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َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ِقیَل َلُكْم َتَفسَُّحوا 
ِفي اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا َیْفَسِح اللَُّه َلُكْم َوإَِذا 

َیْرَفِع اللَُّه الَِّذیَن َآَمُنوا ِقیَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا
ِمْنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما 

)11(َتْعَمُلوَن َخِبیرٌ 

11سورة المجادلة: اآلية 



بسم اهللا الرحمان الرحیم

َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا "
اِلِحیَن ( ")19َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

19اآلیةالنمل 

وأنعمناهذا الواجب أداءعلى وأعاننالنا درب العلم والمعرفة أنارالحمد هللا الذي 
كل إلى،واالمتنان،نتوجه بجزیل الشكر،المتواضعهذا العمل إلتمامالقوة والتحدي 

جهناه او وفي تذلیل ما،من بعید على انجاز هذه المذكرةأومن ساعدنا من قریب 
:المشرفاألستاذمن صعوبات ونخص بالذكر 

"عبد العزیز"وابل 

لما قدمه لنا من جهد ونصح ومعرفة طیلة انجازنا لهذه المذكرة

فلهم ،كل من زرع التفاؤل في دربنا وقدم لنا التسهیالتإلىكما نتقدم بالشكر الجزیل 
.منا كل الشكر

العائلتین الكریمتین اللتین قامتا بدعمنا مادیا ومعنویاإلى

.نبي بعدهعلى من الوالحمد هللا وحده والصالة والسالم 



اهدي هذا العمل المتواضع

إلى أمي حبيبة قـلبي التي أضاءت لي درب الحياة

إلى أبي الذي علمني معنى االجتهاد والعمل

.حفظهما اهللا

أكرم،  حمزة،  أمينإلى إخوتي وأخواتي:

.إلى زوجي العزيز الذي دعمني ماديا ومعنويا

الشاقة  إلى من علمتني معنى الصداقة ورافقتني في هذه المسيرة  
.رفيقة دربي وسر سعادتي نصيرة

.إلى كل من علمني حرفـا



الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين

.جليأ اهدي ثمرة جهدي إلى كل من سهر وكدا من  

إلى أمي الحبيبة التي أضاءت لي درب الحياة بنور األخالق والتربية الفـاضلة والتي كان  
.دعائها سر نجاحي

والعبادة إيمان والنجاح إرادة والحياة عملإلى أبي العزيز الذي علمني أن العلم تواضع  

.حفظهما اهللا

.، عبد القـادر، إكرامأحمدإلى من دعموني وساندوني إخوتي وأخواتي:

.إلى من علمتني معنى الصداقة ورافقتني في هذه المسيرة الشاقة رفيقة دربي أسماء

.أساتذتي الكراملهم كل التقدير واالحترام  ... إلى من بلغو الرسالة وأدوا األمانة  
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مقدمة



مقدمة

أ

مقدمة

الوطنیة الجزائریة قامت فرنسا منذ احتالل الجزائر على سیاسة محو مقومات الشخصیة 
وذلك بالقضاء على المراكز الثقافیة من خالل غلق المدارس وطرد المعلمین والمثقفین

وسیاسته بالمقاومة ، وكذلك منع التعلیم ولكن الشعب الجزائري تصدى لالحتالل الفرنسي
وأصبحت، مع بدایة القرن العشرین نم الوعي الوطني الجزائريإالّ ، المسلحة في بادئ األمر

رجال المقاومة السیاسیة الذین أیدية عن طریق الصحافة التي كانت في یالمقاومة فكر 
فعالة في كشف وفضح نوایا ومخططات أداةو علیها كوسیلة كفاح ونضال ااعتمدو 

والمحرض الواعي على حب الوطن والتضحیة من اجل األمینوالمرشد ، االستعمار من جهة
وفي هذا السیاق برزت على الساحة الجزائریة ، أخرن جهة عزته وكرامته واستقالله م

ئر في الفترةمجموعة من الصحف والجرائد من بینها جریدة" المنار" التي صدرت في الجزا
نظرا ، والتي تعتبر مرآة عاكسة لسیرورة المجتمع الجزائري1954_1951الممتدة مابین

: سوموهي موضوع بحثنا المو غرب العربيتتناولها في أقطار المالقضایا التي كانت ألهمیة
في مختلف 1954الى 1951"القضایا الوطنیة الجزائریة من خالل جریدة المنار من 

جعلنا نتحمس لدراسة هذا هذا ما، اجتماعیة، واقتصادیة، ثقافیة، مجاالتها السیاسیة
.الموضوع

: أسباب اختیار الموضوع

: موضوع المذكرة نذكر منهادفعتنا إلى اختیار من األسباب التي

اهتمامنا الكبیر بالصحافة نظرا لما یقدمه الصحافیون من خدمات جلیلة لتنویر -1
.العامالرأي

براز الدور الذي لعبته جریدة المنار من خالل المقاالت التي كانت تنشرها ا-2
.وتتناول فیها مأساة ومعانات الشعب الجزائري



مقدمة

ب

الحركة الوطنیة قبل اندالع الثورة.معرفة موقف الصحافة الوطنیة من -3
بأهم الدوافع واألسباب التي دفعت حزب الشعب الجزائري إلصدار هذه اإللمام-4
.الجریدة
.الرغبة في معرفة محرري جریدة المنار-5

: إشكالیة البحث

یرتكز موضوع هذه الدراسة على إشكالیة مركزیة تتمحور حول أهم القضایا الوطنیة 
وعلیه هل نجحت جریدة المنار في 1954الى1951الل جریدة المنار منالجزائریة من خ

العام الجزائري الرأيوتنویر ،الفرنسياالستعمارمعاناة الشعب الجزائري في ظل إبراز
وأسالیبهوهل تمكنت من فضح جرائم االستعمار ، جریدة مغاربیة ـــــــ أنهابحكم ـــــــ لمغاربياو 

الدنیئة؟

: مجموعة من التساؤالتاإلشكالیةوتندرج تحت هذه 

محرریها ؟.أهمومن هم ، جریدة المنارأهدافماهي -
كیف ساهمت مقاالت الجریدة في التعریف بالقضیة الجزائریة محلیا ودولیا ؟-
كیف تعامل االستعمار الفرنسي مع الجریدة وما موقفه منها ؟ -

: الزماني والمكانياإلطار

الزماني حسب تاریخ صدور جریدة المنار الذي كان من یوم اإلطاریندرج 
غایة الى أحداثمن خالل مقاالتها وما تطرقت له من 1954جانفي1م الى1951مارس29
.م في الجزائر1954جانفي 01وقف صدورهاختاری



مقدمة

ج

: خطة البحث

ثالثة إلىمن اجل اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم موضوع دراستنا
التعریف بجریدة المنار من حیث إلىوتطرفنا في الفصل األول ، بدایة بالمقدمة،فصول

والصعوبات التي واجهتها ،تحقیقهاإلىالتي تسعى واألهداف،تأسیسهاالتسمیة ومراحل 
كما ، المضایقات التي تعرضت لها من طرف السلطات الفرنسیةأو،مادیةأكانتسواء 

بوزوزو  محمود هاصاحبرأسهموعلى ، محرري الجریدةبأهمالتعریف ىإلأیضاتطرقنا 
عبد الحمید مهري الذي لدیه مشاركة ومساهمة فعالة في واألستاذ، األستاذ محمد محفوظيو 

.هذه الجریدة من خالل مقاالته المتنوعة

خالل والدبلوماسیة من ، الفصل الثاني فقد خصصناه للقضایا الوطنیة والسیاسیةأما
مثل حوادث ، حیث تناولنا فیه بعض القضایا الهامة التي وردت في الجریدة، جریدة المنار

الجبهة الجزائریة للدفاع وتأسیستعد مرحلة فاصلة في التاریخ الجزائري التى 1945ماي 8
الجزائریة الذي كان داخل اإلسالمیةونشاط الكشافة ،1951اوت5عن الحریة واحترامها في

باإلضافة إلى االستفتاء الهام الذي ، ل الجهود التي بذلها الكشفیونجها من خالر خاالبالد و 
القضایا الثقافیة إلىالفصل الثالث فخصصناه أما، مختلف الشخصیات الوطنیةإلىوجه 

والمسرح ، الذي تناولنا فیه نظام التربیة في الجزائر، واالجتماعیة واالقتصادیة في الجزائر
ة في مالمسلالمرأةوذلك بالتعریف بمكانة ،المسلمة الجزائریةالمرأةل و نضا، الجزائري
، الوضعیة االقتصادیة في الجزائرو،والدور الذي تقوم به في حیاتهااإلسالمیةتالمجتمعا

الجزائریة تحت ظل االستعمار الفرنسي.األمةمعاناة إبرازوذلك من خالل 

: المنهج المتبع

البحث في موضوع القضایا الوطنیة الجزائریة من خالل هذه الجریدة أنمن المؤكد 
یتطلب منا االعتماد بشكل كبیر على المنهج التاریخي التحلیلي1954الى1951من



مقدمة

د

من خالل دراسة وتحلیل مختلف القضایا الوطنیة الجزائریة التي تناولتها جریدة هذاالوصفي 
.المنار

: المصادر والمراجع

على مجموعة من المصادر والمراجع باللغة العربیة ا في دراستنا هذهلقد اعتمدن
في مقدمتها جریدة المنار التي تعتبر محور دراستنا واعتمدنا علیها بشكل ، تأتيوالفرنسیة

االقتصادیة، الثقافیة، وهذا من خالل مقاالتها المنشورة في جمیع المیادین السیاسیة،كبیر
صاحب الجریدة رأسهممن طرف مجموعة من المحررین على والتي كتبت، واالجتماعیة

بعض المقاالت فحاتهاصجریدة البصائر التي نشرت في إلى، باإلضافة"محمود بوزوزو"
وتاسیس الجبهة الجزائریة للدفاع 1945حوادث الثامن ماي : ومن بینها، التي خدمت دراستنا

في هذه إلیهامن بین المصادر التي رجعنا وتعد مذكرة مصالي الحاج، غن الحریة واحترامها
جریدة المنار تحت عنوان "نشاط الزعیم أصدرتهوهذا من خالل المقال الذي ، الدراسة

بخصوص ، أما1952فیفري15فياألولىمن السنة 16في العددمصالي الحاج"الذي نشر 
رأسهم: نة على المراجع فكانت متنوعة بتنوع القضایا المدروسة فكل مرجع یخدم قضیة معی

، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، الجزائر، 1945-1930الحركة الوطنیة، القاسم سعد اهللاأبو
في ماجستیررسالة : والرسائل الجامعیة في مقدمتها، 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

ة المنار التاریخ المعاصر لالستاذ عبد العزیز وابل القضایا الوطنیة والمغاربیة من خالل جرید
.2م جامعة الجزائر2012-2011السنة الجامعیة 1954الى1951

: الصعوبات

وان اختلفت درجتها من ، لكل بحث علمي تعتریه مجموعة من الصعوباتأنالشك 
: یليافیمهذه الصعوباتویمكن حصر، آلخرباحث 

.ار كونها كتبت بخط رقیق وصغیرصعوبة قراءة جریدة المن- 1



مقدمة

ه

.المعلومات واستخراجها من مقاالت الجریدةإلىصعوبة الوصول -2

.مستعارةبأسماءوجود مقاالت دون ذكر صاحبها ومقاالت -3

المشرف "عبد العزیز لألستاذّیسعنا إال أن نسجل بالغ شكرنا وفي ختام ذلك ال
.وابل"وعظیم امتنانا لتشجیعه لنا واهتمامه 

كان غیر ذلك إنو، في هذه الرسالة فبتوفیق من اهللا عز وجلأصبناإنوأخیرا
.اجتهدنا وحاولناأننافحسبنا 



الفصل األول
التعریف بجریدة المنار



التعریف بجریدة المنارالفصل األول:                          
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تتعدد وسائل االتصال واإلعالم تعددا كبیرا، وتختلف حول الهدف الذي تسعى كل 
لكل منها إمكانیات خاصة تتفاوت درجاتها من وسیلة ألخرى، وسیلة لتحقیقه، فضال عن أن 

عرفت الجزائر نهضة صحفیة كبیرة حیثة،المرجو االستجابةو أثیر المطلوب بما یحقق الت
.جریدة المنارأهمهاربیة والفرنسیة ومن علغتین اللفنشأت على إثرها عدة صحف با

:)1(المنار ومراحل تأسیسها-1
حرة ویعتبر محمود بوزوزو المؤسس الفعلي ،دینیة،سیاسیة،وهي جریدة نصف شهریة

في الحقیقة كانت تابعة لحزب أنهاإالفهي تبدو مستقلة في الظاهر )2(لها بالجزائر العاصمة
شارك في تحریرها عدة أقالم وطنیة من مختلف )3(للحریات الدیمقراطیة االنتصارحركة 

.)4(أنصار حزب الشعبأبرزهملكن كان االتجاهات
مارس 29ه الموافق 1370جمادى الثاني 21الجمعة :وكان أول عدد لها بتاریخ

1لـ:ه الموافق1373ربیع الثاني 26غایة یوم الجمعة إلى، استمرت في الصدور 1951
وكانت تطبع بالمطبعة العربیة التي یملكها 51وكان آخر عدد لها هو رقم )5(1954جانفي 

بالعاصمة ولقد توقفت عن الصدور لعجزها المالي بعدما رفع الدعم المادي )6(یقضان الأبو

.104)، ص01أنظر الملحق رقم() 1(
.01ص ،م1951مارس 24الجمعة ،السنة األولى،01العدد ،المنار" ،وأهدافه"المنار ،محمود بوزوزو) 2(
إلىتغیر اسمه 1954وفي سنة ،سابقاوهو امتداد لحزب الشعب الجزائري ،1946نوفمبر 02الحزب في هذاتأسس ) 3(

الفكر السیاسي للثورة التحریریة ،وشح: الصادق بو أنظر، م1953تصدع رسمیا في ،حزب جبهة التحریر الوطني
.48ص ،الجزائر،د ت،مقاربة في دراسة خلفیة، غرناطة للنشر والتوزیع،الجزائریة

.271ص ،1998الجزائر ،غرب اإلسالميدار ال،1طالجزء الخامس، ،تاریخ الجزائر الثقافي،القاسم سعد اهللاأبو) 4(
القضایا العربیة (المغرب، تونس، لیبیا، مصر) من خالل جریدة المنار، رسالة نهایة السنة ،محمد السعید عقیب) 5(

.04ص، 1996_1995ر، السنة الجامعیة یاألولى ماجست
،في الفقهاالستقامةله مؤلفات عدیدة منها سلم ،ودرس بالزیتونة،حفظ القرآن الكریم1978_1988ولد بالقرارة ) 6(

محمد بن صالح ناصر، الصحف العربیة الجزائریة من أنظر:،1936_1926أصدر ثمان جرائد فیما بین ،ودیوان الشعر
.275-274ص،2006الجزائر ،2ط ،1954_1947
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للحریات الدیمقراطیة بعد األزمة التي االنتصاركانت تتلقاه من حزب الشعب حركة الذي
.)1(1953عرفها الحزب سنة 

یقول محمد بوزوزو هذا، وفي 1950عام إلىوتعود فكرة تأسیس جریدة المنار 
إلىفعرض على بعض األصدقاء المنتمین 1950وجاء عام تقدیمها صاحب الجریدة في

جریدة وطنیة غیر متحزبة تكفل لها حقوق إصدارللحریات الدیمقراطیة االنتصارحركة 
نشأتأوهكذاالتحلیل بشرط بث الروح الوطنیة في عموم البالد استقاللالطبع والتوزیع مع 

.)2(جریدة المنار
من خالل فقرات ذلكویظهر ،بمسیرتها نوعا من التذبذلجریدة خالل وعرفت ا

العطلة السنویة أثناءكانت تتوقف عن الصدور إذعن المدة المحددة لظهورها االنقطاع
الجریدة كانت تصدر في فترة هذهعلما أن )3(في شهر سبتمبر من كل سنة وهذاللمطبعة 
ت للوطن الجزائري دالمباركة التي أعاة یللثورة التحریر االستعدادهامة وهي فترة تاریخیة

.)4(استقالله وللشعب حریته
1953نجد أنها احتجبت عن الصدور لمدة شهرین سبتمبر وأكتوبر في سنة إذ
في صفحتین فقط 1953نوفمبر 06الصادر بتاریخ 48مادیة وكان العدد رقم ألسباب

وهذا یدل على الحالة المادیة الصعبة التي كانت تمر بها الجریدة وهذا ما أكده السید محمود 
الطویل من االحتجاب.. فصدور المنار في هذا الحجم الصغیر بعد هذا .بوزوزو قائال:

ا المادیة، ولوال مساعدة من بعض األخیار من هذه األمة لطال أوضح األدلة على سوء حالته
ذا فإن وهك)5(لكان هذا العدد یحمل إلى قراءها تحیة الوداع األخیرأوبعید أمدإلىاحتجابها 

ر في التاریخ یرسالة ماجست،1954- 1951القضایا الوطنیة والمغاربیة من خالل جریدة المنار ،عبد العزیز وابل) 1(
.11ص،2012- 2011،امعة الجزائرج،الحدیث والمعاصر

.بدون صفحة،جنیف،1982فیفري 25،مقدمة المنار،محمد بوزوزو) 2(
.12ص ،مرجع سابق،عبد العزیز وابل) 3(
ا، نموذج) جریدة المنار 1953-1951بشیر كاشة الفرحي، صفحات مشرقة من تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة () 4(

.15ص،م2010منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الجزائر ،طبعة خاصة،الجزء األول
.01، ص1953-11-6،، السنة الثالثة48العدد ،"أزمة المنار"، محمد بوزوزو) 5(
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تتوقف عند العدد أنهانجد إذفإن هذا التوقف الذي عرفته الجریدة دق ناقوس الخطر علیها 
.)1(بصفة نهائیة والى األبد51رقم 

غایة إلىصدور العدد األول منذفرنك 20نجد أن جریدة "المنار" كانت تباع بإذ
فرنك ابتداءًا من العدد الثامن 25إلىم ثم ارتفع 1951أوت15العدد السابع الصادر یوم 

صفحات غیر بأربعأما عن صفحات الجریدة فلقد ابتدأت ،م1951أوت31الصادر یوم 
كان عدد صفحاته والذي، 1953نوفمبر 06من السنة الثانیة الصادر بتاریخ 48أن العدد 

السنوي بجریدة المنار االشتراكوكان )2(ریدة اثنین نتیجة األزمة المالیة التي مرت بها الج
- 12-21من السنة األولى الصادر بتاریخ 12وابتداءا من العدد )3(فرنك 1000: ـیقدر ب
فرنك.600السنوي یقدر ب االشتراكأصبح1951

وقد سمیتها :عن تسمیتها "بالمنار" فیقول صاحبهاأماالمؤیدین فبقي ثابتا اشتراكأما
یؤتیها اهللا نورًا من لدنه تنقشع به الظلمات الحالكة التي تخیم على أنالمنار تفاؤال ورجاء 

حل وتنیر السبل للسائرین أینماامتنا في جمیع المیادین وسیرسل المنار أشعته تطارد الظالم 
أما عن طریقة كتابة العنوان فقد )4(الحریة أوالذینأوالثقافة أوكانت وجهتهم السیاسة أنى

استقرت على كتابته بالخط الفارسي ویفصل حرف النون عن األلف أنهاعرفت تغیرًا، إال
.)5(منارة منها أشعة 

مارس 29كر في العدد األول الصادر یوم ذوهي تمثل اإلشعاع العلمي والفكري و 
ۗ◌ َوَیْضِرُب اللَُّه اْألَْمثَاَل ِللنَّاِس ۚ◌ َیْهِدي اللَُّه ِلُنورِِه َمن َیَشاُء القرآنیة التالیة " اآلیة1951

.04ص،ع سابقجمحمد السعید عقیب، مر ) 1(
.01صالمصدر السابق،،المنار" المنارأزمة"،محمد بوزوزو) 2(
.13سابق صمرجع،العزیز وابلعبد ) 3(
.01م، ص1951مارس 29،"المنار وأهدافه"، جریدة المنار، العدد األول،محمد بوزوزو) 4(
.05ص،سابقمرجعمحمد السعید عقیب، ) 5(
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وابتداءا من العدد العاشر من سنتها األولى أضافت بیتین )1(")35َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم (
رحمه اهللا وهما: )2(شعریین من نظم الشاعر محمد العید آل خلیفة 

الكبارطمى وبدت معالمهما طوینا للمطالب كل بحر
)3(بالشعاع لنا المنارأومأو من بعیدالشواطئفحیتنا 

أما لغتها فهي عربیة بسیطة سهلة مدعمة الكثیر من تحالیلها وأخبارها بصورة تزید 
الوطنیة القضایاوفي الحقیقة لم تقتصر جریدة المنار على )4(تشوقا وتعلقا بالجریدة القارئ

االستعماریةما جعل السلطات وهذا،أیضاوالتونسیة ،فحسب بل اهتمت بالقضایا المغربیة
إلىتعرضت أنهانجد إذ) 5(البلدین (تونس والمغرب)إلىتعمل على منعها من الدخول 

لك حسب ما ورد ذتوقیفها في المغرب و إلىأدىالتضییق من طرف االحتالل الفرنسي مما 
السلطات أن" جاءتنا رسائل من متعهدي المنار بالمغرب األقصى تفید :عدادهاأفي احد 
.)6(الجریدة بالقطر الشقیق.هذهاألمر بمنع أصدرت

أهداف الجریدة ومبادئها:.2
العدد منذمحمد بوزوزو صاحب الجریدة ومن معه یسطرون الجریدة األستاذكان 

حیث جعلها لخدمة األحداث المتعلقة بدول المغرب الثالث ،فیهأصدرتالذياألول 
(الجزائر، تونس، المغرب) فالمنار جریدة سیاسیة، ثقافیة، دینیة حرة.

.40-35اآلیة،سورة النور) 1(
سنتین دراسة في جامع أمضىأینتونس إلىدرس في مسقط رأسه ثم توجه ،بعین البیضاء1904أوت23ولد في ) 2(

والسجن، ثم فرضت علیه اإلقامة عتقاللإلوبعد اندالع الثورة تعرض ،الجزائر واشتغل بعدة مناصبإلىثم رجع ،الزیتونة
أدباء،تراجم الشعراء،ة الثقافةلج، أنظر ماالستقاللالطوق األمني إال بعد هذاولم یخرج من ،الجبریة في مدینة بسكرة

.176ص ،2007سبتمبر ،15العدد ،الفكريوٕانتاجهمالثورة 
.01ص ،1951أكتوبر22،، السنة األولى10العدد ،جریدة المنار) 3(
عبد القادر موالي، ـالبعد الوطني والتوجه اإلسالمي للجزائر من خالل جریدة المنار، رسالة ماجستیر، التاریخ الحدیث ) 4(

.17ص، 1991-1990و المعاصر، السنة الجامعیة 
.101ص،1991الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الصحافة المكتوبة في الجزائر،حدادنإزهیر ) 5(
.02ص،1951أوت 31،السنة األولى،العدد الثامن،جریدة المنار) 6(
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كفل نظام یأسمىإقامة إلىفهي جریدة سیاسیة، والسیاسة رسالة، وهي السیر بالمجتمع 
المواهب بحریة تامة والعمل في ونمو ،وحفظ الكرامة،وٕاناثا األمن والهناءذكوراجمیع أفراده ل

في تولي شؤونها بنفسها" حق الشعوب"یسمونه ظل الطمأنینة، فالمنار تعمل في سبیل ما
غربیا، أملك بسالمتها من كل قید شرقیا كان ذو ،لألممحق طبیعي االستقاللترى أن 
في الحقوق والواجبات المساواةجنوبیا وترى أن الدیمقراطیة الحقة هي التي تحقق أوشمالیا 

.)1(بین سائر أفراد األمة
إدراك حقائق األشیاء إلىوهي بالفكر البشري ،وللثقافة رسالة،وهي جریدة ثقافیة

ة بالروح التقدمیة بعثقافة عصریة مشإلىفهي تدعو ،لفائدة اإلنسانواستغاللهاواألحیاء 
سمو بالفكر عن االعتبارات ألنها،والتسالم،والتقارب،فالثقافة عامل من عوامل التفاهم

السافلة.األغراضالصادرة عن 
تحقیق معاني الرحمة والحب إلىالمنار جریدة دینیة وللدین رسالة وهي السیر بالبشریة 

اإلسالمیةوتسخیر الحقائق األرضیة للحقائق السماویة ویعمل المنار في سبیل نشر التعالیم 
غرورا إلیهالخالصة وبیان اإلسالم على وجهه الصحیح نقیا من كل ما ألصق ب هاو نسب 

فاإلسالم قوة روحیة تبعث على النشاط والعمل واإلنتاج ،ویحارب الجحود كما یحارب الجمود
بناء الحیاة على التفكیر إلىفهو عامل من عوامل السمو الروحي والتقدم المادي فهو یدعو 

اإلنسانیةلقیم الروحیة والحقائق المادیة في دائرة حسن المعاملة واحترام الكرامة ااعتبارمع 
َواْبَتِغ ِفیَما َآَتاَك "الجامعة لهدا المعنى بهده اآلیاتوالتعاون على البر والتقوى ونكتفي من 

ا َأْحَسَن اللَُّه ِإَلْیَك َوَال َتْبِغ اْلَفَساَد اللَُّه الدَّاَر اْآلَِخَرَة َوَال َتْنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّْنَیا َوَأْحِسْن َكمَ 
.)2()"77(ِفي اْألَْرِض ِإنَّ اللََّه َال ُیِحبُّ اْلُمْفِسِدینَ 

احد وعدم بإرادةوهو عدم التقید واعیةوهي جریدة حرة وللحریة معنى كثر مدعیه وقل 
المطلق مع الوقوف عند حدود حرمة الغیر"فالمنار" باالختیاروالسیر ،الخضوع لجبروت احد

.01مقال سابق، ص،"وأهدافه"المنار ،محمود بوزوزو) 1(
.77اآلیة ،سورة القصص)2(
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،لدا یفتح منبرا حرا ینشر فیه النقد النزیه،إنسانیحترم حریة الفكر ویعتبرها حقا مقدسا لكل 
إال بقدر وقوفهم عند المبادئ وال لألشخاصوال اعتبار لدیه ،المبادئتقدیس إلىفهو یدعو 

.)1(للحق إالیتحیز 
أبحاثسابقا بالطریقة الموضوعیة وفتح المذكورةیعمل المنار في جمیع المیادین 

ط المشكالت المرتبطة بكل میدان تبسیطا واضحا بهدف البحث عن الحلول المعقولة یلتبس
.)2(بحثا واسعا 

أقالم جریدة المنار:-3
سواءًا كانت جزائریة ،اإلنسانیةالجرائد التي اهتمت بالقضایا أهمتعتبر جریدة المنار 

،أو مغاربیة حیث كانت تنشر في صفحاتها العدید من المقاالت لجمیع المواضیع سیاسیة
..الخ .دینیة،اقتصادیة،ثقافیة

من كانت لهم إالذكرالتي كانت تكتب من طرف مجموعة من المحررین وال یسعني 
منهم:ونذكربصمات بارزة في الجریدة 

3(محمود بوزوزو( :
فیفري 22ه الموافق 1336األولىجمادى 10كاتب ومدیر لجریدة المنار من موالید 

یة وهي مدینة ساحلیة على الشمال الشرقي من الجزائر العاصمة ام في مدینة بج1918
ك قسنطینة للدراسة في المدرسة الرسمیة وكان آن داإلىاتجه )4(والمشهورة بصناعة الشموع 
تتردد أنإیاكفأوصاه ")5(اتصل بالشیخ عبد الحمید بن بادیس ،في السادسة عشر من عمره

كن ذلكاتمم دراستك وبعد ،الضرر بسببنابكیصیأنأریدوال ،ضروكأرأوكإنعلینا فإنهم 

.01ص ،مقال سابق،المنار وأهدافه،محمود بوزوزو)1(
.02ص،نفسه) 2(

.105)، ص 02أنظر الملحق رقم ( (3 )

.16ص،مرجع سابق،العزیز وابلعبد ) 4(
القرآنمن حفظة ،1912تخرج من جامعة الزیتونة عام ،) ولد بمدینة قسنطینة1940-1889شخصیة جزائریة () 5(

،1ط،1ج، عالم المغرب العربيأ،أنظر: محمد صالح صدیقالجزائریین،علماء المسلمینالمؤسس جمعیة ،الكریم
.174-173ص،2007،الجزائر،المطبعیةللفنونالمؤسسة الوطنیة
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دراسته وأتملحضور دروسه في التفسیر األخضرالجامع إلىلیال یذهبانه كان إالمسلما" 
دراسته بها ونال الشهادة وأنهىبالعاصمة المدرسة العلیا بالعاصمة إلىوانتقل ،بقسنطینة

.)1(العلیا
یقول " كان الوالد رحمه اهللا یریدني هذاوعن ،ولقد اختار محمود بوزوزو مهنة التدریس

إنوما ،الغاشیة في الشعباألمیةقاضیا كوالده لكني اخترت التدریس لإلسهام في مكافحة 
وسعیت في ،والعمالاألحذیةشرعت في العمل الرسمي لتعلیم الیتامى والحمالین وماسحي 

. )2(أحرار وفتح نواد للشباب والكهول وتنظیم أفواج الكشافة أساندةفتح مدارس حرة وجلب 
كلما لقیني یقول " إن مثلك مكانه عندنا " فلبیت )3(وكان المرحوم الشیخ العربي التبسي 

حیث لقیت حسن الترحیب من رئیسها المرحوم الشیخ ،حقت بمركز جمعیة العلماءرغبته والت
وانخرطت في سلك المصححین والمحررین بجریدة البصائر وكنت ،محمد البشیر اإلبراهیمي

المرشد العام للكشافة اإلسالمیة الجزائریة.ذلكجانب إلى
لجریدة إصدارهمن خالل ذلكوكان محمود بوزوزو مهتما كثیرًا بالصحافة ویظهر 

التي اعتبرها وسیلة إلبراز الكفاح 1954-1951بعنوان "المنار" في الفترة مابین عامي 
.)4(الفرنسي االحتاللالوطني الجزائري ضد 

.06ص،مرجع سابق،محمد السعید عقیب) 1(
بدون صفحة.،مقال سابق،المنار،"مقدمة المنار"،محمود بوزوزو) 2(
شارك في الحركة اإلصالحیة مشاركة فعالة بقلمه، ثم أصبح رئیسا ،، درس بالزیتونة واألزهرم1893ولد بتبسة عام ) 3(

موسوعة ،محمد حمدان وآخرون:أنظرم، 1957ن الحرب التحریریة ابإاستشهد. المسلمین الجزائریینلجمعیة العلماء
.84ص،4ج،الصحافة العربیة

.18ص،مرجع سابق،عبد العزیز وابل) 4(
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إلىمدینة القلیعة ثم عاد إلىمدینة البلیدة وبعدها إلىمحمود بوزوزواألستاذانتقل 
ولما تعرضت حركت حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة ،1954بها حتى وبقيالبلیدة 

القبض علیه بعد إلقاءین لكن السلطات الفرنسیة تمكنت من یلاجماعة المصإلىألزمة انظم 
سویسرا سنة إلىالمغرب األقصى ومنها إلىاندالع الثورة وتم سجنه وبعد اإلفراج عنه توجه 

.)1(م 1958
محمود بوزوزو دور كبیر في خدمة اللغة العربي في سویسرا حیث عمل لألستاذوكان 

أن تقاعد حیث تخرج على یده إلىللغة العربیة في مدرسة جنیف الدولیة للترجمة أستاذا
وللعلم فإن الشیخ محمود بوزوزو )2(أجیال من المترجمین العرب من جمیع البلدان العربیة 

تحویل مكتبة والده إلىفي جنیف ویرغب ابنه عبد الحمید ثالثة أبناء وابنة واحدة یعیشون 
متحف ثقافي برعایة حكومة جنیف التي تضم نحو عشرین ألف كتاب باللغتین العربیة إلى

)3(واألدب الذینوالفرنسیة في مجاالت مختلفة كالفقه والتاریخ والسیاسة وعلوم 

ودفن 2007سبتمبر 27سنة یوم 88وتوفي الشیخ محمود بوزوزو عن عمر یناهز 
.)4(فرحم اهللا الفقید واسكنه فسیح جنانه2007أكتوبر 5بوالیة بجایة یوم الجمعة 

5(محمد محفوظي(:
من عائلة متواضعة ،بوالیة تبسة،م1921یوم الفاتح فبرایر محمد محفوظيولد

اإلسالمي فأدخله مدرسة قرآنیة حیث حفظ القرآن الذینحرص والده تعلیمه ،میسورة الحال
الكریم على ید الشیخ العربي التبسي ومن ثم زاول دراسته بالمدرسة الفرنسیة اإلسالمیة بمدینة 
قسنطینة وهي مؤسسة لتخریج إطارات متخصصة في شؤون األهلیة ویوظف المتخرجون 

م " بمناسبة 2007سبتمبر 28ه الموافق 1488رمضان 16یوم الجمعة ،مدیر مؤسسة قرطبة،كلمة عباس عروة) 1(
جنیف.،مسجد المؤسسة الثقافیة،الصالة على المرحوم محمود بوزوزو

.02ص،2007جوان 23جنیف . www.swis.info،والتسامحاالنفتاحمحمود بوزوزو داعیة ،عبد الحفیظ العبدلي) 2(
.20- 19ص،مرجع سابق،عبد العزیز وابل) 3(
رحیل العالمة الجزائري الدكتور محمود بوزوزو ،أئمتهاأول" الجالیة المسلمة في سویسرا تودع ،وكالة األنباء الجزائریة) 4(

.03، ص2013أكتوبر 2الثالثاء ،" الشروق الیومي
.106ص)، 03أنظر الملحق رقم()5(
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ثم ،مین وسلك األئمة والمدرسینمنها في سلك القضاة المكلفون باألحوال الشخصیة والمترج
)1(جامع الزیتونة حیث نال شهادة التحصیل إلىدرس بالجزائر العاصمة وبعدها شد الرحال 

النخبة المتعلقة والمتخرجة من أماموجد ومع انتشار الوعي الوطني واتساع النشاط السیاسي 
:المدرسة الفرنسیة اإلسالمیة نفسه أمام ثالث خیارات

االستعماریر في ركاب سالتوظیف والخیار )1
التوظیف وٕالزام الحیاد إزاء القضیة الوطنیة )2
والنضال من أجل الوطنیة،بصفوف الحركة وااللتحاقالتوظیف،خیار رفض )3

)2(.االستعمارالقضیة الوطنیة ومقاومة 

فكان المفكر ،حزب الشعب أثناء الحرب العالمیة الثانیةإلىمحمد محفوظي نضم إ
االستعماروالمنظر على المستوى المركزي للحزب كما عمل على نشر الوعي وفضح سیاسة 

تمیز بمقاالته الحماسیة التي كانت تتناقلها الصحف داخل وخارج الذينجد انه الصحفي إذ
)3(الوطن فهو یعتبر من أبرز محرري جریدة المنار الجزائریة 

ب نائب األمین العام لجمعیة الطلبة المسلمین تولى منص1944- 1943وفي سنتي 
)4(لشمال إفریقیا

وهكذا بدأ الكفاح بتوسع في أواسط الشعب بالمدن للتعبیر عن مساندته لجبهة التحریر 
الجزائریین مع سیاسته حیث أنالوطني وكذا التعبیر عن رفضهم لسیاسة دیغول التي تدعي 

برز في هذه المرحلة الدور الهام للدعایة واإلعالم إذ نجد أن الوالیة الرابعة بمدینة البلیدة 
نظمت مركزا خاصا للدعایة واإلعالم برئاسة محمد محفوظي الذي یعتبر المحرر الرئیسي 

.20ص،مرجع سابق،عبد العزیز وابل) 1(
مؤسسة الطبع ،المؤلفذكرمحمد محفوظي "، دون األستاذواإلرشاد " نضال النضالمسیرة ،الشیخ محمد محفوظي )2(

.37ص،ومكانه وتاریخه
.37ص،نفسه)3(

(4) Benjamin stora , dictionnaire biographique de militants nationalité algérienne , édition L’HARMTTAN,
PARISP:132
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طاق واسع بالوالیة الرابعة بالعربیة والفرنسیة التي كانت تطبع بالبلیدة وتوزع علة نللمناشیر
جویلیة 5وكان لها تأثیر كبیر في تجنید المواطنین في مظاهرات عارمة مثل مظاهرات 

واشتهر بصالبته وٕاخالصبإیمانمحمد محفوظي قد كافح أننجد وهكذا)1(بالبلیدة 1961
اع القمع أنو إلىالنضالیةوقد تعرف في حیاته ،ومواقفه الشجاعة ووفائه الكبیر لمبادئه

لالستنطاقفكثیرا ما استدعي لمحافظات الشرطة االستعماریةمن قبل السلطات طهادضواال
.)2(وكثیرا ما استجوب عن مقاالته الصحفیة ،حول خطبه

فأتقن من خالله ثالث لغات ،وتعلم تعلیما عصریا،ونشأ محمد محفوظي نشأة دینیة
فكونت منه رجال ال یخشى ،وهي العربیة والفرنسیة واأللمانیة وتربي وسط اإلصالح والوطنیة

فهو ،وكانت حیاته سلسلة متواصلة من الجهاد في میادین متعددة،في الحق لومة الئم
أنجب للوطن لذياوالمربي الثائر على الجهل والوالد الرؤوف االستعمارالوطني الثائر على 

یشتغل حالیا منصب أمین الذيبكر أبوابنه :منهمنذكرصالحین وبنات صالحات أبناء
عان بمدیریة التربیة لوالیة تیبازة ورئیس مصلحة التنظیم التربوي بمدیریة التربیة لوالیة البلیدة 

.)3(سابقا وابنته التي تشتغل حلیا مدیرة متوسطة بمدینة البلیدة
التي أصدرها رفیق دربه وكان السید محمد محفوظي مراسال من تونس لجریدة المنار 

ال یشق له غبار وال یجف له قلم وهو یمأل صفحات الذيفهو الصحافي ،محمود بوزوزو
.)4(جرائد المنار والبصائر والمغرب وغیرها من الصحف الوطنیة 

،2002فیفري 23رحمة ربه یوم إلىالفاضل محمد محفوظي رحمه اهللا األستاذانتقل 
روس " وزیر للثقافة سابقا تغ العامحمد العربي دماألستاذنضالهه صدیقه ورفیق وقد أبنّ 

كما أبنه أیضا فصیلة الشیخ الجلیل ،وسفیرا للجزائر في دول جنوب شرق آسیا لعدة سنوات "

.38-37ص،مرجع سابق،واإلرشادالنضالمسیرة )1(
.38ص،نفسه)2(
.23ص،مرجع سابق،عبد العزیز وابل)3(
األبد، جریدة صوت إلىالرحیل عنا إلىمن التهمیش والنسیان ،محفوظيدمحمالمناضلالكاتب ،أحمد الطیب معاش)4(

.17ص ً ،الجزائر،2002مارس10األحد ،األحرار
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العلماء المسلمین عبد الرحمان شیبان " وزیر الشؤون الدینیة سابقا ن ورئیس جمعیة 
األوفیاء منهم بومدین تالمذتهوبعض النضالالمجاهدون ورفقاء إلىباإلضافة،الجزائریین

تحدث عن وطنیة الفقید وكفاءته التربویة التي مكنته من نشر العلم وغرس حب الذيركابي 
لتربیة كتقدیرا لجهوده واعترافا لما قدمه من خدمات في ا.الوطن في نفوس أبنائه الطلبة

.طات منطقة بوعرفة بوالیة البلیدةوالتعلیم أطلقت سلطات البلیدة اسمه على إحدى متوس
:1(عبد الحمید مهري(

مدینة روبخشخصیة مرموقة في نضال الحركة الوطنیة وثورة التحریر ولد في ال
انتقل من ،مربیا ومصلحاإماماكان والده ،من أسرة محافظة1926أفریل 03قسنطینة یوم 

استقطبالخروب وواد الزناتي وضاع صیته في قالمة وما لبث أن إلىالقل مدینة أجداده 
حزب إلىواالنضمامبدأ حیاته النضالیة )2(رجل له كلمته إلىفقد تحول إلیهاألنظار 

طالبا للعلم جامع الزیتونة بتونس إلىانتقل 1946وفي سنة 1944منذالشعب الجزائري 
تخرج من جامع الزیتونة سنة ،وتولى قیادة جمعیة الطلبة الجزائریین في تونسوالمعرفة
للحریات الدیمقراطیة وهو طالب في جامع االنتصارفي صفوف حركة ناضل،م1952

عالقات وطیدة مع الحزب الدستوري إقامةمن 1950تمكن سنة ،م1948منذالزیتونة 
بعد شهر 1955غایة إلىوبقي في السجن 1954اعتق في نوفمبر )3(الجدید في تونس 

عین ضمن وفد جبهة التحریر الوطني بالخارج وشغل منصب عضو في المجلس الوطني 
شغل منصب ،وعند تشكیل الحكومة المؤقتة،والتنفیذثورة الجزائریة ثم في لجنة التنسیق لل

.107)، ص04ظر الملحق رقم (أن)1(
.13ص،2013دار العلم والمعرفة ،عبد الحمید مهري حكیم الثورة الجزائریة،مقالتيعبد اهللا)2(
منشورات مخبر ،2ج،والعشرونالجزائر في القرن التاسع عشرأعالممعجم ،عبد الكریم بوصفصاف وآخرون)3(

.2004،341قسنطینة ،وريتجامعة من،الدراسات التاریخیة والفلسفة
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والثقافیة في التشكیلة االجتماعیة ومنصب وزیر الشؤوناألولىوزیر شؤون شمال إفریقیا في 
)1(عرف بمشروع یسمى باسمه " مشروع مهري للرد على مشروع دیغول ،الثانیة

شغل عبد الحمید مهري في حكومة الرئیس منصب األمین العام لوزارة التعلیم الثانوي 
ثم سفیرا في فرنسا ،بن جدید عین وزیرا لإلعالم والثقافةالشاذليثم في حكومة الرئیس 

.)2(1988عاما لحزب جبهة التحریر الوطني بعد أحداث أكتوبر أمیناب ثم انتخب والمغر 
جبهة التحریر الوطني أطلق باسمانشأ جریدة ،وهو من دعاة السالم والوئام في الجزائر

الحوار الوطني.إلىعلیها اسم "الحوار لكي " تتماشى مع مواقفه في الدعوة 
التحریر الوطني بسبب مواقفه العنیدة اتجاه السلطة ابعد من األمانة العامة لحزب جبهة

نشرت ،التاریخیة والسیاسیةواآلراءویعتبر مترجم لكثیر من المقاالت ،السیاسیة والعسكریة
الحوار...، كما كان من ،الثقافة،صالةفي العدید من المجالت والجرائد الوطنیة منها األ

نشر بها عدة مقاالت مهمة خاصة فیما یخص القضایا التونسیة من ،محرري جریدة المنار
تحت عنوان "فرحات حشاد بینها مقال لشخصیة الزعیم النقابي الراحل "فرحات حشاد"

.)3(دیسمبر 12من السنة الثانیة بتاریخ 13جاد في العدد الذيالمناضل" 
نجد انه نشأ في إذللتعرف على شخصیة عبد الحمید مهري المنبت وبیئة النشأة، 

عائلة متدینة ومتشبثة بالمقومات الوطنیة وملتزمة بالمقاومة التي نهضت بها نخب المجتمع 
غرست األسرة في دهنه وهو صبي معنى الوطنیة في وجه سیاسة الغطرسة ،الجزائري

ولد ،الشیخ عمار مهري من نخبة مدینة قسنطینة المتعلمةوالتشویه الفرنسي، وكان والده 
.)4(بالحروش من أسرة نزحت من القل وهي من األسرة الشریفة التي زاد اشتغالها بالعلم 

الجزائر ،دار القصبة للنشر،"1954مقاالت في تاریخ الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر :"دروب التاریخ،حمید عبد القادر)1(
.201ص ،2007

.259ص،2006، دار المعرفة، 1، ج1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر،الح وآخرونببشیر )2(
.342ص،مرجع سابق،عبد الكریم بوصفصاف)3(
.14ص،المرجع السابق،مقالتيعبد اهللا)4(
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خلف فاجعة كبیرة البنه مهري وهو في سن الذيم 1933توفي الوالد عمار مهري عام 
كما حرص مهري ،لمواجهة الحیاة الشاقةاالستعدادإلىدفع به ماوهذا،السادسة من عمره

على تعلم اللغة الفرنسیة ودلك من خالل احتكاكه بالمدرسین والمثقفین وكان تعلمه لهده اللغة 
واطالعه على الثقافات األوروبیة قد ساعد في تكوینه العصري واطالعه غلى الثقافات 

.)1(األجنبیة 
:نضاله في حزب الشعب

وكذلكین احتك بهما العلوم والمعارف فحسب بل ذالوأولئكه لم یتعلم مهري من شیوخ
وكان للشیخ عبد الرحمان بن العقون الدور الرئیسي في بلورة اتجاهه ،مبادئ الوطنیة

شرح له معاني الوطنیة وعرفه بطبیعة المستعمر مؤكدا له الذيالسیاسي فهو معلمه األول 
یان بواد الزناتي عام بلنشاط خلیة أحباب الوكان ،بالقوةإالدائما ما أخد بالقوة لن یسترد 

مید مهري معترك النضال حدور في اندماج مهري في العمل السیاسي ثم دخل عبد ال1944
السیاسي بقوة مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة حیث شارك في التحضیر في مظاهرات ماي 

أماألحداث هذهحزب الشعب قبل كان التحاقه بإذابقریة واد الزناتي وال نعرف ما 1945
في خلیة سریة لحزب انخرطواوٕان كانت بعض الروایات تؤكد أن مهري وٕاخوته ،بعدها

فیها رسمیا في حركة انخرطعن الظروف التي وأما،الشعب مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة
التشریعیة في باتاالنتخامشاركة الحركة في وبدایة نشاطه العلني قد كان بمناسبة االنتصار
.)2(م1946نوفمبر 

حیث ترشح ،نجاحات معتبرةایحققو أنحزب الشعب بواد الزناتي مناضلووقد استطاع 
وكان ،البلدیة ألول مرةاالنتخاباتالمناضل محمد بن تفتیقة وفازت فیها بعد قائمة حزب في 

وقد انشأـ الحركة في ،التي آمن بها مهري بنهجهااالستقاللیةانتصارا معنویا للحركة ذلك
مهري خطوة في الطریق الصحیح تنجد من اعتبرهام المنظمة الخاصة والتي 1947عام 

.19ص،المرجع السابق،مقالتيعبد اهللا)1(
.22-21ص،نفسه)2(
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وقد برز ،شباب بلدته في منظمة ومنهم سلیمان بن حركات مسؤول المنظمة بواد الزناتي
.)1(وارتبط بعالقة وثیقة مع جمعیة العلماء االنتصارمهري من القادة األساسیین من حركة 

:مهري في تونس طالبا ومناضال
التهذیبودلك رفقة طلبة مدرسة التحق مهري بتونس لمواصلة دراسته 1947في عام 

وفي تونس انخرط ،عبد اللطیفبواد الزناتي ومنهم محمد الصالح رحاب وعیساوي زیتون 
كان من بین ،للحریات الدیمقراطیةاالنتصارمهري في الحركة الطالبیة وفي خلیة حركة 

.)2(نشاطاتها اإلشراف على الطلبة والمهاجرین وتنسیق العالقة بین المناضلین الدستوریین
:دوره في قیادة الحركة الطالبیة

الحركة قد بدأـ هذهوكانت ،بتونس مناضال في الحركة الطالبیةالتحاقهمنذبرز مهري 
وجماعة الجمعیة الموالون ،جناحین: جماعة البعثة الموالون لجمعیة العلماءإلىاالنقسامفي 

عیة الطلبة الجزائریین ملتجدید جانتخاباتم جرت 1949وفي بدایة عام ،لحزب الشعب
االنتخاباتفرت سوأ،بالزیتونة في ظل تنافس حاد بین الجناحین المتصارعین على القیادة

ذلكوكل التنفیذیةمهري حیث انتخب رئیسا لهیئتها إلیهنتمي یالذيعلى فوز الجناح الثاني 
نشاطه والمكانة التي أحرزها في قیادة جموع الطلبة خالل المظاهرات جاء بفضل 

لقد ارتبط مهرب بعالقات وثیقة مع الطالب الزیتونیین وكان له دور هام في ربط هؤالء 
بالحزب 

فقد كان لمهري دور في تفعیل وتنظیم جمعیة الطلبة الجزائریین وترشیدها للقیام وهكذا
.)3(بدورها التعلیمي

.25- 24ص،مرجع سابق، مقالتيعبد اهللا)1(
.25ص،نفسه)2(
.28ص،نفسه)3(
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 في تونس:االنتصارتمثیله لحركة
وهو ما أكده الطالب مولود ،مهري عین منسقا للحزب بتونسأنإلىتشیر المصادر 

كما كان مسؤوال ،إلتحاد الطلبةالتنفیذيمهري كان مسؤوال عن المكتب أنقاسم بالقول 
سیاسیا عن اتحادیة الجزائریین لحزب الشعب بتونس وتشمل مسؤولیته بتنظیم الطلبة والتجار 

.)1(النشطین في مختلف المدن التونسیة 
ونصرة المشروع االنتصارمهري خیرة العناصر الطالبیة للدعوة لحركة حبذوقد 

إلىلالنتقالمهري وهو مسؤول عن التنظیم في تونس وقد بادر ،خلیة سریةوأنشأ،الثوري
االنتصاروحركة اللیبیینلین ي وجماعته اإلتصال بین بعض المناضكما ربط مهر )2(القاهرة 

تنظیم اتصال بمصالي في اللیبیینطلب من أحد الطالب الذيالمسیر إبراهیممنهم الهادي 
طرابلس إلىدعوته وأثناءم، 1948الجزائر عن طریق رفاقه من الطلبة الجزائریین ودلك عام 

.)3(ااختفو الذینعیر تونس التقي بأعضاء جمعیة الطلبة الجزائریین 
 مشروع وحدة المغرب العربي:إلىدوره في ربط العالقة مع الحزب الدستوري والدعوة

على رعایة شؤون الجالیة الجزائریة في تونس وعلى رعایة مشروع المغرب عمل مهري 
استغلها مهري ،وقد كان لمناضلي واد الزناتي وقالمة عالقة بالمناضلین التونسیین،العربي

عبد الرحمان بن العقون أنه كانت أستاذهذكرفقد ،في توطید عالقته بأوساط الدستوریین
وكانت الجریدة تعمل ،بن محمود مدیر جریدة األسبوعلذیناتربطه عالقة صداقة مع نور 

ك، ونشرت له مقاال یلح فیه على ضرورة الوحدة بین ر العمل المغاربي المشتإلىللدعوة 
.)4(األحزاب المغاربیة

، 1983الدار العربیة للكتاب، تونس ،النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بین تونس،محمد الصالح الجابري)1(
.140ص

.2013جانفي 2جریدة البالد، عدد ،شهادة رابح مشحود في ندوة تكریمیة للفقید مهري بقسنطینة)2(
.49-45ص، 2000،دار األمة الجزائر،قصتي مع ثورة الملیون شهید،الشریفيإبراهیمالهادي )3(
.34ص،المرجع السابق،مقالتيعبد اهللا)4(
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وقد سمح نشاط عبد الحمید مهري في تونس التأسیس لعالقات وثیقة بین الحزب 
أن یحمل صورة مفصلة عن ذلككما سمح له الجزائري،وحزب الشعب التونسي،الدستوري 
تطور كفاح الشعب التونسي.إمكانیات

إلىغایة ترحیله من طرف السلطات الفرنسیة إلىاستمر نشاط مهري في تونس 
وعندما عاد ،ودلك بسبب خطورة النشاطات التي كان یقوم بها هناك،1952الجزائر سنة 

الفترة خدمات تنسیقیة هذهمل المغاربي المشترك وقدم في الجزائر ظل وفیا لفكرة العإلى
للعمل المسلح على المستوى المغاربي بحكم عالقاته مع المناضلین التونسیین كما كان من 
مشجعي طروحات صحیفة المنار التي فتحت نقاشا حول وحدة األحزاب الوطنیة 

)1(والمغاربیة

:التحریریةعبد الحمید مهري ودوره السیاسي في الثورة 
العمل السیاسي في لخارج وقد روي أن بن بلة طلب صراحة إرسال إلىلقد وجه مهري 
یتقنان اللغة باعتبارهماروس لدعم نشاط الوفد الخارجي في القاهرة تمهري أو دماغ الع

حیث كلف بإدارة مكتب ،كما كان عبد الحمید مهري مسؤول بعثة الثورة في سوریا،العربیة
واجتهد في ،شق وهو من المكاتب الرئیسیة ألهمیته اإلستراتیجیة في دعم الثورةالجبهة بدم

تشمل التعریف بالقصیة تمثیل جبهة التحریر الوطني في سوریا حیث كانت مسؤولیاته 
)2(الجزائریة واإلشراف على الجالیة الجزائریة ومصالح وشؤون الثورة 

كما كلف بمهام أخرى منها المهام الخاصة بتسهیل مهمة تحصیل ونقل األسلحة 
رسالة مؤرخة حیث كلف محمد أمین دباغین في،المهام الدبلوماسیةإلىبالتنسیق مع بن بلة 

وكذلك،بالتحضیر لتمثیل الجزائر في المؤتمر العالمي بطوكیو1956جویلیة 04في 
الیة الجزائریة في سوریا حیث كان لعبد الحمید مهري دور باإلشراف على شؤون الطلبة والج

.8ص،المرجع السابق،مقالتيعبد اهللا)1(
.57صنفسه،)2(
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تعلیمات الوفد الخارجي وتعمیم بتنفیذكبیر في إدارة شؤون الطلبة وتوجیههم وخاصة إقناعهم 
مع ممثلي الطلبة اتصاالتكما كانت له ،اإلضراب الطالبي في الجامعات العربیة

.واللبنانیةبیة السوریة الجزائریین في سوریا ولبنان ومع التنظیمات الطال
:االجتماعیةمهري عضو في لجنة التنسیق مكلفا بالشؤون 

في مؤتمر الصومام عین مهري عضو احتیاطي في المجلس الوطني لثورة الجزائریة 
ومكانته كسیاسي مثقف الن یحتل مكانة بارزة بین كبار ،وأهله نشاطه ممثال للجنة بسوریا

1957قادة الثورة حیث اختیر في دورة المجلس الوطني للثورة الثانیة بالقاهرة في أوت 
.والتنفیذعضوا في قیادة لجنة التنسیق 

مهري وزیرا وموجها لسیاسة الحكومة المؤقتة:
ا لشؤون شمال إفریقیا وكان مكلفا وزیر األولىعین مهري في تشكیلة الحكومة المؤقتة 

بهده االجتماعیةبعدة قضایا وملفات منها العالقة على األخطار المغاربیة ونشاط الثورة 
وقد اختیر لهده المسؤولیة تقدیرا لمكانته في جهاز السلطة ،وقضیة الالجئیناألخطار
هذاالسابق ولخبرته في إدارة القضایا السیاسیة ومعرفته بقضایا المغرب العربي وفي التنفیذي

واالستفادةض بمسؤولیات كبرى منها توطید العالقة مع أخطار المغرب العربي هاإلطار ن
اختیركما ،من الخدمات المقدمة من قبلهم لدعم الثورة واإلشراف على إدارة شؤون الالجئین

والثقافیة وكان له االجتماعیةشكیلة الحكومة المؤقتة الثانیة وزیرا للشؤون في ت1960مهري 
)1(الثانیة والتنفیذفي عهد لجنة التنسیق االجتماعیةخبرة مسبقة في تسییر ملف الشؤون 

مهري كان مناضال سیاسیا محنكا ووطنیا ثوریا آمن بمشروع الثورة وقدم أنومنه تأكد 
لها خدمات جلیلة.

السیرة الذاتیة للراحل المجاهد " عبد الحمید مهري " على الموقع أنظر:، 81ص،المرجع السابق،مقالتيعبد اهللا)1(
www.ennaharonline.com/national 18على الساعة ،2018مارس 24شوهد في.



التعریف بجریدة المنارالفصل األول:                          

- 24 -

وفاته: 

اإلعالم، و الدبلوماسیة و عبد الحمید مهري الرصید التاریخي الكبیر جمع بین السیاسة 
ناضل من اجل الوطن قبل وبعد االستقالل وافته المنیة بمستشفى عین النعجة العسكري 

سنة بعد صراع مع المرض 85م عن عمر یناهز 2012جانفي 30بالجزائر العاصمة یوم 
یعتز في آن واحد بأنه و ، كان مهري یشعر )1(كن مواقفه لم ترحل عنارحل الرجل المناضل ل

انه ال یتمیز علیهم فقد فضل أن یدفن بمقبرة عادیة هي و من أبناء الشعب الجزائري البسیط 
جو مهیب بحضور و وري الثرى في یوم مشهود و مقبرة سیدي یحي بضواحي العاصمة 

.جماهیري كبیر

.18، ص 2013، وزارة الثقافة، الجزائر 3لزهر بدیدة، رجال من ذاكرة التاریخ، ج)1(
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:)1(1945ماي 08حوادث -1
لقد استهل محمود بوزوزو مقاله بالتحدث عن الحرب العالمیة الثانیة ومشاركة الشعب 

غمار وخاضوافجند من الجند وتطوع من الجزائریین ،جانب الحلفاءإلىالجزائري فیها 
في سبیل الدفاع عن الحریة البشریة الحرب كما خاضها إخوانهم التونسیون والمراكشیون 

وانتهت الحري بانتصار الشعوب التحریریة وقد سقط في میدان القتال من الجزائریین خلق 
08وكان یوم الهدنة في ،بیوتهمإلىوالسالمین ىكثیر وسجن العدید وعاد الباقون من الجرح

كما (2)قوات الحلفاءعالم یحتفل بتحطیم دول المحور وبانتصارحیث فرح ال1945ماي 
الشارع للتعبیر عن إلىبیوتهم األوربیون في الجزائر في واد الكبریت إلىنزح المعمرون 

تهم الخاصة النصر ولكن بطریقبهذالالحتفال وخرج الجزائریون أیضا االنتصاربهذافرحتهم 
العلم االنازیة حق تقریر المصیر فحملو ةستمنحهم بعد هزیماالستعماریةمعتقدین أن فرنسا 

مصالي " و" ابالفرنسیة "حررو وصاحواالجزائر باستقاللإشعارات منادیةاالجزائري ورفعو 
سطیف بدأت المظاهرات برخصة من اإلدارة الفرنسیة في وهكذا(3)تحیا الجزائر مستقلة " 

وقالمة وغیرها من مدن الشرق الجزائري . 
كاد ركب المظاهرات یتحرك حتى فوجئ بحملة عدوانیة فمزقت الالفتات ولكن ما

الحقول وأتلفتمن الشبان والكهول والشیوخ اآلالفودیست وقتل حاملوها واعتقل عشرات 
الجزائر إلىوالمزارع وانتهكت الحرمات حتى خیل للنفوس أن الحرب قد انتقلت من أوروبا 

وخابت ظنون الجزائریین بعد عودتهم فوجدوا منازلهم خربت ومزارعهم أتلفت وراو آبائهم 
الظروف جوا من الرعب هذهأماموأمهاتهم وأزواجهم وأبنائهم جثثا هامدة وعاشت الجزائر 

حیث خصصت جریدة المجازر هذهوقد تحدثت العدید من الجرائد عن )4(لمدة طویلة

.108)، ص05أنظر الملحق رقم()(1
.01، ص1951ماي 04، العدد الثالث، السنة األولى، المنارمحمود بوزوزو: ذكرى وعبرة، )2(
.32ص2008الجزائر ANEPمنشورات 1962، 1929الطاهر الزبیري، مذكرات آخر قادة األوراس التاریخیین )3(

.01، مقال سابق، صالمنارمحمود بوزوزو "ذكرى وعبرة"، )(4
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الثالثة للمجزرة مقاال بعنوان الذكرىحیث نشرت في 1945ماي 8لذكرىالبصائر صفحة 
ثامن ماي في الجزائر " بقلم باعزیز بن عمر حیث جاء في المقال '... فكان انتهاك ذكرى"

مات وكان اإلعدام والشنق وٕازهاق أرواح اآلالف من األبریاء وفیهم األطفال واألمهات الحر 
مجزرة بشریة لم یروي إلىممن حولت بحصدهم جمیعا مقاطعة قسنطینة الجمیلة والشیوخ 

(1)...'لفظائعهاوالطغیان في عصوره كلها نظیرًا االستبدادتاریخ 

تبناه دیغول في ،مدبر وجریمة محكمةأمر 19451ماي 08أن أحداث هذاویبین 
الذيTILLONالسید : آنذاكمن بعید وزیر الحرب الفرنسي تنفیذهأعلى قمة وأشرف على 

لم تكن االنتفاضةفإنكان من األعضاء البارزین في قیادة الحزب الشیوعي الفرنسي ومنه 
هذافي و هي ثورة حریة وبالتالي فهي لیست ثورة بطون بقدر ما،االقتصادیةبسبب الضائقة 

لم أسمع في تاریخ إفریقیا إنني" COLONEL CHOEN"التقریر یقول الكولونیل شون 
جماعة الشیوعیین الفرنسیین نإال أ"الجوعالشمالیة بمظاهرات أو ثورات قامت فیه بسبب 

فرأت أن المجاعة ،دیولوجیاتهإایوفقا لتوجیهاتها و االقتصاديحاولت التأكید على العامل 
االقتصادیةالوقت والحرمان الناتج عن الحرب واألزمة ذلكالتي عمت في الجزائر في 

للحریات الدیمقراطیة االنتصاركما أن حركة ،ذلككانت سببًا في م1929العالمیة سنة 
MTLD هذهمع كل ویبقى. 1945ماي 08العامل كسبب من أسباب مجازر هذاذكرتال
.(2)عامال ثانویا أمام عاملي الحریة والكرامةاالقتصاديالتفسیرات العامل و التحالیل 

 االنتفاضة:أسباب
1945ماي 8انتفاضةصادر كما اختلف الباحثون في تحدید أسباب ملقد اختلفت ال

في إیدیولوجیته ومذهبه وحاول كل باحث إبراز بعض األسباب دون األخرى تبعا لمصادره أو 

.28م، ص1951ماي 14، السنة الرابعة، 155، العدد البصائرباعزیز بن عمر: ذكرى الثامن ماي في الجزائر، )1(
.74، ص1999، الجزائر1محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، منشورات اتحاد كتاب العرب، ج)2(
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ه األسباب ذتكوین صورة متكاملة لهإلىونحن هنا نحاول الوصول تفسیر األحداث التاریخیة 
كما یأتي :

االقتصادیة:األسباب 

ال سیما الضائقة ،كان من بین األسباب الهامةاالقتصاديیرى البعض بأن السبب 
في أحد ءوقد جا،والجوع التي تعرضت لها الجزائر إبان الحرب العالمیة الثانیةاالقتصادیة

إلىا الرأي القائل : " أن األسباب تعود ذالتقاریر الصادرة عن الحكومة الفرنسیة ما یؤكد ه
الجزائر " والمالحظ إلىوأن الحكومة عازمة على إرسال الغداء ،التغذیةالنقص في وسائل 

كانت من أغنى مناطق 1945ماي 08أن المناطق التي وقعت فیها مظاهرات ومجازر 
التفسیر ولم یهاجم المنتفضون أبدا هذالم یحملوا شعارات تؤید المتظاهرینوأن ،الجزائر

كما أنهم في المناطق التي (1)المناطقهذهالمنتثرة في نواحي التغذیةومواد ،مخازن الحبوب
.شیئا من أرزاقهمیأخذواقتلوا فیها بعض المعمرین لم 

األسباب الدینیة:

أن ذلك،بأن السبب كان دینیا عنصریااالنتفاضةتفسیر إلىهب بعض الكتاب ذ
وكان سكان ،ئریین في نظر هؤالء كانوا حاقدین على الفرنسیین وكانوا معادین لهماالجز 

حیث نرى ،كانوا مستعدین لنداء الجهاد عند أول إشارةلذلكالریف والمدن جاهلین بالسیاسة 
ماي الثامنأؤكد أن الحركة التي بدأت یومإننيأن حاكم بلدة فج مزالة قد قال في تقریره " 

طابعًا ثوریا تحت رایة اإلسالم وتظهر العنصریة والدین أیضا في أخذتفي فج مزالة قد 
فقد ألغت ،محاولة الفرنسیین ربط ما كان یحدث في الجزائر بما كان یحدث في فلسطین

وكان ،1كان سیتكلم فیه دافید بن غوریونفلسطینومة الفرنسیة في باریس اجتماعا عن الحك

، ص 1986، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 3، ط3، ج 1945-1930أبو القاسم سعد اهللا، الحركة الوطنیة )1(
239.
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ما جعل الصحیفة التي روت الخبر فهذاالجزائریین بالیهود، الصطدامفي دعواها منعاً  ذلك
اضطهادسیاسي الحقیقي ولكن رغم یة الدینیة قد أقحمت إقحاما في المشكل الضتعلن أن الق

المتظاهرین لم یهاجموا الكنائس التي كانت تنشر في فإنالدین اإلسالمي والقائمین بأركانه 
ولم یعتدوا على رجل دین مسیحي ،القرى من المساجدهذهكافة قرى المنطقة في حین تخلو 

.(1)أو یهودي

األسباب السیاسیة:

الستجابة مطالبهم التي كانت تلوح بها لهم في صورة لن من استعداد فرنسا و الجزائرییئس
جانبها في محنتها وقدموا مجهودها الحربي .إلىوقفوا إذاما 
ما أسقط ذاضعف فرنسا السیاسي والعسكري ووقوعها تحت طائلة الحلفاء واأللمان ه

هیبتها.
عوانهم كما وأوٕاذاعتهمالمحور كانت لهم صحفهم دول ف،الثانیةالعالمیةدعایة الحرب

مبادئ المیثاق األطلسي التي جعلت الشعوب إلىكان للحلفاء أیضا تلك الوسائل باإلضافة 
أكدت أن وثائق المحاكم التي أوبرافلحنت ،ریباقیوم خالصها كان أنإالالمستضعفة تطمح 

أن الجزائریین كانوا یقولون " أن إالتشیر 1941وسنة 1940حاكمت الجزائریین في نهایة 
(2)األلمانإلىفنحن ندفع الضرائب ،إلیهافال تدفعوا الضرائب ،فرنسا قد انتهت

ان خالل الحرب ضد فرنسا حینما حاولت إقناع یلایة األلمان والطادعإلىباإلضافة
إلىوبرا أن الجزائریین یستمعون أالوطنیین بأنها انتهت كقوة مسیطرة على الجزائر وأثبتت 

رادیو ألمانیا في المقاهي وحتى في القرى الصغیرة، كما قام األلمان بإصدار تعلیمات 
والصحافة ،اإلذاعةلذلكروا من األسرى ووفروا یین اختذوتوجیهات بین العمالء ال

والمنشورات.

.243أبو القاسم سعد اهللا، المرجع السابق، ص)1(
.244نفسه، ص)2(
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 خاص یوضع من قبل طالب بتكوین دولة جزائریة مزودة بدستور الذيالبیان الجزائري
جمعیة تأسیسیة جزائریة منتخبة بالتصویت العام من طرف كل سكان الجزائر وهو ما یفسر 

على 1945ماي 8انتفاضةاألخبار التي وردت عشیة )1(شارل أندریه جولیانإشارة
ومن جهة أخرى سیؤكد مدى ،جمهوریة في الجزائرمالمناطق الشرقیة والریفیة تخبر عن قیا

انتشار فكرة البیان في الجماهیر الشعبیة.
 نص الذي(2)األطلسيالمیثاقإعالنتنامي الوعي السیاسي الوطني في الجزائر عقب

إنشاء أحباب البیان والحریة إلىباإلضافة (3)حق الشعوب في تقریر المصیراحترامعلى 
أنوتجمع المصادر،تمكن من توحید مشاعر األمةالذيالتجمع هذا1944مارس 14في 

هذامناضلو حزب الشعب الجزائري السري اتخذعدد منخرطیه فاق نصف ملیون وقد 
تحت مظلته.1945وقادوا مسیرتي أول وثامن ماي ،التجمع غطاء لنشاطهم المكثف

 إرادة حزب الشعب الجزائريPPAالعلیا التي بالمثل في أن یظهر تعلق الشعب الجزائري
عالمأو رفع شعارات لالشارع إلىأثناء الحرب العالمیة الثانیة بالدفع بالجماهیر ،أكدها الحلفاء

الدعایة القائلة أن الشعب لم یعد یساند حزب الشعب الجزائري.ولیكذبالحلفاء 
 بالیوم العالمي احتفاالالتي جرت في مناطق مختلفة من الجزائر 1945مظاهرة أول ماي

للشغل والتي سال فیها الدم السیما في الجزائر وألقي القبض على ثالثین جزائري مابین

المغرب نسي مختص في شؤون، مؤرخ وصحافي فر 1991وتوفي عام1891عامالفرنسیة(Caen)ولد بمدینة كان)1(
، للمزید السوربونوفيالمدرسة القومیة لإلدارة، وفيبباریسمعهد الدراسات السیاسیة، وقد دّرس خاصة فيالعربي
أنظر: 

Charles-André Julien, Histoire de l'Afrique Blanche [compte-rendu], Revue des mondes
musulmans et de la Méditerranée, 1966, p 252.

یوم فرانكلین روزفلتورئیس الوالیات المتحدة األمریكیةونستون تشرشلهو إعالن مشترك أصدره رئیس وزراء بریطانیا)2(
.05/04/201810:46، تاریخ االطالع: https://ar.wikipedia.orgم، موسوعة ویكیبیدیا الحرة، 1941آب 14

.458، ص2006، دار المعرفة، 1، ج 1989- 1830خ الجزائر المعاصر بشیر بالح وآخرون، تاری)3(
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،في حل حركة أحباب البیان والحریةذلكإثر االستعماریةوتفكیر اإلدارة 1945ماي 8و3
.(1)زاد من حماس الجزائریین وألهب مشاعرهمالذيالشيء 
 وتصاعد أمل الجزائریین بقرب تحریر 1945مارس 22العربیة فيتأسیس جامعة الدول

كان له أثر على نفوس العرب أینما هذاوال شك أن ،األمة العربیةإلىالجزائر وانضمامها 
فقد صورت الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى قیام الجامعة العربیة على أنه حادث ،كانوا

بارز في تاریخ العرب .
یضمن حریة جمیع الشعوب والذي1945سنة انعقد فيالذيسیسكو مؤتمر سان فران

قد یكون لها 1945ومن بینهم الجزائر ویشیر بعضهم أیضا أن أحداث الجزائر خالل ماي 
وأنه كان هناك محاولة منسقة لتفتیت القوى الفرنسیة ،في نفس الوقتاعالقة بأحداث سوری

.)2(لقوا مساعدة من أحزاب المغرب وتونسویضیف بعضهم أن الوطنیین الجزائریین قد ت
:معظم أرجاء الجزائر ومن أهم المناطق نجد 1945ماي 8شملت مجازر أهم المناطق

جیجل.و خراطة ،قالمة،سطیف
سطیف:-أ

انطلقت المظاهرات في الجزائر 1945ماي 08عقب الحرب العالمیة الثانیة وفي 
یوم الثالثاء وهو یوم السوق األسبوعي وقد ذلكحیث صادف ،وبدأت في مدینة سطیف

،تجمع آالف المواطنین في المحطة قرب الجامع الكبیر وكانوا یحملون العلم الوطني
"، " تحیا االستعمارعبارات " تحیا الجزائر المستقلة "،" یسقط ویرفعون الفتات كتبت علیها 
".مصاليالجامعة العربیة"، أفرجوا عن 

.458الح وآخرون، المرجع السابق، صببشیر )1(
(2 .246أبو القاسم سعد اهللا، المرجع السابق، ص (



القضایا السیاسیة والدبلوماسیةالفصل الثاني :

- 32 -

ريیولیفأفرنسي كبیر حاول محافظ الشرطة مقهى إلىظاهرات موعندما وصلت ال
“OLIVIERRI” فرفض بشدة )1(بوزید سعالأن ینتزع الرایة الوطنیة من حاملها وهو الشاب

بدایة ذلككان و ، وخرج عدد آخر من المتظاهرین )2(ه قتیالاردأوٕاصرار فأطلق علیه النار ف
.(3)نیران المجازر المأساویةاشتعال

ا كله یدل على أن العملیة كانت مبرمجة ذومجازر وهومذابححوادث دامیة هذهوكانت 
االعتقاد هو السرعة الخارقة التي وصلت بها هذابطریقة علمیة وعسكریة وما یؤكد 

القوات مدینة سطیف في ظرف زمني هذهفقد حاصرت ،اإلمدادات العسكریة واألمنیة
.المتظاهرینواستعدادها من قبل لمواجهة ت القواهذهمما دل على وجود ،قیاسي

الجیش والبحریة والطیران من طرفهیبًا ووحشیا وال إنسانیًا ر وقد كان القمع الفرنسي 
من شهر ماي 21غایة یوم إلىورجال الدرك وقد دامت عملیة القصف أیاما عدیدة وامتدت 

جماعات بأكملها وأحرقوا البعض ورموا بالبعض االستعماریةوقد أعدمت السلطات 1945
.)4(اآلخر في أفران الجیر

لي ضآالف الجزائریین خاصة مناالعتقالالفرصة االستعماریةوقد استغلت السلطات 
فقد اعتقل من مدینة سطیف وحدها أكثر ،حزب الشعبليالحركة الوطنیة وعلى رأسها مناظ

.)5(وحشیا تعذیباالكثیر منهم عذبو جزائري 1000من 

) ابن أحمد ونوارة مهدي، ولد ببلدیة األوریسیا بسطیف، عمل عند أحد الفرنسیین 1945ماي 08-1919( جانفي )1(
أنظر الملحق ).8.ص 2005، مارس/ أفریل 2القهوة وانخرط في الكشافة اإلسالمیة.( ینظر مجلة سیتیفیس ع برحي 

.110)، ص06رقم(
.59، ص1957أرون (ریمون) مأساة الجزائر، تر: صایغ(سعید)، نشر كلیة المقاصد، بیروت )2(
.261بشیر بالح وآخرون، المرجع السابق، ص)3(
.216، ص2010دحلب، الجزائر، الرحمان، منشوراتعبدكابویةر.تالجزائریة، الثورةفافورد، أنريشارل)4(
.262سابق، صالمرجع البشیر بالح وآخرون، )5(
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قالمة : - ب

من عنابة مسؤولو تلقى،أوغسطینسانبینما كانت السلطات تعقد اجتماع في ساحة
الحزب أمرا حاسما یقضي بضرورة التظاهر وعلى الفور وخالل ربع ساعة تشكل موكب من 

وسطها.إلىآالف األشخاص في أعلى المدینة واتجه نزوال 

الظهر رفعت خالل التظاهر أعالم الحلفاء نفسها التي كانت الساعة الخامسة بعد 
وكان مدون االنطالقمنذالمرة هذهیتوسطها العلم الجزائري ولكنه رفع ،حملت في أول ماي

صالي"، عاشت الدیمقراطیة"، یسقط ما على الالفتات " عاشت الجزائر مستقلة "، "حررو 
".االستعمار

لهذافثأرت ،والقرى المجاورة بالمجزرة الحاصلةوفي اللیلة نفسها أعلمت القبائل 
وتوجهت للیوم الثاني عدة قبائل عند حوالي الساعة التاسعة صباحًا نحو قالمة، وطوقت تلك 
المنطقة من الجهة الشرقیة والغربیة والجنوبیة وتبادل المشاركون إطالق النار مع عناصر 

اشرة صباحا ونتج عنها خسائر من كال اعة العسعند حوالي ال،الدرك مزودین بأسلحة آلیة
.(1)الطرفین

خراطة:-ج

شأنذلكفيشأنهاخراطةلمدینةاألسبوعيالسوقیوم1945مايالثامنیومكان
.(2)یة الثانالعالمیةالحربإنتهاءبمناسبةأیضاعطلةیومهوو سطیفمدینة

الحاكمالمسلمینالجزائریینمنمجموعةإعترضتعندماالمظاهراتبدایةكانتو 
أوجزائرییندواویرهاو خراطةمدینةسكانجعلالحادثهذابإغتیاله،وقامواالفرنسي

، 1، طANEPواإلبادة الجماعیة في الجزائر، تر: سعید محمد اللحام، منشورات 1945ماي 8رضوان عیناد ثابت، )1(
.78، ص2005الجزائر 

، 1995الجامعیة، الجزائر المطبوعاتالوطنیة، دیوانالحركةمسیرةفيالحاسمالمنعطف1945ماي8رخیلة، عامر)2(
.74ص
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إلىإضافةبالقالعیشتغلونكانوافالمستوطنونخاص،باستعدادیقومكلكانواأوروبیین
هكذاو هجومیة،بعملیاتللقیاممجموعاتفكانواالجزائریونأماالناریة،باألسلحةتزویدهم

أخرىو المساكنو المرافقبعضبإحراقالشبابمنمجموعةقامتمايالتاسعفجرففي
بدوارالمسؤولینبالسكانباإلتصالمجموعة أخرىعملتبینماالدركرجالمركزحاصرت

سبعةقتلالهجومیةاألعمالحصیلة  كانتو خراطة،منكلم1بعدعلىیقعالذيالریف
(1)أوروبیین 

مدینةإلىالفرنسیةالمصفحاتقدمتحتىصباحا11:00الساعةحلتإنماو 
منالمئاتجرحو فقتلالسكانعلىنیرانهاأطلقتالثقیلةرشاشاتهابواسطةو خراطة

السكانكانو شابأوشیخأورضیعبینتمییزدوناإلبادةأعمالشملتقدو األشخاص،
.)2(بأیدیهمقبورهمیحفرون
المناطقمنالعدیدستبقىو الجزائریینأذهانفيراسخةالرهیبةالمجازرهذهالزالتو 

شعبة"خراطةمضائقالسیماو الغاصبالمحتلهمجیةو حقدعلىللتاریخشاهدخیر
."اآلخرة

جیجل:-ج 

إلى' مسلم بشكل منفصل 2000في جیجل توجه موكب یتألف من حوالي ألفین '
وعلى رأس الموكب ینشد الكشاف المسلم أغنیة:،نصب الموتى، عبر شارع غادین

الكشافة شكل فریق ،للموتىالتذكاريالنصب إلىعندما وصل الموكب و 'من جبالنا' 
حاكته السیدة األرملة الذيین یسیرون في الطلیعة العلم الجزائري ذهرمًا، وأخرج الكشافة ال

قرمیة موسوي.
وأفراد الفرقة السنغالیینة الدولة " روكیه " الموكب بمساعدة جنود طشر لقد فرق قائد

ولم یعلن عن سقوط الضحایا.،ین یحملون أسلحة مزودة بحرباتذاألجنبیة ال

.27، ص1972واإلتصال، إسبانیا اإلعالموأبعاد، وزارةوقائعالجزائریةطالب اإلبراهیمي، الثورةأحمد)1(
.75السابق، صرخیلة، المرجععامر)2(
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على ونذكرفي حق الشعب الجزائري جرائم بشعة االستعماریةقد ارتكبت السلطات ل
المثال:سبیل 
 ؛ابتلعت مئات الجزائریین األبریاءاستعملت األفران الحارقة التي
 ؛بحیواناتهاو نسفت قرى ومداشر عن آخرها
 ؛' غارة جویة في ظرف أسبوعین4500أكثر من 'تنفیذتم
' مسجون 4560استعمال القمع القضائي في مكان القمع العسكري حیث مثل حوالي '

.(1)عبر التراب الوطني أمام المحاكم الفرنسیة 
من السكان) ونتج عن %5شخص أي ( 50000قد بلغ عددفي الحوادثشارك

قتیل )2(1500إلى1200أما من الجانب الجزائري فمن،جریحا150فرنسیا و88مقتل ذلك
منهم وحوكم الباقي ویالحظ أن كثیرا 517معتقل أطلق سراح 2400الجرحى ویذكرولم 

وح التقدیرات الجزائریة بین من األحكام قد صدرت باإلعدام على ید المحاكم العسكریة وتترا
أما التقدیرات األجنبیة فتختلف أیضا، فبعضها یقترب من اشهید100000إلى45000

إلى50000إحصاء الفرنسیین وبعضها یقترب من إحصاء الجزائریین وهي في الغالب 
18إلىالف آ7وقدرت بعد حوالي شهرین ونصف من الحادثة عدد القتلى من 70000

8ن القنابل واإلعدام الجماعي ویتفق المعلقون على أن حادثة و ألف عندما استعمل الفرنسی
(3)حاسمة وسریعة وقویةإجراءاتفیها استعملواقلیال ألن الفرنسیین إالماي لم یعرف عنها 

األثر الفعال والعام في تعمیق الوعي الثوري ووالدة روح 1945ماي 8كانت لمجازر 
اصة لدى الشباب المتحمسین للنضال والكفاح المسلح وحتمیة الحصول على جدیدة خ
.االستقالل

.73رضوان عیناد ثابت، المرجع السابق، ص)1(
.110)، ص07أنظر الملحق رقم( (2)

.239أبو القاسم سعد اهللا، المرجع السابق، ص)3(
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والتحضیر للثورة المسلحة كبدیل لتلك المطالب التقلیدیة التي اإلعدادفكرة رتو لتبلقد 
الشعب الجزائري من حیاة كریمة إلیهأنها تحقق ما یصبو 1945ماي 08مذابحأثبتت 
وحرة.

:)1(الجزائريالبرلمان -2
الجزائري في البرلمانلقد أصدرت جریدة المنار عنوان في جریدتها تتساءل فیه عن 

ن في البرلمان الفرنسي حیث قالت من الطبیعي أن یدهش ویتساءل یظل وجود نواب جزائری
هذهتمثیل طیعالوضعیة فال یستهذهالجزائري البسیط وما یسمونه ' رجل التاریخ ' عن معنى 

األمة الجزائریة في برلمان األمة الفرنسي وال یستطیع أن یتصور أي معنى لوجود الجزائریین 
ثالث عماالت فرنسیة إلىفي برلمان یضع القوانین للفرنسیین وبما أن الجزائر تنقسم 

وبمقتضى األنصاف فلها الحق في أن ترسل ممثلین لها منتخبین انتخابًا شرعیا دیمقراطیا 
ن الفرنسي كسائر العماالت الفرنسیة.البرلماإلى
 تغیره الالذيمحمود بوزوزو أن هناك حقائق من الواقع األستاذولقد أكد صاحب المقال

السفسطة والرحیل منها:
من یربط المستضعف إالالفرنسیة باألمةیربطهااعتقاد الجزائریین أنهم أمة ال-1

بالمستبد والمظلوم بالظالم.
وهو مفصول عن شمال إفریقیاجعل الجزائر جزءا ال یتجزأ من يالذالوضع الجغرافي -2

التراب الفرنسي باعتراض البحر األبیض بینهما كاعتراض بحر ' مانش ' بین فرنسا وانجلترا.
لم (2)اعتراف الحكومة الفرنسیة بهذه الخصائص إذ وضعت للجزائر دستورًا خاصا-3

تضعه للمقاطعات الفرنسیة المتصلة بالتراب الفرنسي مثل ' نورمندیا ' و' بورقونیا ' وغیرها 
.مجلس جزائري أي شبه برلمانإنشاء..... ومن محتویات هذا الدستور 

.111)، ص 08أنظر الملحق رقم ( (1)

.1947،سبتمبر20یقصد به الدستور الذي صدر في الجزائر في إطار اإلصالحات الفرنسة یوم )2(
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الحقائق الجنسیة والتاریخیة والتقالید القومیة التي تلحق الجزائر بالعالم العربي -4
.الفرنسیةاألمةإلیهتنتمي الذيیني ال بالعالم الالتواإلسالمي

هذهكله فمن الطبیعي أن یستغرب ویتساءل ' رجل الشارع ' عن هذاوبناءًا على 
األمةقواعد المنطق المتمثلة في تدخل الجزائریین في شؤون ألبسطالوضعیة المخالفة 

میجعلهالذيالتدخل هذاالفرنسیة وان یعده ' تطفال ' ممقوتا ال حقا مشروعا كما یستنكر 
شرعیین في برلمان أمة مستقل یقررون مصیرها بینما هم محرومون الحق في تقریر نوابا

.)1(شؤون وطنهم الحقیقيوٕادارةمصیرهم 
وبالعدل وأصحابه وبالحق محبیه وبالتاریخ وأهلهاعتبروا البرلمان سخریة بالعقل إذ

الجزائریة .... األمةوكاتبیه وأكبر منه أن یعتبر البرلمان 'منة ' تمنها الحكومة الفرنسیة على 
الفرنسیة وهو ممنوع من حق لألمةدرجة ' مشروع ' إلىلها من منة ترفع الجزائري ویا

الفرنسیة في حق واألمةالجزائریة األمةبین فالتسویة ذلكالتشریع ألمته الجزائریة .... ومع 
الذي" بالنضوج السیاسي " االعترافتقدیم النواب وانتخابهم للبرلمان الفرنسي دلیل على 

األمة أن تقدم هذهعلى نفیه عن األمة الجزائریة . وبما أن في إمكان االستعماریونیصر 
قادرا كان الجزائري وٕاذاأن تقدم للبرلمان الجزائريإمكانهاالفرنسي ألیس في للبرلماننوابا 

على التشریع لألمة الفرنسیة فكیف ال یكون قادرا على التشریع لألمة الجزائریة التي ال 
تتجاوز الربع من األمة الفرنسیة...

برلمان دیمقراطي ینتخب إلىكله یبرز مدى تحویل " المجلس الجزائري " وهذا
.(2)بالتصویت
فإنهم ال یرون في المشاركة فیها ،االنتخاباتلهذهن غیر متحمسین و كان الجزائریلقد 

الخارج ألن في البرلمان الفرنسي إلىصوت الجزائري وٕارسالمطامحهم إلبالغإال وسیلة 
أما ،المطالبة بحقوقهمو یجدوا فیها الحریة للتعبیر عن مطامحهم أنمنصة یرجو الجزائریین 

.01السنة األولى، ص،5، العدد المناربوزوزو: "متى ینتخب البرلمان الجزائري "، محمود )(1
.01، صنفس المقال)2(
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األمة في غنى عنهم وال یتدخلون هذهاألمة الفرنسیة فال یریدونه ألن عن التدخل في شؤون
االستعماریةالقضیة أوإلیهینتمون الذيالعالم العربي اإلسالمي أوفیما یمس وطنهم إال

یالحظ فیما قام به النواب الجزائریون الشعبیون من ماوهذاتشملهم ألنهابصفة عامة 
األعمال في هذهحیث تكمل فائدة ،في السنین الماضیةاألعمال في البرلمان الفرنسي

االستعماریةر أبطال الدعایات ئإطالع الرأي العام الفرنسي والرأي العالمي على أحوال الجزا
العطف على إلىالمضللة وبیان الحقیقة عسى أن یهتز الضمیر الفرنسي والضمیر العالمي 

أن المشاركة "محمود بوزوزو ذستالمقال األحیث یقول صاحب ا،القضیة القومیة الجزائریة
تغیر سالح من أسلحة الكفاح القومي التحریري یجب استعماله دون االنتخاباتهذهفي 

أنه الوسیلة الوحیدة للتحریر ألن العطف الخارجي ال یتحرك االعتقادبه وحده ودون االكتفاء
یكون بتوحید األهداف وذلكبرهن الراغب فیه على الوعي القومي والنضج السیاسي إذاإال

(1). "أخد الحقإلىووسائل العمل والقیام الجدي 

)2(تأسیس الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها:-3

م انعقد في سینما ' 1951أوت 05ه الموافق 1370و القعدة عام ذ03في یوم األحد 
دعت إلیه اللجنة اإلنشائیة لتأسیس " الجبهة الذيالعام االجتماعبالجزائر العاصمة زاد'دنیا

الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها " بحضور ممثلي الحركات والشخصیات الدیمقراطیة
وجلهم من ،عظیم من الجزائریین أقبلوا من سائر أنحاء القطرد وقد لبى الدعوة عد(3)

بعض االجتماععن الحركات الدیمقراطیة في المدن والقرى المختلفة وحضر المسؤولین
القاعة بالحاضرین وتقدم أعضاء اللجنة اإلنشائیة لتأسیس " الجبهة اكتظتوقد ،النساء

المنصة وكان فیها لكل حزب ممثل أوضح إلىالجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها " 
الجبهة  في خطاب مطول تجلى فیه روح الدیمقراطیة الدافع لحزبه قبول  مشروع تأسیس 

.02، ص1951جوان 15، السنة األولى، 5، العدد المنارمحمود بوزوزو: "متى ینتخب البرلمان الجزائري "، )1(
.112)، ص09ظر الملحق رقم (نأ (2)

.38الفرحي، المرجع السابق، ص ةبشیر كاش)3(
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واستنكار االستعماریة القائمة على دوس الحریة وقمع النزعة التحریریة وهدم المبادئ 
فأظهر ،اإلرادة الشعبیةوٕاهانةالجبریة االعتقاالت،واحتقار المطامح الشعبیة،الدیمقراطیة

هم على اللجنة توأعلنوا مصادقالحاضرون استحسانهم لكل خطاب بالتصفیق الحاد، 
ة الجزائریة للدفاع عن هبالتصفیق وكانت اللجنة قد عینت أعضاء المجلس اإلداري للجب

(1).الحریات واحترامها 

الجبهة شخصیات من حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة واإلتحاد هذهم ضوقد كانت ت
الدیمقراطي للبیان الجزائري وجمعیة العلماء المسلمین والحزب الشیوعي وقد حاول الشیخ 

األحزاب والتیارات هذهمن خالل الترقي أن یكون حلة وصل بین مختلف (2)الطیب العقبي
فرنسا في نالجبهة حیث أهذهفي شرح أهداف األخیر حركة واسعةهذاالمختلفة وقد عرف 

الجزائریةوكانت الساحة السیاسیة 1950(3)الفترة كانت قد اكتشفت المنظمة الخاصهذه
.الجبهةهذهفي أمس الحاجة في مثل  (4)

.39الفرحي، المرجع السابق، صةبشیر كاش)1(
باألوراس، نشأ في أسرة 1890جانفي 15الطیب العقبي هو الطیب بن محمد بن إبراهیم ابن الحاج صالح ولد في )2(

1858متواضعة عرفت بالتقوى كما انتقل إلى الحجاز مع أسرته، كان عضو في اللجنة اإلصالحیة اإلسالمیة، توفي في 
، دار خ الطیب العقبي ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریةالشیبمرض داء السكري للمزید أنظر: في كتاب أحمد مریوش، 

.164، ص2006هومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر 
وهي منظمة عسكریة مهمتها تدریب مكافحین على األعمال العسكریة وجمع السالح 1947تأسست المنظمة الخاصة )3(

اكتسبوا الخبرة من خالل الحرب العالمیة الثانیة، وتم ووضع الخطط وساهم في نشاط هده المنظمة المناضلون الدین
والحركة الوطنیة ید أنظر: في كتاب یحیى بوعزیز، سیاسة التسلط االستعماريوللمز 1950اكتشافها من طرف االستعمار 

184ص.2009، طبعة خاصة 1954- 1830الجزائریة من 
-139، ص2012ة الجزائریة، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر الوناس الحواس، نادي الترقي ودوره في الحركة الوطنی)4(

140.
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الدوافع واألسباب:-أ
الجبهة مجموعة من الدوافع واألسباب التي دفعت بها للبروز على هذهوقد كان لمیالد 
یلي:مانذكراألسباب هذهالساحة ومن بین 

 وغیرها من الممارسات االستعماریة االنتخاباتسیاسیة القمع االستعماریة وتزویر
(1).ة في حق الشعب الجزائريفالمجح

 السیاسیون.األحوال التعسفیة التي یعیشها المعتقلون
 جعل البنوك تمتنع عن تقدیم القروض لكل من یحمل الروح الذياالقتصاديالقمع

(2).القومیة

 مقاالتها بالتحدث عن الجبهة إحدىالسیاق قد تطرقت جریدة البصائر في هذاوفي
منها:نذكربعض األسباب ذكرتالجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها 

 ؛1948سنة منذالجزائري المسلم یهان في ضمیره وكرامته في كل مناسبة
؛الحریات األساسیة ال وجود لها أصال للجزائریین الناخبین
(3).بعض الجزائریین محرومین من الحریة الفردیة

األسباب ألقیت من طرف ممثلي الحركة الوطنیة في شكل خطاب وأول من تناول وهذه
الخطاب هو الشیخ العربي التبسي بصفته رئیسا للجنة اإلنشائیة لتأسیس الجبهة الجزائریة 

مجموعة من الساسة وممثلي ألقىفقد ذلكإلىباإلضافة،للدفاع عن الحریة واحترامها
.)4(ةللتعریف بالجبهاألحزاب األخرى كلمات خطابیة

وقد قام السید أحمد مزغنة مدیر جریدة الجزائر الحرة قبل أن یلقي خطابه بقراءة رسالة 
فیها الرسالة أعرب مصالي الحاج هذهالحاضرین في إلىمطولة موجهة من مصالي الحاج 

.209-208الزبیري، المرجع السابق، صالعربيمحمد)1(
.04، ص1951أوت 15، السنة األولى 7، العدد "یوم مشهود في تاریخ النضال الجزائري"، المنار)2(
.08السنة الرابعة، ص122العدد البصائر، "الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامهامحمد وأب")3(

4 .04، مقال سابق، ص"یوم مشهود":المنار) (
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ین قدموا من مختلف ذممثلي األحزاب المشكلة من وهي ،عن سروره لمیالد الجبهة الجزائریة
العمل القومي كما حیا الشعب الجزائري وجهود الحركات هذاأنحاء الوطن للمشاركة في 

ثم عبر عن أسفه ،الشعبلهذاخدمة ذلكوالمنظمات والشخصیات التي عملت على تحقیق 
السلطات العسكریة ضده اتخذتهامن عدم تمكنه من حضور االجتماع بسبب التدابیر التي 

اتفقت علیه الذيكما أكد أن الهدف المشترك ،باألهداف المتفق علیها بإیجابیاتهاذكرثم 
وقع في محتوى الجبهة اتحاد محدود الذيهو إال برنامج عمل قلیل واالتحاد األحزاب ما

.(1)االستقالل والسیادة القومیة في بالدناإلىویجب على الجبهة أن توسع برنامج عملها 
الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها :أهداف الجبهة - ب

تعمیق الثقة بین إلىوراء تزویر االنتخابات نتهدف ماالستعماریة اإلدارةلقد كانت 
الهیئات واألحزاب الوطنیة ومنع إقامة وحدة وطنیة ال یقوى علیها الخطر وتشتد المقاومة 

األحزاب تواحترامها تمكنغیر أنه ومع ظهور الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة،ضدها
األخیرة التي كانت من وراءها مجموعة هذهمن توحید جهودهم والتكتل فیما بینهم عن طریق 

منها :نذكرمن األهداف 
 ؛1951إلغاء نتائج االنتخابات التشریعیة المزورة التي جرت في جوان
؛الدرجتین انتخاباتحریة االقتراع في احترام
 ؛األساسیة للعقیدة والفكر والصحافة واالجتماعاحترام الحریات
 ؛بجمیع صوره وأشكاله االضطهادمقاومة
؛إطالق سراح جمیع المسجونین السیاسیین
.فصل الدین اإلسالمي عن الدولة- (2)

، 1951أوت 15، السنة األولى، 7، العدد "مصالي الحاج إلى الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها": المنار)1(
.02ص

ویلیه السیاسة االستعماریة 1954الى 1830الجزائریة من یحي بوعزیز، سیاسة التسلط االستعماري والحركة الوطنیة )2(
.167، عالم المعرفة للنشر والتوزیع الجزائر ص2009من خالل مطبوعات حزب الشعب الجزائري، طبعة خاصة 
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ردود فعل الصحافة الوطنیة واألوربیة:-ج 
أن صدر بالغ اللجنة منذاألوربیة و بدأت ردود فعل الصحافة الوطنیة الجزائریة 

فالصحافة الوطنیة ،، بخصوص تأسیس الجبهة الجزائریة1951جویلیة 25اإلنشائیة في 
نشرت بالغ اللجنة اإلنشائیة واعتبرته ،الحدث بالتعلیق والشرح مثل جریدة المنارتناولت

بهذاكبیرة في سبیل تحقیق اإلتحاد القومي " حیث استبشرت خیرًا خطوة"بارقة األمل ... 
،أن ما وقع هو " اإلتحاد " على محاربة الظلموذكرتالوطن هذاوتفاءلت بمستقبل ،العمل

وهو خطوة عظیمة نرجو أن یتبعها توحید البرامج السیاسیة في ،األساسیةواحترام الحریات 
استرجاع سیادتها إلىبرنامج عام واحد یعبر عن أماني األمة الجزائریة القومیة التي تهدف 

إلىعنایة حیث تطرقت إلىووصفت الجبهة الجزائریة بمولود جدید في حاجة )1(تقاللهاواس
أسست للدفاع عن الحریة والمطالبة ،دفاعیة ال هجومیةاألهداف الحقیقة من تأسیسها بأنها 

تهم جمیع ،علیها بأنها أهداف عامةاالتفاقباألهداف الخمسة التي وقع وذكرتباحترامها
بلغت الجبهة أهدافها هل تبقى إذاالدیمقراطیین ال حزبا معینًا، وتساءلت في األخیر عن ما 

علیه أال وهو المطالبة بحق تقریر مثقفةیظهر أنها الذيعلى حالها متكتلة لبلوغ الهدف 
.المصیر (2)

تاریخ أوت واعتبرته بمثابة یوم مشهود في 05وغطت االجتماع التأسیسي لیوم 
،وظلت تتابع عن كثب نشاطات الجبهة،النضال التحریري

لسان حال حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة في "الجزائر الحرة"وأما عن جریدة 
وجریدة الحریة اعتبرت الحدث اتفاق له أبعاد تاریخیة یفتح مستقبال مشرفًا ،عدد خاص

وغطت كل من ،ومن أجل السلم،للشعب الجزائري للنضال من أجل االستقالل الوطني
وجریدة الحریة الجتماع التأسیسي مروجة للجبهة الجزائریة.،والجزائر الجمهوریة،البصائر

جویلیة 30السنة األولى، 6، العدد المنارمحمود بوزوزو: بارقة األمل... خطوة كبیرة في سبیل تحقیق اإلتحاد القومي، )(1
.01، ص1951

.2، 1، ص ص1951أوت 15، السنة األولى، 7، العدد "مولود جدید في حاجة إلى عنایة": المنار)2(
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فقد اعتبرتها مناورة L’ECHO D’ALGERأما الصحافة األوربیة مثل صدى الجزائر 
إلىزعیم مجموعة اللیبرالیین J-CHEVALIERشوفاليشیوعیة بدون مستقبل ونظر جاك 

(1).اإلتحاد على أنه من وحي الحزب الشیوعي الجزائري ونتاج عن ضرورات تكتیكیة

تفكك الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها:-د
الجبهة أن تؤدي خدمات جلیلة للوطن وتدفع بالحركة الوطنیة لهذهلقد كان من الممكن 

األمام خطوات موفقة وناجحة وتدوم طویال ولكن لألسف سرعان ما انحلت وتشتتت ألن إلى
اتجاهات متنافرة ومتعارضة ولم تستطع أن توجد ذاتي كانت تتألف منها كانت األحزاب الت

العقیدة وفحوىالتكتیكيلالختالفوذلكتسیر علیه وتتبعه معًا الذيآراءها حول الخط 
الحریات الدیمقراطیة واإلتحاد الدیمقراطي للبیان انتصاراصة بین حركة بینها وخمانفسها فی

كما نالحظ أن الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها (2)الجزائري والحزب الشیوعي
من أجلها تتحمل في طیاتها بدور اندثارها وبقیت حبیسة النقاط الخمس المحدودة التي أنشأ

المعتدل اإلصالحي متمسكا بها رغم عدم استجابتها للطموحات الوطنیة والتي ظل التیار 
المناطق ولكنها لم تنجح كما نالحظ أن مشاركة الحزب ضفظهرت الجبهة في بع،والشعبیة

انشقاق فیها، حیث قدم مرشحین في حین یعتبر أول 1951الشیوعي في انتخابات أكتوبر 
للبیان واالتحاد الدیمقراطي،دیمقراطیةالحزب حركة االنتصار للحریاتمنامتنع كل

حیث وجدت الجبهة نفسها مقصورة على االهتمام ببعض (3)الجزائري والعلماء عن التصویت 
الدفاع عن حریة الصحافة ... ،مساعدة المساجینالقمع،المشاكل المحدودة مثل مكافحة 

حلم به حزب الذيأنها كانت بعیدة كل البعد عن االتحاد إال،ورغم اهتمامها بقضایا هامة
لم تعد ،حول قضیة التحریر الوطني)حركة انتصار للحریات الدیمقراطیة(الشعب الجزائري 

تجربة التحالفات وٕارهاصات الثورة 1951-1942مصطفى أوغامري: المقاومة السیاسیة الوطنیة بعمالة وهران ما بین )1(
.329، ص2009- 2008الجزائریة، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران 

.168یحي بوعزبز، المرجع السابق، ص)2(
)، الطریق اإلصالحي والطریق الثوري، تر: عبد 1954- 1900الجیاللي صاري، ومحفوظ قداش: المقاومة السیاسیة ()3(

.107ص1987القادر بن حراث، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، 
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فمحتوى البرنامج السیاسي ،الجبهة تستجیب لمطامح الشعب فلقد وجدت نفسها في مأزق
ولقد حاول حزب الشعب الجزائري ،هاإخفاقمحدود جدًا وعدم االنسجام في العمل یفسران 

نشرت 1953صیغة أخرى لالتحاد ففي فیفري إیجاد)حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة(
اتحاد األحزاب الوطنیة الجزائریة ومعظم إمكانیاتجریدة المنار نتائج استفتاء واسع حول 

د الدیمقراطي للبیان الدیمقراطیة واالتحاحركة انتصار الحریات إلىالشخصیات المنتسبین 
(1).لالستعمارالجزائري والى العلماء، اقترحوا تشكیل جبهة مناهضة 

التجربة فشلت وبینت استحالة تحقیق االتحاد على مستوى األحزاب هذهفإنوهكذا
تحقیق على المستوى الشعبي وهو ما حققه مفجري الثورة بتأسیسهم لجبهة التحریر وٕامكانیة

الوطني .
:1951جوان 17األوراس حوادث -4

، حیث 1951جوان 17األحداث یوم االنتخابات التشریعیة التي كانت في هذهجرت 
حین الرسمیین فاحتجوا بكل قوة شأرغم الناخبون من طرف القادة على التصویت على المتر 

بسبب سوء تصرف وذلكففي دوار كیمل انتهت المشاجرات بالضرب ،األسالیبهذهعلى 
جاءهم األمر من ،في حین تقدم الناخبون للتصویت بكل حریة داخل مكتب التصویت،القائد

وتسلیم ،ووضعها في الغالف من غیر أن یمروا بالعازلاإلداریینورقة المرشحین بأخذالقائد 
رئیس المكتب.إلىالغالف هذا

بین وقوع اصطداماتإلىذلكاألوامر باحتجاجات قویة وأدى هذهوقد قوبلت 
وقد اتهم كثیر من الناخبین خاصة أنفسهمفدافعوا عن ،السلطات الفرنسیة وجمهور الناخبین

إلىبأنهم یتلقون من العصاة مباشرة أوامر سیاسیة ترمي على ما یظهر )2(أهل دوار كیمل

.108، ص ق، مرجع سابالجیاللي صاري، ومحفوظ قداش)1(
التركیبةمنجزءمنطقة األوراس، فهيمنمعتبرحیزیشغلوجزءااألوراسيالقطرمناطقمنكیملناحیةتعتبر(2)

=بسلسلةواحدطبیعيامتدادلهماأناعتبارعلىالجغرافیةمن معالمهایاها، وبعضازاومخصائصهاتحملالتياألوراسیة
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على حزب تقدمي، ومن جهة أخرى شاع أن ناخبین آخرین قد التصویت إلىدفع الناس 
المنطقة السیاسیة ومن هذهإلىاآلالف من الفرنكات ألنهم ال ینتمون جردوا من عشرات

جهة أخرى لتطهیر األوراس من اللصوص وقعت عملیات واسعة النطاق بلغت من األهمیة 
باالستعداد الستقبال الجنرال 1951أوت 17أن كلف قائد دوار غسیرة رسمیا یوم 

.(1)محل خاص إلقامته هناك وٕاعدادالمتصرف في المنطقة العاشرة 

ین رفضوا التصویت لصالح ذمن سكان المنطقة الاالنتقامالخطة هو هذهوالمراد من 
ولمعرفة الحقیقة وحرصًا على البقاء في نطاق موضوعیة ،الفرنسیةاإلدارةمن رشحتهم 

جبال األوراس إلىعینت الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها وفدًا ینتمي ،دقیقة
تحقیق دقیق وقد مكث بإجراءالدین یعرفون أحوالها بالتفصیل وكانوا مكلفین باسم الجبهة 

أوت أغلب النواحي 14- 13-12-11زار في ،الوفد أكثر من أسبوع في جبال األوراس
الجزائر العاصمة فجمع إلىكما اتصل مباشرة بالسكان وبعدما أدى مهمته عاد الوفد ،والقرى

المكتب الدائم للجبهة إلىیقدم والذيثائق والشواهد التي حصل علیها لتحریر أول عرض الو 
وعرض على الرأي العام التقریر وقد بینت ضخامة الوسائل التي ،الجزائریة المصادقة علیه

یجب أن تقوم به یتطلب الذياالستعماري وبینت للمواطنین بان الكفاح استعملها النظام 
أن نجعل السكان جبال األوراس في نرجوحین نروح أوامرنا واكتشافاتنا أنناو ر ذالحزم والح

إلىالتقریر هذاوقبل أن تسلم الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها ،أمان من العنف
هذهأن إالبالجبهة االتصالالسلطة العامة التي رفضت إلىرأت أن تقدمه (2)الصحافة.

الحق إلظهارالكاتب العام إلىاألخیرة صممت قبل مغادرة الوالیة العامة تسلیم تقریرها 

تركیبة جغرافیةولهاهاماإستراتیجیاموقعاتحتلكیملفناحیةالصحراوي، وبذلكاألطلسمن سلسلةوجزءاالتلياألطلس=
الفرنسياإلستعمارفترةإباناألوراسزوزو، الحمیدعبدللمزید أنظر: .األوراسیةالجغرافیةبالتركیبةشبیهةهامة

، 2005هومة، الجزائر، مسعود، دارحاجمسعود:، تر)1839-1837اإلجتماعیة اإلقتصادیةالسیاسیةالتطورات(
.08، ص1ج
.01، مقال سابق، ص"تقریر الجبهة عن حوادث األوراس": المنار)1(
.01، ص1951أوت 31، السنة األولى 8العدد "بیان الجبهة الجزائریة عن حوادث األوراس": المنار)2(
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والتحقیق من سخط العالم العربي على السیاسة الفرنسیة األوضاعالباطل. ولتهدئة وٕابطال
الجزائریة االستعماریة مجلة شهریة اسمها " هنا الجزائر " وكان اإلذاعةنشأت ،في الجزائر

ا باللغة العربیة وهي تهتم بمواضیع مختلفة عن سكان الجزائر ومختلف عناصرهم تحریره
أن تبین لمتتبعي وقراء الجریدة" هنا الجزائر " أن سكان أرادتولهجاتهم. والحقیقة أن فرنسا 

تجمعها جامعة العروبة أو اإلسالم ومن أمثلة الجزائر هم قبائل بدائیة ال تربطها رابطة وال
أن إلىما نشر في العدد األخیر بمناسبة تحقیق صحفي بالد األوراس فقد أشار كاتبه ذلك

وأن وانعزال عن عموم السكان الجزائریینسكان األوراس وما اتسموا به من صالبة بربریة 
والحط من ،من أسالیب التشبعذلكإلىتاریخهم كان سلسلة من الثورات والفتن الداخلیة وما 

لك مجال التفكیر فیقول :قیمة أن یترك 

ال تمر فرصة حتى ینتهزها ولذلكالصعلكة إلى"یبدو أن بالطبع األوراسي جنوحا 
جعل السلطات المحلیة في شغل شاغل ماوهذاللعصیان والتمرد، وخاصة أثناء الحروب 

(1).معهم لتدارك الهدوء

یرید الكاتب أن یعطي فرنسا الشرعیة والحق في قمع األوربیین العزل نتیجة وهكذا
االستعماریة، كما أنه اإلدارةوضعتهارفضهم المشاركة في االنتخابات وفق الخطة التي 

الصحراوي والقبائلي ،األوراسيأیها الكاتب إن ،جانب وصفة للسكان بالبربریةإلىوقف 
أنه رجل ثوري ال یقبل تصفهوال فوضویا كما ترید أن ،لیس صعلوكاوالقسنطینيوالوهراني

(2)نظركم أنه یغار على جزائریته.فيذنبهأن تداس كرامته وأنه مسلم جزائري قد یكون 

خسرت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 1951وفي االنتخابات التي جرت عام 
تحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري مقعدًا واحدًا كما خسر اال،مقاعد من مقاعدها التسعةأربعة

.01ص"،مقال سابق،بیان الجبهة الجزائریة عن حوادث األوراس")1(
.02، ص1952أكتوبر 24، السنة الثانیة، 15، العدد المنار، "أهالي أوراس أباة كرام"الطاهر حمیدات: )2(
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ومن خالل النتائج االنتخابیة یتبین لنا مدى تمادي االستعمار الفرنسي ،من مقاعده الثمانیة
(1)في تزییف االنتخابات باسم الدیمقراطیة واللیبرالیة. 

الشعب الجزائري یرید تقریر مصیره:-5
تعتمد السلطات االستعماریة الفرنسیة في الجزائر أثناء االنتخابات على المقولة:" لك 

غریب في تطبیق التعالیم أسلوب" وهو صوتكالحق في التصویت ولي التصرف في 
هذاابتكره االستعماریون الفرنسیون، والغریب في األمر أن یدعي أصحاب ،الدیمقراطیة

المعذبة' العالم الحر ' والسعي في تحریر البشریة إلىتساب السلوك حب الدیمقراطیة واالن
المقال.هذاأصحابوهناك مالحظات تقدم بها 

نالحظ قبل كل شيء أن التزویر بوجه عام یفقد االنتخابات معناها من حیث معیار 
االتجاه السیاسي، فالمتتبع لالنتخابات في الجزائر وما یترتب عنها من نتائج رسمیة مزورة 

عن االستعمار الفرنسي أما المطلع على الحقیقة فإنه یدرك راضیحكم بأن الشعب الجزائري 
حیث ،األخیرةجلیا في االنتخابات البلدیة هذاوقد ظهر (2)الشعب هذالاالتجاه الحقیقي 

جرى التصویت حرًا فأحرزت حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة على جمیع المجالس 
للجمعیة الوطنیة الفرنسیة 1946في االنتخابات للبرلمان الفرنسي كذلكالبلدیة وظهر 

مشاركة لمواجهة الرأي العام الفرنسي وجمعیته، یة الوقررت حركة انتصار الحریات الدیمقراط
بأن لوائح الحزب ضمانات من وزارة الداخلیة ومن الوالیة العامة بالجزائرهذابعد أن تلقى 

.االنتخابات

.77إبراهیم العسكري، المرجع السابق، ص)1(
1951جویلیة 30السنة األولى، 6، العدد المنار، "الشعب الجزائري یرید حقه في تقریر المصیر"محمود بوزوزو: )2(

.03ص
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(1)بالقبول واتفق مصالي الحاج مع فرحات عباسستحضىحزبهالتي یشرف علیها 

وصرح له أنه قادر على انتزاع االستقالل ،على عدم المشاركة لكي ال تتفرق القوى الوطنیة
االنتصاروقدم حزب حركة االنتخاباتهذهمن فرنسا ورشح مصالي الحاج نفسه في 

فرفض عامل الجزائر ترشیح مصالي الحاج كما رفضت ،للحریات الدیمقراطیة خمس لوائح
(2).من بین خمس لوائح وهما:الفرنسیة الئحتیناإلدارة

.الئحة عمالة وهران التي تمثل الغرب الجزائري كله
 خمس مقاعد فقط ثالثة في قسنطینةإالالئحة دائرة سطیف ولدلك لم تحصل الحركة
إلىجعل الحركة تحصل على خمس مقاعد فقط یعود الذينالحظ أن السبب وهكذا

.في نصف الوطني ظلمًا وعدوانًا االنتخاباتحرمانه من 
االستعماریة خوفًا من أن تفلت زمام الحكم من یدها اإلدارةمن طرف االنتخاباتتزویر 

فقد استعملت كل الوسائل إلقصاء الوطنیین من منافستها في ولذلكطبقت الدیمقراطیة إذا
.(3)یحملوا بها كیف ما كان نوعهأنفال یمكن للجزائریین المسلمین التنفیذیةالسلطة 

حیث شارك 1948أفریل 04في انتخابات تجدید المجلس الجزائري في كذلكوظهر 
بما فیها حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وحزب البیان والحزب األحزابفیه مختلف 

مسقط فيعباس(درسالمنطقةفيقایداوالدهشالما، كانبدوارم1899اكتوبر24یومجیجلوالیةبالطاهیرولد)1(
الخدمةبعد انتهائهالجزائربجامعةالصیدلةبمعهددراستهتابعم1921سنةالبكالوریاشهادةعلىتحصلهوبعدرأسه

أفكارمعأفكار متقاربةلدیهكانتالطالبي، كماوالعملالصحفیةبالكتابةانشغالهإلىباإلضافةم1923سنةالعسكریة
بابفتحم، حیث1938فيالجزائريالشعبياالتحادحزبهاإلسالمي، أسسالدینبقیمیتمسكجعلهماهذاخالداألمیر

التيوالحریةأحباب البیانحركةتأسیسعنأعلنوالعلماء، كماواالشتراكیینالرادیكالیینالسیاسیةالتیاراتلكلاالنضمام
جهةمنروحه اللیبرالیةمنتنبععباسفرحاتتطلعاتم، كانت1944عامالعرقیةوالعنصریةاالستبدادتستنكر

محمدعباسأنظر:.م1958سبتمبر19فيتأسیسهابعدالمؤقتةالجزائریةالحكومةأخرى، ترأسجهةمنواالعتدال
م، رسالة ماجستیر في تاریخ 1963-1927الجزائریةالجزائرإلىالفرنسیةالجزائرمنعباسفرحاتالصغیر، 

.103، ص 2007قسنطینة، منتوريالجمعي، جامعةخمريإشرافالحركة الوطنیة، 
.288، دار المغرب للنشر والتوزیع، ص1، ج 1962–1830إدریس خضیر، البحث في تاریخ الجزائر الحدیث )2(
.388، صنفسه)3(
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حیث حصل حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة على تسعة مقاعد وحزب ،الشیوعي
44دارة الفرنسیة على المستقلون المؤیدون من طرف اإلوأحرزالبیان على ثمانیة مقاعد 

من الهیئة الثانیة.هذامقعدًا 
دارة الفرنسیة االستعماریة التي النتیجة محسوبة مسبقًا ومحسوبة من قبل اإلهذهكانت

أنفسهم وال یعرفون عن إالمقعدًا ال یمثلون 44ین تحصلوا على ذوهؤالء ال،ساندتهم سابقاً 
الفرنسیة لیكونوا تماثیل في اإلدارةالسیاسة شيء وكل ما هنالك أنهم اخبروا من طرف 

الفرنسیة علیها أن فاإلدارة،المجلس ولیحلوا محل المواطنین الدین منحهم الشعب أصواته
(1).نتخابات والخروج بنتیجة لصالحهازویر االتتفنن في ت

أما الحقیقة فهي ال یمكن تطبیق الدیمقراطیة والتعددیة والحریة في بلد تحكمه أقلیة 
أوربیة وتضطهد األغلبیة الساحقة من المسلمین الجزائریین وبما أنها هي السائدة ال تسمح 

(2).بنزاهة االنتخابات

االنتخابات هو عبارة عن عمل شكلي یقصد به تغلیط الرأي العام إجراءكما أن 
ن ونزهاء وعادلون مع أن األمر واضح عند و المحلي والدولي حتى یقال عنهم بأنهم دیمقراطی

.(3)الرأي العام والخاص وفي الداخل والخارج 
وٕالغاءالمصیر تقریرإلىاالتجاه السیاسي للشعب الجزائري یهدف فإنوعلى العموم 

ما دفع هذافي الجهات التي تجري فیها االنتخابات بحریة تامة ذلكویظهر ،االستعمار
إن الشعب ،التزویر مع اعتقادهم بأنه ال یغیر الحقیقة وال یقلب الواقعإلىأقطاب االستعمار 

، حیث (4)النضج هذاالجزائري یعرف كیف ینتخب ممثلیه أي أنه ناضج واالستعمار یخاف 

إبراهیم العسكري، لمحات من مسیرة الثورة التحریریة الجزائریة ودور القاعدة الشرقیة، دار البعث للنشر، قسنطینة الجزائر )1(
.77ص

.394إدریس خضیر، المرجع السابق، ص)2(
.395نفسه، ص)3(
، 1951جویلیة 30السنة األولى، 6العدد ،المنار، "الشعب الجزائري یرید حقه في تقریر المصیر"محمود بوزوزو: )4(

.03ص
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من خالل مشاركة حزب الشعب الجزائري وجمعیة علماء المسلمین الجزائریین في ذلكیظهر
.(1)یطالب بحق الشعب في تقریر مصیرهالذي1943صیاغة بیان فیفري 

وهو ظهور قسم من االستعمارین بمظهر المیل إلیهوهناك شيء جدید ینبغي االلتفات 
اسة القدیمة وانتهاج سیاسة جدیدة تقوم على التقارب بین یالتفاهم ومراجعة السإلى

أمر یستحق التسجیل بصرف النظر عن بنات أصحاب وهذااالستعماریین والعرب المعتدلین 
.النظریة فإنه في الظاهر تقدم محسوسهذه

اسة الوطنیة الجزائریة تقدمت تقدمًا محسوسا من الناحیة ینالحظ من جهة أخرى أن الس
منها من ،ال من الناحیة العملیة فالقوائم التي ترشحت ضد االستعمار ثالثة أحزابالنظریة 

القوائم لهذهومحور الدعایة ،تقدم في برنامجه تقدما عظیمًا حتى أصبح یطالب باالستقالل
استقالل ،جمهوریة جزائریة،یدور حول معنى واحد بألفاظ مختلفة (مجلس تشریعي جزائري

أن إال،وهو المطالبة بحق تقریر المصیر إالمدلول واحد ذاتمختلفة كلها عبارات حقیق)
وبدلك ینطبق ،أقدمت علیه السلطات الفرنسیةالذيالحلم بقي بعیدا نتیجة التزویر هذا

صوتوا كما شئتم فإني أتصرف في تصویتكم :"یقولالذياالنتخابات هذهالمثال الشائع على 
.حقیقة االنتخابات التي تقام لتغلیط الرأي العام المحلي والدوليیبرز ماوهذا(2)كما أشاء

:)3(الجزائریةاإلسالمیةالكشافة -6
هي حركة تربویة تطوعیة غیر سیاسیة مفتوحة لجمیع الشباب : تعریف الحركة الكشفیة

وفقا لألهداف والمبادئ والطریقة التي وذلكالعقیدة أودون تفرقة في الجنس أو العرق 
بتأسیسه أول فوج كشفي یسمى فوج 1935سنة (4)وضعها مؤسس الحركة محمد بوراس

.27، سلسلة أبطال من وطني مصالي الحاج رائد الوطنیة، دار المعرفة الجزائر صيرابح لونیس)1(
.03سابق، صمقال، "الشعب الجزائري یرید حقه في تقریر المصیر"محمود بوزوزو: )2(

.113)، ص10أنظر الملحق رقم ( (3)

، نشأ وتربى في ملیانة وتعلم في الكتاتیب القرآنیة والمدرسة 1908فیفري 26ة ملیانة ولد من موالید بلدمحمد بوراس )4(
باسم الخلود، ثم انتقل الى الجزائر العاصمة وكون بها فوجًا آخر 1930االبتدائیة الفرنسیة، أنشأ أول فوج للكشافة بها سنة 

=یتعلم العربیة في دروس مسائیة، وعلى نادي الترقي بعد الحركة األصلیةباسم الفالح، وكان یتردد على مدرسة الشبیبة ل
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وسرعان ما اقتدى به غیره بحیث لم تمر ،الفالح وكان بمثابة انطالقة للكشافة اإلسالمیة
النجاح هذافوجا بمختلف مناطق التراب الوطني وكان 12سنتان أو ثالثة حتى ظهر حوالي 

التنظیم كانت هذان محاسن مثل أهن بوراس ذدون شك وراء اختصار فكرة الجامعة في 
الجامعة هي فإنیجده الشاب في مختلف جهات البالد الذيألنه فظال عن التماسك ،جلیة

یمنح الذيالضروري االنضباطالوحیدة القادرة على توحید منهجیة وبرامج الكشافة وفرض 
.(1)لألفواج صالبة أكبر كما یسمح بتوسیع الحركة الكشفیة

عندما شرع بوراس في عملیة التوحید قام بالترحال في مختلف جهات البالد لضمان 
ة فإنه اضطر في الوقت به وبما أنه لم یكن یمتلك سیار ذلكالتحاق األفواج الموجودة في 

هذهقطع مسافات طویلة بواسطة الدراجة، لكنه كان یتحمل بسهولة إلىمعظم األحیان 
المتاعب ألنه كان ریاضیا مكتمال.

سطره لنفسه الذيبعد عدة أشهر من المجهودات المتواصلة، اقترب بوراس من الهدف 
بإنشاء اللجنة المؤقتة لجامعة الكشافة اإلسالمیة الجزائریة أودعت الجمعیة قانونها األساسي 

بدأت وهكذاتاله الذيأفریل 23وتحصلت على الرخصة في (2)1939مارس 31یوم 
الجمعیة العامة هذهجویلیة 10اللجنة المؤقتة تحضر الجمعیة العامة وحددت تاریخها بیوم 

الوقت أول مخیم فیدرالي للكشافة اإلسالمیة الجزائریة (ك.إ.ج) تمثلت ذاتالتي ستكون في 
مهمتها األساسیة في انتخاب الهیئات المسیرة للجامعة حسب ما نص علیه القانون األساسي 

ن والتنظیم المادي للمخیة كان شاقا لكنه فعال جدًا وبفضل مجهودات بعض القادة الدی

والثقافیة بالجزائر لحضور المحاضرات على أساتذة الدعوة اإلسالمیة أمثال المشایخ: الطیب العقبي وابن بادیس =
القیام بثورة فكان أول شهید أعدمته السلطة الفرنسیة بدعوى اتصاله بالعدو ومحاولة 1941واإلبراهیمي وغیرهم وفي سنة 

وأول ضحیة للحركة الكشفیة رحمه اهللا للمزید أنظر: المجلة الثقافیة، تاریخ الكشافة اإلسالمیة الجزائریة بقلم األستاذ محمد 
.61ص1982، السنة الثانیة عشر، 70الصالح رمضان، العدد 

شركة دار األمة للطباعة والنشر ،)1955- 1935ة (أبو عمران الشیخ ومحمد جیجلي: الكشافة اإلسالمیة الجزائری)1(
.108، ص2007الجزائر ،والتوزیع، برج الكیفان

.109، صنفسه)2(
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تم تدلیل كل الصعاب وفي الیوم المحدد والقشعي من تیزي وزومثل بوبریط،ببوراسالتحقوا
جویلیة إثر جلسة عمل أمانة العامة عن انتخاب 11افتتحت الجمعیة العامة أشغالها في 

:اللجنة المدبرة للجامعة والتي كان أعضاؤها
ئیس: عمر الغاالرئیس: محمد بوراس                        نائب الر 

األمین العام: محمد مادة                      نائب األمین العام: الطاهر التجیني 
مسؤول الخزینة: رومان                     نائب مسؤول الخزینة:مختار بوعزیز

.(1)المستشارون التقنیون: رابح بوبریط وصادق فول
لقد كان لنشاط الكشافة اإلسالمیة الجزائریة صدى في كامل أنحاء الوطن حیث ظهر 

وفوج الرجاء والصباح 1934العدید من األفواج الكشفیة منها فوج ابن خلدون بملیانة عام
1938وفوج الحیاة بسطیف عام 1936وفوج اإلقبال بالبلیدة عام ،1936بقسنطینة عام 
وفوج النجوم بقالمة عام 1938وفوج الرجاء بباتنة عام 1938م بتیزي وزو عاوفوج الهالل 

المساهمة بالتنمیة لتحقیق أقصى ارتقاء بقدرات إلىاألفواج هذه... إلخ وكانت تهدف 1939
هؤالء الشبان البدنیة والعقلیة والوجدانیة واالجتماعیة والروحیة كأفراد ومواطنین مسؤولین 

ولها مبادئ تنادي بها منها:،المحلیة والوطنیة والعالمیةمجتمعاتهموكأعضاء في 
الواجب نحو اهللا من خالل االلتزام بالمبادئ الدینیة والتمسك بالعقیدة.
 مع تعزیز اإلسالم والتفاهم والتعاون المحلي الواجب نحو اآلخرین من خالل الوالء للوطن

بالكرامة اإلنسانیة تراف واالحتراماالعوالوطني والعالمي والمشاركة في تنمیة المجتمع مع 
.والتكامل مع الطبیعة

2(ذاتهمن خالل مسؤولیة كل شخص عن تنمیة الذاتنحو بالواج(.

.110صالمرجع السابق،أبو عمران الشیخ ومحمد جیجلي،)1(
سلسلة الندوات، الكشافة اإلسالمیة الجزائریة، دراسات وبحوث الندوة الوطنیة األولى حول تاریخ الكشافة اإلسالمیة ) (2

.32، 31، 30الجزائریة، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة، ص ص ص 
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:كشافتنا في العالم
لقد اتسعت الحركة الكشفیة في الجزائر وكادت تعم المدن والقرى واألریاف، وكما عمت 

طیب في المنظمات الكشفیة العالمیة التي وذكروجود كذلكوانتشرت في الجزائر، كان لها 
وفي 1947فقد شاركت في الجامعة العالمیة للشبیبة الدیمقراطیة في جویلیة سنة ،حضرتها

العالمي للشباب االجتماعفي و جامبوري للسلم بمواسون في جویلیة أیضًا من نفس العام 
ومخیم الزیداني 1953العربي بالقاهرة سنة وفي الجامبوري1948بإیطاك في أوت سنة 

، وفي مهرجان الشباب والطالب العالمي بقورصو في سنة 1954بسوریا في أوت 
1955)1(.
1951كرت جریدة المنار أن هناك رحالت للكشافة اإلسالمیة ستنظم في صیف ذو 
الدولة ازدهارواإلطالع على أعمال األجداد وأیام ،اسبانیا لزیارة اآلثار األندلسیةباتجاه

وبالحضارة العربیة ،ن ارتباط الكشافة اإلسالمیة بالتاریخ اإلسالميییبماوهذا،اإلسالمیة
إیطالیا لدراسة أحوالها في الماضي إلىهناك قافلة أخرى تتوجه هذااإلسالمیة والى جانب 

فرنسا لزیارة فروع الكشافة اإلسالمیة في مدن عدیدة وللتعرف إلىووفد آخر یتجه ،والحاضر
.)2(علیها 

مشاركة الكشافة اإلسالمیة الجزائریة في إطار العالقات األخویة مع إلىباإلضافة 
في بئر 1949البلدان المجاورة في مؤتمر الكشافة اإلسالمیة التونسیة المنعقد في سبتمبر 

الكشافة اإلسالمیة بتنظیم مخیمات صیفیة داخل الوطن في الباي بضاحیة تونس، كما قامت
كل من تلمسان وتیزي وزو واألوراس لیرفه األطفال عن أنفسهم ویستمتعون بالهواء الطلق 

.)3(وجمال الطبیعة
وكان للكشافة اإلسالمیة الجزائریة أربع نشرات شهریة بالفرنسیة هي:

الثانیة عشر إلىین یتراوح سنهم من الثامنة ذالشبل : وهي نشرة خاصة باألطفال ال

(1 ، ص 1982، السنة الثانیة عشر، 70ة، العددمحمد الصالح رمضان، تاریخ الكشافة االسالمیة الجزائریة، محلیة ثقافی(
66 .
(2 .03، ص 1951جویلیة30، السنة األولى، 6، العدد"نشاط الكشافة اإلسالمیة الجزائریة": المنار(
(3 .97أبو عمران الشیخ ومحمد جیجلي، المرجع السابق، ص (
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 تتراوح الذيتصدر باللغتین العربیة والفرنسیة وهي خاصة بالفتیان الكشاف:صوت
السابعة عشر إلىأعمارهم من الثانیة عشر 

ن تتراوح أعمارهم من السابعة عشر فما فوقذیالجوال وهي نشرة خاصة بالشبان الكبار ال
قررت هذاوالى جانب ،النشرة اإلخباریة : وهي النشرة الخاصة بالقادة والمسؤولین الكبار

الحركة الكشفیة إصدار نشرة للعامة تصدر مرة أو مرتین في السنة لكي یكونوا على إطالع 
.)1(عما تم انجازه من األعمال طیلة السنة

:موقف فرنسا من الحركة الكشفیة
اضطهاد من طرف إلى1945ماي 08لقد تعرضت الحركة الكشفیة بعد حوادث 

من حاول وٕانما،الشعب الجزائري فقطاالضطهادهذاالقوات الفرنسیة االستعماریة فلم یمس 
،األخیرة بخنق كل محاولة تحریرهذهوقامت ،المساس بأمنها سواء حزب أو حركة أو شعب

كانت ؤوس الحركة وخاصة في قسنطینة والقبائل حیث فقامت السلطات الفرنسیة بقطع ر 
السلطات الفرنسیة تقرأ ألف حساب للحركة الكشفیة وبدأت تزعجها لكونها قویة ومتحدة وقد 

الحركة هذهفقد كانت ، ما أزعج السلطات االستعماریةوهذاانتشرت في كافة التراب الوطني 
للنداءات الوطنیة التي تنشرها االستجابةبجمع الشباب الصاعدین والمثالیین وسریعي 

.)2(األحزاب السیاسیة والحركات الوطنیة المنظمة تحت لواء أحباب البیان والحریة
انتفاضة سجناء الجزائر العاصمة واألصنام:-7

لقد استعملت السلطات االستعماریة الفرنسیة مجموعة من أسالیب القمع واالضطهاد 
جعلهم یقومون ماوهذااالضطهاد حتى السجناء هذاوقد مس ،في حق الشعب الجزائري

بإضراب وقد تطرقت جریدة المنار وكتبت مقاال خوله وقالت أن سجناء الجزائر العاصمة في 
السجن إدارةعن الطعام مطالبین بحقوقهم السیاسیة وفرض كرامتهم التي حاولت إضراب
ومواجهة تعسفات ،من أجل صیانة كیانهمالسالح المعنوي هذااستعمال إلىفلجئوادوسها 

أوت1951، ص 03. المنار، "برید المنار"، العدد7، السنة األولى، 15 (1 )

.59-48أبو عمران الشیخ ومحمد الجیجلي، المرجع السابق، ص ص (2)
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خالیا مظلمة یقفون فیها أیام ولیالي حتى یكادوا إلىالحراس الدین یقومون بشتمهم ودفعهم 
یالقونه من ضیق صدر وهواء خانق وروائح كریهة.یلفظون أنفاسهم من هول ما

وأحسواضاقوا فیها مرارة الجوع أضرب السجناء عن الطعام ما یربوا عن عشرة أیام لقد 
السجن مرغمة لمطالبهم إدارةأن استجابت اإلضرابهذاوكانت نتیجة ،ضعفا في أبدانهم

وأن العاقبة للمتقین وأن العدوان على ،یدل على أن الحق غالب الباطلوهذا،المشروعة
.)1(دیالمبطلین ولو كانوا دوي عدة وعدد وبأس شد

ضحیة ذهبواین ذیضم ستة عشر من المعتقلین الجزائریین الالذيوفي سجن األصنام 
ت قواهم ذاستنفوعشرین یوما إضرابا عن الطعام حتى أربعةمنذالقمع االستعماري، أعلنوا 

أن إلىیعود اإلضرابأن سبب إلىوتشیر المنار ،وقد أشرف تسعة على الهالك،الجسمیة
التهم واالستمتاع بحقوقهم كمساجین السجن لم تستجب لمطالبهم في تحسین حاإدارة

واإلخوةمدعیة أنها حاملة لواء الحریة والمساواة ،وهي بدلك تدوس القوانین الدولیة،سیاسیین
إلىالجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها برقیة أرسلتاإلطارهذاوفي ،في العالم

مطالب المساجین إلرضاءتطالب منها التدخل في أقرب وقت ،الدولیةاإلنسانلجنة حقوق 
من الموت.والتقادهمالمشروعة 

قدم نواب حركة االنتصار  والبیان والشیوعیة مشروع الئحة فقدالمجلس الجزائريأما
هذهغواط ووهران وألحوا على المجلس أن ینهي واألباألصنامعن حالة المعتقلین السیاسیین 

.)2(بحث في السجونإجراءكما طلبوا ،ن حاالتهم المادیة والمعنویةبتحسیالمأساة

قراءها بالمحاكمة وأعلمتكرت جریدة المنار ذالجزائریین واعتقالهم وقمعهم وإلرهاب
الجو إلىمحكمة البلیدة وأشارت أمامالجماعیة التي سیق فیها ستة وخمسون من الوطنیین 

ونوهت جریدة ،واإلرهابحضي به المعتقلون واالحتجاج ضد سیاسة القمع الذيالتضامني 
االستعمار الفرنسي في التجني بأسالیبین نددوا ذالمنار بموقف الدیمقراطیین الفرنسیین ال

.01، ص 1952جانفي 19، السنة األولى، 14محمد المتیجي: "سجناء الجزائر العاصمة ینتصرون"، المنار، العدد)1(
.03ص ،1951دیسمبر08، السنة األولى، 11اضراب الجوع في سجن األصنام، المنار، العدد )2(
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1952جانفي 11لیوم األحكامإعالنتأجیلإلىحینئذالمحكمة لجأتعلى الجزائریین وقد 
الفاتح فیفري معللة بما قدمه المتهمون من طلب رفع قضیتهم إلىلتؤجل التصریح مرة ثانیة 

محكمة البلیدة في تردد بسبب أنجیلین نستنتج أین التذومن خالل ه،ضمحكمة النقأمام
البولیس من االعترافات والموجه االستنكاریة إلیهتوصل غموض التقاریر وعدم صحة ما

باإلفراجاالستعمار خنقها فطالب ومازال یطالب العام یعرف الحقیقة التي یحاول الرأيالن 
.)1(ضحایا المؤامرة االستعماریة والقمع البولیسيذهبواین ذالاألبریاءعن 

على محكمة االستئناف بالجزائر تسعة من المناضلین اعتقلوا بدعوى المس وأحیل
إثرهاقاسیة طلبوا أحكاماوكانت قد حكمت علیهم محكمة تیزي وزو،الخارجي للدولة

استئناف محاكمتهم.
جانفي على محكمة الجزائر التي سارت على نفس المنوال 15یوم الثالثاء وأحیلوا

القاسیة التي صدرت علیهم األحكاموأثبتتالجلسة السریة بإعالنهاللمحاكم االستعماریة 
.أعوامأربعةإلىوالتي تتراوح بین عام ونصف ،بتیزي وزو
استنكاررغم إلیهمرغم عدم صحة التهم الموجهة همصفنالعدالة االستعماریة لم تإن

االستعماریة التي یسعها من خاللها تحطیم معنویات الشعب الجزائري ألسالیبالعام الرأي
.)2(بالحریة والسیادةوٕایمانهیطمح للعیش في ظل ظروف حسنة الذي

مصالي الحاج رائد الوطنیة :-8
،كرغليأصلمن ،في مدینة تلمسان1898ماي 16مصالي الحاج لیلة ولد أحمد 

منذوفي خصاله الراقیة وقد نمت روح الوطنیة لدیه ،المرشد والقدوة في حیاتهأبوهكان 
اللیالي قال : إحدىكان یعمل مراقبا في اللیالي الباردة ففي الذيصغره بعدما سمع من والده 

.02، ص1952جانفي19، السنة األولى، 14، العدد المنار، "محكمة البلیدة ترجأ اصدار حكم")1(
، المنار، "معتقلي تیزي وزوالتي صدرت علىمحكمة الجزائر االستئناف بالجزائر تثبت األحكام"، محمد المتیجي)2(

.02، ص 1952جانفي 19، السنة األولى، 14العدد
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بالده أنمصالي ىوعوهكذاالدین سرقوا بالدنا " أولئكأحرص ضدأننيفي أفكر" عندما 
.)1(فهم ضرورة الكفاح المسلح السترجاع كرامتناأأبي جعلنينأسرقت وقال 

للتالمیذكان یالحظه في المدرسة لمدى اهتمامها بتاریخ فرنسا وتلقینه ماإلىباإلضافة
مصالي شدید الغضب یثور فأصبح،غیب فیه تماما تاریخ وجغرافیة وطنهالذيفي الوقت 

األهلیةالمدرسة إدارةفلقب بمحامي القسم مما دفع التالمیذلكل صغیرة وكبیرة تمس زمالءه 
.)2(1916طرده في عامإلىالفرنسیة بتلمسان 

فاشتغل حالقا ،لمساعدة عائلته الفقیرةأعمالجانب دراسته عدة إلىمارس مصالي 
كما اشتغل في مصنع للتبغ كملصق ،فاسكافیا ثم بقاال وعمره ال یتجاوز العشر سنوات

التشریعات التي تمنع تشغیل انه لم یستمر طویال بسبب إالللطوابع على علب السجائر 
.)3(األطفال
: تجنید مصالي في الجیش الفرنسي

على سكان الجزائر 1912سنة اإلجباريلقد عاصر الحاج مصالي فرض التجنید 
ینص على تجنید والذي،حدیث كل سكان تلمسان خاصة والجزائر عامةأصبحالذي

القانون والمجحف في ذلكفي الجیش الفرنسي فرفض الجزائریون إجباريالشباب الجزائري 
جانب الكفار وقد شارك الحاج مصاليإلىیفرض علیهم القتال بإلغائه ألنهحقهم وطالبوا 

الخطب التي كان یلقیها إلىفي العدید من المظاهرات الشعبیة ضد القانون وكان یستمع 
القانون وبدعوتهم هذاالشیوخ في المساجد بتلمسان التي كانت تحرض الشعب على رفض 

لكي ال یقعوا تحت سیطرة االستعمار فهاجرت العدید من إسالمیةبالد إلىالهجرة إلى

)، منشورات الذكرى األربعین لالستقالل، تر: 1974- 1898بنیامین ستورا، مصالي الحاج رائد الوطنیة الجزائریة()1(
.20- 19الصادق عماري، مصطفى ماضي، ص ص 

. 11بشیر بالح وآخرون، المرجع السابق، ص)2(
فرحات عباس، شركة دار األمة، یوسف حمیطوش، منابع الثقافة السیاسیة والخطاب الوطني عند كل من مصالي و )3(

.54، ص 2013الجزائر 
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عائلة مصالي أنالشام ...الخ غیر ،مصر،تركیا،تونس،المغربالعائالت الجزائریة نحو
.)1(المادیة التي لم تسمح لها بالهجرةإمكانیاتهابقیت بتلمسان بسبب 

وانتقل من وهران 1918الخدمة العسكریة في إلىالظروف استدعیا مصالي هذهوأمام
وأثناءعلى وشك االنتهاء األولىثم توجه نحو فرنسا ولحسن حظه كانت الحرب العالمیة 

الخدمة العسكریة تمكن مصالي من التدرب على استخدام السالح من ناحیة والتعرف هذه
على جزائریین آخرین من مختلف مدن وأریاف الجزائر وخلق عالقات صداقة مع أشخاص 

وتوعیة السیاسيتوظیف عامل الهجرة في النضال إلىأدىمما ،من مختلف المدن الفرنسیة
فیفري 28وقد سرح مصالي الحاج من الخدمة العسكریة في القضیة الجزائریة ین بالمهاجر 
1921)2(.

نشاط مصالي الحاج في فرنسا: 

لم یجد عمال في ألنهفرنسا بحثا عن القوت إلى1923هاجر مصالي الحاج عام 
في فرنسا حیث اشتغل بمصنع للنسیج ثم في مصنع أعمالبالده الجزائر وقد مارس عدة 

في االستقبال في احد الفنادق وآخر محل له أیضاوعمل ،بائع للقبعاتإلىلیتحول ،الحدید
لها ذكر الجهود التي بذإلىة المنار دتطرقت جریهذاجانب إلى)3(هو تجارة الجوارب 

حیث كان یقوم بعدة نشاطات سیاسیة كبیرة. ،بفرنساإقامتهالزعیم مصالي الحاج طیلة فترة 
یمنعه من دخول الذيبالرغم من القرار الجائر اإلسالمیةاتصل من خاللها بالوفود العربیة 

المتحدة یعرفها بالحالة العامة لألممالعامة األمانةإلىمذكرةكما قام بتقدیم ،منطقة باریس
سیاسة القمع المتبعة فیه من إلىاألعضاءأنظارلكي بلفت ،التي یسودها القطر الجزائري

(1 .08رابح لونیسي، سلسلة أبطال من وطني مصالي الحاج رائد الوطنیة، دار المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص (
(2 .57، 56یوسف حمیطوش، المرجع السابق، ص ص (
(3 .11رابح لونیسي، المرجع السابق، ص (
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األمنتجعل أناضطرابات من شانها إحداثوالتي تسببت في ،قبل السلطات االستعماریة
.)1(العالمي معرض للخطر

لنجم بتأسیسهوتتمثل النشاطات السیاسیة الكبیرة التي قام بها مصالي الحاج في فرنسا 
جمعیتي المسماة نجم أسستحیث قال لقد مذكراتهفي إلیهما تطرق وهذاإفریقیاشمال 
هذهنشأةثمرة لمناقشات دامت العدید من السنین ومند هذهفكانت 1926عام إفریقیاشمال 

الهیئة عینت رئیسا لها وكانت تعقد العدید من االجتماعات في المقاهي الصغیرة في باریس 
الجمعیة من اجل هذهیث كانت تعمل ح،المغاربةوٕاخوانهمللتعریف بجمعیتهم للجزائریین 

.تحریر المغرب العربي كله من االستعمار الفرنسي الغاشم
أنالمقاهي ومطاعم الشیوعیون حیث إلىنلجأففي البدایة لم یكن لنا مقر فكنا 

لطفاء معنا وخادمین لنا.كانوان یالشیوعی
قررنا تنظیم تجمع شعبي بصفة إفریقیاوبعد مرور ثالثة اشهر من وجود نجم شمال 

الجزائریین آالففتجمع ،التجمع بشارع بلفیرذاطابعا رسمیا حیث انعقد هوٕاعطاءهواسعة 
.)2(الفرنسیین والصحافیین من بینهم صحافي مصريوالرفاق

من خالل المشاركة في مؤتمر ذلكالمنظمة بعدا ثوریا ووطنیا ویظهر لهذهوقد كان 
.1927عام )3(بروكسل 

القرن العشرین فیستحق لالستقالل الوطني فيالداعینأولیعتبر مصالي الحاج وهكذا
.لك لقب رائد الوطنیة الجزائریةذب

(1 .20، ص 1952فیفري15، السنة األولى، 16الزعیم مصالي الحاج"، العدد"نشاط المنار(
(2 - 135، ص 2009، تر: محمد المعرابي، وزارة الثقافة، الجزائر1938-1898مصالي الحاج، مذكرات مصالي الحاج (

136.
(3 القي فیه مصالي الحاج خطاب، وقد كانت القرات الخمس ممثلة بوفودها وشخصیاتها، 1927مؤتمر بروكسل كان في (

قدم فیه مصالي البرنامج النهائي لنجم شمال افریقیا، عالج فیه مصالي مطالب فوریة وبرنامج سیاسي للمزید أنظر: بنیامین 
)، عامري صادق، ماضي مصطفى، دار القصبة للنشر، 1974- 1898سطورا، مصالي الحاج رائد الوطنیة الجزائریة(

.186، ص 2007الجزائر 
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ساهم في نشر فكرة االستقالل في صفوف المهاجرین إفریقیانجم شمال فإنومن ثم 
التنظیم بشتى هذاعلى فقامت السلطات االستعماریة بتسلیط شرطتها،الجزائریین في فرنسا

.)1(واالعتقالالتعذیبأنواع
الزعیم مصالي الحاج بمحطة بإیقافالنشاطات قامت الشرطة الفرنسیة لهذهونتیجة 

الشرطة أنجریدة المنار حیث قالت بلغتنا ذكرتهما وهذابوردو . إلىباریس وهو في طریقه 
بوردو إلىالحاج بمحطة باریس في طریقه الزعیم الجزائري مصاليأوقفتالفرنسیة قد 

)2(.حشد قوات ضخمة وتعسفات عدیدةذلكوتركته هناك عدة ساعات وصاحب 

تدویل القضیة الجزائریة:-9
أناألحزابمن فیهبكتابة مقال في جریدة المنار وطلب)3(لقد قام عبد الحمید مهري 

المتحدة األممإلىتضحي باعتباراتها الحزبیة الضیقة فوصول قضیتین التونسیة والمراكشیة 
وقد ، بسبب اتجاه الكلمة حول برنامج واضح یعبر عن مطامح ورغبات الشعبین العمیقة 

المتحدة وكان یرى األمممنظمة لتأسیسالسابعة الذكرىإحیاءالمقال بمناسبة هذاتزامن 
مثل ما خرجت شقیقتیها التونسیة والمراكشیة ،المیدان العالميإلىالخروج بالقضیة أنمهري 

فالسلطات االستعماریة تتعمد السكوت ذلكضروري لنجاحها واالستعمار الفرنسي یدرك أمر
االستعماریة تنشط اإلدارةونرى ،عن القضیة الجزائریة عند تعرضها لمشاكل المغرب العربي

أوجدهبما واإلشادةحركات وخنق الحریات وتنظیم المناورات العسكریة الإخمادمن اجل 
.)4(النظام االستعماري في الجزائر من نعم وحسنات

(1 .38، ص 2007محمد قناش، ذكریاتي مع مشاهیر الكفاح، دار القصبة للنشر، الجزائر (
(2 .01، ص 1952فیفري15، السنة األولى، 16، "إیقاف الزعیم مصالي الحاج"، العددالمنار(
(3 24، السنة الثانیة، 10، العددالمنار"یجب أن تخرج القضیة الجزائریة الى المیدان العالمي"، عبد الحمید مهري:(

.01، ص 1952أكتویر
(4 جویلیة 04، السنة الثانیة، 6، العددالمنارمحمود بوزوزو: "هل تعرض القضیة الجزائریة على هیئة األمم المتحدة"، (

.04، ص 1952
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العربیة الثالثة ( تونس األقطاربوزوزو بضرورة عرض قضایا ذستاكما طلب األ
أممقضیة األمروهي في حقیقة ،في الواقع قضیة واحدةألنهاالجزائر والمغرب) دفعة واحدة 

تراجع أنواالستغالل باإلذاللتزید من الدولة الفرنسیة المتسلطة علیها إسالمیةعربیة 
االحترام إطارحسن الجوار والتعاون في إلىعالقتها بها. فتحول عالقة الظالم بالمظلوم 

الثالثة لتحقیق األقطارالتضامن التي میزت یدل على روح وهذا،والسیادةللذاتیةالمتبادل 
.)1(الهدف المشترك وهو التخلص من قبضة االستعمار الفرنسي

استفزازات القوات الفرنسیة في حق الشعب الجزائري ببلدة الغزوات:-10
بحق الشعب واالعتداءاتلقد قامت السلطات الفرنسیة بمجموعة من المضایقات 

الفرنسیة في حق الشعب الجزائري الجزائري ولقد تحدثت جریدة المنار عن تلك االستفزازات 
تسبب 1951دیسمبر23یوم )2(غزواتببلدةمعركة وقعت إلىجریدة المنار أشارتوقد 

عظیما فمضوا مأخذامنهم السكر ذخأكان قد ،)3(األجنبيفیها ضابط وجماعة من اللفیف 
یجیبهم على أحداوخصوصا منهم المسلمین وعندما لم یجدوا ،في غطرستهم یسبون المارین

وا یدفعون الناس دفعا شدیدا بل انهالوا علیهم ضربا ذاستفزازهم ازدادوا في اعتدائهم واخ
،ثم قصدوا تاجرا فسبوهاألوربیینوقد جرحوا مسلمین وبعضا من ،باألیديولكما ،بالسوط
المعركة على الساعة الثامنة مساءا هذهوقعت أنومن حسن الحظ ،دكانهبإغالقوأمروه

معركة كبیرة مثلما وقع في إلىالنقلبت ذلكمنازلهم، ولوال إلىفي وقت توجه اغلب الناس 
ضربا وسبا وانتهاكا لعرض األجنبيفیها اللفیف أوغلفي بلدة معسكر التي 1948سنة 

المسلمات.
الحوادث هذهعن ممثلي اإلدارةفل وتغا،األجنبيالعدوان المتكرر من اللفیف هذاوٕازاء

األمناختالل إلىتؤدي أناالستفزازات التي یمكن وهذه،یتفاقم خطرهاأنالتي یمكن 

(1 .04، المقال السابق، صالمنار: "هل تعرض القضیة الجزائریة على هیئة األمم المتحدة"، محمود بووزوز(
(2 بلدة ساحلیة تقع في أقصى غرب الجزائر، تابعة لوالیة تلمسان.(
(3 یتمثل في الجنود الذین كانت تأتي بهم فرنسا إلى الجزائر.(
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التي األجنبينعلن استنكارنا مطالبین بمعاقبة جماعة اللفیف أنإالفانه لیسعنا ،حقیقة
)1(.داً من البلدان والقرى فساعاثت في كثیر 

االتحاد:استفتاء هام في قضیة -11
اتحاد القوى الوطنیة لمواجهة إمكانیةنشر استفتاء حول إلىتطرقت جریدة المنار 

جمیع المفكرین المعنیین إلىاالستعماریة الفرنسیة في سیاستها القمعیة حیث وجهته اإلدارة
العام الوطني وخاصة الفئة الرأيعلیه وكل من یشغل واإلجابةبالقضایا القومیة لمناقشة 

وطلبة جامعیین في معاهد وجامعات ،ورجال دینوأساتذةفة باللغة العربیة من معلمین المثق
وتقصد به تونس ومصر وسوریا والعراق حیث اشترك عدد كبیر من ،بعض البلدان العربیة

األمثلالطریق إلىللوصول رایةهؤالء للكتابة حول تحقیق الوحدة معبرین كل منهم عن 
متتالیة ویكون إعدادالتي وردت في عدة األجوبةكما واصلت المنار نشر )2(لتحقیقها بینهم 

نص االستفتاء فیها من ثالث نقاط:
 ؛االتحاد في الجزائر ممكنأنهل تعتقدون
 ؛أساسأيعلى
ماهي وسائل تحقیقه.

من نوعه في تاریخ األولاالستفتاء یعد هذاأنمحمود بوزوزو األستاذذكرلقد 
باعتبارها موضوع االتحاد ضروریا ولیس مستحیال الن ما تدعوا ،الصحافة العربیة الجزائریة

قد حصل في الماضي فالمحاوالت التي وقعت حققت ألنهجریدة المنار لیس بالجدید إلیه
ان والحریة البیأحبابالمتمثل في رابطة األذهاننجاحا لكنه لم یدم طویال وال زال راسخا في 

ثم تلیها " الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها 1944مارس 14في تأسستالتي 
إلىالجزائر في حاجة أنالمقال هذاصاحب أشارإذ1951أوت5في تأسست" التي 
كل جزائري إلىاالستفتاء كان موجها هذاالعملیة النبیلة الن هذهللمشاركة في أبناءهاجمیع 

" ( .02، ص1952جانفي 24، السنة األولى، 13العدد، المنار، "فضائع اللفیف األجنبي في بلد الغزوات(1
( .65، ص 2007، دار البصائر 10، ج1962- 1954أبو القاسم سعد اهللا، تاریخ الجزائر الثقافي، (2
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ي ذوعلى كل اآلراءاحترام كل إلىدعاكما ،حر التفكیر،قادر على التعبیر حي الضمیر
.ینبذغیره خطا رأيبه وان یأخذصواب رأیهأندون اعتقاد برأیهیدلي أنرأي

باألمةالعملیة بنتیجة ایجابیة تدفع هذهتخرج المنار من خالل أنتمنى األخیروفي 
دید من العالعملیةهذه.وقد شارك في )1(تخرج به ظافرة سالمة إعداداوتعدها األمامإلى

كر منهم :ذواجلوا على استفتاء الوحدة نبآرائهموأدلواالشخصیات 
بعد دراسة مطولة في )2(رضا حوحواحمد ذستااألحوحو: ضار احمد ذستااألرأي
یعتبر ،شعبي متین تتقدمه دعایة واسعةأساسیبني على الذياالتحاد هو أنإالالموضوع 

عبر الذيجادة الصواب إلىاألحزابیعقد مؤتمر شعبي یعید ذلكوبعد ،االستفتاء فاتحها
:عنه قائالً 

ولكن القضیة ،لخدمة الوطناألحزابوأنشأت،األحزابالمبادئ لخدمة أنشأت" لقد 
لقد ،األحزابهذهلخدمة مبادئها والوطن یستغل لخدمة أسستانعكست عندنا فاألحزاب 

،خادمة فأصبحت مخدومةوأردناهاوسائل فأصبحت غایات األحزابهذهتكون أنأردنا
فضیق الحزبیة في ضیق النفوس كونت كلها ضیقا مكعبا هو اكبر العراقیل في سبیل االتحاد 

.)3(ماء العكر..."ي الة التفرقة الدین لهم الصید فدعاذلكإلىوباإلضافة

( .01، ص 1953فیفري06، السنة الثانیة، 17محمود بوزوزو " هذا االستفتاء" المنار، العدد (1
القریبة من بسكرة، حفظ القرآن الكریم، هاجر مع أسرته الى  المدینة المنورة عام ، ولد بقریة سیدي عقبة 1956- 1919(2)

واشتعل بعد تخرجه أستاذ فیها، له عدة مؤلفات منها غادة أم 1938م نال شهادة العلیا من مدرسة العلوم الشرعیة 1934
عراء، أدباء الثورة وانتخابهم الفكري، العدد القرى مع الحكیم، وله مسرحیات عدیدة، للمزبد أنظر: مجلة الثقافة، تراجم الش

.170-169، ص 2007، 15
.03، ص1953فیفري06السنة الثانیة، 17، العددالمنار،  "استفتاء هام في قضیة االتحاد"(3)
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:)1(رأي األستاذ أحمد توفیق المدني-1
عن رأیه قدم شكر لجریدة المنار إلثارتها هذا )2(قبل أن یعتبر احمد توفیق المدني

الموضوع القومي الحیوي في الوقت الذي نجابه فیه أحداث عظیمة بیننا وبین االستعمار 
وأصبح واجب علینا لن نوحد الصفوف وان نجمع الشمل ونواجه المواقف الجدیة كتلة واحدة.

ث فیها أو الجدال حولها، أما عن االتحاد الوطني واجب فهو یرى انه من العبث البح
فأنت تجد كلمة االتحاد في جمیع األوساط وعند كل الطبقات فقد أصبح االندفاع الشعبي 
والتوحید تیارا جارفا ال یستطیع أن یوقفه احد لكي على إي قاعدة یمكن انجاز هذا االتحاد 

.وما هي الطریقة التي تبرزه للوجود وتجعله حقیقة واقعة؟ هذا هو محل البحث
في األمة أحزاب عملت عملها في الحقل الوطني حسب اجتهادها وطاقتها وفي األمة 

شخصیات مستقلة ذات وطنیة وٕایمان وعمل.
فهل یمكن أن یقع اتحاد بین األحزاب في شكلها الحاضر وبین الشخصیات الوطنیة 
المستقلة؟ وهل یكون االتحاد على هذه الصفة مفیدا صالحا؟ وهل هو یحقق رغبة األمة 
ویجعل منها كتلة صعبة التفكك؟ أقول بكل صراحة أنني ال اعتقد ذلك بل أعتقد خالف ذلك 

آخرها تجربة "الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة" قد أثبتت تجارب السنوات الماضیة و فإن
أن مثل هذا االتحاد ال یستطیع أن یثبت أمام حملة انتخابیة فكیف به أمام قضیة وطنیة 

كبرى؟
لن یقع هذا االتحاد إال على أساس قومي بحت وبمناضلة بعض الشخصیات التي أبلت -

)3(یق هذه الغایة السامیة.البالء الحسن في الكفاح القومي نستطیع تحق

.115-114)، ص ص 11أنظر الملحق رقم ( (1)

( بتونس العاصمة، 2ببیت یقع بنهج الناعورة رقمه، 1317جمادى الثاني 29م، الموافق ل 1899نوفمبر 01لد یوم (2
من أب جزائري وهو السید محمد المدني، وأم جزائریة وهي عائشة بویراز، للمزید أنظر: أبو عمران الشیخ وآخرون، معجم 

.425، ص 2007مشاهیر المغاربة، الجزائر، منشورات دحلب، 

" ( .01، ص 1953فیفري 06، السنة الثانیة17، العددالمنار،"استفتاء هام في قضیة االتحاد(3
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الشیخ الطیب العقبي: رأي-2
القلوب ألناإلخالصتوفر إذاممكن جدا االتحادأن)1(الشیخ الطیب العقبيأكد

كان والنزاع. ولوبدلك وینهانا عن الخالف یأمرناالمخلصة تتقدمه بطبیعة الحال والن دیننا 
فاالتحاد واجب علینا بحكم الوضعیة الصعبة التي ،مرا غیر ممكن لما امرنا اهللا ورسولهأ

نعیشها في ظل االستعمار الفرنسي والتي تستدعي جمع الكلمة وتوحید الجهود من اجل 
تحریر امتنا من االستعباد.

هو التمسك بالكتاب والسنة والسیر على ضوء األمةهذهاالتحاد ونجاة هذاأساسأما
اهللا بإذنوحدها في الماضي ویوحدها الیوم وغدا الذيهو اإلسالمالن ،تعالیمها قوال وعمال

العنصریة والظلم والعدوان ذوالمساواة والتسامح ونبواألخوةاقر العدل وألنه،تعالى
هذهأبناءاالتحاد هي جمع العاملین المخلصین من هذاالوسیلة المرجوة لتحقیق أما

حزب معین أو،ومواقف مشرفة دون اعتبار انتسابهم لهیئة معینةأعماللما قدموه من األمة
)2(منهما.أليعدم انتسابهم أو

رأي فضیلة الشیخ سعید صالحي:-3
أن األقدام على أمر مهم كهذا ینبغي أن تتمخض فیه )3(وضح الشیخ سعید صالحي

اآلراء وان ال یطلق الكالم فیه على عواهنه  فترتجل اآلراء، فكل مولود ال یستكمل أیامه في 

( ولد في بلدة سیدي عقبة شرق مدینة بسكرة هاجرت عائلته الى المدینة المنورة، حفظ القرآن الكریم، عینه الشریف حسین (1
، 1948-1927وشارك في الحركة االصالحیة، أسس جریدة االصالح 1920مدیرا لجریدة "القبلة"، عاد الى الجزائر عام 

،  وشارك بقلمه في كل 1931ماي 05شارك في المؤتمر التأسیسي لجمعیة علماء المسلمین الجزائریین وذلك یوم و 
.35، ص 2002مارس أفریل2العدد 1960- 1880الصحف االصالحیة للمزید أنظر: مجلة الراصد، الطیب العقبي

( .01، مقال سابق، ص "استفتاء هام"، المنار(2
( بوالیة سطبف حالیا، قاد الحركة االصالحیة -آث یعلي- بقریة قنزات، أكبر قرى1902أحد أعالم الجزائر، ولد سنة (3

)، 1943-1941" ، اعتقل  أثناء الحرب العالمیة لمدة سنتین (اإلصالحفي بني یعلي، فأسس بها "نادي الشباب" و"مدرسة 
الجبریة بعین الدفلى في شهر اإلقامة، ووضع تحت 1946نة ، ولما أطلق سراحه س1945كما سجن اثر حوادث ماي 

، 1960هاجم الجیش االستعماري مدرسته في قنزات فأغلقها، واعتقل هو في تلمسان، ولما أفرج عنه سنة1956جوان 
سا م للمزید أنظر: مولود عویمر، الشیخ سعید صالحي سفیر جمعیة العلماء في فرن1962جبریة حتى سنة إقامةأبعد في 

.  10:49، 19/04/2018، تاریخ االطالع http://binbadis.netموقع الشیخ عبد الحمید بن بادیس، 
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بطن أمه مقدر له الفناء وكل عمل فوق طوق األمة ومستواها یضرها أكثر مما ینفها، ففي 
هذه األمة المنكوبة منذ أن هبت لنفض نظره أن االستعجال هو سبب كل إخفاق في جهاد 

غبار الذل عن نفسها.
أن اتخاذ األمة الیوم قضیة دینیة مسلمة ونتیجة لنضوج األمة وبلوغها المستوى لقوله 

ُقوا﴿تعالى: فال یمكن ألمة أن تصل لمبتغاها مهما ﴾َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِمیًعا َوَال َتَفرَّ
)1(امت غیر متحدة كالبنیان المرصوص في اتجاهاتها.فكرت وعملت وضحت ما د

إن األمة الجزائریة هبت من نومها لتداوي  أوبئة االستعمار وما شعرت حتى ابتلیت 
بداء الحزبیة فهو یرى ما دمنا على هذه الحالة ال یمكن إن یوجد اتحاد تام البنیة فحسب ما 

االتحاد على هذه الصورة:استنتجه من دروس التكتل السابق ینبغي إن یكون 
فاالتحاد ممكن وواجب وسیأتي إذا جاء نهر اهللا بطل نهر معقل...-
أما أساسه فعلى نسیان الحزبیة والكراسي النیابیة والتقدیس الممنوعات والتقلید األعمى -

والمصالح الشخصیة وعبادة األشخاص دون المبادئ.
في األوساط فیعقدون اجتماعات في أمهات تترشح جماعة ممن لهم سمعةفإنأما وسائله -

المدن یفهمون فیها األمة في ضرورة التكتل ثم یتقدمون إلى المسؤولین في األحزاب كي 
ینسلخوا من الحزبیة دون مس لكرامتهم ونسیان جهادهم الطویل، وبعد إقناع األمة واألحزاب 

إال إن العمل البطيء المضمون یدعون لعقده مؤتمر عام تشرح فیه اآلراء كذا وان كان بطیئا 
.)2(النجاح حیز من السرعة المحققة للخیبة

:)3(رأي اآلنسة زهیة كرواز-4
تحقق في الجزائر عاجال أو آجال ألنه غایة كل فرد من أفرادنا وقد یأكدت أن االتحاد س

أصبحت الجزائر كلها تهتف بكلمة االتحاد وهو أعظم سالح لنا، ویكون ذلك باتحاد الحزبین 

" ( .01، ص 1953أفریل 24، السنة الثالثة، 41، المنار، العدد"االستفتاء العام في قضیة االتحاد(1
( .02، صنفسه(2

.117)، ص 13(أنظر الملحق رقم   (3)
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الجزائریین وهما المسؤوالن عن تكتیلنا نحو غایتنا وحریتنا "االتحاد عنوان النصر" وأرجو من 
ع شملنا حتى نكسر قیود العبودیة ونفوز بالحق الوطني والحریة اهللا سبحانه عز وجل أن یجم
األهلیة واالستقالل المقدس...

یجب أن نبنیه على أساس متین وهو العمل واحترام النظام  والسیر إلى األمام رغم -
العراقیل والمصائب التي یقاسیها الشعب الجزائري من طرف االستعمار.

اندماج الحزبین السیاسیین واتفاقهما على كلمة أما فیما یخص تحقیق االتحاد فهو
التحریر واني أتمنى لهما أن یكونا یدا واحدة في جمیع األعمال التي فیها فائدة لهذا الوطن 

.1المحبوب وهذه أمنیتي وعلى اهللا التوفیق
:)2(مولود قاسم نایت بلقاسمرأي-5

أنممكن بأنهفي االتحاد رایةالطالب الجامعي بالقاهرة عن )3(ر مولود قاسملقد عبّ 
بحیث ،فهو العمل لجزائر جزائریةاألساسعن أما،استحالة بل واجباذلككون وال یرى في ی

الناحیة أوفهیئة تقوم بالثقافة والتعلیم والتربیة ،توزیع الوظائف وتقسیم العملأساسیكون 
وهیئة ،على عاتقها التنظیم الداخلي والعمل الخارجيتأخذوأخرى،االجتماعیة بصفة عامة

واستقالله ،وتهیا الشعب السترجاع ثرواته،ثالثة تتولى الناحیة االقتصادیة لتعیین الهیئتین
الوسیلة التي یعتمد علیها لتحقیق االتحاد فیرى بضرورة عقد مؤتمر عام ، أمااالقتصادي

" .01، ص 1953أفریل 10ة الثالثة، ، السن40، العدد المنار، "االستفتاء العام في قضیة االتحاد(1)
.116)، ص 12أنظر الملحق رقم ( (2)

وفیها فقط القرآن الكریم، هاجر في سنة التحق بالمدرسة القرآنیة ثم زاویة ثمقرة1927جانفي 06لد في بجایة یوم و (3)
لیلتحق بكلیة اآلداب في جامعة القاهرة وبعد 1948الى تونس والتحق بجامع الزیتونة كما انتقل الى مصر عام 1944

سنوات حصل على شهادة لیسانس في الفلسفة بدرجة ممتاز وبعد اندالع الثورة اختاره القیادة لتمثیل جبهة التحریر الوطني 
تقال بین سویسرا والمانیا وبعد استقالل عین مدیرا بوزارة الخارجیة وشغل منصب مستشار سیاسي لدى رئاسة الجمهوریة من

، للمزید 1992أوت 27وزیرا للتعلیم األصلي والشؤون الدینیة، انتقل الى رحمة اهللا یوم 1979-1970كما عین من 
.375، ص 2002، دار هومة، الجزائر 3زائر، جأنظر: محمد الحسن فضالء من أعالم االصالح في الج
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من كل ،الشخصیات في الجزائرأهمفیه یدعوا ،محمود بوزوزواألستاذإشرافتحت 
.)1(عناصر الشعب العظیم

مولود قاسم نایت بلقاسم كطالب جامعي ال یختلف عن آراء مناضلي الحركة رأيإن
الوطنیة الدین یؤمنون باالستقالل التام للجزائر.

رأي عثمان سعدي-6
(طالب جامعي في بغداد) عن رایة في االتحاد بأنه )2(لقد أبدى عثمان سعدي

وان الفردیة والتكتل -ال الذاتیة–ممكن...ولكن إذا سلمنا بان االتحاد هروب مناال الفردیة 
ضدین ال یجتمعان وٕاذا سرنا على النظریة االجتماعیة التي تقول: "لكي یحیى مجتمع من 

األنانیة وال یمكن إن تكون هذه القوة إال المجتمعات اإلنسانیة یجب إن یعتمد على قوة فوق
باالتحاد فإذا سلمنا بان االتحاد ال یمكن إال إذا تجردنا من  ذواتنا الفردیة ورمینا المصالح 
الشخصیة جانبا وعملنا بدافع من غریزة الوطنیة الصادقة إلى تحقیق غایة واحدة وهي تحقیق 

تدبیر مصیره بنفسه وهذا على أساس إن السعادة للمجتمع الجزائري إلى اإلنتاج إال عن
السیاسة لیست تجارة وٕانما منهج یتخذه اإلنسان للمحافظة على حریته وكرامته ونبین لهم أن 
الزعیم من تجرد من أهوائه وهذا ال یتحقق إال إذا افهمنا الشعب معنى السیاسة وبناء بیت 

األوثان ونجعلها تحت تسییر جدید نقیمه على أساس متین من األخوة الصادقة، فنحطم تلك
.)3(شخصیات یحكم علیها الشعب باإلخالص والعمل والنزاهة

(1 .02، ص 1953ماي 08، السنة الثالثة، 48، العدد المنار"الطلبة الجزائریون یبدون آرائهم في قضیة االتحاد الوطني"، (
(2 التحق ، حیث ینتمي الى أكبر قبیلة، أمازیغیة وهي قبیلة النمامشة،1930من موالید قریة "تازبنت"، والیة تبسة سنة(

، أما 1956وتخرج منه، درس بالقاهرة وتخرج منها باجازة لآلداب سنة 1951بمعهد عبد الحمید ابن بادیس بقسنطینة سنة
، للمزید 1986، والدكتوراه كانت من جامعة الجزائر سنة 1979شهادة الماجستیر فقد نالها من جامعة بغداد العراقیة سنة 

اللغة العربیة والعروبة عند الدكتور"عثمان سعدي"، جامعة حسیبة بن بوعلى، الشلف، د انظر: حمراني لیلى، تجلیات حمایة 
.03ت، ص 

(3 ، ص 1953ماي 08، السنة الثالثة، 48، العدد المنار"الطلبة الجزائریون یبدون ارائهم في قضیة االتحاد الوطني"، (
02.
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:صدى االستفتاء ببالد القبائل
لقد كان سكان القبائل یتابعون عملیة االستفتاء باهتمام كبیر على غرار سكان المناطق 

منها أعداداته لوصكر احد القراء لجریدة المنار انه كلما یذف،من الوطن الجزائرياألخرى
ال یحسنون ألنهمفي قضیة االتحاد آراءهمین ابدوا ذعن آراء المفكرین والمثقفین الیسألونه

یها یستفتونه عن المصیب وشرح معانأجوبةالقراءة بالعربیة وعندما یعرض علیهم ما ورد من 
كر بان كل من شارك في عملیة االستفتاء یكون قد ساهم مساهمة فعالة في ذفیوالمخطئ

طني بصرف النظر عن المصیب والمخطئواجبه الو أدىالعام الوطني وبالتالي الرأيتنویر 
واحدا" أجراله واخطأومن اجتهد أجرانفله وأصابلقوله صلى اهللا علیه وسلم " من اجتهد 

فیه جمیع تشتركاالتحاد فهو الدعوة التي عقد مؤتمر عام ذالهالقارئ فیما یراه رأيأما
المؤتمر على هذاویصادق األجانبعن المسلمین الجزائریین دون تدخل واألحزابالطوائف 

جمعیة من رجال عاملین مخلصین یعملون لصالح الشعب وان یكون جمیع المسؤولین إنشاء
.)1(على بصیرة بان الجزائر عربیة مسلمة تحتفظ بعروبتها وتحترم شعائر دینها

وباللغة العربیة اإلسالميومنه نستخلص مدى تمسك سكان منطقة القبائل بالدین 
وهذاحرمانهم من التعلیم إلىستعمار الهادفة ومدى حبهم لوطنهم الجزائر ورغم سیاسة اال

اسم صاحبه.یذكرلم الذينسبة لما جاء في المقال الصادر في جریدة المنار 
:صدى االستفتاء في الخارج

االستفتاء صدى كبیر في الخارج انطالقا من القاهرة فقد احد قراء جریدة لهذاكان 
وهو یطلب من المسؤولین على إلیهالمنار من القاهرة عن سعادته وفرحته بما احتوته ودعت 

في اقرب وقت وتنفیذهالنظر السلیم أصحابضرورة عقد مؤتمر یحضره إلىالمشروع هذا
ال یرى الخیر والنتیجة الذيالوطن لهذافقط ما ستقدمونه أنفسهمممكن معتمدین على 

الظروف المواتیة والتي هذهمتحدین منضمین خاصة في كانواإذاأبناءهمن قبل إالالمثمرة 

(1 .02، ص 1953جویلیة 24السنة الثالثة، ، 46، العدد المنار، "مراعاة رغائب األمة ودینها"(
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بعث في نفوسنا آماال األمرهذایجمع على كلمة االتحاد أنالجزائریة األمةلقادة أتاحت
فیقدمون قضیتهم في نفس بإخالصجزائریین ویعملون سیتحد الالصحیحقویة وجعلنا نتساءل 

.ابن سعد مبروك،األدبالسنة ثم ینجحون القاهرة كلیة هذه
اثر والذيالمسعى النبیل لهذاحد المثقفین عن تفاؤله وسعادته أفي فرنسا عبر أما

. الحسن بن ذلكعلى بوزوزومحمود األستاذشكر األخیرهؤالء وفي أواسطبالغا في تأثیرا
.)1(بلقاسم

زیارة وزیر داخلیة فرنسا للجزائر:-12
الجزائر حیث صرحت جریدة إلىقام وزیر الداخلیة الفرنسي " مارتینو دیال " بزیارة 

المنار انه وجد األوضاع في الجزائر تختلف عن األوضاع في المقاطعات الفرنسیة حیث 
إحداهما ،وجد والیا عاما مفروضا على الجزائر ووجد دستورًا ومجلسا شبه برلمان وأمتین

تعززهم األولى شر ذمة من المعمرین،حاكمة واألخرى محكومة مستغلة باسم الظلم والعدوان
اكم زجریة قاسیة حوجیش سفاك وقوانین جائرة وم،إدارة متعصبة وجهاز بولیسي ضخم

بدمائه واألخرى شعب مسلوب الحق مؤمن بحقه ملح في طلبه إلحاحا جعل األرض رطبة 
ذلك یقاوم في صبر وثبات مؤمنا بالنصر.وهو رغم،بأبنائهوالسجون مملوءة 

تاریخه،شعب الجزائري لغة غیر لغته وتاریخا غیر أنه وجد عند الإلىوتشیر المنار 
وقد انتهت جولة الوزیر بخطاب في ، ودینا غیر دینه وتقالید غیر تقالیده وثقافة غیر ثقافته

وعود دخولأمثاله السابقون وهي عبارة عن ألقاهاالمجلس الجزائري وشبه بالخطب التي 
الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة ولم یمس الشؤون السیاسیة كإطالق المساجین السیاسیین أو 

هو علیه.زوال الوضع االستعماري تماما بل بقاء الوضع على ما
إن،وقد جاء في خطاب الوزیر كلمة "الحب " الذي ال  یستطاع بدونه بناء صرح متین

یسدد البنادق وال یحمل القنابل لیقیم المجازر نأالدین یحمل في قلبه درة حب ال یمكن له 

(1 .04افریل، ص 10، السنة الثالثة، 40، العددالمنار، "صدى االستفتاء في الخارج"(
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، ومن یحمل الحب ال )1(البشریة في بالد الناس الدین یطلبون أن یعیشوا أحرار في أوطانهم
یطلق الرصاص على من یطلب حقه في حیاة حرة كریمة أقرتها شریعة السماء وشرائع 

األرض.
ة األمة الفرنسیة باألمة الجزائریة والحقیقة التي یعرفها الخاص والعام هي أن العالق

بعیدة عن الحب بعد السماء عن األرض إنها عالقة ظالم بمظلوم. 
رفض نواب حركة االنتصار لزیارة الوزیر:-13

قوبلت زیارة الوزیر الفرنسي مارتینو دیال للجزائر بالرفض من قبل الجزائریین خاصة 
حیث رفض النواب الممثلون للقسم الثاني من ،نواب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

سكان الجزائر العاصمة استقباله والمشاركة في حفل االستقباالت الذي نظمته (مشیخة مدینة 
إنبل ،الزیارة ال تأتي بأي شيء للشعب الجزائريهذهكون 1953دیسمبر 4الجزائر) یوم 

ذكر بأن شرطته هي التي فلت،الشخصیة لها ماضي عدائي إزاء الشعب الجزائريهذه
أسقطت برصاصها ست جزائریین كانوا یسیرون في موكب هادئ بین آالف من اآلخرین یوم 

وهو الذي طلي من أعلى منصة البرلمان الفرنسي حل حركة ،في باریس1953جویلیة 14
الجزائر حین إلىوهو الذي رفض لمصالح الحاج الذهاب ،الدیمقراطیةانتصار الحریات 

مدة منذوان شرطته هي التي أطلقت الرصاص على الجزائریین في ندرومة ،ر زوجتهاحتضا
وتذكر جریدة المنار أیضا بأن شرطته هي التي قتلت الشاب شوحة في ، ال تتجاوز شهراً 

شهر نوفمبر بالجزائر العاصمة.
الرجل الذي یمثل سیاسة البؤس والقمع هذااألدلة ال یجوز استقبال هذهواعتمادا على 

.)2(التي یعاني منها الشعب الجزائري

(1 .01، ص 1953دیسمبر 11، السنة الثالثة، 50، العددالمنار، "القضیة قضیة عالقة بین أمتین"محمود بوزوزو:(
(2 11، السنة الثالثة، 50، العددالمنار، "الدیمقراطیة یرفضون استقبال وزیر الداخلیةنواب الحركة االنتصار للحریات "(

.01، ص 1953دیسمبر 
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I.القضایا الثقافیة والفكریة
نظام التربیة في الجزائر-1

لقد كانت جریدة المنار مرآة الشعب الجزائري حیث كانت تنشر جمیع القضایا المتعلقة 
بالمجتمع الجزائري فلم تنحصر مقاالتها في الجانب السیاسي فقط بل وجهت أنظارها أیضا 

خصصت في إحدى مقاالتها عنوانًا متعلقا بنظام التربیة في الجزائر إذإلى الجانب الثقافي 
األخیر إلى تعري التربیة إذ یرى بن بادیس أن التربیة تهدف إلى تكوین هذاحیث تناول 

المجتمع اإلسالمي الكامل عن طري بث الخلق الكامل في الفرد المسلم وتشتق أغراضها 
وأهدافها من التربیة اإلسالمیة التي أصلها القرآن الكریم من ناحیة، ومن مشاكل المجتمع 

.اإلسالمي المعاصر من ناحیة أخرى

إن الموضوع المطروح یطغى علیه األسلوب الفلسفي إذ نجد صاحب المقال یتطرق 
والتي لها عالقة بالعالم ،إلى مشكل التربیة في القطر الجزائري وفي أقطار المغرب العربي

السلوك هذا،أن وطأت أقدامه ارض بالد المغربمنذالمتصل بنا ویقصد به العالم الغربي 
.لى قسم من البشرالذي سلط من خالله ع

البحث "نظام التربیة في الجزائر" قبل قراءة محتواه وما تضمنه من هذاوالمطالع لعنوان 
معلومات یفهم منها تقدیم دراسة حول نظام التربیة والتعلیم بمراحله المختلفة المطبق في 

المسائل التي تفهم من العنوان هذه. غیر أن الباحث صرف نظره عن 1951الجزائر سنة 
وغاص في بحث مفهوم " مصیر اإلنسان " عند المؤمنین باهللا والیوم اآلخر والبعث یوم 
القیامة للحساب والجزاء والخلود في الجنة أو النار وعند الملحدین الدین ال یؤمنون باهللا وال 

.)1(بالیوم اآلخر وال بیوم القیامة

.03، ص 1951أكتوبر 05، السنة األولى، 09، العدد "نظام التربیة في الجزائر"، المنار)1(



القضایا الثقافیة والفكریة واالجتماعیة واالقتصادیة الفصل الثالث:

-74 -

م بین الفالسفة قدیما حول مصیر اإلنسان باعتباره جسما كما أشار إلى الصراع القائ
محسوسا وملموسا وطرح تساؤالت عن مصیر الروح بعد وفاة صاحبها مستشهدا بدلك أقوال 

.)1(الفالسفة والعلماء القدامى وباآلیات من القرآن الكریم 

حیث ،البد لنا أن نعطي فكرة عام حول نظام التربیة والتعلیم غداة االحتاللذلكومع 
انه بعد االحتالل مباشرة حاولت السلطات االستعماریة الفرنسیة تنظیم تعلیم خاص 

وكان التعلیم مخصصا ألقلیة معینة من المجتمع بینما ،بالجزائریین لتكوین أفراد موالون لها
هل وحرمان ثقافي.كانت األغلبیة تعیش في ج

وكانت السیاسة التعلیمیة الفرنسیة تهدف إلى القضاء على الثقافة الوطنیة ونشر التعلیم 
السیاق قال هذاالفرنسي وسعت إلى تحویل المجتمع الجزائري إلى مجتمع فرنسي وفي 
وبدأ بتأسیس ""دومال" إن بناء المدارس أحسن وأفضل من فیلق عسكري إلقرار األمن

العربیة الفرنسیة وقد تظاهرت فرنسا بأنها ال تقوى على القضاء على التعلیم العربي المدارس
اإلسالمي بل ترید تطویره وٕاصالحه حتى ال تكون هناك معارضو من طرف الشعب 

المدارس تهدف إلى بث الدعایة االستعماریة ورسالة الحضارة هذهوقد كانت .الجزائري
.)2(للجزائر ومحاولة تبریر االحتالل الفرنسي

وقد حاولت فرنسا الوصول إلى أعماق المجتمع الجزائري على أدمغة الشخصیات 
حتى تتمكن من االستیالء ،فأسست معهدا في باریس لتقوم بتثقیفهم ثقافة فرنسیة،الجزائریة

غیر أنها فشلت الن الشعب الجزائري بعد مرور قرن من ،على الجزائر بأیدي جزائریة
التواجد االستعماري في الجزائر تفطن والتف حول مجموعة من الشخصیات والرجال المثقفة 

التي اهتمت بالتعلیم وٕانشاء النوادي وٕالقاء اإلصالحیةأو ما یعرف بالحركات ،التي ظهرت

.04ص ،1951أكتوبر 05، السنة األولى، 09، العدد "نظام التربیة في الجزائر"، المنار)1(
.48،47صص ، 2010عبد القادر حلوش، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، شراكة دار األمة، الجزائر، )2(
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شعب الجزائري أكثر تفاؤال لضمان وهكذا أصبح ال،المحاضرات والدروس في المساجد
.مستقبل أفضل بعد الظروف القاسیة التي مر بها

فقد برزت على الساحة مجموعة من الشخصیات التي كان لها دور كبیر في الجانب 
العلمي والتعلیمي ومن بینهم الشیخ عبد الحمید بن بادیس الذي كانت له مبادرات قبل 

كان یجوب مساجد قسنطینة یلقي فیها 1913سنة ففي ،تأسیس جمعیة علماء المسلمین
الدروس تصل إلى عشرة دروس یومیا ثم أسس جمعیة التربیة والتعلیم في قسنطینة لتهتم 

فكر ابن بادیس في تأسیس جمعیة تتولى تنظیم الجهود 1924وفي سنة )1(بالتعلیم هناك
زائر في جمیع المجاالت من اجل النهوض بالج،وتقوم بالعمال المختلفة المتعددة الجوانب

وانتخب رئیسا لها في غیابه، وضم مجلسها اإلداري مجموعة من 1931عام ذلكفتحقق له 
حیث اقترن تأسیسها باالحتفال المئوي ،العلماء واألدباء وسمیت جمعیة علماء المسلمین

.)2(الحتالل الجزائر 

العربي ورعایته والدفاع وقد سعت جمعیة علماء المسلمین الجزائریین إلى نشر التعلیم
عنه كما ساهمت في بعث النهضة التعلیمیة العربیة ومحاولة أحیاء الثقافة العربیة اإلسالمیة 

عن طریق المدارس التي أنشأتها في معظم وذلكالتي سعى االحتالل الفرنسي القضاء علیها 
المیدان.اهذأنحاء البالد حیث تعتبر المنظمة الرائدة التي ال یشق لها غبار في 

إذ نجد أن الجمعیة مرت في مسیرتها بثالث مراحل:

وتعتبر مرحلة نشاط ثقافي وٕاعالمي حیث قامت :1939-1931المرحلة األولى من 
بالتعریف بمبادئها وتأسیس العدید من المدارس والمساجد والنوادي في مدن وقرى الجزائر. 

المدارس تعلمهم مبادئ القراءة والكتابة بالغة العربیة باإلضافة إلى مبادئ الدین هذهوكانت 

.22ص ،الجزائر،الشیخ عبد الحمید ابن بادیس رائد النهضة، دار المعرفة،رابح لونیسي، سلسلة أبطال من وطني)1(
آثار اإلمام عبد الحمید ابن بادیس رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، مجالس التذكیر من كالم الحكیم الخبیر، )2(

.482، ص 1،2007ج
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اإلسالمي وتاریخ اإلسالم والجغرافیا حتى یرتبط هؤالء األطفال بالحضارة العربیة اإلسالمیة 
.وبوطنهم الجزائر حتى ال یذوبوا في الوسط الفرنسي

لظروف الحرب وذلكها نشاط الجمعیة والتي توقف فی:1944-1939المرحلة الثانیة من 
العالمیة وخضوع البالد لألحكام العرقیة وحرمان الجزائریین من كل نشاط سیاسي وغیر 

)1(.1940أفریل16بتاریخ سیاسي باإلضافة إلى وفاة رئیسها عبد الحمید ابن بادیس 

الفترة نشاط كبیر في تأسیس هذهعرفت الجمعیة في :1956-1944المرحلة الثالثة من 
مدرسة في المدن 73أسست 1944المدارس وٕاقامة النوادي والمساجد حیث أنها في عام 

في جریدة البصائر قائمة بأسماء مدارسها وذكرت 1951-1950والقرى كما نشرت في عام 
كبیر بالتفصیل المدن والقرى التي توجد بها المدارس وأسماء مدیریها وهي توضح جهدها ال

بسبب قیام 1956والى 1954وقد توقف نشاطها في الفترة الممتدة ما بین ،میدان التعلیم
)2(الثورة الجزائریة.

خطت الجمعیة خطوة أخرى إلى األمام فقررت تكوین معاهد ثانویة 1947وفي عام 
ویحمل اسم أول وكان أول معهد ثانوي بقسنطینة بمثابة نواة لغیره من العاهد الثانویة األخرى 

رئیس لجمعیة العلماء وهو الشیخ عبد الحمید ابن بادیس اعترافا بفضله وتخلیدا لذكراه.
المعهد هو في الواقع واحد من ثالثة معاهد قررت الجمعیة تكوینها في كل من وهذا

قسنطینة والجزائر وتلمسان بواقع معهد واحد لكل عمالة من عماالت الجزائر الثالث متى 
)3(.الظروفتیسرت 

وكان فضیلة الشیخ 1951أكتوبر 15وقد تم تأسیس معهد عبد الحمید ابن بادیس في
وقد وضعت مجموعة من الشروط االلتحاق ،سيیاالستاد العربي التبسي مدیرا للمعهد الباد

:بهذا المعهد وهي

.205،206ص ،1981،، الجزائر2ط، 19311956التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة :عمامرةرابح تركي)1(
.208-207، ص نفسه)2(
.210ص ،نفسه)3(
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أن یكون عمر الطالب الجدید خمس عشرة سنة إلى اثنین وعشرین سنة فال یقبل من 
أن یكون حافظا لستة أحزاب من ان عمره اقل من خمسة عشر وال فوق االثنین وعشرینك

القرآن على األقل إن كان من أهل السنة األولى أو لضعفها إن كان من السنة الثانیة وان 
أن یكون قادرا على النفقة والسكن الن إدارة في مدة العطلة من كل سنةذلكیلتزم حفظ مثل 

السنة أما السكن فإنها تسكن طائفة محدودة یثبت هذهالمعهد ال تقدم أي إعانة مالیة في 
عندها استحقاقهم بعد بحث مدقق تتواله بنفسها إدارة المعهد تبدل جهد في توفیر المساكن 

حب الطالب معه شهادة میالد ولكن یجب على الطالب أن یدفع قیمة الكراء یجب أن یصط
المعدیة أن یلتزم رسالة من أبیه أو ولیه تتضمن مراضوشهادة طبیة تتضمن السالمة من األ

.)1(القبول والرضا 

) سبعمائة واثنین 1951-1950وهكذا بلغ عدد تالمذة المعهد في العام الدراسي (
.ملتزمین بجمیع الشروط المذكورة 

المسرح الجزائري:-2
یعتبر المسرح فن وأداة للتعبیر أوال قبل كل شيء وهو من الفنون الراقیة ولم تنتبه 

هذهحیث قررت 1908الجزائر للمسرح إال بعد زیارة الفرقة المصریة لسلیمان القرداجي عام 
األخیرة إلى تونس أین هذهالفرقة بقیادة القرداجي بالقیام بأول جولة مسرحیة حیث وصلت 

نجاح كبیر ثم واصلت طریقها إلى الجزائر وقامت بعرض مجموعة من قدمت عروضها ب
وبعد قدوم الفرقة إلى الجزائر قام الجزائریون بمجموعة من المسرحیات حیث كانت ،العروض

اغلبها عبارة عن كتابات أوربیة أو مشارقة وأدوها الجزائریون وكانت تعرض في الزوایا 
)2(والدور الخاصة.

، مؤسسة البالغ للنشر والدراسات 2ج )، 1957- 1891عیساوي، الشیخ العربي التبسي وآثاره اإلصالحیة (أحمد)1(
.20- 19، ص 2013والبحوث، طبعة خاصة، باب الزوار، 

.25، ص 2011بیوض، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، أحمد)2(
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س جدیدا على الجزائریین بل كان عندهم نوع من المسرح یسمى غیر أن المسرح لی
الكركوز ویسمونه أیضا المسرح الصیني أو خیال الظل وكانت له أسالیب في تقدیم 

المسرح أكثر ما یكون في شهر رمضان هذاالموضوعات إلى الجمهور، حیث كان نشاط 
وسلطوا العقاب الصارم على 1841حیث السهرات لكن الفرنسیین قاموا بإلغائه تماما سنة 

)1(من یمارسه.

للدفاع عن الوطن والشخصیة واللغة العربیة 1920وقد استعمل الجزائریون المسرح عام 
السنة یبرز على الساحة خاصة بعد الزیارة التي قام بها هذهحیث بدا المسرح الجزائري في 

داء مهمتها في الجزائر مع فرقته المصریة لكنها لم تنجح في أ1920جورج األبیض سنة 
لعدة أسباب:

في حین كانت اللهجة العامیة هي ،ن اللغة المستعملة في المسرح هي الفصحىأل
السائدة لدى غالبیة الناس بسبب السیاسة االستعماریة المطبقة والهادفة إلى الحد من انتشار 

.اللغة العربیة في الجزائر من خالل القوانین التي أصدرتها اإلدارة الفرنسیة

أنشأت الموضوع المطروح الذي ال یعرف مغزاه إال الطلبة فهو عمیق لكون فرنسا 
وهكذا ظل المسرح الجزائري یعاني ركودا )2(جدار حال دون انتشار الثقافة العربیة اإلسالمیة.

إلى أن جاءت جماعة من الجزائریین الدین فهموا طابع الشعب الجزائري وعقلیته من أمثال 
...الخ الدین قدموا للشعب ما یفهمه من خالل .عاللو ودحمون والقسنطیني وباش تارزي

المواضیع التي أصبحت في متناولهم ومن بین المواضیع التي كانت تعرض من قبل تبسیط
بقاعة الكورسال1926أفریل 12هؤالء لدینا " روایة جحا" التي قام بعرضها عاللو یوم 

.418- 410، دار البصائر، الجزائر، ص5ج ، 1954- 1830أبو القاسم سعد اهللا، تاریخ الجزائر الثقافي )1(
.04- 03صص ،1951أكتوبر 22، السنة األولى، 10العدد المنار"المسرح الجزائري"ابن البشیر: )2(
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فكانت بدایة )1(أما القسنطیني ،مشاهد1500باللغة العامیة والتي حضرها أول مرة 
قدم مسرحیة بعنوان 1928مارس 22وفي ،"العهد الوفي"م حیث قدم مسرحیة 1927عام 

' إن القسنطیني بعد عرضه ARLETTE ROTHالتي قالت عنها آرلیت روث "رمةبزواج بو "
، أما 1928لمسرحیته زواج بویرمة یسیطر على بدایات المسرح الجزائري سنة 

حین قدم مسرحیته الزریعي في العسكریة 1932فقد حقق نجاح كبیر عام )2(الباشطارزي
.باللغة العامیة

حیث كان هناك نوعین من المسارح المتداولة في أواسط الشعب الجزائري كالمسرح 
ما نالحظه من خالل العروض هذاالشعبي الذي كان یستعمل فیه اللغة العربیة كأداة للحوار 

ربیة الزائرة كما نالحظ أیضا في المسرحیة الجزائریة األولى مثل التي قدمتها الفرق الع
رغم 1924ومسرحیة البدیع في سنة 1921مسرحیة الشفاء بعد العناء التي تم عرضه سنة 

تمشي األمیة بسبب سیاسة التجهیل والفرنسة من طرف السلطات االستعماریة غیر أن اللغة 
ما یدل على روح المقاومة وهذارح الجزائري العربیة هي التي كانت تستعمل داخل المس

الشعبیة كما إن اللغة العربیة لم تستعمل للتعبیر عن المعاني واألفكار فقط بل هي غایة 
.للتعبیر عن الهویة والشخصیة الوطنیة

بحي القصبة العتیق بالجزائر العاصمة، دخل 1887نوفمبر 11في ولد رشید بلخضر المعروف برشید قسنطیني)1(
المدرسة االبتدائیة ثم انقطع عن الدراسة لیعمل نجارا إلى جانب والده، هاجر في بدایة الحرب العالمیة األولى إلى فرنسا 

ذه في جزیرة مالطا ولم لیعیل عائلته، حیث سافر على متن باخرة غرقت في عرض البحر، ووجد القسنطیني نفسه بعد إنقا
یشعر عائلته بأي خبر مدة طویلة حتى ظنت انه مات، وفي نهایة الحرب عاد إلى الجزائر العاصمة، لكنه لألسف وجد 
امرأته تزوجت فازداد تشاؤما، وقرر العودة إلى فرنسا أین وجد هناك عمال واشتغل هناك، ثم عاد إلى الجزائر مع زوجته 

، من مؤلفاته نجد یوسسي، عائشة أم الزیان، بابا الشیخ 1944إلى أن وافته المنیة رحمه اهللا عام ، 1926الثانیة في عام 
.84، ص 2007للمزید أنظر: حسین نذیر، من ذاكرة المسرح الجزائري، منشورات المكتبة الوطنیة الجزائر، 

بحي القصبة العتیق بالجزائر 1897دیسمبر 15محي الدین بشطارزي یعتبر من رواد المسرح الجزائري ولد یوم )2(
فیفري 06العاصمة، كان منشد في المدیح الدیني، حفظ القرآن الكریم وكان یحسن تجویده، وافته المنیة رحمه اهللا یوم 

.89، مزید أنظر: حسین نذیر، مرجع سابقسنة، لل88بالجزائر وعمره آنذاك 1986
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باإلضافة إلى المسرح الفصیح الذي استعملت فیه اللغة العربیة الفصحى كوسیلة 
صیة األمة وهویتها، إذ نجد أن المسرح الفصیح نشط وتطور للمقاومة والمحافظة على شخ

)1(بعد أن وجد لنفسه جمهوراً 

وهكذا فان الشعب الجزائري قد حطم كل الحواجز التي وضعتها السلطات االستعماریة 
الفرنسیة للقضاء على مقومات الشخصیة الجزائریة من خالل التنویع في المسرح.

:)2(أهدافنا من التربیة والتعلیم-3
من خالل إعطاءها اهتمامًا بالغا وذلكتهدف األمم كلها إلى تحقیق التطور العلمي 

بقضیة التعلیم والتربیة الوطنیة الن بالعلم نبني بیوتا ال عماد لها وبالجهل نهدم بیوت العز 
ا تسعى األمم جاهدة من اجل تكوین أجیال واعیة متعلمة لتحقیق من وراءهم ذل،والشرف

مي واالجتماعي والسیاسي واالقتصادي.الرقي العل
ا فان التربیة والتعلیم یعتبران عند جمیع األمم معیار جاهز بكل معداته ولوازم ذل

تعتنق مبادئ رجعیة هدامة تعمل هي األخرى على تثبیت .لإلخراج طبقات أخرى مثقفة
ما یفسر مدى حرص الدول ذات وهذادعائمها بین األمم بقوة اإلقناع أو بوسائل اإلخضاع 

النزعة الرجعیة االستعماریة على مناهضة التعلیم الحر ألنه غالبا ما یدور حول الدراسات 
والتاریخ أو الجغرافیا كما انه ،الدینیة واللغویة وال یكاد یخلط معها شیئا آخر من علوم الحیاة

ثوري مما دفع بالشباب إلى یهدف إلى إنعاش الروح الدیمقراطیة وتنمیة الفكر الوطني ال
في حین تعمل الدول االستعماریة على تغطیة الروح ،مناهضة االستعمار والقضاء علیه

العنصریة االستعماریة.

.70، ص2007حریریة، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر المسرح الجزائري والثورة التأحسن ثلیالني،) 1(
.118)، ص 14أنظر الملحق رقم ()2(
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كما نجد أن صاحب المقال تطرق إلى أهداف التربیة والتعلیم بالجزائر حیث 
لتاریخیة وتالئم المناهج یقول:"یجب أن یستوحي من تعالیم اإلسالم وتستند إلى تقالید الوطن ا

)1(السیاسیة لشعب عربي مسلم تساعد على تحقیق أمانیه القومیة من وحدة عربیة شاملة.

كما أن عملیة مكافحة األمیة یجب أن تشترك في إثارتها وٕاعداد العدة لها جمیع 
ختیار الهیئات الثقافیة والهدف هو تأسیس المدارس في جمیع المدن والقرى وتوحید المناهج وا

المعلمین الدین ینتدبون للقیام بهده العملیة فالمعلم مكانة مرموقة ومهابة في المجتمع فیه 
تحل المشاكل وتقضى ومنه تأخذ الفنون الصحیحة وال یفصل في أمر من أمور المجتمع إال 

وي شخصیة وطنیة ذات ممیزات عربیة ذن یكما له الفضل في تشكیل جزائری،بحضوره
)2(ة بالدین اإلسالمي الحنیف واللغة العربیة التي وحدت فكرهم ومشاعرهم.إسالمیة متشبع

نجد العالمة عبد الحمید ابن بادیس قد لخص أیضا أهداف التربیة هذاباإلضافة إلى 
:األهداف فيهذهوسطرها لیبرز الغایة التي توصل إلیها من خالل التربیة والتعلیم وتتمثل 

 ؛مصاف الدول الراقیةالنهوض بالجزائریین إلى
؛إعداد الفرد الجزائري للحیاة حتى ال یقع في مطباتها
 كمال الحیاة الفردیة واالجتماعیة ویقصد به تكوین الشخصیة المتكاملة على المستوى

؛الفردي والمستوى االجتماعي
 المحافظة على الشخصیة الجزائریة حتى ال یذوب المجتمع الجزائري في ثقافة

)3(؛المستعمر

هذهن المخطط الرهیب الذي تخطط له السلطات االستعماریة وقد نمت یإدراك الجزائری
الفكرة في أذهان الجزائریین بشكل واسع ونطاق أكثر شمولیة بعدما التفوا حول رجال العلم 

.04، ص 1952جانفي 04، السنة األولى، 13، العدد المنار، "أهدافنا من التربیة والتعلیم"المطالع: )1(
.68- 67، ص 2012عیساوي، أعالم اإلصالح اإلسالمي في الجزائر، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، أحمد)2(
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 4طرابح تركي: الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد اإلصالح والتربیة في الجزائر، )3(

.250- 249صص ، 1984
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باإلضافة إلى التحاقهم بمختلف النوادي والجمعیات التي كان لها دور كبیر في تكوینهم 
؛المعرفي

 1(؛الشعب أكثر من قبل النتمائهم إلى الحضارة العربیة في المناهج الدراسیةتمسك(

 وهكذا فان للتعلیم مكانة مرموقة داخل المجتمعات فهو یسیر بها قدمًا نحو األمام
.لتحقیق األهداف المسطرة وهذالبلوغ أسمى درجات التقدم واالزدهار 

الثقافة القومیة والنظم االستبدادیة:-4
مراحل تاریخیة مبكرة باعتبارها تلك الوحدة المتجانسة منذلقد كان االهتمام بالقومیة 

األخیرة تحفظ تماسك وتضامن أبناءها وهذهقومیا من خالل عوامل مهیأة لهدا التجانس 
النزعة هي التي تدفع وهذهوغالبا ما ینطوي الطابع القومي على تجمید خصائص الدولة 

والتسامي.بالشعوب إلى التعالي
فالقومیة في المعنى اللغوي مشتقة من كلمة القوم والتي تعني جماعة من الناس یقفون 

أما تعریفها اصطالحا )2(وقفة رجل واحد للدفاع والقتال من خالل التجانس والتضامن والوالء.
نس التجاهذافهي تلك الوحدة المتجانسة قومیا من خالل عوامل مهیأة للوحدة الوطنیة ویكون 
ما یهیئ وهذابالفكر والضمیر واللغة واألصل معًا، وحتى التجانس بعامل وحدة المصالح 

)3(إلى وحدة المصیر.

..الخ.العادات والتقالید،الثقافة،التاریخ،الدین،اللغة:وللقومیة خصائص تتمثل في
هي اللغة الوطنیة والقومیة للمجتمع الجزائري وتعتبر مقومًا أساسیا :اللغة العربیة-1

وقد لعبت اللغة العربیة طوال فترة من الزمن دورا كبیرًا في التماسك ،للشخصیة الجزائریة
:یعود إلى عاملینوهذااالجتماعي والقومي للمجتمع الجزائري 

ر ( الشیخ الطیب العقبي بین األصالة والتجدید)، منشورات وزارة الثقافة كمال عجاني: الفكر اإلصالحي في الجزائ)1(
.14، ص2007

.33، ص2008هشام محمود االقدامي، معالم الدولة القومیة الحدیثة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، )2(
، 2009امعة، مصر هشام محمود االقدامي، الشخصیة القومیة ( تحلیل تاریخي اجتماعي، سیاسي )، مؤسسة شباب الج)3(

.120ص
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؛لكونها لغة قومیة للجزائریین:أوال
لغة العربیة لغة القرآن الكریملكون ال:ثانیا.

وكما یقول العالمة عبد الحمید بن بادیس هي الرابط الذي یربط بین ماضي الجزائر 
المجید وحاضرها ومستقبلها السعید وهي لغة الدین والجنسیة والقومیة واللغة الوطنیة 

.المغروسة
یعتبر مقوما من مقومات الشخصیة الجزائریة حیث انه یحافظ على :الدین اإلسالمي-2

منذبفضل الوحدة الدینیة والمذهبیة السائدة بینهم وذلكتحقیق الوحدة بین أفراد المجتمع 
.هذادخول اإلسالم على الجزائر إلى یومنا 

ات یعتبر التاریخ العربي اإلسالمي مقوما آخر من مقوم:التاریخ العربي اإلسالمي-3
الشخصیة الجزائریة ألنه هو الذي كون الضمیر الشعبي الجزائري وجعل الجزائریین كافة 

)1(.الحزینةارة منها أو سالتاریخ وأحداثه الهذایرتبطون بذكریات 

: تعتبر الثقافة العربیة اإلسالمیة ثقافة المجتمع الجزائري الثقافة العربیة اإلسالمیة-4
نها ثقافة أالجزائریة ولهده الثقافة خصائصها المتمثلة فيلدلك فهي مقوم أساسي للشخصیة 

الثقافة فهو تراث لهذهعربیة تشكل اللغة العربیة إطارها باإلضافة إلى التراث الفكري 
وتتمیز عن غیرها بأنها ثقافة محررة ألنها ،وفنونها،الثقافة لها آدابهاهذهكما أن ،خصیب

.تها من الخرافات والوثنیات والمظالمكانت وسیلة لتحریر الشعوب التي تقبل
مثل عامل ویالذي هو جزء ال یتجزأ من الوطن العربي الكبیر :الوطن الجزائري-5

على حمایتهلىوطنه وسعلهوقد اشتهر الجزائري بحب،أساسي في بناء الشخصیة الجزائریة
)2(.مدار التاریخ

المقومات غیر هذهدخوله سعى إلى القضاء على ومنذومع االحتالل الفرنسي للجزائر 
باإلضافة إلى جماعة من المثقفین ،أن اإلمام عبد الحمید بن بادیس كان له بالمرصاد

.56،57ص ص ، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، المرجع السابق، عمامرةرابح تركي)1(
.58، ص نفسه)2(
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إذ ،المقوماتهذهوسعى للحفاظ على ،حیث كان ابن بادیس إماما في الوطنیة،الجزائریین
كما ،إلى اإلسالم الصحیح الذي جاء به الكتاب والسنةانه في مجال الدین مثال دعأنجد 

ن الدولة الجزائریة ال تزال حیة بالرغم من عوامل المسح والفسخ والتشویه أانه كان ینادي ب
كما ذكرت )1(وستبقى حیة محافظة على لغتها ودینها الحنیف.،التي استعملها االستعمار

نرى ذال،اد وحریة الفكر مصطلحان ال یجتمعانجریدة المنار من حقائق التاریخ أن االستبد
وال حاجة بنا إلى بیان ،النظم االستبدادیة تسعى لمحاربة كل ما یؤدي إلى تحریر الفكرأن 

ومنع التعلیم ،ومن أسالیبه في محاربة حریة الفكر،النظام االستعماري من النظم االستبدادیة
ه محبي الصواب وطالب الحقیقة وأنصار وٕاغالق األبواب في وج،وحجر الثقافة الصحیحة

نه أن یهیب بالشعب إلى أوي موهبة من شذط سوط العذاب على كل یسلتو ،الفضیلة
وینفخ فیه روح القومیة التي توقظ الهمم الغشوم وال عجب أن نرى االستعمار ،النهوض

اذال یسعى إلى محاربة كل ما یغرس في أفراد الشعب من جرأة وشجاعة وثقة في النفس ب
أقصى جهوده في مناهضة التعلیم الحر والثقافة الحرة الن القائمین علیها یهدفون إلى إحیاء 
القیم الروحیة والمثل العلیا وهي غایات ال تتفق مع غایات المستعمر الذي ال یقر له قرار 
یهنا له بال وال یستقیم له أمر إال بتفشي األخالق الرذیلة وفرش حیاة االنحطاط والفقر 

.قعدالم
ومن هنا یمكننا أن نستخلص األسباب التي كانت تستفز االستعمار الفرنسي وتغریه 

وتدفعه إلى سن سنن ال أسوء منها ،إلى محاربة اللغة العربیة والدیانة اإلسالمیة في الجزائر
.في تاریخه الفظیع

خاصة ،كما أن االستعمار الفرنسي لما عجز عن مغالبة الوعي القومي بالجزائر
وراح یمنع ،إلى إغالق أبواب عدة مدارس عربیة حرةأغرب العربي عامة لجموأقطار ال

ویشترط ،المسلمین حتى من حق اختیار اإلمام الذي یطمئنون إلى أداء فریضة الصالة وراءه
.وسرعان ما ینتزعها من أصحابه،الرخصة لفتح مدرسة عربیة

.179-178ص ص محمد الصالح الصادق، المرجع السابق، )1(
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أرضه فيفطن للمناورات االستعماریة تعب جعله یإال أن الوعي القومي الذي تغلغل في الش
وكما سیزول بفضل النهضة القومیة من أقطار المغرب ،كما زال من سوریا ولبنان

)1(العربي.

:)2(جهود الكنیسة الفرنسیة لتنصیر الجزائریین-5

دخوله إلى الجزائر على االستیالء على األرض منذلقد سعى االستعمار الفرنسي 
المهمة إلى رجال هذهتسندأباإلضافة إلى سعیه الكبیر إلى نشر المسیحیة. فقد ،واألفكار
ومع دخول الجیوش الفرنسیة إلى ،حتى یكتمل غزو الجزائریین عسكریا ودینیاوذلكالدین 

وٕالغاء شرعیة األعیاد ،الجزائر بدأت في عملیة السلب والتدمیر وتحویل المساجد إلى كنائس
وفتح المجال أمام المبشرین إلرجاع ،واالستیالء على األوقاف اإلسالمیة،الدینیة اإلسالمیة

الدین اإلسالمي إزاءالفرنسیة األعمالوقد كانت ،الشعب إلى حضیرة الدین المسیحيهذا
في المساجد وتحویلها األقدامكالسیر على ،فأهانوا بیوت اهللا،والشعور العقائدي استفزازیة
وجعلوا مقابر المسلمین ،باإلدارة الفرنسیةاألوقافوٕالحاق،مالجئإلى كنائس ومستشفیات و 

وتظهر )3(إلى مرسیلیا لتصنیع فحم العظام.األمواتطرقات عمومیة كما قاموا بإرسال رفات 
في االعتداءات التي قامت بها فرنسا على كل المقدسات اإلسالمیة أیضاسیاسة التنصیر 

ورغم االتفاقیة التي تم توقیعها بین الداي حسین سالمیةإومعاهد دینیة إسالمیةمن مكاتب 
إال،التي تنص على احترام المقدسات الدینیة من مساجد وزوایامونوالقائد الفرنسي دوبور

بل قامت بتحویل العدید من المساجد إلى كنائس مثل مسجد ذلك،لم تحترم أنها
)5(.)4(كتشاوة

.02، ص1952ماي 09، السنة الثانیة، 3، العددالمنارالمطالع: الثقافة القومیة والنظم االستبدادیة، ) 1(
.120)، ص 16أنظر الملحق رقم ()2(
.66،67ص ص عبد القادر حلوش، المرجع السابق، )3(
ز.كلمة تركیة تعني سوق المعكتشاوة:) 4(
.62، ص2004، 1ط)، 1956-1931تركي رابح عمامرة، جمعیة علماء المسلمین الجزائریین التاریخیة () 5(
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فكرة التنصیر أنحیث ،محالت تجاریةباإلضافة إلى تحویل بعض المساجد إلى
ما نلتمسه من خالل الخطاب الذي وهذا،جاءت مع مجيء القوات العسكریة إلى الجزائر

جئتم معنا إلى هنا تفتحوا إنكم"وجهه قائد الحملة العسكریة الفرنسیة إلى رجال الدین قائال: 
تصریح رئیس الوزارة الفرنسیة ووزیر الخارجیة الذي جاء وكذلك. "إفریقیاالمسیحیة في أبواب

)1(."اإلنجیلبدور أرجاءهانجعل من ارض الجزائر مهدا لدولة مسیحیة أنعلینا ":فیه

كما استغلت الكنیسة الوضع االجتماعي المتدني الذي كان سائدًا داخل المجتمعات 
األیتامالمسلمین األطفالنصیر عن طریق ت،لتستعمله كورقة رابحة لصالحها،الجزائریة
ومن هنا تظهر العالقة الوطیدة بین الكنیسة ،في محاولة استغالل الفقر والجهل،والفقراء

فالمستعمر تحول إلى ،وتمهد لها الطریق،األخرىفكل منهما تقدم ،والحكومة الفرنسیة
وال یتردد عن الظلم ،حیوان ووحش مفترس ال یبالي بسفك الدماء وال بقهر العباد

)2(واالضطهاد.

لها رجال الدین المسیحي لتنصیر الجزائریین جعلتنا نتساءل عن ذالجهود التي بنإ
ن من استغالل سذاجة بعض یتمكن هؤالء المبشر إذاویمكن القول انه النتائج التي حققوها

مستغلین الظروف األصابع،في بعض القرى التي تعد على إاللم یكن وهذا،الناس
بإقبالهم على التعلیم وعلى المراكز الصحیة وذلك،االجتماعیة واالقتصادیة السیئة لهم

یكسبوهم أنلم یستطیعوا فأنهم،والهدایا التي كانت تمنح لهم من طرف المبشرین،للمعالجة
التنصیریة الحملة هذهولم یكن من وراء ) 3(دینیا وبالصورة التي كانوا یتوقعونها من قبل.

المساس بالدین والمعتقدات من اجل محو الهویة الجزائریة وٕانما،القضاء على المقاومة فقط
،الحملة تشجیع كبیر للباباوات ورجال الدینهذهوطمس معالم الشعب الجزائري، وقد عرفت 

.اعتنقوا المسیحیةإذاإالالعرب لن یكونوا فرنسیین أنحیث كان الفرنسیون یرون 
.63صمرجع سابق،)،1956-1931المسلمین الجزائریین التاریخیة (تركي رابح عمامرة، جمعیة علماء)1(
.1،2، ص1952نوفمبر 14السنة الثانیة، 11، العدد المنار، "ماذا ترید الكنیسة الفرنسیة"محمود بوزوزو: ) 2(
والتوزیع، ، دار األمل للطباعة والنشر1945-1920یسلي مقران، الحركة الدینیة واإلصالحیة في منطقة القبائل )3(

.150، ص2006
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الرغم من الصبر والتفاني في العمل والنفقات الباهظة التي خصصوها لهدا وعلى 
.)1(ن كل المحاوالت التبشیریة باءت بالفشل الذریعإالغرض ف

من تعلیم التاریخ:أهدافنا-6

بدا حیاته وتعني كلمة منذنسان التاریخ سجل ناطق باألحداث التي عاشها اإلأن
بدایة التاریخ منذالتاریخ البدایة الن بدایة كل شيء كانت عبارة عن كلمة مسجلة ومدونة 

على انه فن عزیز المذهب جم الفوائد شریف الغایة بقوله:" )2(وقد عرفه ابن خلدوناإلنساني
رتهم والملوك في في سیواألنبیاءأخالقهمفي األممالماضین من أحوالهو یوقفنا على إذ

فهو ،الدین والدنیاأحواللمن یرموه من ذلكحتى تتم فائدة االقتداء في ،دولهم وسیاستهم
وحسن نضر وتشبث بقضایا صاحبها إلى ،متعددة ومعارف متنوعةمحتاج إلى مآخذ

)3("الحق....

هو وكذلك،یكونأنالتاریخ هو السعي إلدراك الماضي كما كان ال كما نتوهم أن
بأنهالذي نریده یتمیز ادن بفرضه وغایته اإلدراكوهذا،یكونأنتصویر الماضي كما یجب 

أیةیسعى خالصا إلى فهم الماضي كما كان على حقیقته فالمعرفة التاریخیة ال تختلف عن 
التاریخ یبحث في العالقة غیر أنكما ) 4(معرفة أخرى من حیث الفرض وهو كشف الحقیقة 

بین اإلنسان وبیئته.أصالالمتغیرة 

واألنبیاءوأخالقهماألممالماضین من أحوالال یوقفنا على ":ابن خلدونیذكرفهو كما 
شاملة بحیاة إحاطةلك یعتبر بحق العلم الذي یحیط ذوب"،وسیرتهم والملوك وسیاستهم

، دار قرطبة للنشر 1847-1832عبد القادر سالماني، اإلستراتیجیة الفرنسیة إلجهاض الدولة الجزائریة الحدیثة )1(
.290ص ،2012، الجزائروالتوزیع

ف، تعلم م ونشا فیها، حفظ القرآن الكریم والحدیث الشری1332هو عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، ولد بتونس سنة )2(
المنطق على ید والده وبعض علماء جامع الزیتونة، ومن اشهر آثاره العلمیة "مقدمته" التي تعتبر فتحا جدیدا في فلسفة 

م.1406التاریخ، وافته المنیة سنة 
.09، ص 1ج عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار العلم للجمیع، بیروت، لبنان، )3(
.57، ص 1979، دار العلم للمالیین، بیروت، 4ط نحن والتاریخ، :قسطنطین زریق)4(
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وقد )1(الحاضر والمستقبل فضال عن الماضي ذلكالزمنیة بما في أبعادهااإلنسان في كل 
یذكرالمقال لم هذاالموضوع في جریدة المنار حیث استهل صاحب هذاإلى اإلشارةتم 

هدف المعلمون بتعلیم التاریخ إلى "ی:المسلمین من تعلیم التاریخ بقولهأهدافف یعر تبإسمه
وق التاریخي الذي یساعد ذوخلق ال،وتكوین الشخصیة االجتماعیة،المواطن الصالحإعداد

ثر أویزرع فیه الثقة بنفسه وللتاریخ ،على حل مشاكله المتنوعةو ،التلمیذ في مستقبل حیاته
".االجتماعیة العامة في مختلف میادین العملاألعمالعظیم في تكوین البطولة وخلق رجال 

مسیرو التربیة والتعلیم في إیاهوهو من هنا استحق العنایة العظیمة التي یولیها 
حیث نرى بعض من ،الوزارات والهیئات الثقافیة لمختلف شعوب العالم الحر أو المولى علیه

أنمعلمي التاریخ یقتصرون على تلقین القطع التاریخیة التي یختارونها لتالمذتهم دون 
ن التاریخ اك،یخمن تعلیم التار إلیهاخاصة یهدفون أهدافیجعلوا لدروسهم تلك ما یجب من 

أهدافاحددنا له إذاإالوال ینجح في تعلیم التاریخ وال تحصل النتیجة المرجوة لذاتهیدرس 
.معینة تسعى إلى تحقیقها

لألمةن الوطن الجزائري مثال ملك أالتلمیذ بإقناعنرمي في محاوالتنا إلى أنیجب 
ما وهذا،التلمیذ عند دراسة حادثة تاریخیةن ننمي االنتقاد في أو ،العصورأقدممنذالجزائریة 

وهو تكوین المواطن الصالح للدفاع عن تراثه والوقوف الأ،إلیهیحقق لنا الهدف الذي نسعى 
)2(.الذي راح خطره یستفحل یوما بعد یوماألجنبيالغزو الثقافي أمام

اهتموا بالتاریخ ین ذالموضوع اهتماما واسعا من قبل العلماء المؤرخین الهذالقد عرف 
،حیث كانوا یرون فیه وسیلة لتنمیة القدرات العقلیة للطالب،وفوائد تدریسه للطالب بالمدارس

حیث یساعده ،باإلضافة إلى مساهمته في الحیاة العامة،ومن خالله یستطیع معرفة الماضي
م الثقافي ودعم لتراثه،وتقدیرها وحل الكثیر من المشاكل التي تواجههاألمورعلى تقییم 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 2ج دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر(الفترة الحدیثة والمعاصرة)، ،ناصر الدین سعیدوني)1(
.25، ص1988الجزائر، 

.3-2ص ص ، 1952فیفري 01،ولى، السنة األ15، العدد المنار، "أهدافنا من تعلیم التاریخ"المطالع: )2(
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هذاالسیاسیة ویمكن استخالص وأنظمتهاأمتهبفضله یعرف الطالب تاریخ إذ،والحضاري
:في النقاط التالیة

؛دراسة التاریخ لها دور في تنمیة مهارات البحث التاریخيأن
؛وتنمیة التفكیر العلمي والمهاراتاإلدراكالدراسة لها دور في توسیع هذهأن
دراسة التاریخ لها دور في تكوین النظرة الموضوعیة لدى المعلم نحو مجریات إن
؛حولهاألمور

1(؛دراسة التاریخ لها دور في تنمیة فهم اإلنسان لبیئتهإن(

وفیه ما فیه من المنافع األنامفان علم التاریخ من العلوم السامیة العالیة بین وبهذا
)2(.حیث یقال انه من حفظ التاریخ زاد عقله وال یزال التاریخ حیا یؤثر فینا ونؤثر فیه

البلدیة بالمولد النبوي:اإلرشاداحتفال مدرسة -7

،" الحرة بمدینة البلیدة احتفاالاإلرشادمدرسة " أقامتبمناسبة المولد النبوي الشریف 
االحتفال جمع عظیم هذاانه قد حضر ذكرت،االحتفالهذاأجواءحیث نشرت جریدة المنار 

ببرنامج أعجبواین ذقاعة االحتفال سعتها بالحاضرین الواكتظت،الهیآتضم ممثلي جمیع 
سان عربي تستحدث الهمم االحتفال العام بما سر وراق من خطب ومحاورات وروایات بل

لقائم بتسییرها یقدمامحمد محفوظيذستاوكان مدیر المدرسة األ،جباتم إلى الواألموتنبه ا

عاطف محمد بدوي، علم التاریخ (جدواه وطائفة التربویة في عالمنا المتغیر بین التنظیر والتطبیق)، دار الكتاب الحدیث، )1(
.11،20ص، ص2006الجزائر، 

، ص 1993الحدیث، مصر ، المكتب الجامعي 1طفتیحة عبد الفتاح النیراوي، علم التاریخ دراسة في مناهج البحث، )2(
47.
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،ضحكابها الناس ضحك)1(وكان مسك الختام روایة هزلیة للروائي حسن الحسني،البرنامج
.)2(المعلمة قدیرة إشراففرع البنات حفلة خاصة للنساء تحت أقاموفي النهار 

الدیني االستاد اإلصالحبالبلیدة إلى داعیة اإلرشادیعود الفضل في تأسیس مدرسة 
على بناء مشروع تعلیمي أهلهاالذي كان یتردد على البلیدة ویحث ،الشیخ الطیب العقبي

.رغبتهموان یستعینوا باهللا في تحقیق ،وتأسیس مدرسة ألبنائهم وبناتهم،وتثقیفي

ونائبه بشیردكتور الرئاسة إلى الوأسندتوهكذا تأسست جمعیة محلیة من الحاضرین 
وانظم إلى الجمعیة عدد كبیر من ،محي الدین بن شرشالي صاحب معمل التبغ بالبلیدة

المصلحین والمؤیدین وهكذا بفضل االستاد الطیب العقبي تأسست المدرسة، في نهج األعیان
وقد تعاقبأقسامظهرت فیها خمسة ،المدرسةبإصالحات تطلبها، وبعد القیام 40الباي رقم 

عبد ،عبد الكریم الكتاني،الشیخ محمد بن قدور:العدید من المدیرین منهمإدارتهاعلى 
بوعالم ،منهم محمد بوجمعةنذكر..الخ أما المعلمون .محمد محفوظي،الحفیظ بدري

.)4(الطیب زعموشي....،عمر عامر،محفوظي بوعالم المهدي)3(السیدة قدیرة ،یعقوبي

بمنطقة بوغار بوالیة المدیة، ممثل وفكاهي جزائري، یعتبر من مشاهیر السینما الجزائریة، وافته 1916ولد في أفریل )1(
مارس ar.wikipedia.org/wiki،10للمزید أنظر: الموسوعة الحرة ویكیبیدیا، 1987سبتمبر 25المنیة رحمه اهللا یوم 

2018،10:43.
.02، ص 1953دیسمبر 11، السنة الثالثة، 50، العدد "احتفال مدرسة اإلرشاد البلیدة بالمولد النبوي"، المنار)2(
بالبلیدة، وهي زوجة الصحفي محمد محفوظي، تلمیذة ثم معلمة بمدرسة اإلرشاد بالبلیدة، ال 1983مارس 15ولدت في )3(

.2007أكتوبر 15بوبكر من طرف عبد العزیز وابل یوم ابنها ل على قید الحیاة، لقاء شخصي معتزا
، شركة دار األمة للنشر والتوزیع، الجزائر 1طمحمد الحسن فضالء، المسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحر بالجزائر، ) 4(

.123- 122ص، ص1999
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II. االجتماعیة واالقتصادیة:القضایا
التشبث باألصالة ورفض زیف دیمقراطیة الغرب:-1

حیاة المجتمعات الجزائریة أصبحتالمستعمر الفرنسي الجزائر أقداموطأت أنمنذ
إذ،تعیش وفق السیاسة التي یخطط لها االستعمار في كل مداخیل ومصاریف الجزائر

وتماشیا مع مصالحه إرادتهحسب األوضاعهو السید الذي یوزع المهام ویخلق أصبح
الشعب الجزائري یفضلون العزلة والعیش أبناءما جعل معظم هذا،األولىالخاصة بالدرجة 

)1(بفكرة قضاء اهللا وقدره.أنفسهمحیلة مقنعین أيمهمشین مستسلمین للوضع ما بیده 

المعاناة والحیاة التعیسة نجد الفالح الجزائري المسلم یتمسك تمسكا كبیرا هذهورغم كل 
فضائل بذكرالمنطلق قامت جریدة المنار هذاومن ،الفطرة السلیمةألنه،بالقرآن الكریم

بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى إلى األمرالمتمثلة في اإلسالم
ذرغم االختالف في الدیانات والمعتقدات ونب،ق والواجباتجانب التساوي في الحقو 

الدیمقراطیة القائمة على الحق والسعي إلى نشر المودة والرحمة والدعوة وٕاقامةالدكتاتوریة 
كله یصنف ضمن محاسن دیننا وهذا،العدالة االجتماعیةوٕاقامةالعامة اإلنسانیةلألخوة 
ین دیمقراطیتكم أقائلة ،مقارنة بما قامت به الجریدة بفضح زیف دیمقراطیة الغرب،الحنیف

الكرامة وٕاهانةالعنصریة وٕاقامةهل هي تزویر االنتخابات ومضایقة حریة الصحافة ؟هذامن 
؟واستعباد الشعوب واستغاللهااإلنسانیة
رة من تقدیر ذیحمل مثقال إنسانأيبل یقاومها اإلسالمالسیاسة ال یقاومها هذهإن
.اإلنسانیةللكرامة 

فال تعجبوا یا ،واألخرویةالفالح الجزائري في النظام اإلسالمي سعادته الدنیویة یرى 
وعدم االطمئنان على ،الشقاء في الدنیاإاللم یجد في الحكم االستعماري ألنهحضرة الوالي،

وفرضه على البالد فعدالما جاء به متسلطإال، فهو یرى في الوالي االستعماري اآلخرة
أنن الدیمقراطیة الحقة تقتضي أل،أساسهاوالعباد ویحكم باسم نظام ینافي الدیمقراطیة في 

.48،ص1984ینة ، دار البعث، قسنط1طمحمد العربي الزبیري، الثورة الجزائریة في عامها األول، ) 1(
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فالوالي یعین برغبة من ،یكون الشعب هو السید الذي تكون له الكلمة في تعیین والته
)1(الشعب.

ینجر عن بما غیر مبالیة ،والمؤامراتوهكذا مازالت السیاسة الفرنسیة تعتمد على القمع 
شعبنا والبالد اإلسالمیة المغاربیة أبناءزاد في األمرهذا،من نتائج معاكسة للمقصودذلك

وفي .) تمسكا بمطالبها وثباتا في سبیل تحقیق مطامحهااألقصىالمغرب ،( تونساألخرى
ربحتها إنماالسمعة الطیبة التي كانت تتمتع بها فرنسا أنالسیاق تشیر " المنار " إالهذا

لكنها انقلبت إلى جالد للحریة ،الحریة " كما تزعم وتدعي بشعاراتها الزائفةأمبصفتها " 
ومحاولتها دفن المطامح التحریریة عند ،الحریة في المجالس الدولیةهذهبمواقفها ضد 

والقمع اإلجرامیةواالستغالل والمؤامرات ،ألولىاالشعوب التي مازالت تحت رحمتها السیاسیة 
األمر،تكون من طلیعة الدول التي تدعوا إلى حریة الشعوبأنبها أولىوكان ،الوحشي

الذي كان یعود على فرنسا بفوائد ال تحصى. 

الشعب الجزائري زاد صالبة وتمسكا وثباتا في سبیل الحق وهو أنإالالقمع هذاورغم 
إالجریدة " المنار " وأشارت)2(ورغبته في التحرر.إرادتهومة مستمرة تعبر عن یقابلها بمقا

یبقى على مبادئ تتمثل فیها رغبات الشعب على أنالنضال في سبیل التحریر یجب أن
وعالقتها وتخصص لجنة األمةوتلك المبادئ ینتهجها اقتراح علماء ،اختالف طبقاته العامة

تكون تلك أنبشرط ،عند طبقات الشعبوٕاخالصغثها من سمینها بأمانة وٕافرازلنقدها 
ینظر أنتركب منه بل یجب أنإالمن الشعب إلیه المبادئ غیر منظور فیها للشخصیات 

)3(.تدوم وتثمر وتزهرأنفیها للصالح العام الذي هو هم الجمیع لیمكن 

، ص 1952نوفمبر 14، السنة الثانیة، 11العددالمنار،، "بحكم اهللاإالالفالح الجزائري ال یرضى "محمود بوزوزو، )1(
01.

.02، ص 1952ماي 23، السنة الثانیة، 04، العدد المنار، "الحیاةإرادةالقمع ال یقتل "محمود بوزوز، )2(
جویلیة 10، السنة الثالثة، 45، العدد المنار، " مبادئ سیاسة تمثل رغبة سائر الطبقات "، بن عبد الحمید الفرويأحمد)3(

.04، ص 1953
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نضال المرأة المسلمة الجزائریة: -2
المسلمة في المجتمعات اإلسالمیة وعما یجب المرأةبعرض مكانة المناروقامت جریدة 

في تحدید آراءهمرجال الفكر أبدىوقد ،تتمتع به من الحقوق السیاسیة واالجتماعیةأن
تتمتع به من الحقوق أنوبینوا ما یجب ،المسلمة في منطقة الحیاة اإلسالمیةالمرأةمركز 

الحیاة التقدمیة.ههذالمشروعة والمعقولة في مثل 
مظلم وخادمة زوج بیتتبقى سجینةأنالمسلمة تنكر المرأةن إومهما یكن من شيء ف

ال یشوبه شك بمشروعیة ما تطلب إیماناالحالة تؤمن هذهوهي في ،ینكر حقها في الحیاة
.وحجتها في الدفاع عن حقها المهضوماإلنسانيمطلبها وٕامكانیة،من الحقوق

وقرر لها حق ،الصحیح قد ملكها من الحقوق ماال یقل عن حقوق الرجلاإلسالمنإ
شؤون المنزل والعنایة بواجب تربیة إدارةصر واجبها على تولم یق،التمتع بكفاءتها وعقلها

اإلطالعالحق الكامل في للمرأةبل ،العقلوسذجكما یعتقد بعض قصار النظر ،األطفال
األعمالكانت خالیة من إذان حق في برلمان شعبي ن تكون لساأك،بالمهام السیاسیة
كما یحققها الرجال رسالتها السیاسیة واالجتماعیةأداءعاجزة عن غیر أنهاالمنزلیة واعتقد 

.)1(ذلكمن أحسنأو 
،المجال مادام كل من الجنسین یحمل عقال منیراهذافال نمیز المرأة والرجل في ولهذا

ونحن الیوم نرى في المرأة نساء یحملن عقوال نیرة وكفاءات جبارة یستطعن ،وكعادة تامة
،یقمن بأعمال سیاسیة واجتماعیةأنأخالقيهن علیه من نضوج عقلي وكمال بفضل ما

یكون القائم بها على جانب من المعرفة أناألمةأمالفي تحقیق األساسين الشرط أل
المرتبة یستوي الرجل والمرأة هذهرك المنشود وفي الصحیحة وكیفیة الدفاع عن الحق المشت

في شدة ثباتها على المبدأ واالستبسال في أحیاناوقد تتفوق المرأة على الرجل ،سواء بسواء
المقاومة والنضال عن حق الخصوم.

جانفي 01السنة الثالثة، ،51، العدد المناراألمین عبد العزیز: "المرأة المسلمة وما تعتزم القیام به في حیاتها الجدیدة"، )1(
.03، ص 1954



القضایا الثقافیة والفكریة واالجتماعیة واالقتصادیة الفصل الثالث:

-94 -

تكون بجانب الرجل في سائر میادین الحیاة االیجابیة أنوالمرأة المثالیة التي نرید حقا 
تلبي أنوهي المرأة التي ینبغي ،هي المرأة العالمة التي نالت من علوم الدین والدنیا

.دعوتها وتحقق لها مطالبها السیاسیة واالجتماعیةاإلسالمحكومات 
أنومن الطبیعي ،شابةها الیتینتفع المجتمع اإلسالمي بعقل المرأة المثالیة وبعبقر ولذلك

،األدبیة،الحیاة العامة عند المسلمین لم تكن على ما كانت علیه قدیما في سائر المیادین
هنیات ذفقد تغیرت ال،العضو الصالح المنتجهذالخلوها من إالالسیاسیة ، االجتماعیة

م بجمیع تقو ،المرأة شریكة الرجل خارج المنزلأصبحتفي العصور المتأخرة و ،والمفاهیم
وبهذا تتقدم المجتمعات وتبني مجدها بالتعاون بین ،التي یقوم بها دون استثناءاألعمال
)1(.الجنسین

ولعبت ،والعصور التاریخیةاألزمنةفالمرأة ضحت بالنفس والنفیس وتصدت للغزاة عبر 
فقد تعرضت ،الرجل في مقاومة االحتالل الفرنسيأخیهاعن دور أهمیةدورا كبیرا ال یقل 

وزج بها في السجن وحشرت في المعتقالت والمحتشدات واإلهاناتالتعذیب أنواعلشتى 
هذهفتحملت وصبرت لكل ،التجارب البیولوجیة والحیوانیةأنواعوجرب علیها العدید من 

المرأة المخلصة المؤمنة بربها ووطنها وعقیدتها اإلسالمیة المعتزة بوطنها نهاإ،الشدائد
.)2(وشخصیتها وكرامتها 

الرجل في العمل فهما وجهان لعملة واحدة یتكتل أختالمرأة أننستنتج هذاومن خالل 
موجه إلى المرأة العالمة الموسوعة هذالكن إلیهكال الجنسین وتعاونهما ما نسعى للوصول 

دعوتها وتحقق لها مطالبها.اإلسالملتي تلبي حكومات ا

.03، ص مقال سابق، المناراألمین عبد العزیز: "المرأة المسلمة وما تعتزم القیام به في حیاتها الجدیدة"، )1(
محمد قنطاري، من بطوالت المرأة الجزائریة في الثورة وجرائم االستعمار الفرنسي، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، ) 2(

.14ص ،2009
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:)1(الوضعیة االقتصادیة في الجزائر-3
األزمةتحتها هي خمصیبة ترز وأعظمالجزائریة األمةكبر داء تثمن منه أأن

أنفمند ،األسیرالغل بعنق إحاطةونحیط بهم ،االقتصادیة التي تكتسح المسلمین الجزائریین
أمالكهاوتنتزع منها ،أراضیهاأخصبتفقد أخذتالجزائریة االحتالل الفرنسي األمةعرفت 
كل جزائري أصبحبحیث ،حتى بلغ بها الفقر حدا ال مزید علیه،بشتى الوسائلوأموالها

یهددها خطر أبناءهمسلم تحت كابوس الجوع یرى طریق مستقبله محفوفة باآلالم وحیاة 
.)2(البؤس والشقاء

ین جردوه من كل ذبید المعمرین الأصبحتأجدادهفاألراضي الخصبة التي كانت بید 
ذلكفال یجد ،وتركوه یلتمس العمل فیها كأجیر ولو بثمن الخبز،ما یملك من خیرات بالده

كما احتكر ،واهم الوظائف والحرف احتكرها المستعمرون لبني جنسهماألوقاتغلب أفي 
،الجزائریة وجعلوا الفرق التجاریة والفالحیة تحت تصرفهم المطلقاألولیةالمعمرون المواد 

یسیرونه حسب مصالحهم وبدؤوا،قبضوا على دوالیب االقتصاد الوطني بید من حدیدأوبهذا 
وتركوهم في خصاصة األهاليالطریقة ضیقوا على وبهذه،األهاليالتي تخالف مصالح 

،سواعدهم العاطلةإالوسائل المعیشة فقراء ال یملكون من %90حتى صار ،مستمرة
،بین سكان البدو والبواديذلكال فرق في ،عاطال بال عملاألهاليعدد كبیر من وأصبح

والبطالة في الجزائر لیست بنت الصدف بل هي بنت الكید االستعماري وتدبیره المحكم لغایة 
تجلب أنكیف نعلل وٕاال،بتعذیبهمإالوال یرتاح األهاليبشقاء إالال یسعد ألنه،مقصودة

عاطلون. بینما عدد واألهاليالحكومة الفرنسیة العمال من الخارج وتستخدمهم في الجزائر 
ن ال یجاوزون أشوأكثرهمالجزائریین الدین غادروا الجزائر إلى فرنسا ما یقارب نصف ملیون 

مراضاألففتكت بهم ،رلفقدان العمل والسكن بالجزائوذلك،سن الثالثین ومعظمهم عزب
.أهلهمعن األخبارقطعوا حتى ذلكومن جراء ،الطبياإلسعافلسوء المعیشة وفقدان 

.121)، ص17أنظر الملحق رقم ()1(
.04ص ،1951ماي 21السنة األولى، 4العددالمنار،" الحالة االقتصادیة في الجزائر"، :بن عمرأحمد)2(
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تغادر أنولم تستطع ،وهناك طائفة ثانیة من العمال الجزائریین فقدت وسائل المعیشة
ولم یكن ،الجوع والعريأهوالفبقیت تتخبط في الخصاصة وتصارع ،أوالدهاوكرها وتفارق 

من اآلالفن مئات إف،العاطلین بالجزائرإخوانهممن ال حبأسوأالالجئون إلى فرنسا أولئك
سبل الرزق.أمامهمالمسلمین الجزائریین قد سدت 

من مكان إلى مالمجاعة تطاردهوأصبحت،المعیشةأبوابغلقت في وجوههم أكما 
،رة الشبیبة الجزائریةمن خیاآلالفمئات بفتك الذي یخاصة مرض السل،مراضواألمكان 

سولین وغصت تامتألت الطرقات بالعاطلین وضاقت الشوارع بالمأنونتج عن هاته الحالة 
من جحیم البوادي باحثین عما یسدون به الرمق إلیهاین نزحوا ذالمدن بالمتشردین ال

)1(وظلم اللئام....األیامضد جور بأهلهاومستنجدین 

فان المسلمین العاطلین بالجزائر ،كان العاطلون في العمل یتمتعون بمنحة العطلةوٕاذا
منزلهم أثاثإلى بیع ، ما أدى بهمویرغمون على دفع الضرائبإعانةمحرومون من كل 

الذي حمل كثیرا من هؤالء البؤساء إلى مفارقة الوطن األكبرهو السبب وهذا،بسوق المزایدة
فرنسا.فيالمقصود النعیمسیعثرون على أنهممون العزیز إلى حیث یتوه

وماتت ،ین حاربت إلى جانبهم باألمسذالجزائریة حازت عطف الحلفاء الاألمةولیت 
مثلما حازت ،تة من المواجهة االقتصادیةیتة من الجبهة الحربیة ومیم،تتینیعلى قضیتهم م

شوارع أنوال شك ...القدماءأعدائهمیطالیة أو الیابانیة عطف هؤالء أو اإلاأللمانیةاألمة
المناطق الجزائریة في الساعة هذهما تعرف نهج روما وطرقات طوكیو ال تعرف مثل أبرلین و 

وما ،رغم ما جرى في تلك العواصم من معارك وما سقط علیها من القنابل النازیة،الحاضرة
في إالرب قضیتها وال تموت ال تحااألممهذهأنراجع إلى ذلكوسبب ،تهدم فیها من بنیان

...ذلكالجزائریة فإنها بعكس األمةوأماجل مصلحتها أمن و ،سبیل حقها

.04، ص مقال سابق،بن عمر أحمد)1(
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ین یتخبط فیهما المسلمون الجزائریون من دون فسر حالة البؤس والحرمان الذما یوهذا
مثلما شاركت ،ین شاركوا في انتصار الحلفاء في الحرب العالمیة الثانیةذشعوب العالم ال

)1(الجزائریة بمراكزها أو اقتصادها ورجالها في الحربین العالمیتین الماضیتین.األمة

كتب العدید من المؤلفین عن الوضع االقتصادي في الجزائر معبرین هذاإلى جانب 
فرنسا كانت تسعى أنحیث ،ي عاشه الشعب طیلة الفترة االستعماریةذوالالسیئعن الوضع 

عن وذلك،إلى تحقیق مصالحها ومصالح مستوطنیها على حساب مصالح الشعب الجزائري
،الجزائریین باإلضافة إلى الضرائب الباهظة والغرامات المالیة الضخمةأراضيطریق سلب 

)2(ما دفع بالبعض منهم إلى الهجرة إلى فرنسا.هذا

ي جمیع المیادین:االقتصاد الجزائري بشكل كبیر فتدهور

الزراعیة من أراضي: عملت السلطات االستعماریة على انتزاع في المیدان الزراعي
األوربیینأیديالخصبة في األراضيمعظم أصبحتسكان الریف بشكل واسع النطاق حیث 

األراضيفقد بلغت نسبة ،وقد ابعد الجزائریون إلى المناطق الجرداء والجبال و الصحراء
خالل فترة األوربیینإلى المستوطنین األصلیینالتي تم مصادرتها من طرف السكان 

بأن هناك 1900، كما كشف تحقیق عام بالهكتارات2703000حوالي 1850- 1840
.)3(هكتار من أراضي العرش1.912.900هكتار من األراضي الخاصة 2.781.838

حتى فیما یخص الملكیة ذلكالزراعیة فقط بل تجاوز األراضيعلى األمرولم یقتصر 
،الجزائریین إلى الفرنسیین بطرق مختلفة منها المصادرة والهدمأیديالعقاریة التي انتقلت من 

.تعاني من الفقر والبؤس والحرماناألوربیینسكان یكونون طبقة عامة لدى الأصبححیث 

.04ص مقال سابق،،بن عمرأحمد)1(
.13صكمال عجاني: المرجع السابق،)2(
)، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1954-1830الوطنیة الجزائریة (یحي بوعزیز، سیاسة التسلط االستعماري والحركة )3(

.36، ص 2007الجزائر، 
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ة البنوك والشركات االحتكاریة الكبرى الفرنسیة بمساعداألوربیون: استولى المیدان التجاري
یكونون فیما بینهم شبكات متداخلة تتغلغل وأصبحوا،على التجارة الداخلیة والخارجیة معا

الجزائر تمثل سوقا رئیسیا وأصبحت،وتسیطر على سائر المرافق االقتصادیة في البالد
الصناعة في فرنسا إلیهاتي تحتاج وموردا ضخما لجلب المواد الخام ال،للتجارة الفرنسیة

)1(بثمن زهید.

:المیدان حارب االحتالل الفرنسي تصنیع الجزائر بكل قوة حتى هذافي المیدان الصناعي
وكان الهدف من ،تبقى سوقا مفتوحة في وجه الصناعة الفرنسیة الحدیثة بدون قیود وال حدود

،محاربة تصنیع الجزائر هو ربط االقتصاد الجزائري باالقتصاد الفرنسي في جمیع المجاالت
باإلضافة إلى محاولة القضاء على االقتصاد الجزائري حتى ال تبرز الجزائر باقتصادها 

)2(وتجاریا.،فالحیا،الخاص المتمیز صناعیا

،االستعمار الفرنسي جعل من اقتصاد الجزائر مكمال القتصاد فرنساأنوهكذا نستنتج 
أهدافة المنار قد كشفت لنا حقیقة دن جریإومنه ف،دون العمل على ترقیة شعب المنطقة

النظریة االستعماریة وهذه،وهي الطمع في استغالل الثروات الباطنیة،االستعمار في الجزائر
.التاریخاقأعمتمتد إلى هيلیست جدیدة بل 

ونظام الغرب االقتصادي:اإلسالم-4
،على البشر حلهاعسیرة یصعبنظام الغرب االقتصادي إلى خلق مشاكل أدىلقد 

إالق بالعالم الیوم لحسوف لن تنجوا من الكارثة التي تاإلنسانیةأنویلوح الكثیر منا 
جذورواقتالع ،اإلنسانوأخیهالحق بین اإلنسان إقامةالنظام في هذاخفق أفقد ،بمعجزة

بل كان سببا لقیام حربین عالمیتین في ظرف نصف قرن.،الشقاق بین الدول

.86-85، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، المرجع السابق، ص عمامرةرابح تركي)1(
طبعة ، 1ج )، 1830-1962االستیطان والصراع حول ملكیة األرض إبان االحتالل الفرنسي للجزائر(عدة بن داهة، )2(

.289، ص 2008خاصة، وزارة المجاهدین، 
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بالرغم من مزایاه ،وقت مضىأيفي منه حال الیوم أسوءعالم الغرب لعلى نإ
ما إدراكاالقتصادي الغربي نظریا وعملیا ال یعنینا في خذ بالمبدأاألن أو ،وتقدمه الصناعي

نوجه مصیرنا إلى الناحیة التي ننتقیها أنینبغي وٕانما،لخلق شعب سعید قانعإلیهنصبوا 
فنقدم للعالم نظاما اقتصادیا قائما على المبادئ اإلسالمیة الحقة القائمة على المساواة ،نحن

رسالة اإلنسانیةئوبهذا نحقق رسالتنا بصفتنا مسلمین ونقر ،وبالعدالة االجتماعیة،بین البشر
یضمن لها الخیر والسعادة والرفاهیة.هلذي هو وحدالسلم ا

فیه المسلمین بتاریخهم الحافل بالبطوالت ذكروفي ختام مقاله وجه الكاتب نداءا 
األمةكما دعاهم إلى تخطي كل عقبة تقف في سبیل ،وقوة العزمواإلرادةوالشجاعة 
ال تخشى أنمجید ینبغي لها المتحدة التي لها حضارة وتاریخ األمةأنلهم وأكد،اإلسالمیة

)1(خطر خارجي.أيتقف وقفة رجل واحد في مواجهة أنبل علیها ،قوةأیة

.03، ص 1952جوان 20السنة الثانیة، 5، العدد "اإلسالم ونظام الغرب االقتصادي"، المنار)1(
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خاتمة

القضایا بدایة نحمد اهللا عز وجل الذي وفقنا في انجاز عملنا المتواضع الموسوم:
الوطنیة الجزائریة من خالل جریدة المنار التي كانت تصدر في الفترة الممتدة من مارس 

مجموعة من النتائج وال نعتبرها إلىاألخیروقد توصلنا في 1954جانفي إلى1951
نهائیة لهذا الموضوع بل یبقى المجال مفتوحا للبحث العلمي ونذكرها على النحو أحكاما
:التيالتالي

ثقافیة،دینیة حرة حیث ،كبیرة باعتبارها جریدة سیاسیةأهمیةجریدة المنار جریدة ذات إن
توعیة الشعب الجزائري إلىكانت تتناول في طیاتها مواضیع مهمة كانت تهدف من ورائها 

كشف جرائم إلىباإلضافةالضمیر الجزائري وغرس الروح الوطنیة الجزائریة وٕاحیاءوتنویره 
كانت هاأنكل الفئات الشعب الجزائري كما إلىاالستعمار الغاشم باعتبارها كانت موجهة 

تصدر في فترة زمنیة مهمة وهي الفترة التي سبقت الثورة التحریریة الكبرى ورغم كل 
تفرض نفسها أناستطاعتأنهاالضغطات التي فرضتها السلطات االستعماریة ضدها غیر 

على الساحة لمدة مؤقتة 

معانات الشعب الجزائري وذلك عن طریق المقاالتإیصاللقد حاولت جریدة المنار 
التي كانت تكتب في هذه الجریدة من األقالمالتي كانت تنشرها في صفحاتها وقد تعددت 

ي وعبد الحمید مهري ظمحمد محفو و الجزائریین نجد مدیر الجریدة السید محمود بوزوزو
معانات الشعب الجزائري خاصة والمغاربي إیصالاألقالممغاربة وحاولت هذه وآخرون...

لمواجهةامثل أسلوبإلىالعام العبر الالزمة من اجل الوصول يالرأعامة حتى یستخلص 
القمع الفرنسي 

التي كانت متداولة في الجزائر خاصة والمغرب األحداثجریدة المنار جعلتنا نقرأ 
القلیل إالوحرمان وذل تحت رحمة االستعمار التي لم یكن یعلم بها تهمیشالعربي عامة من 
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شكلت جریدة المنار عائقا كبیر للسلطات االستعماریة الهتمامها بالشعب الجزائري 
لها صدى داخل المجتمعات الجزائریة بصفةأصبحالعام حیث الرأيإلىمعاناته وٕایصال

جعل خاصة والمغاربیة بصفة عامة وساهمت بشكل كبیر في كشف خبایا االستعمار هذا ما
جل القضاء علیها .أالسلطات الفرنسیة تتحرك من 

وهكذا فان جریدة المنار جریدة مغاربیة، وذلك من خالل المقاالت التي كانت تنشرها 
عن األوضاع المأساویة التي كانت تعیشها شعوب المنطقة، وهي بذلك ساهمت في بناء 

)، إال أن مواضیعها غزیرة 1954- 1951سرح المغرب العربي، وبالرغم من قصر مدتها (
ب مختلفة، ال سیما ما یتعلق بأسالیب االستعمار الدنیئة، حیث كانت دوما وشملت جوان

تفضح هذه السیاسة، وتنور الرأي العام المغاربي بصفة خاصة والعربي بصفة عامة.



المالحق



المالحق

- 104 -

01الملحق رقم 
الغالف الخارجي لجریدة المنار

المنار (الغالف الخارجي)جریدةالمصدر:
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02الملحق رقم 
2007- 1918واألستاذ محمود بوزوز 

.16/04/2018، تاریخ اإلطالع: http://www.aljazeera.netمحمود بوزوزو، موسوعة الجزیرة، : المصدر
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03الملحق رقم 
محمد محفوظي

152عبد العزیز وابل، مرجع سابق، ص : المرجع



المالحق

- 107 -

04الملحق رقم 
2012-1926عبد الحمید مهري 

الجزائر،،المعرفة،دارالحمید مهريعبد،تقاألیامأثبتتهماوقالهمااآلخرونوعمار بومایدة، بومدین: المصدر
.53، ص 2008
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05الملحق رقم 
1951سنة 1945ماي 08مقال لجریدة البصائر حول ذكرى 

.153، مصدر سابق، ص جریدة البصائرالمصدر: 
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06الملحق رقم 
البطل بوزید سعالصورة 

: صورة مأخوذة من أرشیف والیة سطیفالمرجع
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07الملحق رقم 
1945ماي 08لمجازر صور 

سطیفوالیةمتحفمنمأخوذةصورالمرجع: 
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08الملحق رقم 
البرلمان الجزائري

.1،2، ص ص1951جوان 15، السنة األولى، 05المنار، العددالمصدر: 
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09الملحق رقم 
الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها

.1، ص 1951أوت15، السنة األولى، 07المنار، العدد: المصدر
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10الملحق رقم 
م1941-1908شهید الحركة الكشفیة محمد بوراس 

.04، ص 2015، جویلیة 03: جریدة الكشفیة، مجلة شهریة، العددالمرجع
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11الملحق رقم 
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.4، 1ص، ص1953فیفري06، الثانیة، السنة 17المنار، العدد: المصدر
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12الملحق رقم 

.02، ص 1953ماي 08، السنة الثالثة، 42: المنار، العدد المصدر
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13الملحق رقم 

.01، ص 1953أفریل 10، السنة الثالثة، 40: المنار، العدد المصدر
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14الملحق رقم 

.05، ص 1951أوت 06، السنة الرابعة من السلسلة الثانیة، 166البصائر، العدد المصدر: 
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15الملحق رقم 

.2، 1، ص 1951أوت 06، السنة الرابعة من السلسلة الثانیة، 166البصائر، العدد المصدر: 
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16الملحق رقم 

.1،2، ص 1952نوفمبر 14، السنة الثانیة، 11: المنار، العددالمصدر
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17الملحق رقم 

.04، ص 1951ماي 21، السنة األولى، 04: المنار، العدد المصدر
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المصادر:أوال: 

القرآن الكریم 

الجرائد والمجالت:-أ
صدر العدد نصف شهریة،دینیة حرة،ثقافیة،،المنار، جریدة سیاسیة،محمودوبوزوز -1

.1954الفاتح جانفي إلىتواستمر ،1951مارس 29منها في األول
لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، البصائر،،محمد البشیراإلبراهیمي-2

، سنة 180-136شعارها العروبة واإلسالم، السنة الرابعة من السلسلة الجدیدة، العدد 
م.1952-م1951ه/1371-ه1370

.1952فیفري 15، الستة األولى، 16"نشاط الزعیم مصالي الحاج، العدد المنار-3
أوت 31، السنة األولى 8: بیان الجبهة الجزائریة عن حوادث األوراس العدد المنار-4

1951.
، السنة 7: مصالي الحاج إلى الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها، العدد المنار-5

.1951أوت 15األولى، 
.1951أوت 15، السنة األولى، 7، العدد : مولود جدید في حاجة إلى عنایةالمنار-6
.1951جویلیة 30، السنة األولى، 6: نشاط الكشافة اإلسالمیة الجزائریة، العدد المنار-7
11، السنة الثالثة، 50، احتفال مدرسة اإلرشاد البلیدة بالمولد النبوي، العدد المنار-8

.1953دیسمبر 
.1952جوان 20السنة الثانیة، 5العدد ، اإلسالم ونظام الغرب االقتصادي، المنار-9

.1952فیفري 15، السنة األولى، 16، إیقاف الزعیم مصالي الحاج، " العدد المنار-10
.1951أوت 15، السنة األولى، 7، برید المنار، العدد المنار-11
.1951أكتوبر 05، السنة األولى، 09، نظام التربیة في الجزائر، العدد المنار-12
أوت 15، السنة األولى 7هود في تاریخ النضال الجزائري، العدد ، یوم مشالمنار-13

.04، ص1951
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الكتب:- ب
، دار العلم للجمیع، بیروت، لبنان. ، مقدمة ابن خلدونعبد الرحمان ابن خلدون.01
ي، جـ تر: محمد المعرا1938-1898مذكرات مصالي الحاج ،أحمدمصالي الحاج.02

.2009وزارة الثقافة، الجزائر 
المراجعثانیا: 

باللغة العربیة

الكتب:-أ
واإلتصال، اإلعالم، وزارةوأبعادوقائعالجزائریةالثورةطالب، أحمداإلبراهیمي.03

.1972إسبانیا 
آثار اإلمام عبد الحمید ابن بادیس رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، مجالس .04

.1،2007التذكیر من كالم الحكیم الخبیر، منشورات وزارة الثقافة، ج
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر الصحافة المكتوبة في الجزائرزهیر، إحدادن.05

1991.
)، ، الشخصیة القومیة (تحلیل تاریخي اجتماعي، سیاسياالقدامي هشام محمود .06

.2009مؤسسة شباب الجامعة، مصر 
الجامعة، ، مؤسسة شباب معالم الدولة القومیة الحدیثةاالقدامي هشام محمود ، .07

.2008مصر، 
علم التاریخ (جدواه وطائفة التربویة في عالمنا المتغیر بین بدوي عاطف محمد ، .08

.2006، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، التنظیر والتطبیق)
.2013، وزارة الثقافة، الجزائر 3، جرجال من ذاكرة التاریخلزهر، بدیدة.09
، دار المعرفة، 1، ج 1989- 1830تاریخ الجزائر المعاصر وآخرون، بشیربالح.10

2006.
.1، دار العلم للجمیع، بیروت، لبنان، ج مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمانبن خلدون.11
االستیطان والصراع حول ملكیة األرض إبان االحتالل الفرنسي داهة عدة ، بن.12

.2008، طبعة خاصة، وزارة المجاهدین، 1ج )،1830-1962للجزائر(
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، 2، ط 1954_1947الصحف العربیة الجزائریة من محمد ، بن صالح ناصر.13
.2006الجزائر 

، مقاربة في دراسة خلفیة، الفكر السیاسي للثورة التحریریة الجزائریةالصادق، بوحوش.14
غرناطة للنشر والتوزیع، د ت، الجزائر.

-1830سیاسة التسلط االستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة (یحي، بوعزیز.15
.2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، )1954

الى 1830سیاسة التسلط االستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من یحي، بوعزیز.16
، طبعة ویلیه السیاسة االستعماریة من خالل مطبوعات حزب الشعب الجزائري1954
، عالم المعرفة للنشر والتوزیع الجزائر.2009خاصة 

لتسلطیة االستعماریة والحركة الوطنیة الجزائریة من السیاسة ایحیى،بوعزیز.17
.2009، طبعة خاصة 1954- 1830

الحمید عبد:تق،األیامأثبتتهماوقالهما،اآلخرونوعمار، بومدینبومایدة.18
.2008الجزائر،،المعرفةدار،مهري

والتوزیع، ، دار هومة للطباعة والنشر المسرح الجزائري نشأته وتطوره، حمدأبیوض.19
.2011الجزائر، 

، 2، ط19311956التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة : عمامرةرابحتركي.20
.205،206، ص 1981الجزائر، 

، الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد اإلصالح والتربیة في الجزائر: عمامرةرابحتركي.21
.1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 4ط

، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر سرح الجزائري والثورة التحریریةالمأحسن، ثلیالني.22
2007.

، النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بین تونسمحمد الصالح ، الجابري .23
.1983الدار العربیة للكتاب، تونس 

، شراكة دار األمة، الجزائر، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائرعبد القادر، حلوش.24
2010.
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دروب التاریخ:" مقاالت في تاریخ الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر حمید عبد القادر، .25
.2007دار القصبة للنشر، الجزائر "،1954

منابع الثقافة السیاسیة والخطاب الوطني عند كل من مصالي یوسف، حمیطوش.26
.2013، شركة دار األمة، الجزائر وفرحات عباس

، مؤسسة كنوز الترقي ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریةنادي الوناس، الحواس.27
.2012الحكمة، الجزائر 

، دار 1، ج 1962–1830البحث في تاریخ الجزائر الحدیث إدریس، خضیر.28
المغرب للنشر والتوزیع.

، دیوانالوطنیةالحركةمسیرةفيالحاسمالمنعطف1945ماي8عامر، رخیلة.29
.1995الجزائر الجامعیة، المطبوعات

، تر: سعید محمد واإلبادة الجماعیة في الجزائر1945ماي 8رضوان عیناد ثابت، .30
.2005، الجزائر 1، طANEPاللحام، منشورات 

.1957سعید، نشر كلیة المقاصد، بیروت ، تر: صایغمأساة الجزائر،أرونریمون.31
منشورات 1962، 1929مذكرات آخر قادة األوراس التاریخیین الطاهر، الزبیري.32

ANEP 2008الجزائر.
، 1، منشورات اتحاد كتاب العرب، ج، تاریخ الجزائر المعاصرالزبیري محمد العربي .33

.1999الجزائر
، دار البعث، قسنطینة 1، طالثورة الجزائریة في عامها األول، محمد العربيالزبیري .34

1984.
.1979بیروت، ، دار العلم للمالیین، 4، ط نحن والتاریخ،زریق قسطنطین.35
السیاسیةالتطورات(الفرنسياإلستعمارفترةإباناألوراسالحمید، عبدزوزو.36

هومة، الجزائر، مسعود، دارحاجمسعود:تر،)1839- 1837اإلجتماعیة اإلقتصادیة
.1، ج2005

منشورات )، 1974-1898بنیامین، مصالي الحاج رائد الوطنیة الجزائریة (ستورا.37
للنشر، القصبةدار،، تر: الصادق عماري، مصطفى ماضياألربعین لالستقاللالذكرى 
.2007الجزائر 
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، الجزائر، المؤسسة 3، ط3، ج 1945-1930الحركة الوطنیة أبو القاسم، سعد اهللا.38
.1986الوطنیة للكتاب، 

، دار البصائر، 5، ج 1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم، سعد اهللا.39
.الجزائر

، دار البصائر 10، ج 1962-1954تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم، سعد اهللا.40
2007.

، دار الغرب اإلسالمي، الجزائر 1، ط5ج ، ، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسمسعد اهللا.41
1998.

وأبحاث في تاریخ الجزائر(الفترة الحدیثة والمعاصرة)،دراسات، ناصر الدینسعیدوني .42
.1988، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 2ج 
اإلستراتیجیة الفرنسیة إلجهاض الدولة الجزائریة الحدیثة عبد القادر، سالماني.43

.2012، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر 1847- 1832
، دراسات وبحوث الندوة الوطنیة األولى الكشافة اإلسالمیة الجزائریةسلسلة الندوات، .44

تاریخ الكشافة اإلسالمیة الجزائریة، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة حول 
الوطنیة.

.2000، دار األمة الجزائر، قصتي مع ثورة الملیون شهیدالشریفي الهادي إبراهیم ، .45
) 1955-1935الكشافة اإلسالمیة الجزائریة (: محمدو جیجليأبو عمرانالشیخ.46

.2007النشر والتوزیع، برج الكیفان الجزائر شركة دار األمة للطباعة و 
الطریق)، 1954-1900المقاومة السیاسیة (محفوظ: قداشالجیاللي، وصاري.47

، تر: عبد القادر بن حراث، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، اإلصالحي والطریق الثوري
1987.

للفنون الوطنیة، المؤسسة 1، ط1، جأعالم المغرب العربيصدیق محمد صالح ، .48
.2007، الجزائر، المطبعیة

الفكر اإلصالحي في الجزائر ( الشیخ الطیب العقبي بین األصالة كمال،عجاني.49
.2007منشورات وزارة الثقافة والتجدید)،
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لمحات من مسیرة الثورة التحریریة الجزائریة ودور القاعدة ، إبراهیمالعسكري.50
الجزائر.دار البعث للنشر، قسنطینةالشرقیة، 

)،1956-1931جمعیة علماء المسلمین الجزائریین التاریخیة (تركي رابح، عمامرة.51
.2004، 1ط

، 2، ج )1957-1891العربي التبسي وآثاره اإلصالحیة (الشیخ، حمدأعیساوي.52
.2013مؤسسة البالغ للنشر والدراسات والبحوث، طبعة خاصة، باب الزوار، 

، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، اإلسالمي في الجزائرأعالم اإلصالح حمد، أعیساوي.53
2012.

دحلب، الرحمان، منشوراتعبدكابویةر.ت، الجزائریةالثورةأنري، شارلفافورد.54
.2010الجزائر، 

- 1951(صفحات مشرقة من تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریةبشیر كاشة، الفرحي.55
جریدة المنار نموذجا، الجزء األول، طبعة خاصة، منشورات المركز الوطني )1953

م.2010للدراسات والبحث، الجزائر 
، شركة دار 1، طالمسیرة الرائدة للتعلیم العربي الحر بالجزائرمحمد الحسن، فضالء.56

.1999األمة للنشر والتوزیع، الجزائر 
، دار هومة، الجزائر 3، ج الجزائرمن اعالم االصالح في محمد الحسن، فضالء.57

2002.
.2007، دار القصبة للنشر، الجزائر ذكریاتي مع مشاهیر الكفاحمحمد، قناش.58
من بطوالت المرأة الجزائریة في الثورة وجرائم االستعمار الفرنسي، ، محمدقنطاري.59
.2009الغرب للنشر والتوزیع، وهران، دار
، دار المعرفة مصالي الحاج رائد الوطنیةسلسلة أبطال من وطني رابح، لونیسي.60

للنشر والتوزیع، الجزائر.
سلسلة أبطال من وطني، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس رائد النهضة، رابح، لونیسي.61

دار المعرفة، الجزائر.
، دار هومة الشیخ الطیب العقبي ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریةأحمد، مریوش.62

.2006والتوزیع الجزائر للطباعة والنشر 
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"، دون ذكر المؤلف، " نضال األستاذ محمد محفوظي مسیرة النضال واإلرشاد .63
مؤسسة الطبع ومكانه وتاریخه.

.2013، دار العلم والمعرفة عبد الحمید مهري حكیم الثورة الجزائریةمقالتي عبد اهللا، .64
، منشورات بلوتو، الجزائریةقاموس أعالم الشهداء وأبطال الثورة مقالتي عبد اهللا، .65

.2009الجزائر، 
العدد المنار،، یجب أن تخرج القضیة الجزائریة إلى المیدان العالميعبد الحمید: مهري.66
.1952أكتوبر 24، السنة الثانیة، 10
.2007، من ذاكرة المسرح الجزائري، منشورات المكتبة الوطنیة الجزائرحسین، نذیر.67
، المكتب 1، طعلم التاریخ دراسة في مناهج البحثفتیحة عبد الفتاح ، النیراوي.68

.1993الجامعي الحدیث، مصر 
، دار 1945-1920الحركة الدینیة واإلصالحیة في منطقة القبائل یسلي مقران، .69

.2006األمل للطباعة والنشر والتوزیع، 

المقاالت- ب
.1951أكتوبر 22، السنة األولى، 10" العدد " المنارالمسرح الجزائري: ابن البشیر.70
السنة 122العدد البصائرمحمد، الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامها،وأب.71

الرابعة.
.1953أفریل 24، السنة الثالثة، 41، العدد المناراإلستفتاء العام في اإلتحاد، .72
.1953أفریل 10، السنة الثالثة، 40العدد ،المناراالستفتاء العام في قضیة االتحاد، .73
.1953فیفري 06السنة الثانیة، 17، العدد المناراستفتاء هام في قضیة االتحاد، .74
دیسمبر 8، السنة األولى، 11العدد ،المنارإضراب الجوع في سجن األصنام، .75

1951.
،المنارالجدیدة"، األمین عبد العزیز: "المرأة المسلمة وما تعتزم القیام به في حیاتها.76

.1954جانفي 01، السنة الثالثة، 51العدد 
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21السنة األولى، 4العدد،المنارحمد: " الحالة االقتصادیة في الجزائر"،أبن عمر .77
.1951ماي 

، السنة الرابعة، 155، العدد البصائربن عمر باعزیز: ذكرى الثامن ماي في الجزائر، .78
م.1951ماي 14
.1953فیفري 06، السنة الثانیة، 17العدد ،المنارا االستفتاء " ذ" هبوزوزو محمود.79
ماي 23، السنة الثانیة، 04، العدد المنارمحمود ، القمع ال یقتل إرادة الحیاة، وبوزوز .80

1952.
15، السنة األولى، 5، العدد المناربوزوزو محمود: "متى ینتخب البرلمان الجزائري "،.81

.1951جوان 
السنة 6، العدد المناربوزوزو محمود: الشعب الجزائري یرید حقه في تقریر المصیر، .82

.1951جویلیة 30األولى، 
11، السنة الثالثة، 50، العدد المناربوزوزو محمود: القضیة قضیة عالقة بین أمتین، .83

.1953دیسمبر 
، المنارلقومي،بوزوزو محمود: بارقة األمل... خطوة كبیرة في سبیل تحقیق اإلتحاد ا.84

.1951جویلیة 30السنة األولى، 6العدد 
.1951ماي 04، العدد الثالث، السنة األولى، المناربوزوزو محمود: ذكرى وعبرة،.85
14السنة الثانیة، 11، العدد المناربوزوزو محمود: ماذا ترید الكنیسة الفرنسیة،.86

.1952نوفمبر 
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