوقي مصطفاي وحممد بن تفتيفة. تلقى الوفد جوااًب من أمحد بن بلة 
وسعيد حممدي بطرابلس ومن يوسف بن خّدة بتونس: ال بد من احرتام اتريخ أوَّل جويليه إلجراء االستفتاء 

 (. OASوال بد من جتنُّب اتفاق مكتوب مع منظمة ) 
م ابلقرب من فندق اجلزائر بني عبد الرمحن فارس وشوقي مصطفاي من جهة 1962جوان  17نظم لقاء يوم 

من  Jean - Marie Tineو  Jacques Chevallierحبضور  Jacques Susini Jeanو 
 جهة أخرى.
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 فأجاب شوقي مصطفاي أبنَّ ما جاء ،مسألة الضماانت املمنوحة لألقلية الفرنسية Jacques Susiniأاثر 
بعد  ،وقد رفض شوقي مصطفاي أن يكون اتفاق مكتوب ،يف اتفاقيات إيفيان كاٍف وشرح أهمَّ بنودها

 املناقشة اتفق اجلانبان على توجيه نداء بعد تبادل املوضوعات اليت ُتشرَح.
 ،ات األمن مفتوحة للجميعم أبن قو 1962جوان  17فهكذا صرَّح شوقي مصطفاي من إذاعة اجلزائر يوم 

إىل  يف ندائه أشار شوقي مصطفاي ،وأبن ممارسة احلقوق املدنية مضمونة للجميع يف اجلزائر املستقلة
( قائاًل: حضرت اللقاء ألن منفعته اعرتف هبا القادة  OASاالتصاالت بني اهليئة التنفيذية وممثلي منظمة ) 

 الضرورية.اجلزائريون الذين تنتظرون منهم التأمينات 
نداء إىل الفرنسيني يرجوهم فيه أن يلبوا طلب العميد  Jean - Jacques Susiniيف اليوم نفسه وجَّه 
Raoul Salan ألنَّ التأمينات املطلوبة بدأت تتجسَّد. ،بوقف العنف 

للفرنسيني يقول فيها  م من خالل رسالة وجَّهها1962جوان  19يوم  Raoul Salanتدخل العميد 
لة مذكورة يف )رسا« وأن نتكيف مع الوضعية اجلديدة ،علينا أن نتشجع االن ملصلحة الوطن»صوص على اخل
 (. Bernard Tricotمن كتاب  338الصفحة 

صدرت انتقادات من طرف أمحد بن بلة وبن يوسف بن خّدة ابلرغم من موافقتهما  ،بعد هذه التصرحيات
ما كاان متأثرين جبو التسابق إىل السلطة امللحوظ يف تلك املرحلة. سنعود  على اخلطوط العريضة. واحلقيقة أهنَّ

 إىل موضوع اخلالفات فيما بعد.
وشرحوا  ،جوان 27ذية االستقالة من مناصبهم يوم قرر أعضاء اهليئة التنفي ،تبعًا هلذا اجلو من عدم الثقة

األسباب يف الرسالة ذاكرين أن املسؤولني يف احلكومة اجلزائرية املؤقتة مل يعارضوا فكرة القوة احمللية وفكرة العفو 
 (. OASالشامل لصاحل أعضاء املنظمة املسلحة السرية ) 

ن د الرزاق شنتوف وعبد السالم بلعيد وحممد بإن الرسالة أمضاها عبد الرمحن فارس وشوقي مصطفاي وعب
 تفتيفة بصفتهم أعضاء خلية جبهة التحرير الوطين يف اهليئة التنفيذية.

قنِّ الدماء OASبعد شرحها لظروف االتفاق مع منظمة )  رمست الرسالة اخلطوط العريضة ابلنسبة  ،( حلِّ
يفيان بتعديل وضرورة تكميل اتفاقيات إ ،تإىل املستقبل القريب: ضرورة إحداث هيئة للتنسيق بني الوالاي

لس يبني تشكيلة اهليئة التنفيذية املؤقتة وصالحياهتا يف املدة اليت جتري بني اتريخ االستفتاء وتنصيب اجمل
 التأسيسي مثَّ تعيني احلكومة.

فبقيت اهليئة تعمل  ،فرضت احلكومـة املؤقتة استقالة أعضاء اهليئة التنفيذية نظرًا إىل اقرتاب موعد االستفتاء
 .(1)م1962حىت االنتخاابت التشريعية يف سبتمرب 
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 ـ إجراء استفتاء تقرير املصري: 11

َ الشعب الفرنسي يف مشروع قانون يسمح لرئيس اجلمهورية ابستشارة الشعب 1961يناير  8يوم  م اسُتفيتِّ
اذ املراسيم الالزمة لتطبيق است ،اجلزائري عن مصريه السياسي يف عالقته بفرنسا فتاء تقرير املصري ويسمح له ابختِّّ

 وتنظيم السلطات حىت االستفتاء.
 نتائج االستفتاء كانت لصاحل املوافقني فهي كما يلي:

 .233،520،23               عدد الناخبني املسجلني 
 .913،986،23                        عدد املصوتني 

 .444،265،23        عربَّ عنها عدد األصوات امل
 .669،447،17              عدد املصوتني بنعم 
 .775،817،5                 عدد املصوتني بال 

م متكنت احلكومة الفرنسية من اختاذ 1961يناير  14مبقتضى القانون امللحق بسؤال االستفتاء والصادر يوم 
 استفتاء تقرير املصري ابجلزائر ومرسوم ينظِّّم السلطات العموميةمرسوم ينظم  ،م1962مارس  19مرسومني يوم 

 االنتقالية.
م يف فرنسا فقد طلب من الفرنسيني أن يوافقوا على حمتوى اتفاقيات إيفيان 1962أفريل  8ـ أما استفتاء 

 فكانت النتائج لصاحل املوافقني فهي كالتايل: ،وعلى كيفية تطبيقها مبراسيم
 .072،582،27          جلني عدد الناخبني املس

 .404،779،20                   عدد املصوتني 
  .497،675،19   عدد األصوات املعرب عنها 

 .423،866،17          عدد املصوتني بنعم 
 .074،809،1               عدد املصوتني بال

فتاء وهو أول التنفيذية اتريخ إجراء االست حدَّدت اهليئة ،ـ بعد استشارة احلكومة اجلزائرية واحلكومة الفرنسية
َم هذا التاريخ يف لقاء مت بني 1962جويليه  وزير دولة مكلف ابلشؤون اجلزائرية وسعد  Louis Joxeم. ُرسِّّ

 دحلب وزير اخلارجية يف احلكومة اجلزائرية.
 ، كل مكانشرفت على مهرجاانت يففأ ،ـ سيطرت جبهة التحرير الوطين على احلملة املتعلقة ابالستفتاء

ورة اليقظة ونبَّهت إىل ضر  ،وعلى جسامة تضحيات الشعب ،مهرجاانت أكدت فيها على أمهية النصر احملقق
 ألنَّ أعداء االستقالل ما زالوا يناورون؟

زب ومناضلني من احل ،جند فيها شيوعيني جزائريني ،هناك تيارات سياسية شاركت يف احلملة ولو حبجم هامشيّ 
 NRPواحلركة اجلمهورية الشعبية )  ،( PSUواحلزب االشرتاكي املوحَّد )  ،SFIOاالشرتاكي الفرنسي 

 ل.لكنَّ هذه التيارات غابت عن الساحة السياسية بعد االستقال ،واللجنة الليبريالية من أجل جزائر جديدة ،(
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تدخل الرئيس ديغول خبطاب موجَّه إىل الشعب الفرنسي وإىل الشعب اجلزائري يقول  ،م1962جوان  8يوم 
 فيه على اخلصوص:

م االستقالل وسرُيَسِّّ  ،يومًا سيصادق الشعب اجلزائري من خالل االستفتاء على اتفاقيات إيفيان 23بعد »
فهكذا جتاوزًا لكل  ،1962أفريل  8والتعاون )مع فرنسا( كما فعل الشعب الفرنسي عن طريق استفتاء 

ُيفتح فصل جديد وس ،األزمات ولكل املشاعر احلماسية سُتفَتح مرحلة جديدة من العالقات بني اجلزائر وفرنسا
 «.النتصارمها وذلك نتيجة لقرار حر واتفاق معقول بني الشعبني...

 إن السؤال الذي طُرَِّح على الشعب اجلزائري يف االستفتاء جاء كما يلي:
 19تريدون أن ُتصبِّح اجلزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا يف إطار الشروط اليت حدَّدهتا تصرحيات هل »

 «.م؟1962مارس 
 نتائج االستفتاء كانت كالتايل:

 .736،549،6           عدد الناخبني املسجَّلني 
 .680،017،6                    عدد املصوتني 

 .115،992،5   عدد األصوات املعربَّ عنها 
 .581،975،5           عدد املصوتني بنعم 
 .534،16              عدد املصوِّتني بال

 فهكذا صوَّتت األغلبية الساحقة من الشعب اجلزائري على االستقالل.
 قد وقَّع على هذه النتائج أعضاء اللجنة الوطنية للمراقبة وهم:

 الرئيس: قّدور ساطور.
 Jeanـ عبد اللطيف رحَّال ـ  Alexander Chauletفاي ـ عمار بن تومي ـ واألعضاء: اهلادي مصط

Guyot .ـ أمحد هيّن 
يف اليوم نفسه وجَّه الرئيس ديغول رسالة إىل رئيس اهليئة  ،م1962جويليه  3أُعلنت النتائج الرمسية يوم 
تؤكد هذه الرسالة  ،Christian Fouchetوذلك بواسطة احملافظ السامي  ،التنفيذية عبد الرمحن فارس

فاعرتفت  ،م1962مارس  19م وتطبيق تصرحيات 1962أن فرنسا سجلت نتائج استفتاء أول جويليه 
يئة وتضيف هذه الرسالة أنَّ الصالحيات املتعلقة ابلسيادة يف اجلزائر ُحوَِّلت منذ اليوم إىل اهل ،ابستقالل اجلزائر

 التنفيذية املؤقتة ابجلزائر.
رف وسجَّل االعرتاف الرمسي ابستقالل اجلزائر من ط ،رس ابستالم رسالة الرئيس ديغولأفاد عبد الرمحن فا
 وصرَّح أبنه استلم الصالحيات املنوطة ابلسيادة يف الرتاب اجلزائري. ،اجلمهورية الفرنسية

(  Rocher Noirم أُنزَِّل الَعَلم الفرنسي من طرف جنود فرنسيني يف ساحة ) 1962جويليه  3ـ يوم 
 ورُفَِّع مكانة الَعَلم اجلزائري من طرف شاب من الكشافة اإلسالمية اجلزائرية وجماهد من اجملاهدين. ،)بومرداس(
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فُتَِّحت احلدود اجلزائرية التونسية واحلدود اجلزائرية املغربية فرجع  1962جويليه  3ـ يف اليوم نفسه أي يوم 
 االف الالجئني إىل دايرهم.

املؤقتة اجلزائرية بن يوسف بن خّدة إىل مقر والية اجلزائر، وهو مصحوب أبعضاء من  توجَّه رئيس احلكومة
د وُحَسني ايت أمحد وخلضر بن طوابل وعبد احلفيظ بوصوف وحمم احلكومة املؤقتة وهم: بلقاسم كرمي وحممد

 يزيد.
 وقد كان سكان العاصمة يف املوعد فحيَّوهم أحَسن التحية.

ت الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة ابستعرا  يف شوارع العاصمة. فلمَّا وصلوا إىل ـ قام جماهدون من الوالاي
ساحة الشهداء طلب منهم سكان ابب الواد مسرية يف حيهم لتخويف ما تبقَّى من اجملرمني التابعني للمنظمة 

اهلاتفني  اطنني(. قطعت وحدات جيش التحرير الوطين حي ابب الواد وهي مصحوبة ابملو  OASاملتطرفة ) 
الذين  ،مثَّ توجهت إىل سيدي فرج حيث رُفَِّع الَعَلم حبضور عدد من اجملاهدين الضباط ،حبياة اجلزائر املستقلة

 .(1)نه وتكرمياً لهلكرب س ،رجوا من العقيد حُمند أوحلاج )مقران أكلي( أن يشرف على مراسيم رفع الَعَلم وحتيته

 كتب السياسي:ـ تطور الوضع بعد ترسيم مع امل 12

مخسة أصبحوا أعضاء يف املكتب السياسي: أمحد بن بلة ورابح  ،عضوًا يف احلكومة املؤقتة 12ـ من بني 
رفض عضو اخر وهو ُحَسني ايت أمحد الدخول يف  ،بيطاط وحممد بوضياف وحممد خيضر وسعيد حممدي

 املكتب السياسي وطالب بعقد مؤمتر لتجاوز اخلالفات.
جمللس الوطين مث قَبَِّل بعد أن  ن أنَّ ا ،د بوضياف رفض أيضاً الدخول يف املكتب السياسيونشري إىل أن حمم

 ولكنه استقال بعد تطور األحداث. ،للثورة اجلزائرية سيجتمع من جديد للفصل يف األمر
دائمًا داخل احلكومة املؤقتة نسجل أن حممد خيضر وسعد َدحَلب استقاال يف حني بقي رئيسها بن يوسف 

َط بلقاسم كرمي يف ،أما حممد يزيد فإنه كان يسعى إىل التوفيق بني االراء ،ن خّدة يتحركب  تيزي وّزو من َنشِّ
 حيث حاول أن ينسق مع الوالايت األخرى.

ومة تصرف املكتب السياسي كمركز للسلطة فتعاملت اهليئة التنفيذية معه بدالً من احلك ،ـ منذ تصريح تلمسان
لة انتقاد ضد وشرعت يف مح ،أيَّدته منذ انتهاء اجتماع اجمللس الوطين املؤقتة. واملعلوم أن هيئة أركان احلرب

 احلكومة املؤقتة.
ة اليت ادات الوالية األوىل واخلامسة والسادسوقد مت له ذلك مع قي ،سعى املكتب السياسي إىل نيل الوالايت

طها عناصر ،ربطت اتصاالت هبيئة األركان  يف الوالايت املعارضة للمكتب السياسي بدأت تُقام هياكل تنشِّّ
لت جمموعة من ضباط جيش التحرير الوطين إىل قسنطينة الستمالة مسؤويل  مؤيدة للمكتب السياسي: أُرسِّ

ار  موقف قائد الذي ع« سي العريب امليلي»لتأييد من الرائد العريب برجم املدعو فوجدوا ا ،الوالية الثانية
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ال يشري طاهر زبريي يف كتابه إىل أن هواري بومدين أرسل سعدي ايسف ومصطفى فتَّ  ،الوالية صاحل بوبنيدر
لذي ا لكنهم وجدوا يف امليدان رابح زيراري ،لتحضري دخول جيش احلدود ،وأمحد بن شريف إىل العاصمة

أرسله بن يوسف بن خّدة لتنظيم العاصمة، يف حني كانت الوالية الرَّابعة قد ضمَّت مبوافقة احلكومة العاصمة 
ب تعقَّدت األمور بتعيني جلان يقظة أشرف عليها حممد خيضر عضو املكت ،إىل الوالية الرابعة كمنطقة سادسة

 السياسي.
ن بلة فمصر عوَّلت منذ زمان على أمحد ب ،حتيزها لبعض األطرافـ نالحظ أنَّ بعض البلدان اخلارجية أبدت 

أما امللك احلسن الثاين فقد عنيَّ على حسب سعد َدحَلب حممد الغزاوي املدير  ،فكثَّفت االتصاالت معه
وهو  ،بدون أن يقطع العالقات مع احلكومة املؤقتة« كسفري جاللته لدى أمحد بن بلة»العام لألمن املغريب 

 رب.وعلى عدم قبوهلا فتح ملف رسم احلدود بني اجلزائر واملغ ،على عدم أتييدها يف ملف موريتانيا يلومها
ـ اعتمدت معارضة املكتب السياسي على عدم انتخاب املكتب السياسي وعدم حصوله على أغلبية الثلَُثني 

العمل املوازي  الوالية اخلامسة علىواحتجت الوالايت الثانية والثالثة والرابعة واملنطقة السابعة من  ،املطلوبة
ييد وقد  هرت جمموعة تيزي وّزو إبشراف بلقاسم كرمي وحممد بوضياف وأت ،املنافِّس هلا بتحريك هيئة األركان

وذلك  ،«جلنة الدفاع واالتصال للجمهورية»قائد الوالية الثالثة حمند أوحلاج )ُمقران أكلي( ومسَّت نفسها 
د انتخاابت اجمللس وإعدا ،وحتضري مؤمتر جبهة التحرير الوطين ،رير الوطينالتح هبدف توحيد صفوف جيش

 .(1)التأسيسي

 ـ مبادرات إلجياد حل سلمي للخالفات: 13

 بُذِّلت مساٍع إلجياد حل سلمي بني ،ـ موازاة مع التصرحيات والتكتالت واجملاهبات يف بعض األحيان
م 1962أوت  2واجتماع اجلزائر يوم  ،م1962جوان  25و 24املتعارضني: لقد ُعقَِّد اجتماع زمَّورة يوَمي 

 بني ممثلي جمموعة تلمسان وجمموعة تيزي وّزو )كما سنرى بعد قليل(.
يه الرابط يف بداية جويلـ وقد تنقَّل سي حسن )يوسف خطيب( وسي حمند أوحلاج )مقران أكلي( إىل 

 وقابال أمحد بن بلة وحممد خيضر. ،م1962
لقد عربَّ حممد خيضر )على حسب ما قال يوسف خطيب  ،بل ابلعكس ،مل ُيسفِّر اللقاء عن شيء إجيايب

 ( عن إرادة املكتب السياسي يف حتمُّل مسؤولية السلطة مهما يكن الثمن.2011املدعو سي حسن سنة 
بشرط  ولكن ،م بقبوهلا املكتب السياسي بشكله احلايل1962جويليه  23املؤقتة موقفها يوم ـ ليَّنت احلكومة 

 أن جيتمع اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية ليصادق رمسياً على القائمة ألنه هو اهليئة العليا للثورة.
وان بيطاط وعض م ابجلزائر عضوان من جمموعة تلمسان ومها حممَّد خيضر ورابح1962أوت  2ـ التقى يوم 

 27ريخ فاتفق اجلانبان على حتديد ات ،من جمموعة تيزي وّزو ومها بلقاسم كرمي وحمند أوحلاج )ُمقران أكلي(
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يف الوقت  ،واتريخ بداية سبتمرب لعقد اجتماع اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية ،أوت إلجراء االنتخاابت التشريعية
 ن احلدثني فقط.نفسه ُيَكلف املكتب السياسي بتحضري هذي

 ،أوت 27أوت اقرتح بن يوسف بن خّدة خمططاً مماثاًل: انتخاابت تشريعية يوم  3غداة هذا االتفاق أي يوم 
حتضري املؤمتر املقرر  مث ،املكتب السياسي أو لتعديل تشكيلته وعقد اجتماع اجمللس أسبوعًا من بعد لرتسيم

 م.1962الخر سنة 
ويف الوقت نفسه  ،حياته كرئيس احلكومة املؤقتة وحوَّهلا للمكتب السياسيـ تنازل بن يوسف بن خّدة عن صال

 تبقى احلكومة املؤقتة كهيئة للثورة حىت انعقاد املؤمتر.
ل أن الشعب اجلزائري بقي بعيداً عن هذه اخلالفات عاً هتافات ابلعكس فقد قام مبظاهرات تلقائية راف ،ـ نسجِّّ

بع سنني من أي تكفي س« سبع سنني بـَرَكات»وقد كان الشعار املردَّد  ،تنادي جلعل حد للعنف بني اإلخوة
 احلرب مع فرنسا.

 منهم فرحات عباس والشيخ حممد ،ـ ولوحظ أن عدة شخصيات سياسية ساندت املكتب السياسي املعلن
 (1)«...عمارا بوفالز»خري الدين والعقيد عمارا العسكري املدعو 

 ـ احلوادث واجملاهبات: 14

مت وحدات جيش التحرير الوطين تدرجيياً من احلدود الشرقية والغربية واستقرت أواًل يف الوالايت املوالية ـ تقد
دأت ولكن قد ب ،والسادس )اجلنوب( ،واخلامسة )الغرب( ،أي الوالية األوىل )األوراس( ،للمكتب السياسي
 وموسى شارف كعضوين يف جملس م: فقد أرسل بن يوسف بن خّدة رابح زيراريّ 1962املناورات منذ يناير 

م أرسل إىل قيادة 1962ويف مارس  ،يف حني كان عدد من ضباط الداخل ينتظرون الرتقية ،الوالية الرابعة
عمر وهم سليمان دهيلس )املدعو سي الصادق( و  ،الوالية الرابعة ضباطاً كانوا مارسوا مسؤوليات فيها من قبل

 صديق وعلي أونيّس.أوصديق )املدعو سي الطيب( وبوعالم أو 
فشرح قائد الوالية الرابعة سي حسن )يوسف خطيب( لإلخوان أن جملس الوالية الرابعة قائم وأنَّ التعيينات 

 فتوقفت عملية االستيالء على السلطة يف الوالية الرابعة. ،اجلديدة هلا أغرا  سياسية
َل الشاذيل بن  ،م(1962جوان  5ـ ماي  27قبل اجتماع اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية يف طرابلس ) أُرسِّ

يئة إلقناع قادة الوالية الثانية مبواقف ه ،جديد من طرف هواري بومدين رئيس هيئة األركان إىل قسنطينة
 وإلعداد رجوع وحدات جيش التحرير الوطين من احلدود إىل داخل البالد. ،األركان العامَّة

به: وجدت مسؤويل الوالية الثانية يستعدون للذهاب إىل من كتا 209يقول الشاذيل بن جديد يف الصفحة 
بسلطة هيئة  أهنما ال يعرتفان« َفهِّمُت بعد نَفسها»وقد كانوا جمتمعني يف دورة مفتوحة  ،اجتماع طرابلس
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ما يطالبان إبدماج الوحدات ،األركان العامَّة اعُتقِّل الضابطان حممد عطايلية واهلامشي هجرس اللذان  ،وأهنَّ
ال  واعُتقَِّل أيضاً ضباط اخرون كأمحد قائد عضو هيئة األركان العامة. ، إىل قسنطينة للبحث عن مصريهأُرسِّ

أُطلَِّق سراُح هؤالء الضباط بعد االتفاق السياسي الذي وقع بني أمحد بن بلة وصاحل بوبنيدر قائد الوالية 
 الثانية.

أُلقي القبض على عمر أوصديق  ،م1962ليه جوي 29ـ بعد دخول وحدات الوالية الرابعة إىل العاصمة يوم 
قيادة الوالية الرابعة  وقد اعتربت ،ورابح زيرارّي املعيـََّنني للعاصمة من طرف احلكومة املؤقتة مثَّ أُطلَِّق سراحهما

 م.1960أهنا هي املسؤولة عن العاصمة منذ سنة 
 30ي )تدخل املكتب السياسـ ألقي القبض كذلك على حممد بوضياف يف املسيلة مث أطلق سراحه بعد 

 م(.1962جويليه 
م بني أفواج اتبعة للوالية الرابعة وأفواج اتبعة 1962ـ وقعت عدة مناوشات يف اجلزائر العاصمة يف شهر أوت 

 لسعدي ايسف الذي ُكلَِّّف بتحضري دخول املكتب السياسي يف العاصمة.
فصرَّحتا أن  ،كتب السياسي إبجياد حل توافقي للخالفاتـ مل تنجح الوالية الثالثة والوالية الرابعة يف إقناع امل

نظام جبهة التحرير الوطين سيبقى قائمًا حىت انتخاب حكومة من طرف اجمللس التأسيسي، فهذه احلكومة 
فلن يتم  ،يأما حتوير جبهة التحرير الوطين إىل حزب سياس ،هي اليت ستتكفل بتحوير جيش التحرير الوطين

 م.1962ملؤمتر املزمع عقده يف اخر سنة ذلك إال من خالل ا
التحرير  سعت اهليئة العامة جليش ،ـ زايدة على الوالية األوىل واخلامسة والسادسة املوالية للمكتب السياسي
ن الوالية فهكذا جاءت وحدات م ،إىل إجياد إطارات تساندها يف الوالايت األخرى أي الثانية والثالثة والرابعة

فألقي القبض  ،األوىل واحلدود الحتالل قسنطينة مبساعدة أفواج موالية يشرف عليها املدعو سي العريب امليليّ 
م( فوقعت 1962على قائد الوالية الثانية صاحل بوبنيدر وعلي خلضر بن طوابل مث أُطلَِّق سراحهما )يف صيف 

 ل صاحل بوبنيدر سلطة املكتب السياسي.يف قسنطينة مناوشات انتهت بقبو 
م( فراقبت اإلذاعة 1960ـ دخلت وحدات الوالية الرابعة العاصمة )وقد كانت تشرف عليها نظاميًا منذ 

 .(1)م1962والتلفزة الوطنية لعدة أايم من جويليه وأوت 

 ـ دخول القوات املوالية للمكتب السياسي إىل العاصمة: 15

م فأخذ القرار لدخول العاصمة. حضر االجتماع أمحد بن 1962أوت  27دة يوم ُعقَِّد اجتماع يف بوسعا
بلة وحممد خيضر وسعيد حممدي واحلاج حممد بن َعال وأعضاء هيئة األركان العامة هواري بومدين )حممد 

تماع ممثلو كما حضر االج  ،بوخّروبة( وعلي منجلي وأمحد قايد والشريف بلقاسم عضو قيادة اجليش ابلغرب
 لوالايت الوفية أي طاهر زبريّي والعريّب امليلّي )العريب بـَْرَجم( وبوحجر بن خّدو )سي عثمان( وحممد شعباين.ا
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إن البالغ الصادر من االجتماع يندد ابحتالل العاصمة من طرف وحدات اتبعة للوالية الرابعة )ولو أهنا 
 م.1962سبتمرب  20إىل اتريخ ويعلن أتخري االنتخاابت التشريعية  ،م(1960موجودة فيها منذ 

م تـََلقَّت وحدات من الوالية األوىل والوالية الثانية والوالية اخلامسة والوالية السادسة 1962أوت  30ـ يوم 
أمرّا ابلتقدم حنو العاصمة. وقد سارت الوحدات على ثالثة حماور: املسيلة وسيدي عيسى وسور الغزالن 

لبخاري وملدية وحمور اجللفة وعني وسارة وقصر ا ،قيادة العقيد طاهر زبريّي( واتبالط واألربعاء مث اجلزائر )حتت
ت شعبايّن(، وحمور تلمسان ووهران والشَّلف مث العاصمة )حت مث العاصمة )حتت قيادة العقيد حممد ،والبُليدة

 قيادة بوحجر بن َحّدو(.
لثاين لتجنُّب لعقيد حممد شعبايّن يف احملور ااتصل الرائدان من الوالية الرابعة خلضر بورقعة وحممد بومساحة اب

السري  شرحا له املوقف احليادّي للوالية الرابعة لكنه صمم على تطبيق أمر ،لكنَّ احملاداثت مل تنجح ،االشتباك
 حنو العاصمة.

وقعت اشتباكات بني الوحدات يف عدد من األماكن: عني وسارة وسيدي عيسى )حيث تعاونت وحدات 
 وسور الغزالن والشَّلف حيث دامت ،الرابعة والوالية الثالثة لوقف مسرية الوحدات األخرى(من الوالية 
 م(.1962اايم )سبتمرب  7االشتباكات 

 ويف بعض األحيان متدَّدوا على الطريق ملنع االشتباكات. ،ولقد تظاهر سكان املناطق لوقف الزحف
 لثقيلة اليت كان من املفرو  أن ُتوجَّه إىل القواتولقد عرب اجملاهدون عن غضبهم أمام كل هذه األسلحة ا

 االستعمارية يف أثناء ثورة التحرير.
ها الُصُحف وذلك على أساس معلومات بثت ،يكتب بن يوسف بن خّدة أن عدد القتلى من اجلانبني بلغ األلف

 انذاك.
قيد سي حسن ئد الوالية الثالثة والعـ جلعل حّد هلذه املواجهات قَبَِّل العقيد سي حمند أوحلاج )ُمقران أكلي( قا

)يوسف خطيب( لقاء مع أمحد بن بلة، فاتفق اجلميع على فتح الطريق أمام وحدات اجليش، وعلى قبول 
ما خبصوص وعلى املشاركة يف حتضري قوائم املرشحني لالنتخاابت التشريعية. أ ،مبدأ حتوير جيش التحرير الوطين

قد اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية وعقد مؤمتر جبهة التحرير الوطين ؛ ف أي قضية اجتماع ،املواقف السياسية
 .(1)احتفظ كل واحد منهم مبواقفه

م ابلعاصمة وهو مرفوق 1962سبتمرب  4ـ بعد هذا االتفاق تسارعت األحداث: استقر أمحد بن بلة يوم 
وقد كان أايمًا من قبل وزَّع  ،يلقبالة قصر الشعب احلا Jolyابملكتب السياسي الذي نظَّم أموره يف فيال 

 الصالحيات بني األعضاء.
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وتكفل  ،يذيةوتكفل أمحد بن بلة ابلتنسيق مع اهليئة التنف ،فتكفل حممد خيضر أبمانة احلزب واإلعالم واملالية
 ،بية الوطنيةوتكفل سعيد حممدي ابلرت  ،حممد بوضياف ابلشؤون اخلارجية لكنه استقال من املكتب السياسي

 ل حممد بن عال ابملسائل العسكرية.وتكف
م 1962سبتمرب  6ـ بواسطة طائرة عمودية تنقل أمحد بن بلة ويوسف خطيب إىل أماكن االشتباكات يوم 

 وأوقفا التقاتل بني اإلخوة.
م وأن 1962سبتمرب  9فهكذا استطاعت وحدات هيئة أركان جيش التحرير الوطين أن تدخل العاصمة يوم 

ة والثالثة مباشرة بعد ذلك أُدجمَِّت وحدات الوالية الثاني ،رتوكة من طرف اجليش الفرنسيتستقر يف الثكن امل
َي منذ بداية مسريته ابجليش الوطين الشعيب )   .ANP ) (1)والرابعة يف اجليش الذي مسُِّّ

 ـ حتويل السلطات: 16

ة عبد الرمحن فارس اهليئة التنفيذيـ إن كيفيات انتخاب اجمللس التأسيسي َحدَّدهتا األمرية اليت أمضاها رئيس 
 م.1962جويليه  16وصدرت يوم 

 م.1962وقد كان عدد الوالايت مخس عشرة يف سنة  ،الدائرة االنتخابية أساسها الوالية
أما نظام االنتخاب فقد اعُتمَِّد نظام القائمة واألغلبية بدور  ،وقد كان عدد املقاعد متناسباً مع عدد السكان

 واحد.
 ،كتب السياسي هو الذي حضَّر قوائم املرشحني بعد أن طلب من الوالايت التارخيية تقدمي اقرتاحاتـ إن امل

فكانت الفرصة مثينة إلقصاء عدد من اإلطارات من طرف املكتب السياسي. يشري عمر بوداود إىل إقصاء 
ية مرتشحني يف قوائم الوالفاضطُرَّت االحتادية إىل تقدمي  ،مقعداً  16جبهة التحرير بفرنسا يف  حق احتادية

واملعلوم أن مواقف االحتادية السياسية يف اخلالفات كانت قريبة جدًا من مواقف قادة  ،الثالثة والوالية الرابعة
م ُحوِّلت االحتادية إىل ودادية اجلزائريني بفرنسا وُعنيِّّ 1962فابتداء من أكتوبر  ،الوالية الثالثة والوالية الرابعة

 ولون ُجُدد.على راسها مسؤ 
فحصلت القوائم على  ،فرنسياً من اجلزائر 16ومن بينهم  ،مرشحاً لالنتخاابت 196ـ قدم املكتب السياسي 
 قبول أغلبية الناخبني.

جويليه  17ُدعَِّي الشعب اجلزائري للجواب على السؤال املنصوص عليه يف أمرية  ،زايدة على انتخاب النواب
طرف اجمللس  ومبدأ التشريع من ،ني احلكومة من طرف اجمللس التأسيسيواملتعلق بقبول مبدأ تعي ،م1962

 التأسيسي يف انتظار الدستور.
صواًت من بني  324،267،5صادق الشعب اجلزائري على مشروع القانون امللحق ابلسؤال أبغلبية 

 أصوات مَعربَّ عنها. 004،286،5
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ألن الشعب اجلزائري فضَّل الرجوع إىل  ،جرت االنتخاابت يف  روف حسنة ،م1962سبتمرب  20يوم 
 مؤسسات ختدم احلالة االقتصادية واالجتماعية اليت خلفها االستعمار وسبعة أعوام ونصف من احلرب.

 فانتخب فرحات عباس رئيساً له. ،م1962سبتمرب  25اجتمع اجمللس التأسيسي يوم 
الوحيد الذي سيسهر  ، وأبنه«دميقراطية شعبيةمجهورية »يف اليوم نفسه صرَّح اجمللس التأسيسي أبن اجلزائر 

َل يف اجللسة نفسها أن احلكومة املؤقتة للجمهوري ،على السيادة الوطنية يف الداخل ويف اخلارج ة واهليئة وقد ُسجِّّ
 التنفيذية وضعتا حداً لصالحياهتما )من خالل برقية بن خّدة ورسالة عبد الرمحن فارس(.

َب أمحد بن بلة رئيسًا للحكومةم انتُ 1962سبتمرب  28ـ يوم  ليه فصادق ع ،فشكلها وقدم برانجمها ،خِّ
 اجمللس.

ومتثيل  ،عامَّةوهيئة األركان ال ،السياسي وإرضاء املكتب ،راعى رئيس احلكومة يف التشكيلة: التوازن اجلهوي
سلمني ومجعية العلماء امل ،تشكيالت قدمية كحزب فرحات عباس )من خالل أمحد بومنجل وأمحد فرانسيس(

 .(1)اتريخ اجلزائر املستقلة ،)من خالل أمحد توفيق املديّن( فهنا يبتدأئ اتريخ جديد
وقيادته  ،ه اإلسالمية املتينةوعقيدت ،وثورته الشعبية العظيمة ،لقد انتصرت ثورة الشعب اجلزائري بفضل هللا ومنِّّه

 ،لوان الطيف اجلزائريواشرتك فيها مجيع أ ،وحسها الوطين الكبري ،عبةواملتنوعة واملتش ،الفذة يف كوادرها املتعددة
لرجال والنساء.. ا ،الشيخ والتاجر ،املهندس والطبيب ،العريب واألمازيغي ،األبيض واألمسر ،الغين والفقري

 الصغار والكبار..اخل.
رنسيني ل الذي وطئت به أقدام الفإن فكرة املقاومة والثورة كانت موجودة يف أذهان اجلزائريني منذ اليوم األو 

لكن الوضع  ،وقد كانت العمليات اجلهادية والثورات الشعبية حلقات متواصلة ،أراضيهم حتركهم عقيدة اجلهاد
 ،حيث انطلقت الثورة على املستوى الوطين وأخذت طابعًا مشوليًا وتنسيقًا حمكماً  ،م1954تغري يف عام 

لقت قناعات عامة أبن األسلوب الثوري هو األسلوب الوحيد وخ ،وعربت عن امال كل جزائري مضطهد
فالثورة ابلنسبة  ،الذي ميّكن كل فرد من املسامهة يف تغيري األوضاع لصاحله ولصاحل اجملموعات احملرومة مثله

وإعطائه  ،ضلومتكينه من تشييد حياة أف ،للمواطن اجلزائري أصبحت هي الوسيلة الوحيدة إلعادة االعتبار إليه
 الفرص الذهبية لتحقيق ما يصبو إليه من رفاهية وحياة كرمية.

ولقد جنحت  ،وحتقيق االستقالل ،لقد ساند الشعب مساندة مطلقة الكفاح املسلح السرتداد احلرية والكرامة
هداف الثورة بفضل هللا مث وعي اجلماهري واألخذ بفقه النضال والكفاح واجلهاد لتحقيق املقاصد واالمال واأل

 املشرتكة للمواطنني.
ل التشريد ووسائ ،االضطهاد وأنواع احلرمان وأضاف ،وحتمل الشعب مجيع ألوان التعذيب ،لقد طالت املعارك

 لكنه انتصر يف النهاية. ،خالل سنوات طويلة
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 .(1)والزاد الروحي لتحقيق هذا الفوز العظيم ،لقد سامهت تعاليم اإلسالم يف الدفع املعنوي

 ة اجلمعة األوىل بعد االستقالل يف مسجد كتشاوا ابجلزائر العاصمة:ـ صال 17

هجرية املوافق الثاين من  1382مجادى الثانية  5خطب األستاذ اإلمام حممد البشرياإلبراهيمي يوم اجلمعة 
 حبضور أركان الدولة ووفود غفرية من خمتلف الدول اإلسالمية فقال: ،م ميالدية1962نوفمرب 

صر يتنزل من جعل الن ،ال مبدل لكلماته ،تعالت أمساؤه ومتت كلماته صدقًا وعدالً  ،احلمد هلل احلمد هلل مث
 ،إخالص نياهتمويعلم صدق يقينهم و  ،حيث يبتليهم فيعلم املصلح من املفسد ،عنده على من يشاء من عباده

 وصفاء سرائرهم وطهارة ضمائرهم.
القوة من  فأخرج ،وأنتج من املضادات أضدادها ،والباطلسبحانه وتعاىل جعل السيف فرقااًن بني احلق 

 ،قاً وما أعذب املوت إذا كان للحياة طري ،وجعل املوت طريقًا إىل احلياة ،ووّلد احلرية من العبودية ،الضعف
َ ۞إِنَّ }وِّ  ،فباؤوا ابلصفقة الراحبة ،وابيعه عباده املؤمنون الصادقون على املوت  ۡؤمِنِيَ ٱلۡمُ َن مِ  ٱۡشَتَىَٰ  ٱَّللَّ

نَّ لَُهُم 
َ
َٰلَُهم بَِ ۡمَو

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ۚٗ أ ِ يَُقَٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل  ٱۡۡلَنََّة ا  ٱَّللَّ ]سورة  {َفَيۡقُتلُوَن َوُيۡقَتلُوَنۖ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحق ا

 .[111التوبة:
ىل  يهم إفأحال مساجد التوحيد بني أيد ،جتلى على بعض عباده ابلغضب والسخط ،سبحانه وتعاىل جده

وما  لم  ،وحيدفأحال فيهم كنائس التثليث إىل مساجد للت ،وجتلى برمحاته ورضاه عن اخرين ،كنائس للتثليث
ويعر  عنها قوم  ،ونفيفلح يتبعها قوم ،ولكنها سنته يف الكون واايته يف االفاق ،األولني وال حاىب االخرين

 فيخسرون.
 وهزم األحزاب وحده. ،وأعز جنده ،ونصر عبده ،صدق وعده ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده

ق يف وقاتل إلعالء كلمة هللا حىت استقام دين احل ،وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله شرع اجلهاد يف سبيل هللا
 إلميان والصرب.وجعل نصر الفئة القليلة علىالفئة الكثرية منوطاً اب ،نصابه وأدبر الباطل على كثرة أنصاره وأحزابه

 داٍع بدعوته إىل يوم الدين. ، عليه وعلى اله وأصحابه وكل متبع هلداهصلى هللا
طولتهم يف الدفاع عن ما يكون كفاء لب ،ونستنزل من رمحات هللا الصَّيِّّبة وصلواته الزاكية الطيبة لشهدائنا األبرار

 شرف احلياة وحرمات الدين وعزة اإلسالم وكرامة اإلنسان وحقوق الوطن.
ذيب يف أبداهنم ممن ابتلوا يف هذه الثورة املباركة ابلتع ،اللطف واإلعانة لبقااي املوت وااثر الفناءوأستمد من هللا 

 والتخريب لدايرهم والتحيُّف ألمواهلم.
وتعاوانً  ،جلراحورمحة تضمد ا ،ووحدة تبعث القوة ،وأسأله تعاىل للقائمني بشؤون هذه األمة ألفة جتمع الشمل

 وحكمة مستمدة من تعاليم اإلسالم وروحانية الشرق وأجماد العرب ،الرأي ويثبت األقداموتسديداً يقوِّم  ،يثمر
 بعد أن قطعت دابرة يف األر .
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وكل انعق  ،يقوكل ساٍع يسعى إىل التفريق والتمز  ،ونعوذ ابهلل ونربأ إليه من كل داٍع يدعو إىل الفرقة واخلالف
 ينعق ابلفتنة والفساد.
 ،االغيث املدرار هذه القطعة الغالية من أر  اإلسالم الين نسميها اجلزائر واليت فيها نبتنحنيي ابلعمار والثمار و 

 ويف سبيلها أوذينا. ،ومن نباهتا غذينا ،وعلى حبها ثبتنا
ـــــــك اي مغىن الكمـــــــال بواجـــــــب  أحيي

 

ـــــــايت   وأنــفــق يف أوصـــــــــــــــــــــافـــــــك الــغــر أوق
 

 اي أتباع حممد عليه السالم!. هذا هو اليوم األزهر األنور. 
غرة اإلسالمي هبذا الشمال، وهذا اليوم هو ال وهذا هو اليوم املشهود يف اترخيكم ،وهذا هو اليوم األغر احملجل

ي والطرر من  والصحيفة املذهبة احلواش ،الالئحة يف وجه ثورتكم املباركة، وهذا هو التاج املتألق يف مفرقها
 كتاهبا.

أضعتموها ابألمس  ،ل هو وديعة التاريخ يف ذممكمب ،وهذا املسجد هو حصة اإلسالم من مغامن جهادكم
أخذها  ،وهذه بضاعتكم ردت إليكم ،مقهورين غري معذورين واسرتجعتموها اليوم مشكورين غري مكفورين

إليه التوحيد  وعاد ،بل هذا بيت التوحيد عاد إىل التوحيد ،وأخذمتوها منه غالابً ،االستعمار منكم استالابً 
 در.فالتقيتم مجيعاً على ق

 ويطفح على وجوهها البشر لَتجسيم لذلك ،إن هذه املواكب احلاشدة بكمٍّ من رجال ونساء يغمرها الفرح
كلمة ال إله إال   وأن ،وهو أن املسجد عاد إىل الساجدين الركع من أمة حممد ،وتعبري فصيح عنه ،املعىن اجلليل

مة ال إله إال فاإلميان الذي ترتجم عنه كل ،ؤمننيهللا عادت ملستقرها منه كأن معناها دام مستقراً يف نفوس امل
 وهو الذي أتى ابلعجائب وخوارق العادات يف هذه الثورة. ،هو الذي أعاد املسجد إىل أهله ،هللا

ا كان هلذا اليوم مل ،وفيئة منه إىل احلق من دون نصب ،وأما وهللا لو أن الغاشم أعاده إليكم عفواً من غري تعب
 ما تشهدونه من الروعة واجلالل.

اي معشر اجلزائريني: إذا ُعدَّت األايم ذوات السمات والغرر والشيات يف اتريخ اجلزائر فسيكون هذا اليوم 
احة مطرقني فلقد كنا منر على هذه الس ،فاعجبوا لتصاريف األقدار ،أوضحها مسة وأطوهلا غرة وأثبتها متجيداً 

مبا فرطنا  كأن األر  تلعننا  ،ذا املشهد احملزن منطوين على مضض يصهر اجلوانح ويسيل العرباتونشهد ه
مث نرجع  ،فال منلك إال احلوقلة واالسرتجاع ،ومبا أضعنا مبا كسبت أيدينا من مرياث أسالفنا ،يف جنب ديننا

ذرت جلت االغتصاب وبولكنها نبهت األذهان وس ،هي كل ما منلك يف ذلك الوقت ،إىل مطالبات قولية
 بذور الثورة يف النفوس حىت تكلمت البنادق.

وقد يبغي  ،ألن البغي مما ركب يف غرائزه ،أيها املؤمنون: قد يبغي الوحش على الوحش فال يكون ذلك غريباً 
ولكن العجيب  ،اإلنسان عرقاً نزاعاً إىل احليوانية وشيطاانً نزاعاً ابلظلم وطبعاً من اجلبلة األوىل ميااًل إىل الشر

وح أن يبغي دين عيسى روح هللا وكلمته على دين حممد الذي بشَّر به عيسى ر  ،واملؤمل احملزن معاً  ،معاً  الغريب
 هللا وكلمته.
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رتجاعه فرحة وال فرحتم ابس ،اي معشر املؤمنني: إنكم مل تسرتجعوا من هذا املسجد سقوفه وأبوابه وحيطانه
يت  اسرتجعتم معانيه اليت كان يدل عليها املسجد يف اإلسالم وو ائفه الولكنكم  ،الصبيان ساعة مث تنقضي

من دينية  ،والتالوة ودروس العلم النافعة على اختالف أنواعها ،كان يؤديها من إقامة شعائر الصلوات واجلمع
 فإن املسجد كان يؤدي و يفة املعهد واملدرسة واجلامعة. ،ودنيوية

َنَع َمَسَٰرَِجَد }ذم قومًا فقال: َ إن هللا تعاىل أيها املسلمون:  ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ َوَمۡن أ ن يُۡذَكَر فِيَها  ٱَّللَّ

َ
 { ٱۡس أ

َما َيۡعُمُر َمَسَٰرَِجَد }ومدح قومًا فقال: ِّ  ،[ 114]سورة البقرة: ِ إِنَّ ِ  ٱَّللَّ ِ َمۡن َءاَمَن ب قَاَم  ٱٓأۡلِخرِ  ٱَۡلَۡومِ وَ  ٱَّللَّ
َ
َوأ

ةَ  لَوَٰ ةَ َوَءاََت  ٱلصَّ َكوَٰ ۖ َولَۡم ََيَۡش إَِلَّ  ٱلزَّ َ ن يَُكونُواْ ِمَن  ٱَّللَّ
َ
َٰٓئَِك أ ْولَ

ُ
[ 18]سورة التوبة: {١٨ ٱلُۡمۡهَتِدينَ َفَعََسَٰٓ أ

. 
عبد يف إن الشيطان قد يئس أن ي»اي معشر اجلزائريني: إن االستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا )ص(: 

 «.ولكنه رضي أن يطاع فيما دون ذلك ،أرضكم هذه
 ،ب بعضكمومل خيرج من قلو  ،قد خرج من أرضكم ولكنه مل خيرج من مصاحل أرضكم ومل خيرج من ألسنتكمفهو 

 وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ،فال تعاملوه إال فيما اضطررمت إليه
وتركت  ،اي معشر اجلزائريني: إن الثورة قد تركت يف جسم أمتكم ندواًب ال تندمل إال بعد عشرات السنني

هم ابلرعاية فامشلو  ،االالف من اليتامى واألايمى واملشوهني الذين فقدوا العائل والكافل والة العملعشرات 
م أبناؤكم وإخوانكم فإهن ،وامسحوا على أحزاهنم بيد العطف واحلنان ،حىت ينسى اليتيم املشوه أنه عالة عليكم

 وعشريتكم.
وقدمتم  ،وإنكم اشرتيتم حريتكم ابلثمن الغايل ،ساي إخواين: إنكم خارجون من ثورة التهمت األخضر والياب

عامل بكم وحزمت من إعجاب ال ،يف سبيلها من الضحااي ما مل يقدمه شعب من شعوب األر  قدمياً وال حديثاً 
حماسن هذه  فتشوهوا بسوء تدبريكم ،فاحذروا أن يركبكم الغرور ويستزلكم الشيطان ،حيزه شعب اثئر ما مل

 السمة العاطرة. الثورة أو تقضوا على
فأعينوها  ،تلقت تركة مثقلة ابلتكاليف والتبعات يف وقت ضيق مل جياوز أسابيع ،إن حكومتكم الفتية منكم

وانصرفوا  ،ائروال تقطعوا أوقاتكم يف السفاسف والصغ ،وانصحوها فيما جيب النصح فيه ابليت هي أحسن ،بقوة
وال  ،دخل منهوال جتعلوا للشيطان بينكم وبينها منفذاً ي ،ييدجبميع قواكم إىل اإلصالح والتجديد والبناء والتش

 حلظوظ النفس بينكم مدخاًل.
على احملبة  وقلوبكم ،ومجع أيديكم على خدمة الوطن ،وأجرى اخلري على أيديكم مجيعاً  ،وفقكم هللا مجيعاً 

 وجعلكم متعاونني على الرب والتقوى غري متعاونني على اإلمث والعدوان. ،ألبناء الوطن
ُ وََعَد }قال تعاىل: َ  ِينَ  ٱَّللَّ لَِحَِٰت َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وََعِملُواْ  ٱَّلَّ َٰ ۡرِض لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِِف  ٱلصَّ

َ
ََ ٱۡستَ َكَما  ٱۡۡل  ۡخلَ

ِينَ  ََِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  ٱَّلَّ ِيِمن َقۡبلِِهۡم َوََلَُمك  ۚٗ َيۡعُبُدونَِِن ََل  ٱۡرتَََضَٰ  ٱَّلَّ ا ۡمنا
َ
ِنَۢ َبۡعِد َخۡوفِهِۡم أ نَلَُّهم م  ِ لَُهۡم َوََلَُبد 

َٰٓئَِك ُُهُم يُۡۡشُِكوَن ِِب َشۡي  ْولَ
ُ
َٰلَِك فََ َٰ ۚٗ َوَمن َكَفَر َبۡعَد   .[ 55]سورة النور: {٥٥ ٱۡلَفَِٰسُقونَ ا
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 .(1)أقول قويل هذا واستغفر هللا العظيم يل ولكم وهو الغفور الرحيم

 م للشيخ البشري اإلبراهيمي:1964أفريل  16ـ بيان  18

ِ الرَّْۡحَاِن الرَِّحيمِ   بِْسِم اَّللَّ
إذ تراءى يل  ،ويومئذ كنت أستطيع أن أواجه املنية مراتح الضمري ،كتب يل أن أعيش حىت استقالل اجلزائر

كنت   والنهو  ابللغة العربية ـ ذلك اجلهاد الذي ،أين سلمت مشعل اجلهاد يف سبيل الدفاع عن اإلسالم احلق
 ولذلك قررت أن التزم الصمت. ،أعيش من أجله ـ إىل الذين أخذوا زمام احلكم يف الوطن

عبد  رابعة والعشرين لوفاة الشيخويف هذا اليوم الذي يصادف الذكرى ال ،غري أين أشعر أمام خطورة الساعة
ة طاحنة إن وطننا يتدحرج حنو حرب أهلي ،أقطع ذلك الصمت احلميد بن ابديس ـ رمحه هللا ـ أنه جيب علّي أن

 ويواجه مشاكل اقتصادية عسرية احلل. ،ويتخبط يف أزمة روحية ال نظري هلا
وأن  ،ةشيء إىل الوحدة والسالم والرفاهي ولكن املسؤولني ـ فيما يبدو ـ ال يدركون أن شعبنا يطمح قبل كل

ال من مذاهب  ،األسس النظرية اليت يقيمون عليها أعماهلم جيب أن تبعث من صميم جذوران العربية اإلسالمية
 أجنبية.

ن تكون املصلحة وأ ،وأال يقيموا وزاًن إال للتضحية والكفاءة ،لقد ان للمسؤولني أن يضربوا املثل يف النزاهة
نعود إىل  وأن ،وقد ان أن يرجع لكلمة األخوة ـ اليت ابتذلت ـ معناها احلق ،أساس االعتبار عندهم العامة هي

تسودها « دينةم»وقد ان أن حيتشد أبناء اجلزائر كي يشيدوا مجيعًا  ،الشورى اليت حرص عليها النيب )ص(
 .(2)تقوم على تقوى من هللا ورضوان« مدينة» ،العدالة واحلرية

* * * 
على  ،الرئيس أمحد بن بلة الشيخ اإلبراهيمي يف بيته وقبل رأسه وقال: أعرتف أنين أتخرت يف زايرتكوزار 

 وهو طريق سلكناه وال زلنا نسلكه. ،أنك أنت الشيخ الذي بينت لنا الطريق إىل اإلسالم والعروبة
أكون س ،حدت عنهما لكن إذا ،وردَّ الشيخ: إذا كنت حقاً على طريق اإلسالم والعروبة سأ ل إىل جانبك

 .(3)لك ابملرصاد

 ـ وفاة اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي: 19

ية ببيته يوم ماي ووافته املن ،فجأة ،تدهورت حالة الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي الصحية ،يف أوائل شهر ماي
وافدات احلشود وت ،ئروانتشر بسرعة الربق يف أرجاء اجلزا ،وأذيع خرب وفاة اإلمام عرب أمواج األثري ،م1965
فقرأ  ،طاهروألقى النظرة األخرية على اجلثمان ال ،وكان من بينهم العقيد هواري بومدين وزير الدفاع ،إىل بيته

                                                           

 (.308 ،307 ،306 ،5/305ااثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي )   ((1

 (.5/317املصدر السابق )   ((2

 (.1/188أمحد طالب اإلبراهيمي ) ،مذكرات جزائري   ((3
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فربحيله  ،رحيل الشيخ البشري اإلبراهيمي ال يعد خسارة ألسرته وحدها قائاًل: إن ،الفاحتة وخاطب احلاضرين
تغمد هللا  ،رجاًل كرَّس حياته كلها من أجل عزة اجلزائر واإلسالم ،قاطبةبل والعامل اإلسالمي  ،تفقد اجلزائر

 الفقيد برمحته الواسعة.
وبثت  ،وقطعت اإلذاعة اجلزائرية ـ الليلة اليت سبقت ـ الربانمج املعتاد ،ونقلت مراسم الدفن مباشرة يف التلفزة

« الشعب»وأ هرت يومية  ،اايت بينات من القران الكرمي حدادًا على فقدان العامل الرابين واجملاهد الكبري
الشعب يف جنازة »ماي مقااًل بعنوان  22ونشرت يف عددها الصادر بتاريخ  ،الرمسية تغطية عن حياة الراحل

 مشرية إىل ذلك التالحم بني الشعب وأفكار الراحل. ،«اإلمام
ًا على واجته املشيعون مشي ،انطلقت اجلنازة من اجلامع الكبري الذي كان يؤمه الشيخ أمحد سحنون يومئذ

 ،وكان هناك ما ال يقل عن مائيت ألف من املواطنني ،حنو مقربة سيدي أحممد الكائنة حبي بلكور ،األقدام
كنونه للشيخ نائزي تعبريًا عما كانوا يأبوا إال أن يسريوا يف املوكب اجل ،حسب تقدير اإلذاعة الوطنية نفسها

 واستغرقت املسرية زهاء ساعتني لقطع مسافة بضعة كيلومرتات. ،من احرتام وحمبة
وعبد  ،وأمحد مدغري وزير الداخلية ،حضر رفاق بومدين من بينهم: الشريف بلقاسم وزير اإلرشاد الوطين

ه القوم وكبارهم وكان وحضر الدفن علي ،ن كان ابجلزائروسفراء اجلزائر املعتمدين يف اخلارج مم ،العزيز بوتفليقة
 أمحد بن بلة خارج العاصمة.

وكتب فرحات عباس من أدرار فيما بعد: بلغين نبأ وفاة الفقيد الشيخ البشري اإلبراهيمي.. إهنا شخصية كبرية 
 ترحل عنا.

وكان أيضًا أيب  ،ةم ابلسجن العسكري لقسنطين1945بعد حوادث ماي  ،إن الشيخ البشري رفيق سجن
 الروحي.

 ،أحد األعضاء السابقني يف أول مكتب إداري جلمعية العلماء ،وقرأ خطبة التأبني الشيخ حممد خري الدين
جلزائر حممد وأتثر الناس عندما قام أمري شعراء ا ،هو الذي قرأ خطبة التأبني ،القليلني ممن بقوا على قيد احلياة

لقد أبكى مجيع  ،تأبينية ذات املستوى األديب الرفيع والشحنة العاطفية الكبريةيلقي قصيدته ال العيد ال خليفة
 ومل يستطع هو ذاته التحكم يف دموعه وراح جيهش ابلبكاء عندما قال: ،احلاضرين

 فســـــــــــــــــــــــــالمـــــــــــًا وال اقـــــــــــول وداعـــــــــــاً 
 

ــــــــنــــــــفــــــــس أن تــــــــراك عــــــــدميــــــــا   أبــــــــت ال
 

 عشـــــــــــــــــــــت فــــــوق الــــــثــــــرى عــــــظــــــيــــــمـــــــاً 
 

 (1)فأحرى بك أن تسكن السماء عظيما 
 

إن العظمة أصل يف و  ،ـ لقد قال الشيخ العريب التبسي عن اإلبراهيمي: إن اإلبراهيمي فلتة من فلتات الزمان 
بقلبه  ،دانهواحلقيقة أن اإلبراهيمي كان عظيماً بعقله ووج ،والعظمة احلقيقية يف رأيي تكمن يف القلب ،طبعه

ميذ ؛ جيد فالقريب والرفيق والسائل واحملروم واملريد والتل ،فكل من تقلب يف أعطافه انل من ألطافه ،ولسانه
الذي ال يبخل جبهده وجاهه وماله ـ وإن قّل ـ لتفريج الكروب وهتوين  ،فيه األب الشفيق واألخ الصديق
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سحر قبل أن يشغل عقلك بعلمه وي ،وما تقربَت منه إال ملك قلبك حبلمه وغمر نفسك بكرمه ،اخلطوب
 .(1)ت اخلصال البارزة فيه: اإليثار واحللم والوفاءوكان ،لبَّك بقلمه

 ـ وقال األستاذ أمحد توفيق املدين ـ رمحه هللا ـ عندما تبوأ كرسيه يف جممع اللغة العربية ابلقاهرة: فتقدم اإلبراهيمي
بل دخل املعمعة بقلب  ،وال يبايل ابملنايف يف الفيايف ،ال أيبه للمكائد وال للسجون ،األمني حيمل الراية ابليمني

 ووضع يف ميزان القوى املتشاكسة يومئذ تلك الصفات اليت أودعها هللا فيه: ،أسد وفكر أسدّ 
 عميق اجلذور. ،ـ علماً غزيراً فيَّاضاً متعدد النواحي

 خُييل إليك أن معلومات الدنيا قد مجعت عنده. ،ـ واطالعاً واسعاً عريضاً 
 ـ وحافظة اندرة عزَّ نظريها.

 «.األليكرتوين»وذاكرة مرنة طيِّّعة جعلت صاحبها أشبه ما يكون ابلعقل ـ 
لوم الدنيا مهما إىل ع ،كدائرة معارف جامعة سهلة التناول من علوم الدين اليت بلغ فيها مرتبة االجتهاد حبق

 ،األمم والدولالرجال و  إىل اتريخ ،إىل شىت أنواع األدبني القدمي واحلديث بني منظوم ومنثور ،تباينت واختلفت
سجم مع كل ذلك ان  ،إىل بدائع امللح والطرائف والنكت ،إىل أفكار الفالسفة واحلكماء من كل عصر ومصر

 خترتق أعماق النفوس وأعماق األشياء. ،ونظرات انفذة ،ذكاء وقاد
وملكة يف التعبري  ،وإملام شامل بلغة العرب ال ختفى عليه منها خافية ،وروعة يف البيان ،وفصاحة يف اللسان

 إما نثراً أو نظماً. ،جعلته يستطيع معاجلة أي موضوع ارجتااًل على البديهة ،مدهشة
له وأنسابه عن أصول سكانه وقبائ ،ودراية كاملة جبميع ما يف الوطن اجلزائري حيدثك حديث العليم اخلبري

 ،قتصاديةوإمكاانهتا اال ،بية وأمثاهلاوتقاليدها وأساطريها الشع ،وأخالقها ،وعادات كل انحية منه ،وهلجاته
 وثرواهتا الطبيعية.

 ،ن حكمةوينفِّذ ع ،خيطط عن وعي ،وذهن جبَّار منظَّم ،وعزمية ال تلني ،ـ كل ذلك قد توِّج إبميان صادق
 ال تعرف الكلل وامللل. ،وقوة دائبة على العمل

عد كفاح عركة احلياة اليت أعادت لشعبنا بهذا هو البطل الذي اندفعنا حتت قيادته املوفقة امللهمة خنو  م
 .(2)وقوميته الواعية اهلادفة ،ودينه الصحيح ،طويل لسانه الفصيح

 ،كان اإلبراهيمي ـ طيب هللا ثراه ـ يدرك يف أعماقه أن االستقالل اٍت ال حمالة مىت هانت التضحيات يف سبيله
احلضاري ضد قوى االستعمار يف خمتلف  وكان يدرك أن هذا االستقالل لن يكون سوى مرحلة يف صراعنا

 ،طي حلياهتم معىنتع ألهنا ،أي أن أبناء اجلزائر مطالبون ابإلبقاء على اجلذوة الروحية حية يف صدورهم ،أشكاله
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جيمع بني األصالة و  ،وكان حيلم بذلك اجملتمع الذي يضمن ألبنائه العفاف والكفاف ،وجتعل لوجودهم عنواانً 
 .(1)ويعتز مبقوماته الشخصية الوطنية وأخذ سبيل العلم على مدارج الرقي والتقدم ،واملعاصرة

ـ رحم هللا شهداء اجلزائر وعلماءها وقادهتا وأبطاهلا ومن انصرهم وازرهم ومحل رسالتهم املقدسة يف حترير 
 الشعوب.

الفرنسي جيالً بعد  م االحتاللفقاو  ،ـ رحم هللا كل من رفض الدنيئة يف دينه وعرضه وكرامته وحقوقه وإنسانيته
 وتصدى لكل ألوان الظلم بكافة أشكاله وأنواعه وصوره البشعة. ،جيل

وتقبل هللا األمثان الغالية من مهج وجوع وخوف ومال قدموها يف سبيل هللا عز  ،ـ رحم هللا قوافل الشهداء
 وجل.

طشة للحرية وعلَّموا الشعوب املتع ،لكفاح املريرـ رحم هللا أولئك األحرار الذين سطَّروا ملحمة اجلهاد الغالية وا
 ألن ذلك من سنن هللا: ،أبن إرادة الشعوب تنتصر على إرادة الطغاة

ِ ََتْوِيالً } ِ َتبِْدياًل َولَْن ََتَِد لُِسنَّةِ اَّللَّ  {. فَلَْن ََتَِد لُِسنَّةِ اَّللَّ
 «واخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني»

 
 * * 

 اخلالصة

 
 توىل اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي قيادة مجعية العلماء بعد وفاة الشيخ عبد احلميد بن ابديس.ـ  1
ء ونشروا الفقه واملعرفة و هر فيها العلما ،ـ يعترب بيت اإلبراهيمي من البيواتت اليت حفظت العلوم وتوارثتها 2

 والرتاث يف اجلزائر.
رمي يف الثالثة وبدأ يف التعليم وحفظ القران الك ،أبناء بيوت العلم ـ نشأ اإلبراهيمي يف بيت والده كما ينشأ 3

فكان ال يفارقه  ،وملا بلغ سبع سنني استلمه عمه من معّلمي القران وتوىل تربيته وتعليمه بنفسه ،من عمره
 فكان عمه هو الذي أيمره ابلنوم وهو الذي يوقظه. ،حلظة حىت يف ساعات النوم

 ا شهد له العلماء برسوخه ونبوغه ومتيزه واطالعه الواسع.ـ تصّدر للتدريس بعدم 4
 سوراي. ،املدينة ،مصر ،ـ سافر اإلبراهيمي إىل عدة دول طالباً للعلم ومعلماً  5
سائل إلعداد وضعوا اخلطط واملناهج والو  ،ـ يف املدينة املنورة كان لقاؤه مع الشيخ ابن ابديس لقاًء اترخيياً  6

 ويعمل على التحرر من االستعمار. ،وقيم احلرية والعدالة وحقوق اإلنسان جيل حيمل رسالة اإلسالم
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واستطاع  ،ـ كانت جهود ابن ابديس العلمية والرتبوية ومساندة العلماء له مؤثرة يف حياة الشعب اجلزائري 7
مال بحت أعوأص ،ابن ابديس تنظيم عمله الدعوي والتعليمي واإلرشادي من خالل مجعية العلماء املسلمني

 العلماء منظمة ومدروسة وواضحة األهداف واملقاصد.
 ى.وشرع يف مهامه بعد خروجه من املنف ،ـ توىل اإلبراهيمي قيادة مجعية العلماء بعد وفاة ابن ابديس 8
 ،كر عظيمومف ،ومصلح كبري ،والروح التجديدية ،علمه وفقهه ومحاسته ،ـ من أهم صفات اإلبراهيمي 9

 وإنسانيته الرفيعة. ،وزهده وإخالصه ،وبليغ وأديب وخطيب ،ومبدع متألق ،وجمتهد شجاع
وتطويره  ،ـ كانت أهم أعماله بعد ما توىل قيادة مجعية العلماء بناء معهد اإلمام عبد احلميد بن ابديس 10

رة فيما و وكان له أثر يف ختريج كوادر متميزة عملت لنشر الدعوة واخنرطت يف الث ،بعد إنشائه بسنوات قليلة
 بعد.
ـ توسعت اجلمعية يف عهد اإلبراهيمي يف بناء املساجد واملدارس ودعم األنشطة اخلريية والشبابية وإرسال  11

 وتوسع اجمللس اإلداري للجمعية ومّت تنقيح القانون األساسي. ،الدعاة إىل املشرق للدراسة
 ،سالم والعروبةاإل ،ي واهتماماته االجتماعيةـ مقومات الفكر اإلصالحي عند الشيخ حممد البشري اإلبراهيم 12

واهتم ابلتحرر وتوحيد جهود الشعب اجلزائري ضد  ،ربط اإلسالم ابلعروبة ،واإلسالم دين التحرر العام
وحتدث  ،وكان خطابه توحيداًي فيما يتعلق بتوحيد الشمال اإلفريقي والعرب واملسلمني ،االستعمار الفرنسي

ق املسلمني وأوضح بداية تفر  ،وأسباب الوحدة يف قراءة اترخيية سننية متميزة ،نقسامعن داء األمة وعوامل اال
وعية والرتبية واهتم ابلت ،وبروز املذاهب الكالمية ،و هور املذاهب الفقهية والتعصب هلا ،يف تلك الدراسة

قوية العمل بتواهتم  ،وتنوير الشعب من خالل خطابه وخطاب مجعية العلماء الفكري والعلمي واملقاصدي
وتكوينهم  واهتم برتبية الشباب ،اجلماعي وتطويره من خالل اجلمعيات واملدارس والنوادي واملساجد والكشافة

 زواج والطالق.واهتم ابملرأة وال ،وعمل على إعداد جيل من الشباب حيمل رأية احلرية واالستقالل ،علمياً وخلقياً 
ت السياسة والرتبية تناول ،خطاابته وحماضراته يف مواضيع شىتـ طّوف الشيخ اإلبراهيمي يف كتاابته و  13

 ومل ،والنفس واالجتماع واألخالق والتاريخ
ويتخذ  ،منه العظة ويستخلص ،يستمد منه اخلربة ،خيل موضوع منها إال وفيه إشارة إىل املاضي القريب والبعيد

 عه.منه مدداً لثورته على املستعمر وفضح مكايدة ورّد أحقاده وأطما
يخ واالستعمار الروماين وأحوال املغرب العريب واتر  ،ـ كان على دراية واسعة واطالع كبري بتاريخ اإلسالم 14

 اجلزائر.
ابألحداث  االهتمام ،ـ من مالمح منهج اإلبراهيمي يف تناول قضااي التاريخ: اتريخ أمة متصل احللقات 15

ويستنبط  ،وكان يركز على التاريخ اجلامع للمشرق واملغرب ،ويرى أبمهية الواثئق واألدوات املعرفية ،الكربى
 وكان معنياً أبسباب الصعود والنزول. ،السنن التارخيية ويعمل على ربطها بواقعنا املعاصر
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هللا أواًل  وجماهدًا يف سبيل ،ـ يعترب اإلبراهيمي مناضاًل سياسيًا ومكافحًا لالستعمار من الطراز األول 16
وكان  ،ل فرنسا احلرب العاملية الثانية رفضت مجعية العلماء أتييدها لفرنسا أو التعاطف معهاوأخرياً. ومع دخو 

وتقرر نفيه إىل مدينة  ،وأمرت اإلبراهيمي بتوقيف دروسه وحماضراته ،رّد فعل فرنسا التضييق على مجعية العلماء
 م.1940أفريل من عام  10افلو الصحراوية يف 

انت حركته اتسمت ابلنشاط واالنتشار والتواصل مع العلماء واألعيان والساسة ـ بعد خروجه من السجن ك 17
 والعمل على توحيد اجلبهة الداخلية ضد االحتالل.

اتفق قادة احلركات الوطنية يف اجلزائر أن يعقدوا اجتماعاً مشرتكاً  ،م1943ـ ويف شهر جانفي من عام  18
وحضر االجتماع  ،جلزائر وحتديد املطالب السياسية للجزائربقصد تكوين حتالف بني احلركات السياسية يف ا

 التأسيسي هلذا التحالف الدكتور بن جلول وفرحات عباس وأمحد توفيق املدين من مجعية العلماء.
م توسيع نشاطاهتا السياسية والثقافية إىل 1945ماي  6ـ بعد انتهاء احلرب قررت مجعية العلماء يوم  19

حيد العمل على وذلك بقصد تو  ،واخر إىل املغرب األقصى ،تونس فأرسلت وفداً إىل ،يببقية دول املغرب العر 
 مستوى أقطار املغرب العريب.

ئريون فقد تعر  اجلزا ،مرحلة أساسية يف الذاكرة اجلماعية للشعب اجلزائري ،م1945ـ الثامن من ماي  20
ىّل وأن معلنة أن زمن العبودية قد و  ،لسلميةإلابدة مجاعية دشنتها فرنسا االستعمارية ضد مظاهرات الشعب ا

وا فاستخدم العدو كل األسلحة الربية والطائرات والبوارج احلربية ونسف ،عصراً جديداً قد أطل يف أفق اجلزائر
ألف شهيدًا يف ضحااي األسبوع الدموي واعتقلوا زعماء احلركة الوطنية  45املباين وأحرقوا املشايت وقتلوا 

 واطنني.واأللوف من امل
وال طريق  ،ـ اقتنع الشعب اجلزائري أن طريق النضال السلمي للوصول للحقوق أصبح مسدودًا ومغلقاً  21

سبيلها  وبذلك أصبحت دعوة الكفاح املسلح جتد ،للحرية ونيل حقوقهم املسلوبة إال ابلسالح والسالح وحده
ن تنتزع أبن احلرية ال توهب وال هتدى ولكواقتنع الشعب  ،يف أوساط شباب ما بعد احلرب العاملية الثانية

 وتروى شجرهتا الزكية بدماء األحرار. ،انتزاعاً من الطغاة املستعمرين
 الذي ،م يالقي صعوابت وعوائق من قبل املستعمر1954م إىل 1945ـ كان العمل السياسي ما بني  22

  اجلائرة.نار وتكبيله ابلقواننيأ هر حرصه على استغالل واستعباد الشعب اجلزائري وقمعه ابحلديد وال
يمي الساسة ونقد اإلبراه ،ـ مل تستطع األحزاب يف تلك الفرتة أن تتوحد يف مشروع وطين واحد وجامع 23

 وأحزاهبم يف مقاالت قوية ومؤثرة.
ـ استمر اإلمام اإلبراهيمي يف توجيه الشعب ونقده لسياسة االستعمار الثقافية والسياسية واالجتماعية  24
وكتب رسائل مفتوحة إىل الفرنسيني ورئيس اجلمهورية الفرنسية قال فيها: تغري الكون وما فيه ومل  ،القمعيةو 

حتتكر  ،ةفالدين اإلسالمي مملوك للحكومة اجلزائري ،تتغري احلكومة يف نظرهتا إىل الدين اإلسالمي واملسلمني
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لبشعة وكانت رسالة مفصلة عن أعماهلم ا ،التصرف يف مساجده ورجاله وأوقافه وقضاته.. ولكن بدون جدوى
 وجتهيلهم للشعب.

 ،ـ ابءت احلوارات واملساعي السلمية للحصول على حقوق الشعب اجلزائري من فرنسا ابلفشل الذريع 25
فيه لتوحيد  دعا« الكلمة األخرية»فأعلن اإلمام اإلبراهيمي رأيه للشعب ووجه إليه خطابه الشهري املسمى 

 الشعب ابحلقيقة أبن االستعمار لن يعطيكم حقوقكم.الصفوف ومكاشفة 
م إىل املشرق لتوسيع نشاطه العلمي واحلصول على فرص دراسية من الدول 1952ـ خرج اإلبراهيمي عام  26

 ،عنويوكان من أهدافه تعريف الشرق العريب ابملغرب العريب وطلب العون املادي وامل ،العربية للطلبة اجلزائريني
عربية من وهو إنقاذ اجلزائر ال ،من دول وشعوب املشرق حىت تستطيع اجلمعية االستمرار يف عملها العظيم

 وقطع الطريق على االستعمار الفرنسي ومقاصده السيئة اليت بيتها للجزائر. ،الرببرة واالستعجام
االت يف التاريخ رات وكتب مقوألقى حماض ،ـ لقد تركت رحلته إىل املشرق ااثرًا سياسية وفكرية وثقافية 27

 وزار السعودية ومصر والعراق والشام. ،اجلزائري احلديث والفكر اإلسالمي املستنري
وحتدث  ،هاوكان له اهتمام بقضية ليبيا وفلسطني وغري  ،ـ اهتم اإلبراهيمي بقضااي العامل اإلسالمي والعريب 28

وعن  ،يراد هبا وجهاد الليبيني وما ،وعالقة األخوة ،ّرحالةوقوافل احلجيج وال ،وعن موقعها من اجلزائر ،عن ليبيا
وساند ودعم وأيد القضية  ،استقالهلا واألمثان الغالية اليت قدمها الليبيون للتخلص من املستعمر ونيل استقالهلم

 وملصر مكانة خاصة عند اإلبراهيمي. ،الفلسطينية بكل ما ميلك
ني الفرنسيني منذ دخول احملتل ،ير وجهاد عظيم توارثته األجيالـ للشعب اجلزائري نضال كبري وكفاح مر  29

شاماًل  وكان جهاد الشعب اجلزائري ،وأصبحت األجيال تسلم راية اجلهاد لبعضها على التوايل ،إىل بالدهم
 وعظيماً.

هاد ـ كان ابن ابديس يف اسرتاتيجيته هو وعلماء اجلمعية يرون ال بد من العمل لالستقالل عن طريق اجل 30
 ق العاقل..اخلوتوحيد للصفوف والتحقي ،وتنوير للعقول ،من تربية عقائدية ،واإلعداد الشامل ملواجهة احملتل

الالت كلمات وعبارات حتمل د  ،ـ استعمل عبد احلميد بن ابديس يف العديد من مواضيع شعره ونثره 31
الة على ومن أشهر قصائده الد ،ريثورية وحتررية استعملها من أجل بث احلماسة يف نفوس الشعب اجلزائ

 الفكر الثوري التحرري اليت ترمن هبا الشعب اجلزائري قوله:
 شـــــــــــــــــــــــعــــــــــب اجلــــــــــزائــــــــــر مســـــــــــــــــــــــلــــــــــم

 

 وإىل الــــــــــــعــــــــــــروبــــــــــــة يــــــــــــنــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــب 
 

 مــــــــن قــــــــال حــــــــاد عــــــــن أصــــــــــــــــــــــلــــــــه
 

 أو قـــــــــــال مـــــــــــات فـــــــــــقـــــــــــد كـــــــــــذب 
 

ــــــــــــــــــــه  أو رام إدمــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــًا ل
 

 رام احملـــــــــــــال مـــــــــــــن الـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــب 
 

ــــــــــــر  اي نــــــــــــشء اي ذخــــــــــــر اجلــــــــــــزائ
 

ـــــــــــــــكـــــــــــــــرب  ـــــــــــــــد وال  يف الشـــــــــــــــــــــــــــــدائ
 

 «رجـــــــــــــــاؤان»اي نـــــــــــــــشء أنـــــــــــــــت 
 

 قــــــــد اقــــــــرتب« الصــــــــــــــــــــــبــــــــاح»وبــــــــك  
 

 خـــــــــذ لـــــــــلـــــــــحـــــــــيـــــــــاة ســــــــــــــــــــــالحـــــــــهـــــــــا
 

بْ    وخــــــــــــض اخلــــــــــــطــــــــــــوب وال هتــــــــــــََ
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 ،ـ كان البن ابديس ومجعية العلماء دور كبري يف قيادة األمة اجلزائرية وصياغة مقومات الشخصية اجلزائرية 32 
 م.1954اليت ساعدت يف إجياد أرضية فكرية وعقائدية سامهت يف إجناح ثورة نوفمرب 

كان القمع الوحشي   ،م1945ااثر أحداث  ،ـ سامهت عوامل عدة يف اندالع ثورة نوفمرب من أمهها 33
بل كانت تلك األحداث مرحلة جديدة أعيد من  ،الفرنسي للشعب مضجرًا لروح املقاومة لدى املواطنني
لن يقتنع  واستنتج اجلزائريون أن االستعمار الفرنسي ،خالهلا النظر يف وسائل العمل والكفاح للمرحلة املقبلة

 من اجلزائر إال ابلقوة.
املنظمة اخلاصة »وشرع يف تنظيم  ،م1945ـ إن حزب الشعب اجلزائري استخلص الدرس من أحداث  34
 إلعداد العدة للشروع يف الكفاح املسلح.« لسريةأو ا
 من الثوريني الذين قرروا االنتقال إىل العمل املسلح. 22م اجتمع األعضاء 1954جوان  25ـ يف يوم  35
فقد حدد األهداف املسطرة للثورة  ،م مرحلة جديدة يف اتريخ اجلزائر1954نوفمرب  1ـ يعترب بيان  36

 وال تقبل ،شوهبا أي إهباماجلزائرية بلغة واضحة ال ي
 حيث يقول أبن اهلدف من قيامها هو حتقيق االستقالل الوطين. ،أي أتويل أو تضليل

نظر علماء اجلزائر وعلى رأسهم اإلبراهيمي أبن ثورة اجلزائر ضد االستعمار هي  ،ـ عالقة الثورة ابجلهاد 37
 جهاد شرعي ابملفهوم اإلسالمي.

كل ما ميتلكون وضحوا ب ،وقاموا بتأييد الثورة منذ البداية ،من اختالف أحزاهبم ـ توحد اجلزائريون ابلرغم 38
 من أجل جناح ثورهتم.

واستخدمت وسائل القمع من قتل وسجن وتشريد وهتك  ،ـ كانت ردة فعل احلكومة الفرنسية عنيفاً  39
 لألعرا  واستيالء على أمالك الناس..اخل للقضاء على الثورة.

 حات اإلدارية والسياسية املزيفة إلقناع الشعب مبصداقية فرنسا يف توجهاهتا اجلديدة.ـ فشلت اإلصال 40
 ـ كان اإلمام حممد البشري أول مؤيد للثورة اجلزائرية من الشخصيات العامة. 41
م أن يدعو إىل اجلهاد ضد 1954نوفمرب  12ـ اقرتح الشيخ اإلبراهيمي على شيخ اجلامع األزهر يوم  42

 فرنسا.
شكلت دعماً قوايً للمجاهدين ونفخت يف الثورة  ،ـ ما قدمه اإلبراهيمي من دعم معنوي وبياانت مؤيدة 43

حيث أخرجت الشعب اجلزائري من الرتدد واحلرية اللذين كان ميكن أن ُيصاب  ،روحاً وهي يف أوهن مراحلها
رعية املولود ـ عب اجلزائري على شفبياانت اإلمام اإلبراهيمي شهادة للش ،جلهله مبصدر الثورة وتوجهها ،هبما

 الثورة ـ وصحته.
ـ إن احلقيقة التارخيية تقول إن مجعية العلماء برئيسها كانت متقدمة على غريها يف احتضاهنا جلهاد الشعب  44

 اجلزائري.
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اً إهلياً هلا يف نت مددكا  ،ـ إن بياانت اإلمام اإلبراهيمي املتتالية املؤيدة للثورة الداعية إىل أتييدها دون تردد 45
 أول عهدها ويف مرحلة ضعفها.

م وقرر اجمللس مساندة الثورة دون حتفظ  1954نوفمرب  1ـ أيّد أعضاء اجمللس اإلداري للجمعية اجتماع  46
 كما بعث األمني العام رسالة إىل الرئيس ابلقاهرة يبلغه أبمر الثورة ويدعوه إىل أتييدها.

ني ومزهودي إبراهيم وغريهم من العلماء التابعني جلمعية علماء املسلم« دالشهي»ـ الشيخ العريب التبسي  47
 ومؤثرة ومركزة ومشكورة يف دعم الثورة. ،قاموا جبهود عظيمة

م هم جمموعة صغرية من مناضلي احلركة من أجل االنتصار 1954نوفمرب  1ـ إن الذين فجروا الثورة يف  48
ية العلماء وكان لعلماء اجلزائر وخصوصًا مجع ،فهذه حقيقة اترخيية واحتضنها الشعب ،للحرايت الدميقراطية

 األثر الفكري والعقدي واإلسالمي يف تفجري طاقات الشعب الكامنة وأشواقه للحرية واالستقالل والسيادة.
سامهوا يف و  ،لقوىحتول موازين ا ،ـ أّدى أتييد ومشاركة العلماء املسلمني للثورة إىل نتائج مهمة منها 49

عالم الثوري ودعموا اإل ،وأّطروا املنظمات الشعبية ،وأصبح رجال اجلمعية يف وسط املعركة ،اجلانب القضائي
 ،روسامهوا يف ضماانت االتصاالت بني هياكل جبهة وجيش التحري ،خبطبهم ومقاالهتم وحماضراهتم وأقالمهم

وإدارات..اخل تقوم بدورها لصاحل الثورة. وكان  ،ومكاتب ،ومدارس ،وكانت مؤسسات اجلمعية معاهد
اإلبراهيمي يقول قبل اندالع الثورة: إن هذه املؤسسات ستحتاج إليها األمة يف يوم من األايم ملهمات فوق 

وساهم قادة مجعية العلماء املسلمني يف الدعم الدبلوماسي واملايل  ،وفعالً فإن ذلك ما حدث ،ما تتصوره االن
 تعليمي والرتبوي للثورة.والسياسي وال

ورة من جتارب فقد استفاد قادة الث ،ـ إن إنطالقة أول نوفمرب الثورية كانت عملية حامسة يف اتريخ اجلزائر 50
ت الثورة يف عدة وانطلق ،واستخرجوا منها الدروس والعرب ،األجداد يف القيام بثورات شعبية يف مناطق متعددة

 العصاابت احلديثة.أماكن واعتمد الثوار أسلوب حرب 
ـ استطاعت جبهة التحرير اجلزائرية أن توحد جهود األحزاب واملنظمات والنقاابت...اخل يف جبهة عريضة  51

 داعمة للثورة متحدية للغزاة.
ويرمز  ،ايءويذكر بتضحيات األبطال وماسي األبر  ،ـ العلم اجلزائري يعرب عن اترخيها وحاضرها ومستقبلها 52

ي يؤكد قوة فهو الشعار الذ ،ويشد كل املواطنني الذين يعملون حتت  له ،لماء ورجال الفكرإىل عبقرية الع
 الوطن خارج الرتاب اإلقليمي يف البحار واألقطار األجنبية على صواري السفن وشرفات السفارات

 ـ ويرمز اللون األخضر لألمل.
 ـ واللون األبيض للسلم.
 ـ واهلالل يذكر ابإلسالم.

 قواعد اإلسالم اخلمسة.ـ والنجمة 
 ـ واللون األمحر للتضحية.
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لنشيد وهو صاحب ا ،وترك قصائد ملهمة للحس النضايل الشعيب ،ـ مفدي زكراي لقب بشاعر الثورة 53
 «.اللهب املقدس»من أشهر دواوينه  ،الوطين اجلزائري

أوت  20هجوم  ومن أشهر هجومات الثوار ضد الغزاة ،ـ اشتدت املعارك ضد االحتالل الفرنسي 54
 م وكان له نتائج سياسية وعسكرية داخلية وخارجية لصاحل الثورة.1955

ـ لقد أصيب املسؤولون الفرنسيون أنفسهم ابلذهول والقلق وخيبة األمل بسبب ما حلق ابلقوات العسكرية  55
 واملدنية من خسائر وأضرار مادية وبشرية.

 يبها القمعية ضد الشعب اجلزائري.ـ عززت فرنسا قواهتا ابجلزائر وضاعفت أسال 56
ن الضروري حتديد وابت م ،ـ بعد مرور حوايل سنتني على اندالع الثورة ومتكنها من أن تتوسع توسعاً قوايً  57

وإداري  كان مؤمتر الصومام لوضع تنظيم سياسي  ،التحرير الوطين اسرتاتيجية سياسية عسكرية عامة جلبهة
 وعسكري يعرب عن امال الشعب وطموحاته.

ـ بعد مؤمتر الصومام تطور األداء الثوري بعد تنظيم اجلوانب العسكرية واإلدارية والسياسية والتشريعية  58
هلا الشعب اجلزائري و وأصبحت جبهة التحرير هي القوة السياسية الوطنية الوحيدة اليت التف ح ،والتنفيذية

 .وأصبحت جبهة التحرير قوية وممثلة المال وطموحات الشعب ،لتحرير اجلزائر من قوات االحتالل الفرنسي
خلونة وصنعت جيوب وقادة اتبعني هلا من ا ،ـ استخدمت فرنسا كافة الوسائل البشعة للتصدي للثورة 59

لفشل ولكن حركات اخليانة ابءت اب ،بناء الشعبوسامهت يف سفك الدماء بني أ ،ودعمتهم ابملال والسالح
 بتوفيق من هللا مث صمود وثبات ووحدة جبهة التحرير.

هذا التعذيب استمرار و  ،ـ لقد تفنن االستعمار الفرنسي يف تعذيب اجلزائريني طوال سنوات الثورة السبعة 60
 ،مدمرةاسية جداً وطاغية وشرسة و وكانت سياسة فرنسا ضد الثوار والشعب ق ،ملنهجهم القمعي منذ االحتالل

ولكن قادة جبهة التحرير مع الدعم الشعيب الكبري أفشل خطتهم وأربكهم وولد هلم مشاكل سياسية واقتصادية 
 وهزائم عسكرية.

نب اإلداري واالستفادة وتنظيم اجلا ،ـ أبدع قادة الثورة يف تطوير قوهتم العسكرية وتواصلهم اإلقليمي والدويل 61
 قات الكامنة يف الشعب وتوجيهها خلدمة املشروع العام املتمثل يف حتقيق االستقالل.من الطا

 ،ـ سامهت التشكيالت االجتماعية املنظمة من قبل جبهة التحرير الوطين يف جناح إضراب األايم الثمانية 62
وإىل املسؤولني  ،امسفقد استطاعت قيادة جبهة التحرير أن تصدر توجيهاهتا إىل جلان املناطق والنواحي واألق

وابلتحديد أثناء  أبنه أثناء األسبوع املقبل ،احملليني للمدن والقرى وأعلمت املسؤولني السياسيني والعسكريني
مناقشة القضية اجلزائرية يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن ينطلق اإلضراب بكفاية تنظيمية عالية فوق كامل 

 ،هلذا اإلضراب هو إ هار تعلق املواطنني الثابت والالمشروط وبصورة واضحةاألساسي  واهلدف ،الرتاب الوطين
 جببهة التحرير الوطين وبرانجمها.
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زين ما تراه ومصادر متوينها وخت ،ـ نظمت جبهة التحرير هياكل التموين ومهامها وكيفية وصوهلا للثوار 63
 مناسباً للغذاء األساسي للثوار وشبكة توزيعها.

تلف ووزعتهم على خم ،ة التحرير الوطين عددًا هامًا من األطباء واملمرضني رجااًل ونساءً ـ جندت جبه 64
لعالج املرضى واجلرحى وتدبري األدوية واألدوات الطبية الالزمة للعالج.  ،مناطق الوالايت ونواحيها وأقسامها

عمله  الثورة واجملاهدين وتوسعوأفاد  ،عدة وعددًا وجناعة ،وقد تطور هذا اجلهاز الصحي للثورة مبرور الزمن
 وامتد إىل خارج اجلزائر يف تونس واملغرب وبلدان شرق أورواب.

فاظ على سالمة واحل ،ـ وضع قادة وجيش جبهة التحرير الوطين جهازاً أمنياً قوايً لضبطه وتنظيمه ودعمه 65
 به.وترصد أعوانه وأذان ومراقبة حتركات العدو وترصد خططه العدوانية الغادرة ،املواطنني واجملاهدين

اهد كل وقامست الرجل اجمل ،ـ كان للمرأة اجلزائرية دور رائد يف هذه الثورة وعلى مستوى اجلزائر كلها 66
رت وتولت الطهي واإلطعام واإليواء للمجاهدين وابش ،أعماله وأتعابه ومشاقه املدنية والعسكرية والسياسية

كنقل األخبار وترصد حركات العدو وإيصال الرسائل واملعلومات وتولت التمريض وعالج املرضى   ،عمالً أمنياً 
 ومحلت السالح وشاركت يف املعارك.

فكتب الكثري  ،ـ استمر العاّلمة حممد البشري اإلبراهيمي يف مقاالته وتوجيهاته احلماسية للشعب اجلزائري 67
ة وجلب هلا الدعم املعنوي واملادي. ومن كلماته اليت ألقيت إبذاع ،ورةوسافر ومجع املال لدعم الث ،من املقاالت

 ،م جاء فيها: إن اإلسالم واالستعمار ضدان ال يلتقيان يف مبدأ وال يف غاية1955صوت العرب ابلقاهرة 
 واالستعمار دين العبودية واالستعباد. ،فاإلسالم دين احلرية والتحرير

 ،ورته املباركةاجلزائري والوقوف معه يف ث الشعوب العربية واإلسالمية مع الشعبـ كان من الطبيعي تفاعل  68
 ،ب األقصىاملغر  ،وكان لدول اجلوار القدح املعلى يف الدعم ،وكان الدعم على املستوى الشعيب واحلكومات

 ،واألردن ،ورايوس ،والعراق ،وقطر ،والكويت ،والسعودية ،وكذلك بقية الدول العربية مصر ،وليبيا ،وتونس
 والسودان..اخل

ومن  ،بعكس الوالايت املتحدة واالحتاد السوفيايت ،ـ كما كان للصني دور مهم يف دعم الثورة اجلزائرية 69
 ،وتركيا ،ماليزايو  ،واهلند ،فيتنام ،كوراي الشمالية  ،أندونسيا ،الدول اليت ساندت الشعب اجلزائري يف جهاده

 ويوغسالفيا. ،وغاان
 ناك مواقف متميزة وعظيمة مللوك وزعماء من العامل يف مساندة الثورة اجلزائرية:ـ كانت ه 70

 مصر ـ الرئيس مجال عبد الناصر 
 السعودية سعود بن عبد العزيز وامللك فيصل ـ امللك

 ليبيا ـ امللك إدريس السنوسي 
 ـ امللك حممد اخلامس املغرب األقصى

 ـ الرئيس تيتو يوغسالفيا



579 
 

 تونغ الصني ـ الزعيم ماو تسي
 وغريهم. ـ القائد الفيتنامي هوشي منه فيتنام

وهي مرحلة جديدة يف النضال  ،م هو يوم إعالن احلكومة املؤقتة اجلزائرية1958سبتمرب  19ـ كان يوم  71
 وتشكلت ثالث حكومات مؤقتة إىل ما قبل إعالن االستقالل وقامت جبهود متميزة لدعم الثورة. ،والكفاح

 ،كومة املؤقتة أجهزهتا التنفيذية مبا يالئم وينسجم مع املرحلة وخصوصاً وزارة القوات املسلحةـ طّورت احل 72
 والتسليح واالتصاالت العامة. ،والداخلية واخلارجية

بداًل من  لتويل السلطة ،ـ حدث حتالف بني أمحد بن بلة ورئيس األركان هواري بومدين بدعم من مصر 73
 احلكومة املؤقتة.

طرت فرنسا بعد اخلسائر االقتصادية والعسكرية وسقوط حكوماهتا بسبب الثورة اجلزائرية أن تدخل ـ اض 74
تهت وكانت شاقة وعنيفة ومرت مبراحل صعبة ان ،يف مفاوضات مع احلكومة املؤقتة يف عهد اجلنرال ديغول
 حبق الشعب اجلزائري يف تقرير املصري واتفاقيات إيفيان.

م من إذاعة تونس 1962مارس  18رئيس احلكومة للشعب اجلزائري مساء يوم  ـ ألقى يوسف بن خّدة 75
 خطاابً اترخيياً إلعالم الشعب بنتيجة االنتخاابت وابالتفاق الذي مّت مع فرنسا.

 قرير املصري.لتطبيق توقيف القتال وهتيئة الظروف إلجراء استفتاء ت ،ـ سعت احلكومتان الفرنسية واجلزائرية 76
م تدخل الرئيس ديغول خبطاب موجه إىل الشعب الفرنسي وإىل الشعب اجلزائري 1962جوان  8ـ يوم  77

 ،يوماً سيصادق الشعب اجلزائري من خالل االستفتاء على اتفاقيات إيفيان 23يقول فيه على اخلصوص: بعد 
 ،م1962افريل  8كما فعل الشعب الفرنسي عن طريق استفتاء   ،وسريسم االستقالل والتعاون مع فرنسا

فهكذا جتاوزًا لكل األزمات ولكل املشاعر احلماسية ستفتح مرحلة جديدة من العالقات بني اجلزائر وفرنسا 
 وسيفتح فصل جديد النتصارمها وذلك نتيجة لقرار حر واتفاق معقول بني الشعبني.

أعضاء اللجنة  جووقع على هذه النتائ ،ـ صّوتت األغلبية الساحقة من الشعب اجلزائري على االستقالل 78
م. ويف اليوم نفسه وجه الرئيس ديغول رسالة 1962جويلية  3وأعلنت النتائج الرمسية يوم  ،الوطنية للمراقبة

سالة: أن فرنسا وأكدت هذه الر  ،وذلك بواسطة احملافظ السامي ،إىل رئيس اهليئة التنفيذية عبد الرمحن فارس
م فاعرتفت ابستقالل 1962مارس  19تصرحيات م وتطبيق 1962سجلت نتائج استفتاء أول جويلية 

نفيذية الصالحيات املتعلقة ابلسيادة يف اجلزائر حولت منذ اليوم إىل اهليئة الت اجلزائر. وتضيف هذه الرسالة أن
 املؤقتة ابجلزائر.

رفع و « بومرداس»م أنزل العلم الفرنسي من طرف جنود فرنسيني يف ساحة 1962جويلية  3ـ يف يوم  79
 العلم اجلزائري من طرف شاب من الكشافة اجلزائرية اإلسالمية وجماهد من اجملاهدين. مكانه
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ـ توجه رئيس احلكومة املؤقتة اجلزائرية يوسف بن خدة إىل مقر والية اجلزائر وهو مصحوب أبعضاء من  80
بد احلفيظ عو  ،وخلضر بن طوابل ،وحسني ايت أمحد ،وحممد بوضياف ،احلكومة املؤقتة وهم: بلقاسم كرمي

 وحممد يزيد. ،بوصوف
معه بداًل من  فتعاملت اهليئة التنفيذية ،ـ منذ تصريح تلسمان تصرف املكتب السياسي كمركز للسلطة 81

محلة انتقاد ضد  وشرعت يف ،احلكومة املؤقتة، واملعلوم أن هيئة األركان أيدته منذ انتهاء اجتماع اجمللس الوطين
 احلكومة املؤقتة.

 يوسف بن خدة عن صالحياته كرئيس احلكومة املؤقتة وحوهلا للمكتب السياسي.ـ تنازل  82
حضر االجتماع أمحد  ،م فأخذ القرار لدخول العاصمة1962أوت  27ـ ُعقد اجتماع يف بوسعادة يوم  83

 ،وأعضاء هيئة األركان العامة هواري بومدين ،واحلاج حممد بن عال ،وسعيد حممدي ،بن بلة وحممد خيضر
 منجلي وأمحد قايد والشريف بلقاسم وغريهم. وعلي
 بعض ويف ،ـ وقعت اشتباكات بني الوحدات يف عدد من األماكن وتظاهر سكان املناطق لوقف الزحف 84

وتدخل الوسطاء بني الطرفني وفتحت الطريق أمام وحدات  ،األحيان متددوا على الطريق ملنع االشتباكات
النتخاابت وعلى املشاركة يف حتضري قوائم املرشحني ل ،تحرير الوطيناجليش وعلى قبول مبدأ حتوير جيش ال

 التشريعية.
م ابلعاصمة وهو مرفوق 1962سبتمرب  4ـ بعد هذا االتفاق تسارعت األحداث واستقر أمحد بن بلة يوم  85

 ابملكتب السياسي الذي نظم أموره داخل العاصمة.
وحصلت القوائم على قبول أغلبية  ،مرتشحاً  196اسي ـ ومّت تنظيم االنتخاابت وقّدم املكتب السي 86

 الناخبني.
م جرت االنتخاابت يف  روف حسنة ألن الشعب اجلزائري فّضل الرجوع إىل 1962سبتمرب  20ـ يوم  87

 مؤسسات ختدم احلالة االقتصادية واالجتماعية اليت خّلفها االستعمار وسبعة أعوام ونصف من احلرب.
 م فانتخب فرحات عباس رئيساً له.1962سبتمرب  25التأسيسي يوم ـ اجتمع اجمللس  88
م انتخب أمحد بن بلة رئيسًا للحكومة فشكلها وقدم برانجمها فصادق عليه 1962سبتمرب  28ـ يوم  89

 اجمللس.
ـ راعى رئيس احلكومة يف التشكيلة التوازن اجلهوي وإرضاء املكتب السياسي وهيئة األركان العامة ومتثيل  90

سلمني ومجعية العلماء امل« من خالل أمحد بومنجل وأمحد فرانسيس»تشكيالت قدمية كحزب فرحات عباس 
 فهنا يبتدأئ اتريخ جديد.« من خالل أمحد توفيق املدين»

ولقد  ،وحتقيق االستقالل ،ـ لقد ساند الشعب مساندة مطلقة الكفاح املسلح السرتداد احلرية والكرامة 91
مال واألخذ بفقه النضال والكفاح واجلهاد لتحقيق املقاصد واال ، مث وعي اجلماهريجنحت الثورة بفضل هللا

 واألهداف املشرتكة للمواطنني.
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 ـ لقد سامهت تعاليم اإلسالم يف الدفع املعنوي والزاد الروحي لتحقيق هذا الفوز العظيم. 92
هـ املوافق الثاين من 1382ادى الثانية مج 5ـ خطب األستاذ اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي يوم اجلمعة  93

م يف مسجد كتشاوا ابجلزائر العاصمة حبضور أركان الدولة ووفود غفرية من خمتلف الدول 1962نوفمرب 
 اإلسالمية.

م وشّيع إىل مثواه األخري يف جنازة مهيبة 1965ماي  20ـ تويف اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي يوم  94
أبناء الشعب اجلزائري. وقال وزير الدفاع هواري بومدين بعدما ألقى النظرة حضرها عشرات األلوف من 

الفاحتة عليه وخاطب احلاضرين قائاًل: إن رحيل الشيخ البشري اإلبراهيمي ال يعد  األخرية على جثمانه وقرأ
ل عزة بل والعامل اإلسالمي قاطبة، رجاًل كّرس حياته كلها من أج ،خسارة ألسرته وحدها فربحيله تفقد اجلزائر

 اجلزائر واإلسالم، تغمد هللا الفقيد برمحته الواسعة.
ـ رحم هللا شهداء اجلزائر وعلماءها وقادهتا وأبطاهلا ومن انصرهم وازرهم ومحل رسالتهم املقدسة يف حترير  95

 الشعوب.
ياًل بعد جيل فقاوم االحتالل الفرنسي ج ،نه وعرضه وكرامته وإنسانيتهـ رحم هللا كل من رفض الدنيئة يف دي

 وتصدى لكل ألوان الظلم بكافة أشكاله وأنواعه وصوره البشعة.
 ـ رحم هللا قوافل الشهداء وتقبل هللا األمثان الغالية من مهج وجوع وخوف ومال قدموها يف سبيل هللا عز وجل.

طروا ملحمة اجلهاد الغالية والكفاح املرير وعلموا الشعوب املتعطشة للحرية ـ رحم هللا أولئك األحرار الذين س
ِ َتبِْدياًل وَ أبن إرادة الشعوب تنتصر على إرادة الطغاة ألن ذلك من سنن هللا. } لَْن فََلْن ََتَِد لُِسنَّةِ اَّللَّ

ِ ََتْوِيالً   .{ ََتَِد لُِسنَّةِ اَّللَّ
للنقد والتوجيه وما هي إال حماولة جادة إلزاحة الركام عن صفحات بطولية ـ إن هذا اجملهود املتواضع قابل  96

مشرقة من اتريخ شعب عزيز وحبيب الذي قّدم صفحات من نور يف طريق اجلهاد والكفاح والنضال تستمد 
 منه الشعوب اليت تسعى لنيل حريتها الدروس والعرب.

لها من األعمال وأن جيع ،وأن يبارك فيها ،هذه الدراسةأن يتقبل  ،وأسأل هللا العلي العظيم رب العرش الكرمي
تها وكرامتها وأن ينفع هبا شعوابً وأمماً تتعر  حقوقها لالنتهاكات وتسعى لنيل حري ،الصاحلة اليت أتقرب هبا إليه

 إن ريب على كل شيء قدير. ،وإنسانيتها من وحوش البشر
 

 
 

 «خر دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيآو »
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 املصادر واملراجع

 ملوسوعة كفاح الشعب اجلزائري

 األجزاء الثالثة

 )ابلرتتيب األلفبائي(

 
 د. جنيب بن خرية. ،ـ أحباث إسالمية يف الفكر والتاريخ 1
 د. حممود قاسم. ،ـ ابن ابديس الزعيم الروحي 2
 عمَّار الطاليب. ،ـ ابن ابديس حياته وااثره 3
 حممد هبي سامل. ،اإلصالح والتنويرـ ابن ابديس فارس  4
 د. حممد هبي الدين. ،ـ ابن ابديس فارس اإلصالح 5
 عبد الرمحن حسن سلوداي. ،ـ ابن ابديس مفسراً  6
 حممد امليلي. ،ـ ابن ابديس وعروبة اجلزائر 7
 د. دغش العجمي. ،ـ ابن عريب عقيدته ومواقف العلماء منه 8
 حممد حسني. ،ـ االجتاهات الوطنية 9

 عزيز سامح. ،ـ األتراك العثمانيون يف أفريقيا الشمالية 10
 يوسف بن خّدة. ،ـ اتفاقيات إيفيان 11
 إشراف ابنه أمحد طالب اإلبراهيمي. ،ـ ااثر اإلبراهيمي 12
 د. حيىي اليحىي. ،ـ أثر العلماء يف مشروع النهضة 13
 اإلصالحي يفـ أثر دعوة حممد بن عبد الوهاب على الفكر اإلسالمي  14

 عبد احلميد عويس. ،اجلزائر
 خريية قامسية. ،ـ أمحد الشقريي زعيماً فلسطينياً ورائداً عربياً  15
 م.1987مارس  30 ،جريدة الشعب ،ـ أمحد بوشعيب يف حديث مع حممد عباس 16
 مجال عبد اهلادي. ،ـ أخطاء يف التاريخ جيب أن تصحح 17
 د. حممد زرمان. ،القرانـ اسرتاتيجية ابن ابديس يف تدبر  18
 أبو العباس أمحد الناصري. ،ـ االستقصاء ألخبار دول املغرب األقصى 19
 م.1988ديسمرب  26عدد  ،حوار مع املناضل بلقاسم كرمي قام به حممد عباس ،ـ أسد جرجرة 20
 د. مصطفى حلمي. ،ـ اإلسالم واملذاهب الفلسفة املعاصرة 21
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 عبد هللا مقاليت. ،احلميد ابديس يف الثورة اجلزائريةـ إسهام شيوخ معهد عبد  22
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